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Bucuria elevilor 
este îndreptățită

Lecțiile predate ia cursuri sunt mai 
de înțeles dacă sunt urmate de demonst 
practice. Im Școala Profesională Metal-E 
gie-Electrică din Constanța stau la disț 
țla elevilor cele mai moderne aparate.

In fotografie, elevii Vinogradov Gheo: 
și Hodorog Ion din anul I primesc explic 
asupra unei lecții în laborator dala profes 
ra Florica Păunescu. El sunt fericiți, pent 
că experiența lor a reușit.

<)----------------------------------------------------------

Muncitori i-elevi
Niciodată în trecut învățământul nu a 

'avut și nu putea avea în. țara noastră o 
răspândire atât de largă ca în anii pute
rii populare.

in vreme ce pentru burghezie menține
rea masselor de oameni ai muncii în neș
tiință era unul din mijloacele întăririi do
minației ei de clasă, pentru regimul de 
democrație populară, ridicarea culturală 
a masselor constitue o cerință vitală, o 
condiție de frunte a făuririi vieții noi. Cu 
cât se vor ridica din rândurile poporului 
mai mulți oameni culți, luminați, cu atât 
vom putea obține mai însemnate succese 
în ridicarea buneistări a oamenilor mun
cii, în opera de construire a socialismului.

Printre mijloacele de culturalizare a ce
lor ce muncesc sunt și școlile medii se
rale, care au luat ființă în anii regimului 
democrat-popular. Rostul lor este de a 
contribui la înarmarea muncitorilor și 
funcționarilor, cu cunoștințe tehnice și de 
cultură generală. Experiența a dovedit că 
cine cunoaște bine matematica, fizica, chi
mia etc, și are nivel politic ridicat, acela 
folosește cu maî mult curai și cu mai mult 
succes metodele avansate de lucru, desco
peră cu mai multă ușurință noi rezerve în 
product ie. Deaceea tinerii de diferite pro
fesii au pășit cu încredere pragurile aces
tor școli văzând în ele calea spre obținerea 
■unei calificări tot mai înalte. La Școala 
Medie Serală de 10 ani nr. 4 din Bucu
rești de pildă poți întâlni pe Ion Constan
tin strungar stahanovist la uzinele „Stea
ua Roșie", pe Ileana Rotaru, soră medicală 
la spitalul „Bernat Andrei", pe Sanda 
Ștefănescu, gestionară la O.C.L. și ca ei 
mulți alții care sunt hotărîți să capete tot 
mai multe cunoștințe.

Mii de tineri muncitori din diferite 
regiuni ale țării s’au înscris și frecventea
ză cu regularitate cursurile școlilor medii 
serale. Ca urmare a numărului mereu cres
când al celor care vor să studieze, an de 
an se înființează tot mai multe școli de 
acest fel. In prezent funcționează cu 55 
la sută mai multe școli medii serale față 
de anul școlar 1952-53.

Pentru a asigura buna desfășurare a 
procesului de învățământ, multora din 
aceste școli serale le-au fost repartizați 
profesori calificați și eliberați de orice alte 
sarcini pe care le aveau în alte ramuri 
ale învățământului, rărrrânându-le ca sin
gură preocupare munca în școlile serale. 
Această măsură constitue un prețios spri
jin pentru elevi în însușirea materiilor ce 
li șe predau, știut fiind că prin specificul 
muncii lor elevii școlilor medii serale tre
buie să învețe o bună parte din lecții chiar 
dela orele de curs.

Pe de altă parte conducerile întreprinde, 
rilor și organizațiile U.T.M. care mani
festă o grijă tovărășească față de elevii ce 
muncesc în întreprinderile lor, se preocu
pă de asigurarea condițiilor de care aceș
tia au nevoie pentru a urma cu regulari
tate școala. Tinerii dela școlile medii se
rale sunt trecuți să lucreze în schimbul 1 
și au după amiezele libere. Organizațiile 
de bază U.T.M. dela uzinele „23 August" 
și fabrica „Kirov" din București, de exem
plu, au asigurat tuturor muncitorilor ele
vi ai școlii medii serale asemenea condi
ții-

La Combinatul Poligrafic Casa Scânteii 
„I. V. Stalin", la Metal import și în alte 
părți elevii au fost stimulați dându-li-se 
în mod gratuit cărți și rechizite.

Ca urmare a grijii de care se bucură, 
elevii școlilor medii serale obțin rezultate 
frumoase la învățătură. Elevii Școlii Me
dii Serale din Câmpia Turzii de pildă, bu- 
curându-se de condițiile optime create, se 
străduiesc zi de zi pentru a fi fruntași și 
în producție și la învățătură.

In munca elevilor școlilor medii serale 
mai sunt încă unele greutăți. Unele or
gane și organizații de U.T.M. nu ajută și 
nu îndrumă munca elevilor școlilor medii 
serale, se împacă cu practica unor condu
ceri de întreprinderi care mută muncitorii 
elevi dintr’un schimb în altul. De aceea 
mai sunt cazuri de elevi ca.re pleacă din 
școli, fără a termina cursul complect iar 
alții abandonează cursurile școlii serale. 
Comitetele regionale U.T.M. Hunedoara și 
Pitești, de pildă, au manifestat lipsă de 
preocupare, de interes față de școlile me
d’ll serale. r

Conducerile unor întreprinderi, subapre- 
ciind importanța ridicării nivelului profe
sional și cultural al tinerilor muncitori 
privesc învățământul ca ceva izolat, fără 
importanță pentru întreprindere. Astfel, la 
rafinăria nr. 3 Ploești, neținându-se seama

de progamul școlilor serale, muncitorii e- 
levi au fost repartizați în schimburi de 
noapte. Tot atât de nejustă este și atitudi
nea directorului M. Rădulescu dela Șan
tierul Naval Constanța, care la cererea tâ
nărului Ion Popescu de a fi repartizat în
tr’un schimb de zi, i-a’ pus categoric con
diția: „ori te lași de lucru, ori de școală". 
De aceiași părere este și tovarășul director 
al Trustului 10 Construcții din Medgidia 
care deasemeni nu creiază condiții mun
citorilor să1 urmeze școala pe motiv că a- 
ceasta „împiedică producția". In alte părți 
tinerilor li s’a dat avizul favorabil de 
a se înscrie la școală, promițându-li-se 
tot sprijinul pentru frecventarea cu re
gularitate a cursurilor. Dar cu toate 
acestea unii dintre ei sunt des reținuți 
pentru rezolvarea diferitelor lucrări „ur
gente și neprevăzute". Tovarășa Niculina 
Iliescu dela Institutul de Studii și Proec- 
tări Energetice, de pildă, a lipsit mai 
multe zile dela școală. Ca justificare, In
stitutul a trimis școlii o adresă în care 
absențele erau motivate într’o frază ste
reotipă „a fost reținută în zilele de 26, 
28 Noembrie, 3, 5, 8, 11, 12, 15, Decembrie 
pentru terminarea unor lucrări". Ori, este 
evident că procedând astfel, unele între
prinderi sau instituții creiază o piedică în 
calea tinerilor dornici de a studia și cei 
vinovați de acestea trebuiesc trași la răs
pundere.

Pentru lichidarea grabnică a lipsurilor 
manifestate în această direcție, comitetele 
regionale, raionale și orășenești U.T.M. 
au datoria să controleze sistematic și per
manent munca elevilor din toate școlile 
medii serale. Aceste școli trebuesc consi
derate de către comitetele de U.T.M. tot 
atât de importante ca și școlile de zi.

Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. din întreprinderi au datoria să se 
ocupe mai mult de elevii școlilor medii 
serale, să aibe o evidență clară a tuturor 
elevilor din învățământul mediu seral 
pentru a putea urmări dacă elevii frecven
tează cu regularitate cursurile, dacă au 
condiții de studiu, pentru a le putea da 
ajutorul necesar. Comitetele organizații
lor de bază U.T.M. trebuie să țină o le
gătură strânsă cu direcțiunile școlilor și 
cu comitetele de elevi ca astfel să poată 
urmări activitatea tinerilor care învață în 
aceste școli, să-i poată stimula pe cei buni 
și să-i tragă la răspundere pe cei delă
sători.

Comitetele organizațiilor de bază UTM 
în colaborare cu organizațiile sindicale și 
conducerile întreprinderilor au datoria să 
se îngrijească de crearea condițiilor op
time pentru ca elevii școlilor medii serale 
să-și poată pregăti bine lecțiile, să frec
venteze regulat cursurile și să treacă cu 
succes examenele. Ele trebue să ia o ati
tudine hotărîtă. împotriva sistemelor ne- 
juste folosite de către unii maiștri sau 
șefi de serviciu de a reține pe elevi după 
orele de program. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să manifeste o atitudine atentă, 
tovărășească față de fiecare elev în parte, 
să nu supraîncarce utemiștii și tinerii 
care învață în școli cu diferite sarcini ob
ștești ; să considere învățătura drept o im
portantă sarcină a lor. Elevii utemiști 
trebue să constitue exemplu personal nu 
numai în producție oi și la învățătură. 
Trebuesc încurajați tinerii care îmbină cu 
succes munca de producție cu munca de 
învățătură în școală, evidențiindu-i prin 
articole la gazetele de perete, panouri, 
stații de radioficare, etc.

Comitetele de elevi din școlile medii 
serale trebuesc instruite și îndrumate ca 
împr.eună cu directorii școlilor să organi
zeze adunări ale elevilor pentru discuta
rea măsurilor privitoare la ridicarea nive
lului la învățătură și întărirea disciplinei 
în școli.

Atât comitetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.M. cât și organizațiile de 
bază U.T.M. . din întreprinderi, instituții 
etc., trebue să analizeze periodic munca 
lor în direcția sprijinirii elevilor școlilor 
medii serale, să ia hotărîri concrete pen
tru îmbunătățirea activității acestora.

Tinerii elevi ai școlilor medii serale, 
ridicându-și nivelul cunoștințelor lor, merg 
în pas cu viața noastră clocotitoare, simt 
suflul ei înnoitor. Atitudinea atentă și to
vărășească față de ei îi va face să parti
cipe și mai activ în munca constructivă 
a poporului nostru.

Sesiunea Comisiei de Colaborare
Tehnico-Științifică Româno-Polonă

In cursul lunii Decembrie 1953, a avut loc 
la București, sesiunea Comisiei de Colabo
rare Tehnico-Științifică Româno-Polone.

Comisia a discutat problemele referitoare 
la dezvo’t-’rea și in viitor a colaborării teh- 
nicb-științlfice dintre cele două țări

In urma jucărilor Comisiei s’a semnat un 
Protocol care prevede un schimb reciproc de 
ajutor și de experiență tehnico-științifică în 
diverse domenii ale economiei naționale.

Republica Populară Română va pune la 
dispoziția Republicii Populare Polone, expe
riența și realizările sale în domeniul indus
triei petrolifere, energetice, ușoare, indus
triei locale și de poligrafie.

Republica Populară Polonă va pune la 
dispoziția Republicii Populare Române, do
cumentații și experiența sa în domeniul in
dustriei carbonifere, chimice, ușoare, indus
triei locale și cinematografiei.

In conformitate cu directivele Guvernelor 
ambelor țări privind ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii prin mărirea pro
ducției articolelor de larg consum, Comisia 
a prevăzut în hotă.rîrile luate, un larg schimb 
de experiență în domeniul industriei textile, 
pielăriei, industriei locale și cooperativelor 
meșteșugărești. (Ager.pres),

Pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor

★ ★

Pregătiri în gospodăria colectivă
PLOEȘTI (dela corespon

dentul nostru Puiu Nicolae).
Un an a trecut de când a 

luat ființă gospodăria co
lectivă „A. A. Jdanov” din 
comuna Stâlpu, raionul Bu
zău. La început, colectiviștii 
nu aveau decât 6 boi, 4 cai 
și 6 căruțe. Numai cu atât 
nu ar fi putut face față 
celor peste 130 de hectare 
teren arabili, dacă nu ar fi 
primit ajutorul S.M.T.-ului 
din comuna lor. Dar munca 
celor 56 de familii de colec
tiviști, cu sprijinul dat de 
stat prin S.M.T. a fost plină 
de roade. Ei au obținut de 
pe hectar 2060 kg. grâu, 1260 
kg. orz, 2200 kg. ovăz, 2000 
kg. floarea soarelui, 18.000 
kg. sfeclă furajeră, 1.760 kg. 
porumb, 6.800 kg. cartofi de 
pe trei sferturi de hectar și 
peste 16.000 kg. vin de pe 
3,75 hectare vie.

Datorită aplicării cu suc
ces a minimelor agrotehni
ce șl a celorlalte cunoștințe 
Însușite la cursurile agrozoo
tehnice din iarna 1952—1953, 
colectiviștii au obținut mari 
realizări. La împărțirea ve
niturilor, rezultat al unui an 
de muncă în colectiv, pen
tru o zi muncă au revenit

Un
Legea privitoare la măsu

rile pentru dezvoltarea creș
terii animalelor, în anii 
1954—1956, în R.P.R., a 
fost primită cu bucurie și 
de către colectiviștii noștri. 
Din această lege am pu
tut vedea o seamă de mă
suri ce trebuesc luate pen
tru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor în anii viitori. 
Gospodăriile colective, în
tovărășirile agricole precum 
șl țăranii muncitori care 
cresc animale vor avea im
portante avantaje.

Noi avem în prezent 14 
vaci de rasă Simenthal. A- 
nul trecut, pe lângă viței, 
dela acestea am obținut o 
importantă cantitate de 
lapte. Din laptele vândut 
în fiecare zi la grădinița 
de copii, căminul de zi, la 
S.M.T., precum și colectiviș
tilor care nu aveau vaci, 
gospodăria noastră a rea
lizat un venit de 14.659 
lei.

Cu toate că gospodăria 
noastră colectivă a luat fiin
ță în anul 1949, totuși cu 
ferma de vaci nu stăm 
prea bine. Puteam obține re
zultate mai bune dacă a- 
ceasta era mai dezvoltată și 
în special dacă aveam vaci 
de rasă Pintzgau, care sunt

aproape 18 kg. de produse. 
Mulți colectiviști ca Dumitru 
L. Manea, cu 648 zile-mun- 
că, Alexandru Naftan, cu 
468 zile-muncă, Constantin 
Bâzu cu 368 ziile-muncă, Ion 
Zota cu 227 zile-muncă și al
ții, azi se bucură de belșu
gul obținut numai într’un an 
de zile.

Când a fost pusă temelia 
gospodăriei colective, în 
1953, avutul obștesc se măr
ginea doar la câteva anima

le. Azi, în urma unui an 
de activitate, colectiviștii 
din comuna Stâlpu pot să 
se bucure cu cele realizate 
de el. Anul! trecut, gospodă
ria a cumpărat 265 ol, dintre 
care 165 de rasă țigaie șl 
100 de rasă spancă. Cu res
tul de bani din împrumutul 
acordat de stat în acest scop, 
gospodăria a început să 
cumpere păsări și vite. Pen
tru dezvoltarea fermei zoo
tehnice, colectiviștii au cul
tivat anul acesta suprafețe 
însemnate cu nutreț. In mo
mentul de față sunt asigu
rate 24 de vagoane de nu
treț pentru bovine și oi.

Recenta lege privitoare la 
măsurile pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor, în anii

1954-1956, în R.P.R., a d„t 
colectiviștilor din Stâlipu și 
mal mult avânt pentru mă
rirea numărului de animale.

Dar pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor trebue 
să existe îngrijitori, adăpo
sturi, trebue asigurată șl 
hrănlrea animalelor. Co
lectiviștii au construit un 
grajd pentru 50 de vite 
mari și un saivan pentru 
500 de oi, asigurând toto
dată șl hrana necesară. Pen
tru pregătirea în domeniul 
zootehnic mulți colectiviști 
urmează regulat cursurile 
agrozootehnice de 3 luni.

Colectivistul Vaierlu Du- 
mitrache care are pregătire 
mai bună a fost numit res
ponsabil zootehnic. încă 
dela predarea primelor 3 
lecții la cursul agrozooteh
nic, membrii echipei zooteh
nice s’au remarcat ca frun
tași la învățătură. Colectivi
știi din Stâlpu, străduindu-se 
să aplice prevederile legii 
pentru dezvoltarea și orește- 
rea animalelor își vor mări 
în acest an și mai mult veni
turile și vor contribui din 
plin Ia ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor mun
cii.

bogat izvor de venituri
IOSIF RESENAUER

Președintele gospodăriei 
agricole colective „Zorile" 
comuna Tumișor, raionul 

Sibiu

mult mal rentabile în raio
nul nostru, așa după cum 
arată și noua lege. In cursul 
acestui an, noi o să schim
băm vacile Simenthal cu 
vaci de rasa Pintzgau și 
vom mări numărul de vaci 
cu încă 11 capete. Vom in
vesti în acest scop, din ve
niturile de anul trecut, 
35.000 lei. Așa după cum se 
indică și în legea privitoa
re la măsurile pentru dez
voltarea creșterii animalelor, 
îm anii 1954—1956 în R.P.R., 
un lucru de care trebue să 
ne preocupăm în mare mă
sură este asigurarea cu fu
raje. Pentru aceasta am 
prevăzut mărirea suprafeței 
ce vom însămânța amul a- 
cesta cu furaje/.

Un mare folos ne-a adus 
anul acesta ferma de oi ți- 
găi, cu un număr de 610 ca
pete. Prima dată am avut 
numai 16; apoi, cu ajutorul 
primit dela,stat am mai luat 
200 capete. Anul acesta am 
achitat întreaga datorie că
tre stat numai din venituri

le obținute dela oi. Din va
lorificarea lânei și brânzei 
ne-au rămas 48.200 lei, după 
ce .ne-am achitat obligațiile 
către stat și am împărțit 
veniturile. La împărțirea ve
niturilor familia colectivistu
lui Moldovan Zenovie a pri
mit numai lână 17 kg., A- 
vram Petru a primit 11 kg. 
etc. îngrijirea cât mai bună 
a oilor a stat în centru! pre
ocupărilor conducerii gospo
dăriei. La pășune afară, am 
construit o stână din cără
midă, iar pentru hră.nireâ oi
lor avem asigurat fân, trifoi 
și porumb

Așa după cum prevede le
gea, în raionul Sibiu, ren
tează mai bine oile de rasă 
țurcană. Acest lucru l-am 
constatat și noi. Tocmai de
aceea cu timpul ne vom cum
păra oi din rasa corespunză
toare raionului nostru. Vom 
discuta în adunarea genera
lă și problema contractării 
prin cooperativă a 10 porci 
și a mai multor miei, pentru 
a contribui la aproviziona
rea orașelor cu carne și gră
sime. Tot în acest scop, con
ducerea gospodăriei o să se 
ocupe mai mult în viitor de 
problemele creșterii număru
lui de animale și sporirii 
productivității lor.

In 
întrec 
îin ac 
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Atare Și frumos va fi 

se construiește în comun 
Constanța. Țăranii muncit- 
m-ună care în trecut nu au 
culturală, doresc să vadă câ 
terminată construcția noului c< 
Deaceea își dau și ei contribuție, 
că voluntară. Astfel țărani mum. 
Gheorghe Vasile, Nițu Vasile, Nițu 
și Vasile Op-aru ca șl tinerii Nițu „ 
Jianu Marin, Doda Tudor și Cinciuleacă . . 
sile au daf un ajutor prețios la lucrările de 
construcție a căminului. Și pionierii unității 
a Il-a dela școala elementară de 7 ani Oi

ța cai 
^entru prepu 
au mai curățat a.

i vechi necesare șl ele 
ganizat în grămezi alte 

multă însuflețire a mun- 
ii tânărul Iorga Vasile cu grupa 

jupele conduse de pioniera Curt 
ionierul Dob-rescu Constantin.

Corespondent
ABAZA STAN

Un parc pionieresc
„Toată grija pentru copii!'* Gândul acesta 

îi preocupă și ipe tovarășii din corn. Cotești 
regiunea Bârlad Deaceea ei au luat hotă- 
rireâ de a construi un parc pionieresc în co
mună. Elevii școlii elementare din Cotești 
au primit cu bucurie această veste dela tână
rul lor director, utemlstul Anghel Ion. Ast
fel, ei au răspuns cu însuflețire ajutând prin 
muncă voluntară la lucrările de construire a 
parcului. Pe locul unde a început construc
ția noului parc, pe o brazdă mai înaltă, pio

nierii au așezat steagul unității lor. Apoi, 
împărțițl pe grupe, au pornit la întrecere. 
Pionierii au muncit voluntar 2000 ore la 
curățirea terenului de pietre și scaieți, iar 
după ce tractorul gospodăriei agricole de stai 
a anat terenul, au ajutat la alte lucrări de 
amenajare a parcului. Au muncit apoi la să
patul gropilor pentru pomii ce vor fi plan
tați în primăvară.

Corespondent
CROITORU FLORICA

O fabrică care va fi deservită 
numai de 12 muncitori

Muncitorii și tehnicienii întreprinderii de 
construcții din Hunedoara au început la 
sfârșitul anului 1952 la Simeria lucrările de 
amenajară și lărgire a unei noi unități in
dustriale —- prima fabrică de produse lac
tate din regiunea Hunedoara. In cursul anu
lui trecut, maiștrii mecanici și lăcătușii în
treprinderii, ou ajutorul utilajului modern, 
au schimbat complect înfățișarea vechiului 
local, unde pe vremea patronilor muncitorii 
trudeau din greu lucrând cu mijloace rudi
mentare. S’au instalat aici comprescare noi, 
și conducte de apă.

Peste câteva zile fabrica de produse lac
tate din Simeria va fi terminată și va intra 
în funcțiune. In cursul acestui trimestru în
tregul proces de producție al fabricei, în
cepând dela sortarea materiei prime și până 
la produsul finit, este automatizat. Instalația 
complexă a fabricii va fi deservită numai 
de 12 muncitori. Fabrica va alimenta cu 
produse lactate — unt, brânzeturi, l-apte pas
teurizat, iaurt și altele — toate unitățile ali
mentare din regiune, precum și alte centre 
muncitorești din țara noastră.

Din țările lagărului democrației și păcii
Noi centre studențești în R.P. Polonă Un tânăr tractorist fruntaș Palatul Pionierilor din Sofia

In condițiile puterii populare, 
orașele Wroclaw, Szczecin, 
Gdansc șl Olstin se transformă 
în mari centre științifice și de 
învățământ superior. In noul an 
școlar, care a început la 1 Oc
tombrie, în institutele de învă
țământ superior din aceste ora
șe învață aproximativ de 10 ori 
mai mulți studenți decât înainte 
de război.

Anul acesta, în școlile de în
vățământ superior din Wroclaw 
vor învăța 16.000 de studenți, fii 
de muncitori, țărani și intelectu
ali din diferitele regiuni ale ță
rii. Institutele de învățământ 
superior din Wroclaw vor fi lăr
gite cu noi clădiri pentru curs
uri, pentru laboratoare și pen
tru cămine studențești. Orașul 
Szczecin are î.n prezent trei in
stituite de învățământ superior. 
Școala superioară de ingineri, 
Academia de medicină și Școala 
superioară economică. La școala 
superioară de ingineri s’a des
chis o nouă facultate de chimie. 
Pe lângă Academia de medicină • 
s’a înființat o nouă clinică.

La institutele de învățămânit 
superior din Gdansc se îmbună
tățesc necontenit condițiile de 
muncă. In ultimii trei ani pen 
tru institutul politehnic din 
Gdansc s’au construit clădiri cu 
mai multe etaje unde s’au in
stalat laboratoarele științifice 
șl biblioteca. In prezent, aici 
se construește încă o clădire 
pentru cursuri; pentru Acade
mia de medicină din Gdansc 
s’au construit noi clădiri.

Institutele de învățământ su
perior din Gdansc au primit de 
curând trei noi cămine studen
țești. In prezent în Gdansc se 
numără 13 cămine studențești în 
care locuesc aproximativ 5.000 
de studenți.

In ultimii trei ani, .pentru 
Școala superioară agricolă din 
Olstin au fost reparate și con
struite 15 clădiri mari pentru 
cursuri, laboratoare șl cămine 
studențești. In momentul de față 
la Olstin se construește un oră
șel studențesc.

Tânărul miner Zoltan Gaspar 
a primit cheia noii sale case

De curând, în nou! oraș mi
ner Komlo din Republica Popu
lară Ungară a avut loc un eve
niment obișnuit: tânărul Zoltăn 
Găspăr, un harnic miner din 
Komlo, a primit cheia locuin
ței sale noi. El s’a mutat în- 
tr’unul din cele două blocuri de 
curând construite.

Fiecare bloc are 22 aparta
mente, cu toate dependințele 
necesare. Construcția s’a desfă
șurat după o metodă nouă, ma

joritatea muncilor fiind mecani
zate. Numeroase părți ale blo
cului sunt prefabricate

In afară de locuințe, în 
blocuri se află magazine, debite 
și restaurante. O grijă deosebită 
înconjoară pe micii locuitori ai 
acestor blocuri. Pentru ei sunt 
construite creșe, grădinițe de co
pii, cabinete medicale și tot ce 
este necesar pentru dezvoltarea 
lor sănătoasă și plină de vese
lie.

Tânărul tractorist stahanovist Niikolin Bel. 
fota e cunoscut de toți colectiviștii din Do- 
brac. El muncește astăzi în contul anului
1955. In urma Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri al R. P. Albania cu privire la muncile 
agricole, Nikolin a chemat la întrecere pe 
toți tovarășii săi de muncă. In special el 
este în întrecere cu cunoscutul tractorist 
Buto Isufi care muncește în contul anului
1956. Nikel'i se ține de cuvânt: în ultimile 
luni el a economisit 5000 litri de carburant 
în valoare de 45.000 lek.

Construirea noului Berlin

Tineretul din R. D. Germană muncește 
plin de avânt pentru reconstrucția și 
construcția unui Berlin nou, și mai fru
mos.
Fotografia noastră înfățișează p» tânăra 
Ursula Aepfler membră a Tineretului Li
ber German (F.D.J.) lucrând cu voioșie 
la construcția unei case de locuit.

Pentru tânăra generație a po
porului bulgar partidul și gu
vernul construesc școli mari și 
luminoase, grădinițe de copii, 
terenuri de joc, biblioteci etc. 
In localitățile pitorești de mun
te și de pe literarul însorit al 
Mării Negre se organizează ta
bere pentru pionieri.

O dovadă grăitoare a grijii 
părintești pe care o manifestă 
regimul popular față de copii 
este minunatul Palat al pionie
rilor „Vâlko Cervenkov" din 
Sofia. Aici funcționează 35 
cercuri științifice, tehnice, artis
tice, de cultură fizică, etc. al 
căror număr de membri se ci
frează la 4.000 de pionieri. Din 
aceste cercuri fac parte cei mai 
buni reprezentanți ai organiza
ției de pionieri — evidențlațl 
în învățătură și activiști ai or
ganizației.

In cadrul cercurilor secției 
„Științe”, de pildă, pionierii 
capătă cunoștințe profunde și 
vaste. Astfel la cercul de istorie 
ei studiază istoria capitalei ță
rii, trecutul de luptă revoluțio
nar al poporului bulgar și con
struirea socialismului în patria 
lor. in sala destinată acestui 
cerc se află numeroase hărți și 
scheme oglindind mișcarea de 
partizani din anii 1941-1944, 
răscoala antifascistă din Sep
tembrie 19r3, precum și ma
chete ale mausoleului și casei- 
muzeu „Gheorghi Dimitrov” etc. 
Toate acestea sunt executate cu 
multă grijă de către membrii 
cercului.

In cadrul cercurilor de bota
nică, horticultura, creșterea vi
telor, zoologie, cultivarea flori
lor, paralel cu studierea teoriei, 
pionierii fac lucrări experimen
tale și cercetări pe câm.pul ex
perimental și la secția de creș
terea animalelor depe lângă Pa-

latul pionierilor. Unii pionieri 
se ocupă de experimentarea po
lenizării suplimentare a floarei 
soarelui, porumbului, cânepei, 
etc. Alții experimentează iaro- 
vizarea porumbului de toamnă. 
Cei care se ocupă de cultivarea 
florilor înfrumusețează Palatul 
cu tot felul de flori, pe care 
le îngrijesc cu multă dragoste.

Cercurile secției „Tehnică” au 
organizat recent o expoziție a 
lucrărilor executate în cadrul 
lor. Aici au fost expuse zeci de 
desene, schițe, proiecte, modele 
dp avioane, vapoare, locomotive, 
autocamioane, fotografii de tot 
felul și numeroase alte obiecte 
executate de cercurile de na,vo- 
modelism, auto, moto, radio și 
foto.

Pionierii care activează în ca
drul cercurilor artistice mun
cesc cu nespusă dragoste și 
sârgulnță. Membrii cercului de 
balet pregătesc spectacole pentru 
copii ca : „Scufița roșie", „Cu
lesul .viilor”, „Un detașament 
de pionieri la lucru”, „Binele 
învinge răul" etc. Solistele Bis- 
tra Dlakova, Margarita Iakimo- 
va și Emilia Dașeva s’au evi
dențiat prin talentul lor deose
bit.

„Bodra Smiana", corul pioni
erilor, laureat al Festivalului 
internațional dela Berlin, a
fost premiat și la Festivalul 
dela București. In acest cor con
dus de Bonei o Bonev își dezvol
tă aptitudinile muzicale pioni
erii — viitori maeștri ai artei 
vocale.

Prin activitatea sa bogată 
și variată Palatul pionierilor 
„Vâ’.ko Cervenkov”, ajută la for
marea viitorilor constructori al 
socialismului și comunismului, 
la formarea unor luptători în
drăzneți pentru pace.
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tela „Sportul popular" 
încerce „ascuțimea" coni.

Ce anume l-a supărat însă In . 
pe criticul «lela ..Sportul popula, 
că Margareta este o dactilografă c 
place munca șl caută mereu adâ 
aripa ..ocrotitoare" a Iul Cavafu? Ni. 
Faptul că figura distinctă. individa a 
dactilografei constituie o tipică apariție de 
chiulangioaică? Nici a-ta El afirmă chiar 
despre Ma'gareta Peliescu că e „un perso
nagiu tipic negativ", că „reiese perfect din 
intriga piesei" că această dactilografă este 
chiu'angloai.ă Așadar, se vede că supărarea 
nu e de natură literară, ci mai mult de dome
niu ... sportiv.

„Nu era dec! nevoe — își precizează obiec
ția autorul articolului — să se Introducă ele
mentul sportiv care ar pu'ea provoca o con
fuzie în mintea spectatorilor și anume că dac
tilografa este chiulangioaică din cauza spor
tului, a antrenamentului sportiv." Prin 
urmare, toate sunt clare. Ceeace e confuz 
după părerea lui G. Florian, este că dacti
lografa aceasta chiulangioaică e în acelaș 
timp și sportivă. Dece adicătelea să fie pre
zentat un sportiv drept un element înapoiat, 
leneș șl chiulangiu? Nu-t drepți Șl mai ales... 
nu e „strict necesar" Aducerea pe scenă a 
unui personagiu ca Margareta Petrescu, 
care alături de chiui se îndeletnicește și cu 
sportul, este apreciată în mod sentențios în 
articol, drept o „denaturare jignitoare pentru 
mișcarea noastră de cultură fizică “ Urmând 
raționamentul criticului dela „Sportul popu
lar". am putea ajunge la ideia că a prezenta 
drept leneș și chiulangiu un personagiu care 
activează in rândul artiștilor amatori, ar în
semna o „denaturare jignitoare" pentru miș
carea artistică din patria noastră Și căutând 
mai departe, cu aceeași perseverență, nod 
în papură, cine știe ce concluzii năstrușnice 
s’ar mai putea emite I

Să ne întoarcem însă la articol Vreți să 
zugrăviți în literature viața și activitatea 
sportivilor? — îi întreabă parcă autorul pe 
cei interesați Faceți-o arătându-f ca pe niște 
„oameni de tip nou", activând intens pe sta
dioane, „văzuți la locul lor de muncă, orga
nizați în brigăzi stahanoviste, doborînd nor
mele și muncind cu drag pentru bunăstarea 
poporului 1“ O astfel de imagine pe care cri
ticul dela ..Sportul popular" le-o oferă ca 
sursă de inspirație scriitorilor și artiștilor, a 
putut fi făurită desigur numai după ce și-a 
potrivit bine pe nas ochelarii cu lentile tran
dafirii Cât privește posibilitatea ca în rândul 
sportivilor să existe șl unii care să fie 
leneși sau lipsiți de spirit de răspundere, 
ca în sufletul lor să se petreacă prefaceri,

Cărți
In Editura A.R.L.U.S.

au apărut:
M. Gorchl — Somov șl alții — 112 pag. — 

1.37 tel.
M. Gorchi — Vilegiaturiști! — 144 pag. — 

2 lei.
A. N Ostrovschl — Lupii și oile — 134 

pag. — 1,98 [ei.
A. N. Ostrovschl — Teatru — 328 pag. — 

7,20 lei.
V. G Corolenoo — Muzicantul orb (Colecția 

„Biblioteca pentru toți'*) — 154 pag. 
— 2,02 lei.

A. Tvardovschi — Vasile Tiorchin — 268 
pag. — 9 lei.

* * * — Ceaicovschl despre opere — 224 
pag. — 6,50 lei.
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ue până aci rămân valabile chiar 
i acceptate explicațiile și interpre- 

. - uneori ciudate — pe care articolul 
.oportu' popu'ar" le dă unor pasagil din 

xt.ul piesei Cu atât mai deplasate apar 
însă observațiile făcute de G Florian cu cât 
(lin textul piesei reiese că Margareta Petrescu 
nu este de fapt o sportivă propriu zisă ci 
o pretinsă sportivă, încercând prin 
sport și pe alte căi să și acopere indis
ciplina. In acea corespondență care alar
mează pe birocrații și încurcă lume de'a 
cabinetul tehnic, se scrie dealtfel limpede 
(deși G Florian nu pomenește nimic în arti
colul său) : „Dactilografa cabinetului lipsește 
nemotivat dela serviciu, pretextând că e 
prinsă în alte munci și că e ocupată cu antre
namentul sportiv..." (sublinierea noastră.) 
Chiar și pentru cititori lipsiți de „perspicaci
tatea" criticului de'a „Sportul popular" este 
evident că întreaga „activitate sportivă" a 
Margaretei Petrescu e un paravan al chiulu
lui, pe bună dreptate ridiculizat de scriitor.

In articol sunt deasemeni criticate unele 
greșeli mărunte de tehnică sportivă strecu
rate în piesa „Mielul turbat", greșeli care, 
desigur, vor fi înlăturate de scriitor. Șl aici 
însă se poate face o rezervă la observația 
— justă la prima vedere — că sulița nu 
poate fi aruncată la 200 de metri. In comedie 
replica pe care Toma l-o adresează Marga
retei: ....Arunci su'ița la două sute de metri
și nu știi unde i Biserică?" — e menită și 
izbutește să stârnească hazul cititorilor care 
nu trag automat concluzia că Aurel Baranga 
nu iubește sportul — așa cum a înțeles și 
încearcă să demonstreze G Florian — ci își 
dau seama că Toma n’are habar de sport.

Nu începe îndoială că e pozitivă preocu
parea ziaru'ui „Sportul popular" pentru pro
blemele oglindirii în creația literară și artis
tică a vieții și activității sportivilor. Dar de 
aci și până la o „critică" de fe'ul celei aduse 
comediei „Mielul turbat", este o distanță 
care poate fi parcursă numai cu prețui unor 
penibile acrobații publicistice.

Dacă dorește într’adevăr să militeze pen
tru lărgirea orizontului literalilor noștri, ast
fel încât el să cuptindă și mișcarea de cul
tură fizică și sport, redacția ziarului „Sportul 
popular" ar trebui să înlăture pe viitor ase
menea manifestări dăunătoare de dogmatism, 
cum a fost articolul în discuție — luând în 
schimb în dezbatere cu principialitate și com
petență probleme reale care se ridică în 
această direcție, antrenând poeți și proza
tori de frunte să colaboreze în paginile sale.

MIHAIL LUPU

n o i
„Cartea Rusă“

L. Niculln — Fiii credincioși al Rusiei —
457 pag. - 9,12 lei.

M. Romm — Lenin tn 1918 — scenariu —
88 pag. — 1,90 lei.

V. I. Borșcicov — Rolul iul Lenin în for
marea concepției despre lume șl a 
metodei de creație a lui Gorchi — 
68 pag. — 1,06 lei.

• * * — Basme populare rusești (Colecția 
„Literatură pentru toți”) 73 pag. — 
0,75 lei.

A. No vicov-Priboi — In golful Otirada
(Colecția „Lectura" nr. 9) — 30 pag.— 
0,40 lei.

I. Ehrenburg — Pipa comunardului (Colec
ția „Lectura" nr. 10) — 14 pag. — 
0,40 lei.

Ivan Franco — Două constituții (Colecția 
„Lectura" ar. 11) — 12 pag. — 
0.40 W.

Ne p regătim pentru examene
Pa marginea scrisorilor sosite !a redacție

’uțin timp ne mai desparte de 
iperea examenelor de încheiere a 
tului semestru de învățătură în școlile 
'i tehnice și pedagogice. Acest lucru se 

tot mai simțit cu fiecare zi ce trece, 
ii se frământa tot mai mult cu.m să mun
că, cum să-și organizeze mai bine timpul 
ru a reuși să-și repete întreaga ma- 
:. Despre aceasta vorbesc pe larg scriso- 
care sosesc zilnic la redacția noastră.

ovarășul S. D. Preoteasa dela Școala Me- 
Tehnică de Construcții C.F.R. din Cra- 

i, ne scrie că în școala lor fiecare elev 
preocupat zi de zi să-și însușească cât 
multe cunoștințe ; să învețe fiecare lecție 
i recapituleze materia predată dela înce- 
' anului și până acum, in acest scop 
ritatea elevilor din școal'ă și mai ales 
lin anul IV cum sunt Gh. Metroi, C. 
•>nu, Savu Petrescu, D. Fediuc șl alții 
împărțit cu multă chibzuință timpul li- 

entru a reuși să parcurgă din vreme în. 
a materie pentru examene.
această perioadă, mai mult decât până 

1, elevii primesc un prețios sprijin din 
ea tovarășilor profesori. „Tovarășii noș- 
profesori ne ajută mult în pregătirea exa- 
■elor. Ei dau explicații suplimentare ele- 

n «r care nu înțeleg prea bine anumite 
lucruri. In cadril consiliului pedagogic, 
tovarășii profesori au hotărît luarea unor 
măsuri pentru îmbunătățirea meditației șl 
deasemeni s’a asigurat îmbunătățirea condi
țiilor noastre de studiu".

Cu sprijinul permanent pe c,are-l primesc 
din partea tovarășilor profesori, elevii șco
lilor medii tehnice obțin succese tot mal în
semnate. sunt îndemnați să învețe mai mult 
și mai bine.

Dar pentru a duce o muncă perseverentă de 
însușire a materiilor predate, elevii sunt a- 
jutațl șl stimulați de către organizațiile de 
bază U.T.M. din școli. Din scrisorile ce ne 
sosesc la redacție Se desprinde că comitetele 
organizațiilor U.T.M. se Interesează tot mai 
mult de felul cum învață elevii, de rezulta
tele lor la învățătură, de condițiile în care-și 
desfășoară munca șl caută pe cât posibil să 
le vină în ajutor.

„Organizația U.T.M. din școala noastră — 
spune loan Ghinea elev al Școlii Medii Teh
nice Agricole din Lugoj în scrisoarea pe care 
ne-a trimis-o sub titlul „Pentru trecerea cu 
succes a examenelor" — a luat din vreme 
măsuri pentruca fiecare dintre noi să ne pre 
zentăm cât mai bine pregătiți la examene.

Cu
Nu demult, în adunarea generală a organi

zației de bază U T M din anul II-Agroteh
nică, studentul utemist ion Guță și-a luat 
angajamentul că-și va schimba atitudinea 
față de muncă față de învățătură cât și față 
de colegii săi pentru care era exemplu , rău 
El a cerut ajutorul celor mai buni utemiști 
fruntași la învățătură, pentru a putea pre
găti colocviile și examenele șl a cerut să fie 
urmărit angajamentul pe oare șl l-a luat 
Mulți dintre tovarășii din sală au zâmbit 
atunci, pentruca și anul trecut tovarășul 
Guță își luase un asemenea angajament, pe 
care nu-1 îndeplinise. Oare și de data aceasta 
se va întâmpla la fel ?

La această întrebare, pe care și-au pus-o 
toți studenții din sală, răspund rezultatele 
obținute în ultimul timp de tovarășul Guță 
Ion. La începutul acestui an universitar el 
a avut 60 de absențe — majoritatea nemo
tivate. Acum a reușit să vină din ce în ce 
mai regulat la cursuri, iar în ultima lună 
să nu aibă nicio absență El nu s’a mulțu
mit să aibă numai o frecvență regulată, ci a 
învățat zi de zi pentru a-i ajunge din urmă

interes de hră- 
a animalelor.

numărul oilor 
de anul 1950, 
capete. Rea li - 
și în direcția 
numai în co-

Majoritatea țăranilor 
muncitori din raionul 
Târgu Neamț, regiunea 
Bacău, au ca ocupație 
de seamă creșterea a- 
nimalelor care le adu
ce importante benefi
cii. Deaceea mulți 
dintre ei se preocupă cu mult 
nirea și îngrijirea în general

In comunele Grumăzești, Bălțăteștj și Pi
pirig majoritatea crescătorilor de animale 
și-iau reparat din timp grajdurile, saivanele 
și cocinile, iar rezervele de furaje pentru 
Iarnă sunt în mare parte asigurate și bine 
păstrate. Pe întreg raionul se observă un 
interes deosebit pentru creșterea ovinelor. 
De pildă, în comuna Ră'jcești 
a crescut cu 1230 capete față 
iar în comuna Pipirig cu .507 
zări importante s’au obținut 
îmbunătățirii raselor. Astfel, 
muna Țibucani au fost obținute 600 capete 
de bovine de calitate mai bună.

Gospodăria de stat Cărbuna, gospodăriile 
agricole colective „23 August“-Păstrăvenl, 
„Drumul lui Lenin” și „Zorile Socielismu- 
lui“-Urecheni, sunt exemple grăitoare în do
meniul creșterii și îngrijirii animalelor in 
condiții bune: grajdurile noi, spațioase, cu
rate, luminoase și călduroase asigură adă- 
postirea corespunzătoare animalelor. Hrana 
este abundentă și de calitate. Se aplică pe 
seară tot mai largă minunatele metode de 
muncă sovietice. Animalele sunt supuse tra
tamentului veterinar preventiv.

Utemiștii Ciobanu Safta, Ioriiță Vasile șî 
Buhosu Maria din gospodăria de stat Căr
buna, sub îndrumarea brigadierului zooteh
nic — utemistul Sfrijan Petre, eu muls dela 
vaci cu 7 la sută mai mult lapte față de pe
rioada corespunzătoare a anului 1952. in 
acelaș timp, la creșterea în greutate a tine
retului bovin s’a realizat o depășire de 5 la 
sută a mediei stabilite, iar mortalitatea ani
malelor s’a redus foarte simțitor.

Cu multă dragoste muncesc și utemiștii 
[van Maricjca și lanculescu Ana dela gos
podăria colectivă „23 August", Teodor Gh. 
Miron și Mircea Curteanu din gospodăria 
colectivă „Zorile Socialismului" și alții. Ță
ranii muncitori Grigore Cobuz din Urecheni, 
Gh. Aștefănesel din Țibucani, Gh. Miholcă 
din Păstrăveni, sunt printre cei mai buni 
crescători de animale. Un vrednic higriji- 
tor de vite este și utemistul Gh. C. Gherasim 
din satul Păstrăveni care hrănește și adapă 
la vreme vitele, întreține bine curățenia în 
grajd, respectând sfaturile agentului veteri
nar.

In raion există, în afara islazurilor comu
nale, mari suprafețe de oășurri naturale; tot
odată, condițiunile naturale ale raionului 
permit cultivarea de borceag, sfeclă furajeră, 
bostănoase, plante de siloz și alte nutrețuri. 
Prin urmare, baza furajeră care este condi
ția principală pentru creșterea animalelor 
poate fi asigurată in raionul Târgu Neamț.

Cu toate acestea, deși sunt condiții — te
ren potrivit pentru asigurarea bazei fura
jere, oameni pricepuți șl dornici de muncă 
experiența valoroasă a multor unități socia
liste șl a multor țărani muncitori cu gospo

Comitetul U.T.M. a analizat situația Ia învă
țătură a elevilor d:n școala noastră și a pus 
in discuția adunării generale cazurile diferi- 
țllor elevi care nu invățau. In cadrul acestor 
adunări s’a arătat concret cum ar trebui să 
muncească un elev pentru a-și putea însuși 
temeinic lecțiile, ce metode să folosească. In 
urma analizei făcute s’au luat măsuri con
crete de îmbunătățirea situației la învăță
tură".

La Școala Medie Tehnică de Cărbuni din 
Lupani — reiese din coi espondența ele
vului Aron Neciu — comitetul organi
zației de bază U.T.M a mai folo
sit și alte metode pentru asigurarea 
succesului examenelor In afară de analiza 
muncii la învățătură comitetul1 organizației 
de bază U.T.M din școală s’a preocupat per
manent de condițiile în care își pregătesc 
elevii lecțiile. Membrii comitetului au făcut 
vizite elevilor acasă controlându-i cum își 
organizează timpul, în ce condiții învață etc., 
știut fiind că de aceasta depind în mare mă
sură rezultatele elevilor la școală. Cunoscând 
concret situația fiecărui elev, comitetul 
U.T.M. a reușit să ia asemenea măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea situației la învă
țătură.

Elevul Matacă Grigore dela Școala Medie 
Tehnică de Cooperație din Hațeg ne scrie că 
comitetul organizației de bază U.T.M. din 
școala lor 6’a preocupat ca elevii să înceapă 
pregătirile pentru examene încă din primele 
zile ale anului, studiind fiecare lecție în or
dinea predării, in ajutorul elevilor care n’au 
înțeles dela început cât de important este să 
învețe, să se prezinte cât mai bine pregătiți 
la ore, ne scrie Grigore Matacă — comitetul 
organizației de bază U T.M., a folosit diferite 
metode. Una din metodele care a dat rezul
tate bune -a fost și stimularea elevilor frun
tași și criticarea celor ce rămâneau în urmă 
cu învățătura prin articole șt caricaturi la 
gazetele de perete, in urma criticilor făcute 
la gazeta de perete, Grigore Calotescu, Eugen 
Drăgulescu, Constantin Cernăianu, P. Boltea- 
nu care neglijau studiul la unele materii, au 
învățat șl au obținut numai calificative de 
„bine".

Despre l'ucruri asemănătoare ne vorbește 
într’o scrisoare a sa și Lucian Călin, elev 
al Școlii Medii Tehnice Agricole din Voi- 
cești, raionul Drăgășani. „Articolele critice, 
apărute la gazeta de perete, au avut o mare 
înrâurire asupra învățăturii în școala noas
tră. Dorința elevilor criticați de a fi și ei 
în rândurile evldențlaților ca Gheorghe Dră- 
goi, Dumitru Constantin. Ana Tudose șl alții 
a crescut Elevii rămași în urmă folosesc a- 
cum metodele fruntașilor din școala noastră.

tovarășilorajutorul
pe ceilalți colegi. Acum, ei nu mai vine la 
cursuri pentru 0 se uita pe feieastră sau 
a-și găsi altă ocupație, ci își la cu atenție 
notițe, pe care le complectează apoi.

De unde până atunci lucrările practice și 
mai ales cele la „Mecanizarea și electrifi
carea agriculturii socialiste" erau ore de 
distracție pentru el, acum tovarășul Guță este 
unul din studenții cel mai activi din grupă 
El pune întrebări și se interesează de fiecare 
mașină din hale. La orele de seminarii la 
marxism-leninism el ia de fiecare dată cu
vântul și complectează sau ridică probleme 
interesante tn legătură cu chestiunile pe 
care le desbatem.

Puțin câte puțin, tovarășul Ion Guță s’a 
ridicat la învățătură și a reușit să dovedeas
că celor care nu avuseseră încredere în an
gajamentul lui că n’au avut dreptate.

Este limpede că acest succes al colectivu
lui este un prilej de bucurie și mândrie pen
tru toți colegii lui, o dovadă incontestabilă 
a forței morale a colectivului, care l-a ajutat 
pe tovarășul Ion Guță atât prin critica as

Să acordăm toată atenția 
problemei dezvoltării creșterii animalelor!

Despre lipsurile organizațiilor uteaiiste din raionul
dării individuale, situația creșterii și Îngri
jirii animalelor la multe comune se prezintă 
nesatisfăcător. In raion multe din adă
posturi nu corespund cerințelor cu toa
te că SLnt posibilități să se construia
scă adăposturi bune, baza furajeră din 
sectorul particular este asigurată în pro
cent de numai 75 la sută, iar cazurile de 
mortalitate sunt încă frecvente. Din cauza 
nerespectării întocmai a regulilor zootehmi- 
nimului și în special din cauza lipsei de a- 
limentație și de curățenie, numărul bovine
lor este în crescreștere. Procentul tăierilor 
de tineret bovin s’a urcat. Într’o singură 
lună in comuna Țibucani s’au tăiat 20 bo
vine tinere. Lipsiți de îndrumare, unii ță
rani muncitori n’au știut să protejeze tinere
tul bovin. Țăranul muncitor Gh. I. Prise- 
caru din Urecheni a pus la jug un vițel 
wire din cauza eforturilor a murit asfixiat, 
Unii crescători își îngrijesc rău animalele. 
Spre exemplu țăranul Manolache Gheorghe 
din satul Buzați ține boii, vaca, juncii și 
oile în condiții proaste. Deși are pământ 
suficient ca să cultive ierburi, fânețe și rădă- 
cinoase furajere, neasigurându-și aceste fu
raje, el hrănește vitele numai cu paie și co
ceni. Din aceste pricini o vacă i-a murit, 
iar alta a avortat.

Sunt cazuri când înșiși utemiștii dau exem
ple proaste în ce privește îngrijirea anima
lelor. Așa de pildă, utemlste'.e Stan Aurica 
și Stan Veronica din Păstrăveni au vaci 
slabe, tocmai din cauză că nu le îngrijesc 
cum trebue. Mulți crescători din comuna 
Drăgănești șl Timișeștl nu folosesc rezidu- 
rile existente, nu prepară nutrețurile pentru 
a hrăni bine animalele.

Iată numai câteva aspecte care arată că 
organele de stat nu au acordat atenția cu
venită .creșterii și îngrijirii animalelor, iar 
comitetul raional U.T.M. și organizațiile de 
bază U.T.M. au privit cu nepăsare munca 
ce trebue s’o desfășoare în această privință.

Ce-i drept, nu am putea afirma că mem
brii comitetului raional U.T.M Târgu Neamț 
sunt lipsiți de realizări în muncă, atunci când 
au voință și spirit de răspundere. Nu mai 
departe, in activitatea politică desfășurată 
pentru încheerea de contractări de creștere 
și îngrășare de animale. Unii activiști, prin
tre care A-xinte Dumitru și Luca Teodora, 
au ajutat organele de stat să contracteze a- 
proape 200 de animale. Comitetul raional 
U.T.M. a prelucrat în 67 organizații de bază 
U.T.M. Hotărîreia Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. și a C.C. al P.M.R. cu privire la îm
bunătățirea și dezvoltarea sistemului de con
tractare și achiziții de animale. Totodată 
pentru lămurirea crescătorilor de animale, 
au fost Instruiți și organizați în 42 pehipe 
210 tineri. Echipa condusă de utemistul Io
nel Gheorghe din comuna Brusturi, a lămu
rit 13 țărani muncitori care au încheiat de 
îndată contracte, iar echipa condusă de ute- 
tnista Amariel Veronica din comuna Pipirig 

Insușindu-șl din experiența acestora cei criti 
câți pentru delăsare au început să învețe și 
ei mai bine. Acum repetă cu seriozitate ma 
ter.a pentru a promova examenele".

Iată deci că în întreaga țară elevii școlilor 
medii tehnice se pregătesc din .plin pentru 
examene iar organizațiile U T.M. sprijină d: 
recțiunea școlii în antrenarea tuturor elevilor 
în însușirea materiilor de studiat.

Totuși corespondențele primite ne arată că 
nu în toate școlile lucrurile stau atât de bine. 
Elevul D. Damir dela Școala Medie Tehnică 
din Industr'a Lemnului din Târgul Ocna, 
după ce arată o seamă de rezultate bune 
obținute în învățătură, ne sesizează că la ei 
în școală mai există încă destule lipsuri în 
pregătirea examenelor. Mai sunt unii elevi 
ca : Gheorghe Daneș, P Cekman, Gh Stoica, 
L. Frunză, D. Olărașu și I. Vasilescu care au 
multe note de insuficient. Organizația U.T.M 
și direcțiunea școlii au căutat să-i ajute dat 
aceștia nu au ascultat sfaturile continuând să 
albe alte preocupări în loc să învețe. Elevul 
I. Vasilescu de pildă, nu folosește timpul li
ber pentru a-șl pregăti lecțiile, pentru a re
capitula materia pentru examene. Nu este de 
mirare dacă examenele îl vor prinde nepre
gătit și va obține calificative proaste.

Dar lipsurile existente în munca de pre
gătire a examenelor nu sunt numai acestea. 
Mai există unele organizații U.T.M. care nu 
acordă destu'ă atenție aceste' probleme de 
mare importanță în viața școlii și în conse
cință nu iau măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii elevilor la învățătură. Aceasta reiese 
și din corespondenta elevului Omer Sinasi 
dela Școala Medie Tehnică de Cooperație din 
Brăila „Comitetul organizației de bază U.T.M 
din școala noastră, — ne scrie el — nu a 
ajutat suficient pe elevii rămași în urmă la 
învățătură Dacă comitetul organizației U.T.M 
i ar fi tras la răspundere, t-ar fi criticat, 
pe codași, le-ar fi arătat atitudinea lor nejus- 
tă față de învățătură șl i-ar fi îndrumat cum 
6ă muncească, rezultatele ăr fi fost cu sigu
ranță altele. Comitetul U.T.M. nu a făcut 
însă aceasta. Deaceea mai există la noi în 
școală elevi ca: Anton Susan, Done Stoica, 
Maria Nedelcu din anul I, Petra Munteanu, 
Elisabete Dideața șl Stere Bocea din anul II 
sau Maria Bucur din anul IV — care vin 
la școală mereu cu lecțiile nepregătite, nu se 
străduesc să învețe, obțin calificative proas
te".

Examenele de sfârșit de semestru se apro
pie. Organizațiile U.T.M. din școli sprijinite 
de comitetele raionale șl orășenești U.T.M. 
vor trebui să ia măsuri Imediate pentruca ta 
examene fiecare elev să fie bine pregătit, Iar 
calificativele fiecărui elev cât mai mari.

pră și principială cât și prin spiijinul dat 
zi de zi.

Pentru biroul U.T.M din cadrul anului, 
cazul tovarășului Ion Guță trebue să fie un 
prilej de serioase învățăminte în ceeace pri
vește munca cu fiecare om în parte. Critlcile 
aduse anul trecut doar de dragul criticii, 
obișnuința de a-l considera pe ion Guță un 
om „incorijibil”, faptul că n’a fost ajutat au 
făcut ca el să nu-și poată îndrepta lipsurile. 
Deabia anul acesta, când biroul U T M s’a 
interesat îndeaproape, cu grijă și dragoste 
de viața tovarășului Guță, de problemele ca- 
re-1 frământau, ei a fost ajutat și a Izbutit 
să-și învingă lipsurile.

Noi suntem mândri de rezultatele obținute 
de tovarășul Gută și suntem gata deacum 
înainte să-l ajutăm și mat mult pentruca pe
rioada examenelor să constitue pentru el un 
nou succes.

GHEORGHE POMANA 
student In anul II 

Institutul Agronomic 
Craiova

Tg. Haamț in domeniul dezvoltării șeptelului
lămurit 6 țărani muncitori. Utemistul Stan 

Dumitru din comuna Răucești șl-a lămurit 
părinții care au contractat 2 boi; la fel a 
procedat și utemistul Munteanu Ion din co
muna Drăgănești.

Dar munca activiștilor comitetului raio
nal U.T.M. Tg. Neamț e o muncă în prezent 
mărginită, unilaterală și lipsită de orizont, 
in afară de contractări, altă problemă privi
toare la creștere,a animalelor n’a mai intrat 
în sfera preocupărilor comitetului raional, 
iată dece în organizațiile de bază U.T.M. 
din raion există o slabă preocupare față de 
creșterea animalei». In cadrul adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază U.T.M. 
nu au fost prezentate referate pe tema creș
terii animalelor, nt> s’a analizat munca ute
miștilor în această direcție. La gazetele de 
perete, nu au apărut articole pentru generali
zarea experienței crescătorilor fruntași, com
baterea manifestărilor de nepăsare față de 
adăpostirea și hrănirea animalelor, popu
larizarea metodelor avansate de creștere și 
îngrășare a animalelor, etc. Tinerii din mul
te locuri nu au privit cu toată seriozitatea 
problema învățământului agricol de masă. 
In comuna Urecheni, de exemplu, utemiștii 
Croitoru Gheorghe, Dan Pârlea, Mihai Sam
son și alții n’au participat niciodată la con
ferințele deșpre creșterea și îngrijirea anima
lelor, ținute la căminul cultural. Comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. nu au antre
nat tinerii să cultive și să îngrijească ier
burile și fânețele naturale,' rădăcinoasele fu
rajere, plantele pentru siloz, etc. Furajele 
grosiere nu au fost pregătite iar la coope- 
perative tocătoarele manuale stau neîntre
buințate. Organizațiile U.T.M. nu au culti
vat în rândul tinerilor dragostea pentru me
seria de crescător de animale și nu tn sufi
cientă măsură s’a muncit tn direcția comba
terii epizotiilor. reducerii cazurilor de ste
rilitate, etc. Comitetele organizațiilor U.T.M. 
nu trag la răspundere pe acei utemiști ce 
dau dovadă de nepăsare față de buna îngri
jire a animalelor.

Iată dar cum se reflectă în organizațiile 
de bază U.T.M. lipsa de ajutor din partea 
activiștilor comitetului raional U.T.M. Și 
cum ar putea să fie altfel când tovarășii 
N'ica Elisabeta, Ciobotaru Mihai, Bonculea- 
sa loan și alți activiști ai comitetului raio
nal U.T.M., nedocumentați în problemele zoo
tehnice, muncesc superficial, fără competen
ță, fără siguranță, fără să știe ce este prin
cipal. Apoi deși tov. Târdea Nicolae, secre
tarul comitetului raional U.T.M., a primit in
dicații dela comitetul regional U.T.M. Bacău 
să instruiască activiști] pe această temă, to
tuși aceasta nu s’a făcut. Tovarășul Bobei- 
că Ilie, șeful secției organizații U.T.M., 
nu cunoaște nici măcar numărul zootehnicie- 
nilor, agenților veterinari și îngrijitorilor 
utemiști, șl nicidecum munca, frământările 
șl cerințele lor. Cu ei nu s’eu organizat nici-

a

Consfătuirile raionale 
ale cadrelor didactice

Joi dimineața au început în Capitală con
sfătuirile raionale a'e cadrelor didactice din 
învățământul preșcolar, elementar și mediu, 
care au ca scop analiza activității didactice 
în cele două pătrare din anul 1953, populari
zarea șl extinderea celor mai bune metode 
aplicate în procesul de învățământ.

La consfătuirea cadrelor didactice din ra
ionul Gh. Gheorghiu-Dej ale cărei lucrări 
se desfășoară în sala fostului Teatru al Ti
neretului, participă peste 620 cadre didac
tice profesori, învățători și educatori. In 
cadrul lucrărilor consfătuirii, tov Gheorghe 
Călin, inspector șef al. secțiunii de învăță
mânt a sfatului popular raional a făcut o 
analiză a rezultatelor muncii de școlarizare 
obținute în cele două pătrare și a sarcini
lor ce revin pentru îmbunătățirea procesului 
de învățământ pe anul școlar 1953—1954. 
Vorbitorul a arătat printre altele că anul 
acesta, pentru îndrumarea sistematică a pă
rinților în problemele de educare a copiilor, 
au fost organizate în majoritatea școlilor 
din acest raion, lectoratele de părinți.

In continuare vorbitorul a scos la iveală 
unele lipsuri ce mai există la secția de în
vățământ a sfatului popular, cât șl în activi
tatea unor profesori și învățători.

Au luat apoi cuvântul numeroși profesori 
și învățători care au arătat lipsurile mani
festate în activitatea lor, cât și în activi
tatea cadrelor didactice de îndrumare și con
trol, și au făcut propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea activității cadrelor didactice.

La Institutul de Petrol și Gaze are loc 
consfătuirea cadrelor didactice dela școlile 
din raionul I V. Stalin, la care participă 
peste 600 de învățători și profesori.

Tovarășa Marfa Tecuceanu, șefa secției de 
învățământ a sfatului popular al raionului 
I V Stalin, a dezvoltat referatul privind 
„Rezultatele la învățătură în cele două pă
trare ale anului 1953". Vorbitoarea a ară
tat în ce măsură școlile din raionul I. V. 
Stalin și-au îndeplinit sarcinile ce le reve
neau în ce privește școlarizarea, frecvența, 
planificarea și calitatea lecțiilor, prevenirea 
și combaterea rămânerii în urmă a unor 
elevi, disciplina, munca de alfabetizare și 
altele.

_ In încheiere, tov. Tecuceanu a expus sar
cinile care stau în fața cadrelor didactice 
pentru îmbunătățirea muncii pe pătrarele 
trei șl patru.

După prezentarea referatului au urmat 
discuții la care au luat parte numeroși pro
fesori și învățători in cuvântul său. tov. Ion 
iacob, profesor de științe naturale la liceul 
I. L. Caragiale, a insistat asupra îmbinării 
teoriei cu lecțiile practice și asupra organi
zării muncii Individuale . a elevului.

învățătoarea Viorica Dumitru, dela școala 
nr. 31 fete, a împărtășit din experiența sa 
în domeniul didactic, arătând roadele apli
cării metodelor marilor pedagogi sovietici.

Au mai luat cuvântul tov Silberștein 
Bela, profesor la școala nr. 12 fete și liceul 
L L. Caragiale, tov. Vasile Borcea, învăță
tor la școala nr. 5 băieți și alții.

Consfătuirile cadrelor didactice din Capi
tală își vor continua lucrările în zilele de 
8 și 9 Ianuarie.

La Ploeștl în sala Progresul au luat parte 
la consfătuire peste 500 de cadre didactice 
din învățământul preșcolar, elementar și 
mediu din localitate.

Referatul prezentat de tov. D ionescu, 
șeful secțiunii învățământ a sfatului popu
lar orășenesc, a analizat problemele de șco
larizare, disciplină, frecvență, calitate a pro
cesului de învățământ, alfabetizare, precupn 
și de ridicare a nivelului de trai al cadre
lor didactice.

Referatul 0 fost urmat de discuții.
Consfătuiri asemănătoare au loc în în

treaga țară. (Agerpres) 

odată schimburi de ex
periență și nu au iost 
pregătiți să prezinte 
în fața tinerilor dela 
sate referate privind 
problema creșterii și 
îngrășării animalelor. 
Dealtfel tovarășul Bo- 

beică nici nu are cum să se ocupe de a- 
oeastă problemă, deoarece s’a înfundat între 
hârțoage. Timp de 10 zile el nu a putut să 
se deplaseze în raion, fiind nevoit să trimită 
comitetului regional U.T.M. peste 15 note 
informative și situații statistice.

In cadrul plenarelor comitetului raional 
U.T.M. nu s’au desbătut sarcinile ce revin 
organizației U.T.M. în domeniul creșterii vi
telor și nu s’au elaborat măsuri pentru 0 
se lichid^ defecțiunile existente î-n acest do
meniu. In planul de muncă nici nu s’au po
menit asemenea sarcini. Pe la serviciul zoo
tehnic al sfatului popular raional cu lunile 
nu trec activiștii, iar de colaborare nici nu 
poate fi vorba.

Fără îndoială, aceste lipsuri manifestate 
în activitatea comitetului raional Târgu 
Neamț se datoresc și activiștilor comitetului 
regional U.T.M. Au trecut prin acest raion 
tovarășul Albu Constantin, secretar care 
îăspunde de problemele agrare în cadrul co
mitetului regional U.T.M., Șerban Gheorghe, 
șeful secției agrare a comitetului regional 
U.T.M. și alți activiști, dar niciunul nu a 
controlat șl ajutat comitetul raional U.T.M. 
pentru a lichida stilul de muncă superficial, 
unilateral, practicat în problema creșterii a- 
nimalelor.

Aceasta nu trebue să se mai repete. Or
ganele de stat din raionul Târgu Neamț, 
ținând seama de prevederile legii pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor, în anii 
1954—1956, în R P.R. trebue să la măsuri 
pentru îmbunătățirea situației.

Comitetul raional U.T.M., organizațiile de 
Nază U.T.M. sunt obligate să analizeze de 
îndată cu simț de răspundere situația creș
terii vitelor în raion și să la măsuri grab
nice de îmbunătățire a muncii in a- 
ceșt domeniu. Într’o plenară a comitetului 
raional U.T.M. să se desbată pe baza ra
poartelor prezentate de 3—4 secretari ai co
mitetelor organizațiilor de bază U.T.M. pro
blema creșterii vitelor, adoptându-se hotă- 
rlri menite să traducă în viață sarcinile a- 
fătate de plenara a X-a a C.C. al U.T.M. 
Trebuesc organizate schimburi de expe
riență cu îngrijitorii de vite, convorbiri în
tre zootehnicieni, agenți veterinari și tineri 
dela sate. Organele de conducere U T.M. să 
fie temeinic instruite ș] în primul rând ele 
să-și însușească cunoștințele zootehnice, 
trenând 
șl masa

Legea 
voltarea 
1956, în 
U.T.M. i 
trebue să muncească consecvent, cu tragere 
de Inimă și să aducă un serios ajutor la În
deplinirea măsurilor indicate de partid pen
tru ridicarea producției animale în scopul 
ridicării nivelului de tra] al oamenilor mun
cii din patria noastră.
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an- 
în acelaș timp, în această direcție 

i utemiștilor și tinerii».
privitoare la măsurile pentru dez- 
creșterii animalelor, în anii 1954— 
R.P.R. aduce în fața organizațiilor 

sarcini mărețe. Utemiștii și tinerii



U. T. M.
Prin măsuri formale cadrele nu pot fi educate
Căutasem să vorbesc cu Tovarășul Mitac, 

secretarul comitetului raional U.TJW.-Brăila. 
Vroiam să cunosc ce măsuri concrete a luat 
comitetul raional în urma hotărîrllor ple
narei a X-ai a C.C. al U.T.M. în domeniul e- 
ducatiei marxist-leniniste a cadtelor utemis- 
te, a calificării activiștilor cu cunoștințe 
temeinice agro-zootehnice.

Convorbirea mea cu tovarășul secretar se 
lega greu. Cu fraze generale am fost pusă la 
curent despre toată situația. Se părea că 
toate lucrurile mergeau bine, foarte bine după 
vorbele tovarășului Mitac. Dar realitatea?

Plenara a X-a a C.C. al U.T.M. a subli
niat cu deosebită tărie că activiștii utemiști 
trebue să muncească permanent pentru ri
dicarea nivelului lor politic-ideologic și cul
tural. Biroul comitetului raional U.T.M. Brăi
la însă, a luat cu întârziere măs>uri pentru 
deschiderea cercului politic al activiștilor 
pentru studierea Istoriei P..C.U.S. anul I.

Cercul politic șl-a început activitatea abia 
la începutul lunii Decembrie. Atunci a fost 
tinută prima lecție din capitolul I al Isto
riei P.C.U.S. de către tovarășul Mitac. Și 
iată că s’au împotmolit în drum. Primul se
minar n’a mai avut loc, și nici alte lecții 
nu s’au mal tlnut. Sub pretextul că în ra
ionul Brăila care ace specificul său agricol 
6Unt „condiții mai grele de muncă" și sunt 
„sarcini mari", tovarășul Mitac caută să mo
tiveze rămânerea în urmă cu studiul marxlsm- 
leninismului al activiștilor.

Tocmai pentrucă întreaga atenție a orga
nizației noastre trebue îndreptată spre îmbu
nătățirea muncii în rândurile tineretului dele 
sate nu este admisibilă slăbirea muncii de 
pregătire teoretică șl politică a activiștilor 
utemiști.

Sarcinile trasate de partid ce stau în tata 
organizației noastre au un caracter perma
nent, continuu. Deci „teoria" tovarășului 
Mitac sau a tovarășului Pescaru că „după 
ce vom Isprăvi cu sarcinile ne vom apuca 
învățat’’ este cu totul greșită.

Tovarășii activiști n’au fost obișnultl 
aibe planuri de studiu individual incluse
cadrul planurilor de muncă, pentrucă biroul 
comitetului raional să controleze studiul in
dividual al activiștilor și să le asigure con
dițiile necesare pentru învățătură, să res
pecte timpul activiștilor rezervat pentru 
studiu.

Deasemeni plenara a X-a a C C. al U.T.M. 
a recomandat comitetelor raionale sătești să 
îndrume pe activiști spre școlile medii agro
tehnice șl zootehnice serale și fără frec.en-

de

bS 
tn

rn ceeace privește specializarea în p~cb’e- 
mele agro-zootehnice comitetul raional U.T-M 
Brăila n’a făcut prea mare lucru. S’a oi?;:n_:t 
o aprobare a Ministerului Agriculturii ca ac
tiviștii să urmeze fără frecvență 
unei

cursuriie 
raza raionului Insă 

la sfârșitul anului să 
zile. De această prac- 
tare rău activiștii șl 

mai Juat să rezolve a- 
ceastă problemă. N’au urmat nici exemplul

școli agricole din 
condiția ca

practică 10 
s'au speriat 
măsuri n’au

bun al comitetului raional U.T-M. Roșiorii 
de Vede care a organizat pentru activiști u- 
temiști un curs de lecții pe teme de agri- 
cu'tură predate de specialiști.

Sunt unii tovarăși activiști ca Mocanu Iile 
și tovarășul Velceanu care în timpul li
ber mai citesc câte o carte de literatură- A- 
cesta e un exemplu rar. Tovarășul Mi
tac, tovarășa Nichifcr Teodosia ș! al
ții n’au mai citit demult cârti de literatură 
Dece ? „Lipsește timpul” — ti se ră sonde 

In cadrul comitetului raional U.T_M.-B-âîta
este brne 

a îndivtdja! de 

fiecare activist documentele și hotă- 
partidului și guvernului nostru. Acest 
esie foarte bine că îl fac. Insă ei ru- 
studiu individual doar citirea acestor 

u-șj soot 
iu obls
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nimic despre sarcinile utemiștilor șl tineretu
lui Ia sate pentru îndeplinirea hotărîrllor 
partidului și guvernului.

Se pare că lipsa de pregătire ideolo
gică a tovarășilor activiști nu se oprește 
aici. Tovarășul Mitac după cum spunea — 
„a studiat-o în mare și conferința i s’a pă
rut bună pentru a fi tinută, doar cu unele 
tarei modificări”.

-Un a’.t fapt mai este și acela că învăță
mântul poftite nu se desfășoară la un înalt 
nivel ideologic în toate organizațiile de 
bază U TM. și activiștii nu controlează 
munca de continui a cercuri'or politice.

De exemplu cercul politic cu începătorii 
fîrn rmanas yncwinc fi» r»-. «rs -L-

— îmi povestea tovarășa Nlchifor — 
stabilită regula de a se stu< 
către 
rîrile 
lucru 
mese
documente. Tovarășii activiști s 
tije In caietul lor de studiu ș: nu ob'.șntesc 
să tină seminarii sau discuții colective unde 
ei ar putea să lămurească multe pro! 
mai greu de înțeles.

Acest lucru nu este de mirare. De exem
plu tovarășul Mitac secretar al comitetului 
raional Brăila are un fel a’ sân propriu de 
a studia marxism-leninlsomL Anul acesta 
nu s’a mai Înscris în învățământul r 
de partid sau U.TJM. A botărît să studieze in
dividual. Opere vol. III de V. I Lerîn «I 
„Problemele economice ale sora/sm:u’.u’ *n 
U.R.S.S." de I. V. Stalin, etc. Insă a'egerea 
materîailului pentru studiu nu a făcut-o deloc 
temeinic. In această direcție n’a cerut ajuto
rul cabinetului de partid ca să ptata studia 
sistematic după un anumit pian tem.ta'c.

Așa zisul studiu individual al terarâșutuf 
Mitac se rezumă doar la cltît-i' trrrl ca?V 
sau al unui fragment din aceste ocere. De 
caiet de notite nu are nevoie — pertaucâ 
spune tovarășul — „poate să ț’-ț M
ne minte’’. Oare ce temei se poete me re 
studiul tovarășului Mitre care rz"că 
„studiază necontenit" ?-■ ->—e'e eoreev- -e. 
dacă nu are caiet de studiu ș5 tn>-<: tare 
conspecte, nu cere a-atoru! cab're'uM de 
partid în studierea acestor m< e—ie. as par
ticipă la niciun fel de sentiaerta ?

Lipsurile în organizarea S'ud ~ r acr\-<- 
tilor au urmări negative la mnea lor 
tică. Iată un exemplu:

Biroul comitetului raional a hoîlrit $1 ț’nă 
în fața tineretului din raza reionu—i o con
ferință despre „30 Dervreta-ie, zisa pro
clamării Republicii Popala.re Rod-ae". A- 
ceas'.ă conferință a fost 
tor activiști din raion — 
cana life. Neaga Ștefan, 
alții- Intenția a fost rari 
o ușurință condamnabilă tați de eenștautai 
ideologic al acestei conferințe Conierioța 
lucrată în anul trecut era lipsi'ă in cooți- 
nutul ei de cete mai importante ese-imecte 
petrecute în anul 1953 — fără a se arăta 
hotărîrile plenarei lărgite a C. G al P.M.R. 
din 19—20 August pentru ridicarea necon
tenită a buneistări materiale a poporulji 
muncitor.

Această conferință pentru tineret nu vorbea

dată =i*t 

tararășfcr 
Vnîtaâ I: 

dar as d

5 ani dela înființarea 
Teatrului de Stat din Ploești

PLOEȘTI 7 (Agerpres). — La începutul 
acestui an, oamenii muncii din regiunea Plo- 
ești au sărbătorit, alături de întreg colecti
vul de actori împ'irirea a 5 ani dela înfiin
țarea Teatrului de Stat din Ploești.

Teatrul de Stat din Pioești a reușit să 
câștige dragostea și aprecierea maselor 
muncitoare prin prezentarea unui repertoriu 
variat și la un înalt nivel artistic. învățând 
în permanentă din bogata experiență a dra
maturgiei sovietice, colectivul Teatrului de 
Stat din Ploești a Izbutit ca prin cele 35 
de piese reprezentate de peste 1.600 de ori 
și vizionate de aproape 400.000 de specta
tori, să și îndeplinească sarcina ce-i reve
nea de răspândire a culturii în rânaurile oa

r*

menilor muncii Piese ca „Minerii” șf „Ce
tatea de foc* de Mihai! Dav^duglu, „Vocea 
Americii" de Boris Lavrentev. :e. a :n- 
tr’ o țară” de N. Virta, „Nunta Iul Cre- 
cinschi" de Suhovo-Cobîun. cât Și lucră
rile marelui nostru clasic 1. L Caraga'e. 
„O scrisoare pierdută’ și „O noapte tur- 
tunoasă”, au înfățișat lupta celor pen
tru făurirea unei vieți noi. precum și as
pecte din putreda societate capitalistă.

In cadrul Teatrului de Stat din Ploești 
funcționează deasemeni o secție de păpuși, 
care In decursul unui an dela înființare, a 
prezentat 210 spectacole in fața a peste 
41.000 de copii.
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t In 
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nret re-por cinstit 
baruri: au !m- 

uțta din Octom- 
113 Cocolca. care locuiau 
ărîat al țări! noastre. Ele 

er-r tal — . '■* re cotr’.siri de poliție șl de 
eri, ~z. ■* ci nerușinare de negus- 

Q ți. hactkMMriî țariștl- de jefuitorii a- 
. . (te șamani și chiaburi.

• pț—5-j]j Ciucotca exista o 
(■â școală în care, după cum se vede 
.. . „ ’-^e —- inspectorului Alsufiev 
a Miaisternî învățământului din Rusia, 
s.- '.e dirreu numai 3—4 luni șl acestea 
—-_ t« 2—3 ori pe săptămână O 

rte din puținele ore de curs erau folosite 
rtr« bătaia elevilor care nu-șl învățau 

pentru acasă.
V<: « cunosc acest trecut amar 
spusele oamenilor bătrâni. Ei 
altă soartă — luminoasă, plină 

■ r.m este întreaga noastră

Un nou film sovietic în culori
Noul fi m în culori „Corăbiile etacâ for- ■ 

tărețele" producție a studioului Mo«fi!m ■ 
1953 este o continuare e filmului „Bătălia 
din gniful Caiiacra”.

Inspirat din glorioasa istorie a poporului 
rus, filmul „Corăbii’e atacă fortărețele" în
fățișează aspecte din luptele duse de armata 
și flota rusă in timpul domniei tarului Pa
vel 1. urmașul Ecaterinei a Il-a. Prezentând 
eu o deosebită fidelitate Istorică atmosfera 
ace'ei epoci fi'mul „Corăbiile atacă fortă- 
rețeie" redă un tablou amplu de un puternic 
dramatism al eroismului marinarilor ruși in 
luptele navale purtate in Marea Mediterană, 
împotriva flotei franceze.

Filmul artistic tehnicolor „Corăbiile atacă 
fortărețele" care va rula începând dela 9 
ianuarie la cinematografele Patria și I. C. 
Frimu este interpretat de I. Pereverzev, G 
ludin. V. Drujnicov. A Alexeev, S Bondar- 
ciuc, G Iumatov, S. Petrov și de alti artiști 
Muzica filmului aparține lui A. Haciaturian.

tec-.z tată
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VzslM Calo șî Victor Concenco au termi
nat școala de 7 ani In orășelul Pevec, apoi 
șcna’a pedagogică din Anadâr. In anul 1950 
Vas Ca:o s’a întors în orășelul său natal 
ca învățător. El nu a mai recunoscut nici 
orășelul, nici chiar școala în care învățase, 
in Pevec- s’au înălțat case noi, din bârne 
ș: p ntră. cu încălzire centrală, au fost
construite cartiere întregi, s’a deschis un 
cinematograf, un stadion sportiv, un club, 
o b-gată bibliotecă Din școală de 7 clase 
școala s’a transformat înti’una de zece clase. 
Aci au fost amenajate cabinete de studii, o 
sală de sporturi, s’a deschis și un internat.

— Când învățam eu la școala din Pevec, 
— ne povestea Vasili, — aveam numai 5 
profesori. Acum sunt peste 20.

Tânărul ne vorbește despre succesele în 
muncă ale colhozului său natal „Bolșevic", 
care se ocupă cu creșterea renilor. Anul tre
cut veniturile colhoznicilor au crescut de 
peste două ori în comparație cu anul prece
dent S‘a mărit de două ori și venitul total 
al colhozului. Numai din producția creșterii

renilor, colhoznicii au 
obținut peste 500.000 
ruble.

Tânărul ne vorbește 
~ Fnirie despre fratele său mai mare, vâ- 
■nri Ceaivwgfcia. fa copilărie el a fost 
at la cbîabarl șl șamani.

r îama mergea prin 
răi săa In căutare 
Centeorghta este 
renumit. Despre 
e scrie In ziarul 
ii sa s’au mutat 
■tă $: -lină de fi 

bărpe cacfxtabilă cu lumină electaică 
ebCbl

lor \Tetor Ccrcenco ne povestește cum 
s’a srni-n&at viața crescătorilor de reni din 
tasafa Alo*. Încă ta anul 1946 turmele col

in awan aproape 3.000 de reni, iar a- 
2i 20.000. Mulți crescători de
<tau tzsula Aton Jncutesc acum în case

o 
i’-ă proprie, un internat, o casă de lec- 
ă. ■■ ctab șl o caravană cinematogra-
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șc MM

Lor li s’a decernat 
drapelul

Ziua de 27 Decembrie 1953 a fost pentru S-' 
levil Școlii Profesionale nr. 1 Metal și Ener
gie Electrică din C’.uj o zi de adevărată săr
bătoare. Cu câtă bucurie șt cu câtă nerăbdare 
,au așteptat el această zi in care școala lor ur
ma să primească drapelul și diploma de onoa-i 
re de școală fruntașă pe tară. Numeroși elevi, 
maiștri și profesori ai diferitelor școli pro
fesionale din țară au venit aci să participe 
la sărbătoarea colectivului acestei școli.

Serbarea a avut loc în marea sală a Uni
versitarilor din Cluj. Tovarășul Ion Motronea 
ministru adjunct la Ministerul învățămân
tului a felicitat școala fruntașă pentru suc
cesele remarcabile din acest an. Vorbi
torul a subliniat importanța deosebită ce o 
prezintă școlile din sistemul rezervelor de 
muncă Dentru industria noastră în plină dez
voltare. Apoi, s'a dat citire Ordinului prin 
care Școlii Profesionale nr. 1 Metal și Ener
gie Ek-ctrică i se acordă drapelul și diploma 
de onoare de școală fruntașă pe țară.

Clipe de adevărată emoție au trăit sârbă-* 
toriții și oaspeți’ lor când pe scenă a apărut 
o delegație de elevi dela Centrul Școlar Pro- 
fes’.onal-Păltiniș, car^ a deținut până acum 
drapelul de școală fruntașă pe tară șl a în
mânat drapelul unei delegații de elevi dela 
școala care a devenit fruntașă. După aceea to
varășul Eroș Ștefan, directorul școlii frun
tașe, a răspuns la cinstea adusă școlii prin 
decernarea drapelului și diplomei de școală 
fruntașă pe țară, prin prezentarea realizărilor 
de seamă obținute de colectivul școlii. Ca o 
confirmare a modului cum se pregătesc elevii 
ki școală — a arătat tovarășul director, o 
constitue scrisorile de mulțumire trimise 
șc- Iii de numeroase întreprinderi, unde ti- 
-erii absolvenți ai școlii noastre au fost re- 
partizati. Mulți dintre tinerii care au absol
vit anul trecut cursurile au devenit astăzi 
fruntaș’ în producție și chiar stahanoviști.

Apei, a urmat un bogat și variat program 
artistic.

La sfârșitul se-bărli, sărbătoriții au Invitat 
oaspeții să le viziteze școala. In timpul vi
zite* oaspeții au rămas impresioruațl de spi- 
ritul de inițiativă șl organizare al colecti
vului acestei școli. In mod deosebit au atras 
atenția felul cum sunt înzestrate cabinetele 
școlare de fizică, electrotehnică, etc. Un lu
cru nou pentru vizitatori l-a constituit ca
binetul de strungărie care este înzestrat cu 
un mecanisfn de rulare, astfel făcut, încât pe 
o pânză care se învârtește circular sunt așe
zate in’r’o ordine succesivă, desene expli
când elevilor un anumit proces de lucru, prin
cipiile unei metode, etc.

La despărțire, elevii oaspeți au promis 
sărbătoriților că in acest an școlar fiecare 
va căuta ca școala lor să câștige titlul de 
școală fruntașă.

Sărbătoriții sunt hotărîți să obțină noi șf 
însemnate succese în acest an școlar.

O nouă casă 
a pionierilor

CRAIOVA (dela corespondentul nostru)?
In ziua de 30 Decembrie 1953 a avut Iod 

inaugurarea Casei Pionierilor din orașul Cra
iova. La festivitatea ce a avut loc a luat 
cuvântul tov. Ștefan Boldeanu, prim secretar, 
al comitetului regional U.T M. Craiova, care 
a vorbit despre acest măreț eveniment în 
viața pionierilor craioveni.

Pentru amenajarea Casei Pionierilor și-au 
adus contribuția profesorii, părinții și tinerii 
din orașul Craiova, care au efectuat peste 
20.000 ore muncă voluntară.

In cadrul Casei Pionierilor funcționează 
4 secții, educația politică de m.assă, știință 
șl tehnică, educația artistică șl cultură fizică 
șl sport. Au fost organizate 12 cercuri cum 
sunt de pildă cercul de Limbă Rusă și Ro
mână, Matematică, Chimie, Fizică, Istorie, 
Geografie, Aeromodele, Mâini îndemânatice, 
Pictură și Sculptură, Artă dramatică și al
tele. In curs de organizare mai sunt 15 
cercuri, un bazin de înot, un teatru de vară, 
și un teren de voley.

Aceas-.Dseă eșt- femele, trebue să tacf 
z'-'î ă arată drepturile femeii din Clucot- 
H’iute de revoluție. Iar

ș! Victor citeai 
I n succese Ii 
tfooare din Instituțiile sovietice. învățătoa
re. care s’au întors in ținuturile lor natale 
daoă a?s ’virea institutelor de învățământ 
superior din tară.

I": _te de puterea sovietică populația lo
cală era în întregime analfabetă, iar acum 
t«țl copiii învață, majoritatea școlarilor lo
cuiesc în Internate.

In comparație cu anul școlar 1949—1950 
numărul școlilor medii din Ciucotca 6’a mă
rit de aproape trei ori. Iar a celor de 7 ani 
de o dată și jumătate ort. In aceiași perlon, 
dă de timp numărul elevilor din clasele 5—7 
a crescut de trei ori iar a celor din clasele 
8—10-a de 14 ori. In prezent sunt aproape 
de două ori mai mulți profesori decât erau 
cu patru ani în urmă.

Cot la cot cu profesorii ruși îșl duc mun
ca pedagogică și profesorii ciucci și luca- 
ghiri, eschimoși șl ciuvanti. Ca și Vasili 
Calo și Victor Concenco, zeci de ciucci — 
tineri și tinere studiază în institutele de în
vățământ superior din Leningrad șl Haba
rov sc.

In limba clucotcă sunt traduse șl se tra
duc cărțile clasicilor marxism-leninismului, 
manuale, literatură beletristică...

In seara aceasta ne-au povestit despre 
noup viată a popoarelor nordice neneții, Ni
colai Volin, Valentina Hanzerova, 
Gheorghi Mecichin, nanaeza Ana 
și multi alti tineri șl tinere.

Ochii Anei Zacsor scântelau de 
când ne vorbea despre faptul că puterea so
vietică. Partidul Comunist au deschis nanae- 
ztlor drumul spre iericire, spre cultură, când 
își amintea de școala medie cin comuna 
Naiha pe care a urmat-o. Elevii acestei șco
li Maxim și Alexandr Posarov au fost distin
și în zilele Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei cu titlul de Eroi ai Uniunii Sovie
tice.

Ana a citat numele compatrloțllor săi care 
studiază în institutele de învățământ supe
rior. Fiul de vânător Nicolai Onenco este 
aspirant pe lângă universitatea din Lenin
grad, Andrei Beldî studiază la școala de 
arte. Nicolai Chile — la institutul pedago
gic.

ti 
a Vasili, 

a-jme de colhoznice care ob- 
•ntrecerile socialiste, func-

acum—

nivhul 
Zacsor

bucurie
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Mai multe produse trainice și cu aspect plăcut
Hotărârile Plenarei lărgite a C.C. al 

P M R din 19—20 August 1953, in cadrul 
măsurilor luate pentru dezvoltarea indus
triei producătoare de articole de larg con- 

'sum, a pus în fața colectivelor din întreprin
deri și organelor centrale ale Ministerului 
Industriei Ușoare, importanta sarcină a 
îmbunătățirii calității produselor.

In producția socialistă calitatea produse
lor este determinată de trăinicia aspectul 
și sortimentul lor: nlciunul din acești fac
tori, luat singur, nu poate hotărî asupra ca
lității produselor.

Ca rezultat al eforturi! ir perseverente ale 
muncitorilor șt tehnicienilor dm întreprin
deri, trăinicia produselor de larg consum, fa
bricate in cadiul Ministerului Industriei 
Ușoare, corespunde în tot mai mare măsură 
cerințelor consumatorilor

In anul 1954 prin întărirea compartimen
telor de control tehnic, prin complectarea a- 
paraturii laboratoarelor, prin înființarea de 
noi laboratoare și prin alte măsuri tehnice 
și organizatorice, se va tealiza un control 
mai eficace al proceselor de fabricație.

Acest fapt, va avea ca rezultat fabricarea 
unor produse cu o durată de purtare mal 
mare și deci mai trainice.

Paralel cu aceasta însă, în anul 1954 va 
trebui să se constate o cotitură hotăiîtoare 
în aspectul și sortimentul produselor; adică 
țesăturile, tricotajele, încălțămintea, sticlă
ria și articolele casnice, puse ta dispoziția 
consumatorilor, să fie cât mai frumoase și 
în modele cât mai variate ; să aibă o formă 
plăcută și un colorit cât mai armonios.

In atingerea acestui scop, tineretul în 
frunte cu utemiștii are un rol important în 
toate fazele de producție: în crearea desene
lor și modelelor noi, în trierea desenelor și 
modelelor, precum și în realizarea indus
trială a acestora.

, Una din cauzele pentru care măsurile luate 

în anul 1953 nu au dat rezultatele așteptate 
a fost faptul că aceste măsuri nu au fost 
cunoscute în întregime de tineret, conducerile 
unor întreprinderi nu au colaborat suficient 
cu organizațiile de bază U.T.M. din între
prinderi, în acțiunea de ridicarea nivelului 
artistic al produselor.

In anul 1954 acțiunea începută în dome
niul țesăturilor imprimate de bumbac șl mă
tase va trebui îmbunătățită și extinsă 1a 
toate ramurile industriei ușoare

Pentru crearea unor desene mult mal fru
moase și de un nivel artistic cât mai ridi
cat. In anul ce s’a scurs, numărul desenato
rilor creatori de modele a fost mărit Dese
natoarele care au complectat colectivele din 
întreprinderi și din Desenatura centrală din 
cadrul Institutului de cercetări pentru textile, 
pielărie și cauciuc, sunt tinere absolvente ale 
Institutului de arte plastice. Pentru a face 
față sarcinel de cinste de a crea desene cât 
mai frumoase, care vor fi imprimate pe zeci 
de mii de metri de țesătură, este necesar 
ca ele să muncească cu râvnă pentru a 
cunoaște tehnica finisării țesăturilor și mal 
ales a diferitelor sisteme de imprimare ; esle 
necesar a se documenta asupra caracteristi- 
celor diferitelor țesături imprimate, asupra 
specificului desenelor și in fine, a cunoaște 
cât mai bine specificul regional și comorile 
artistice ale folclorului nostru.
In 1953 eu fost create 570 desene noi pen
tru țesături Imprimate, care au fost «probate, 
dar în 1954 valoarea artistică a desenelor va 
trebui mult îmbunătățită. Pentru azeasta s’a 
prevăzut înființarea centrului de modele și 
desene al M.I.U., care va cuprinde sectoa
rele : contexturi din bumbac, lână și mătase; 
țesături imprimate; tricotaje, confecții, sticlă 
și ceramică fină; articole casnice. Acest cen
tru, va creia anual 1700 modele noi, în cca. 
7000 variante.

înființarea acestui centru nu trebue însă 
să frâneze iniția-tiva creatoare a colective
lor din întreprinderi, ci dimpotrivă, va tre
bui să constitue un organ de îndrumare și 
un stimulent pentru acestea. Secțiile de Do
cumentare din Direcția Tehnică și din Di
recțiile generale industriale, trebue să pro
cure și să difuzeze un bogat material do
cumentar Deasemenea conducerile întreprin
derilor trebue să dea o mai mare atenție 
activității creatorilor de desene, modele și 
prototipuri, asigurându-le spațiul, lumina și 
alte condițiuni strict necesare, precum și o 
zi pe săptămână pentru documentare, așa 
cum este în întreprinderile din U R S.S In 
prezent ziua de documentare este introdusă 
numai la desenatura centrală, în timp ce 
conducerile întteprinderilor ca „30 Decem
brie" din Arad și „llie Pintilie", încă nu au 
aprobat această cerere a desenatorilor.

Pentru ridicarea noilor cadre de creatori 
de modele este deasemenea necesar stabili
rea unor legături permanente între diferite 
colective de creatori, cu sectorul plastic, cu 
chimiștii coloriști, cu tehnicieni din între
prinderi, și cu masele de consumatori.

Pentru ca fiecare întreprindere să ajungă 
să pună în producție și creațiile proprii, este 
necesar ca fiecare întreprindere să aibe tn 
colectivul său, cel puțin un creator de mo
dele întreprinderi ca „Vasia Vasilescu" 
„Teba", „Fusul", având secții de imprimerie, 
vor trebui sâ-și complacteze colectivul în a- 
cest sens, cu tineri absolvenți ai Institutului 
de Arte Plastice, De altfel, problema aceasta 
se pune șt pentru întreprinderile din ramura 
tricotajelor, cum sunt fabricile „Bela Bral- 
ner“, „Pavel Tcacenco", „Tricoul Roșu" și 
„Tânăra Gardă".

Pentru trierea modelelor create, prin pla
nul tehnic pe 1953, s'a dat ca sarcină între
prinderilor cu secții de imprimare de a în
ființa colective de avizare, după exemplul 

consiliilor artistice din întreprinderile so
vietice ; din aceste colective fac parte direc
torul întreprinderii, șefii de sectoare, desena
torii, chimiștii coloriști și muncitoare frun
tașe cu gust artistic. Aceste colective au 
ca obiectiv, alegerea celor mai frumoase mo
dele create de colectivul de desenatori ai în
treprinderii și a celor mai armonioase com
binații de culori, pentru desenele create de 
alte surse de creație și avizate de Comisia 
de avizare a Ministerului

In Întreprinderile unde aceste consilii ar
tistice și-au trăit viața, rezultatele obținute 
s'au făcut simțite ; astfel aspectul țesăturilor 
imprimate a'.e întreprinderilor „30 Decem- 
brie“-Arad și „Flamura Roșie" s’au îmbu
nătățit în mod apreciabil, în timp ce la În
treprinderile „Fusul" și „Teba", unde con
ducerea întreprinderii nu a dat importanță 
acestui consiliu, modelele prezentate sunt 
slabe din punct de vedere al nivelului 
artistic.

Ținând seama de importanța deosebită a 
acestor comisii artistice tn ceeace privește 
stabilirea unul contact permanent cu consu
matorii șl in cointeresarea Întregului colec
tiv al întreprinderii la prezentarea în con
diții optime a produsului finit, esle necesar 
ca ele să ia ființă în toate întreprinderii? Mi
nisterului Industriei Ușoare. In această ac
țiune un sprijin deosebit pot să-l dea or
ganizațiile de bază U.T.M. din întreprin
deri, al căror delegați, este necesar să facă 
parte din aceste consilii.

Organul superior de triere a desenelor șl 
modelelor avizate de colectivele din între
prinderi este Comisia de avizare a desenelor 
pentru țesături imprimate.

Din totalul desenelor prezentate au fosl 
vizate cca. 30 la sută; este necesar ca dese
natorii să-și Îmbunătățească calitatea mun
cii. astfel ca pe anul 1954 procentul de de
sene aprobate să crească.

Ținând seama de rezultatele pozitive ale 
activității Comisiei de avizare a desenelor 
pentru țesături imprimate, este necesar ca tn 
anul 1954 să se Înființeze astfel de comisii, 
pentru toate produsele Industriale ale MIU.

Faza următoare, dar nu cea mai puțin im

portantă, este realizarea industrială a mo
delelor create șl aprobate.

Orice model nou, oricât de frumos ar fi, 
nu poate fi valorificat In producția Indus
trială, dacă chimiștii coloriști din imprime
riile textile, ș! în general colectivele din în
treprinderi, nu îmbină culorile în mod armo
nios; astfel s’a întâmplat cu desene avizate 
și repartizate la întreprinderea „Teba" șl 
„Flamura Roșie", care au fost redate pe țe
sătură in mod cu totul necorespunzător, în 
ceiace privește coloritul. Aceasta se explică, 
prin linsa desenatorului din întreprindere, sau 
din lipsa de colaborare a tehnicienilor cu de
senatorii întreprinderii, acolo unde există.

In acest sens, pentru complectarea pregă
tirii chimiștilor coloriști din institutul de 
Industrie Ușoară, este necesar a se organiza 
prelegeri despre armonia culorilor; astfel se 
va elimina o lipsă importantă in pregătirea 
cadrelor tinere de chimiști textili.

Pentru obținerea maximului de efect colo- 
ristic, din coloranții de care dispun între
prinderile, prin planul tehnic pe 1953, s’au 
înființat 4 centre coloristice, câte unul de 
fiecare ramură textilă.

Aceste centre coloristice au sarcina de a 
stabili întreaga gamă de nuanțe, care se 
poate obține dintr’unul sau mai mulți colo- 
ranțl și de a difuza prin Direcția industrială, 
cartelele cu nuanțe și rețetele de lucru tutu
ror întreprinderilor cu producție asemănă
toare.

Cu toate că Ministerul a dat sarcină Di
recțiilor industriale de a sprijini activitatea 
acestor centre coloristice, conducerile Direc
țiilor Industriale nu le-au acordat importanța 
cuvenită. Numai centru! colorlstic dela între
prinderea „Partizanul Roșu" a reușit tn oa
recare măsură, să-și îndeplinească sarcina. 
Pentru anul 1954 este necesar ca aceste centre 
să fie întărite cu chimiști coloriști, astfel 
ca ele să constitue un factor activ in Înfru
musețarea ș' îmbogățirea coloritului țesă
turilor șl tricotajelor.

Pentrucă produsele de larg consum, să fie 
cât mai frumoase șl cât mai atrăgătoare ca 
aspect șl in acelaș timp, cât mai durabile, 
este necesar ca procesele tehnologice să fie 
aplicate cât mai corect

Să folosim cât mal larg formele de calific 
care rapidă șl să creăm condițiile necesa-* 
re pentru a folosi din plin cunoștințele absol.’ 
venților școlilor profesionale și medii tehJ 
nice..

Dacă aspectul produselor este o problemă 
centrală în preocupările noastre, acesta nu 
trebue sub niciun motlv^să se dezvolte în 
dauna durabilității, așa cum sc practică in 
unele întreprinderi. Astfel colectivul între
prinderii „llie Pintilie" trebue să introducă! 
diazotarea și cuplarea fondurilor Închise, 
pentru a le îmbunătăți rezistența la spălat. 
La Întreprinderea „Teba" trebue deasemenea 
să se_ introducă retratarea fondurilor negre 
și spălarea tuturor țesăturilor după impri
mare, pentru a obține culori cu vioiciune 
mai mare și mai rezistente. Colectivul înlre- 
prinderii „Fusul" trebue, să dea mai mare a- 
teuție. ta descleierea cât mai temeinică a te-* 
săturilor, pentru a obține vopsiri șl imprimări 
mai pătrunse, deci mai trainice și în acelaș 
timp mai plăcute.

O deosebită importanță trebue să se acorde 
ta armonia culorilor articolelor tricotate, dar 
și Ia rezistența lor; astfel întreprinderea 
„Bela Breiner", cu toate că. a avut sarcina 
de a Îmbunătăți coloritul șl rezistența vop
sirilor aplicate la treninguri, nu a dat a-* 
tenția cuvenită acestei probleme, vopsind și 
mai departe cu coloranți direcți, neretratați.

In Întreprinderile „Buhuși", „Industria 
Lânei", „Constantin David" și altele, trebue 
să se introducă odihna mărfurilor între di
ferite faze de fabricație, pentru a preveni cortj 
tracțta ulterioară excesivă.

Datoria fiecărui tânăr muncitor sau teh-* 
nician este să-și dea aportul său in mod 
creator, pentrucă produsele de larg consum, 
fabricate în întreprinderii? unde lucrează, să 
fie cât mai frumoase și cât mai durabile, așa 
cum de fapt, cer consumatorii.

ION AMAR1E1
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Fapta eroică
a unui ofițer sovietic

BERLIN 7 (Agerpres). — Corespondentul 
din Berlin al ziarului „Pravda“ transmite:

In una din zilele din preajma Anului Nou, 
la un spital militar sovietic a sosit primul 
ministru al Republicii Democrate Germane, 
Otto Grotewohl. El a intrat în salonul în 
care se afla locotenentul-major Alexandr 
Grigorievici Ivanușchin și a stat mult timp 
de vorbă cu ofițerul sovietic.

Numele locotenentului-major Ivanușchin a 
devenit cunoscut în Republica Democrată 
Germană cu câteva zile înainte de aceasta. 
Ofițerul sovietic a săvârșit o faptă eroică 
plină de abnegație, aruncându-se într’o casă 
în flăcări pentru a veni în ajutorul unei 
mame germane cu trei copii. Acest caz care 
s’a petrecut în orașul Naumburg a fost re
latat de ziarele democrate germane, care ca
lificau fapta umană a lui Ivanușchin drept 
o manifestare a sentimentelor de prietenie 
adevărată a oamenilor sovietici față de po
porul german.

— Am aflat de fapta dvs. eroică din pre
să — a spus Otto Grotewohl ofițerului so
vietic la spital, unde ftsese internat din 
cauza arsurilor căpătate. Aceasta este o 
mărturie minunată a prieteniei dintre po
poarele noastre.

— Datoria noastră este de e ajuta pe oa
meni, în primul rând pe copil, ori de câte 
ori este nevoie — a răspuns locotenentul- 
major Ivanușchin. Eu sunt comsomolist edu
cat de partidul comunist.

In convorbirea cu ofițerul sovietic, Otto 
Grotewohl a subliniat că propaganda ameri- 
oană și cea dela Bonn răspândește născociri 
dușmănoase despre oamenii sovietici care se 
află în Germania.

— Fapta dvs., a spus primul ministru, a- 
rată ce fac în realitate oamenii sovietici. 
Uniunea Sovietică ne-a ajutat mult șl po
porul german înțelege acest lucru. Noi, a 
spus în încheiere Grotewohl, educăm tine
retul nostru în acelaș spirit. Pentru tinere
tul liber german fapta dvs. va fi un exemplu 
viu.

Otto Grotewohl a urat ofițerului sovietic 
însănătoșire grabnică și în semn de recu
noștință i-a oferit în dar o mică bibliotecă 
cu cărți în limba rusă.-- •--

Criza de guvern din Italia
ROMA 7 (Agerpres). — După cum s’a 

anunțat, în urma eșecului încercărilor lui 
Pella de a remania guvernul, el a prezentat 
președintelui republicii demisia cabinetului. 
Aparent, criza de guvenn din Italia se dato- 
rește unor divergențe interne din partidul 
democrat-creștin, dar de fapt cauzele sunt 
mult mai adânci. Actuala criză guverna
mentală este în realitate o criză a partidu
lui democrat-creștin și a burgheziei ita
liene.

Guvernul Pelila, format în august anul 
trecut după o criză de guvern care a du
rat 45 de zile, a fost înfățișat ca un guvern 
de specialiști, toți membri ai partidilui de
mocrat-creștin. Sarcina sa era să voteze 
bugetul și să conducă treburile publice 
până la realizarea unui acord între partide
le majoritare asupra formării unui guvern 
politic stabil. In cursul scurtei sale existențe 
guvernul Pella nu a reușit să rezolve niciuna 
din importantele probleme cărora a trebuit 
să >le facă față atât pe plan extern, cât și 
intern.

Intr’un interwlev acordat ziarului „Paese 
Sera", Pietro Nennl, șeful partidului socia
list, spune că democrat-creștinii trebue să 
aleagă între o politică socială avansată, care 
nu poate fi realizată fără sprijinul partide
lor de stânga, și politica discreditată a par
tidelor de extremă dreaptă, al căror sprijin 
presupune consecințe grave pentru demo- 
crat-creștini „In orice caz, a spus Nennl, 
progresul partidelor democratice dovedit de 
alegerile dela 7 iunie nu poate fi ignorat.

Aceasta este o realitate obiectivă de care 
trebue să se țină seama".

La Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans

mite:
La 31 decembrie 1953 ambasadorul S.U.A., 

dil. Charles Bohlen, e vizitat pe ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., V. M. Molotov. 
Referindu-se la declarația Guvernului Sovie
tic din 21 decembrie în legătură cu discur
sul rostit ia 8 decembrie de președintele 
S.U.A., Elsenhower, în care se arată că Gu
vernul Sovietic este gata să ia parte la tra
tative îm problema energiei atomice, el i-a 
•afdus la cunoștință că Guvernul S.U.A. ar dori 
să procedeze la un schimb de păreri asupra 
problemelor procedurale legate de susamin- 
titele tratative, și anume — în privința datei, 
locului și ondinei tratativelor. Dl. Charles 
Bohlen a adăugat că un astfel de schimb de 
păreri ar putea să aibă lcc între Departa
mentul de stat al S.U.A. și ambasadorul so
vietic la Washington sau .reprezentantul so
vietic la O.N.U., înainte de conferința mi

Lucrările Adunării
PARIS 7 (Agerpres). — Im cadrul sesiu

nii extraordinare a Adunării Naționale fran
ceze care s’a deschis în seara zilei de 6 
ianuarie, primul ministru Joseph Laniel a 
det citire unei declarații guvernamentale.

El a arătat că guvernul a cerut convoca
rea acestei sesiuni pentru ca „Adunarea Na
țională să poată lua cunoștință de declarația 
privind politica guvernului și să-și exprime 
limpede părerea sa".

Prima parte a declarației lui Laniel a fost 
consacrată politicii guvernului în domeniul 
economic șl social în cursul celor șase luni 
de când se află 1a cârma țării. Laniel a vor
bit în continuare despre șelarii, despre folo
sirea brațelor de muncă, despre puterea de 
cumpărare a francului, despre prețuri și si
tuația economică generală a Franței. El a 
precizat că din octombrie până în decembrie 
1953, șomajul a crescut cu 15%. Laniel e 
subliniat că Franța a redus de curând în mod 
drastic importurile sale de produse cum ar 
fi untul, de pildă.

Trecând la politica externă, Laniel a de
clarat: „Această problemă e fost dezbătută 
recent și ,nu am intenția să revin asupra 
problemele care au fost discutate dela a- 
ceastă tribună ta ejunuil conferinței din Ber
muda".

Laniel a insistat tasă din nou asupra ne
cesității ratificării tratatului dela Paris, care 
prevede crearea ,,armatei europene". El a de
clarat că după conferința dela Berlin „par
lamentul francez va trebui să ia hotărîri de
finitive cu privire la această problemă".

In ceeace privește relațiile cu U.R.S.S., 
Laniel și-a exprimat „dorința fermă de a nu 
pierde niclo ocazie oare ar putea duce la 
îmbunătățirea situației internaționale". „Nu 
sun,t motive, a spus el, pentru a accepta cu

niștrilor afacerilor externe ai celor pătau 
puteri dela Berlin, seu la Berlin ta timpul 
susmenționatei conferințe.

La 6 ianuarie, V. M. Molotov a primit pe 
dl. Ch. Bohlen și i-a comunicat că Guvernul 
Sovietic a examinat propunerea Guvernului 
S.U.A. de a proceda la un schimb de păreri 
asupra problemelor procedurale, legate de 
tratative în problema energiei atomice, care 
urmează să albe loc, și anume, în privința 
datei, locului și ordinei tratativelor. Guver
nul Sovietic, ca și Guvernul S.U.A. conside
ră că este de dorit ca sus menționa tele proble
me să fie examinate și este de acord ca a- 
ceastă examinare să înceapă la Washington. 
Din partea sa, Guvernul Sovietic însărcinea
ză pe .ambasadorul U.R.S.S. in S.U.A., G. N. 
Zarubin, să participe la această examinare.

Dl. Ch. Bohlen a făgăduit că va aduce la 
cunoștința Guvernului S.U.A., răspunsul Gu
vernului Sovietic.

Naționale franceze
resemnare inevitabilitatea războiului rece, 
atunci când noul limbaj și schimbul de urări 
dintre state este după toate probabilitățile, 
preludiul unor acțiuni pozitive în domeniul 
slăbirii încordării, dezarmării și al adevăra
tei colaborări internaționale".

In încheiere, Laniel a subliniat că este 
neoesar ca politica dusă de guvern să fie 
continuată și a cerut ca dezbaterile ipe mar
ginea interpelări ier depuse de o serie de de- 
putațl cu privire la politica generală a gu
vernului să fie amânate.

După Laniel a luat cuvântul deputatul co
munist Waldek Rochet, care a criticat vehe
ment politica guvernului în problema indo- 
chineză.. Rochet a declarat că reprezentanții 
guvernului la conferința dela Bermude nu au 
ținut deloc seama de poziția parlamentului 
care s’a precizat în cadrul recentelor dezba
teri asupra problemelor de politică externă. 
El a condamnat sprijinul dat proiectului „co. 
munității defensive europene" de către con
ducătorii guvernului.

Deputatul socialist Louis Sibue a criticat 
cu asprime politica guvernului Laniel. El a 
declarat că guvernul nu a luat niciun fel de 
măsuri pentru a începe tratative cu guvernul 
Ho Și Min în vederea încetării ostilități
lor în Vietnam și a declarat că grupul par
lamentar al partidului socialist va vota Îm
potriva propunerii lui Laniel.

Pusă la vot, propunerea lui Laniel privind 
amânarea dezbaterilor a întrunit 319 voturi 
pentru și 249 contra.

Cu aceasta, sesiunea extraordinară a par
lamentului a luat sfârșit. Parlamentul se în
trunește din nou săptămâna viitoare pentru 
a-și alege președintele Adunării Naționale 
în locul lui Herriot, care a demisionat din 
motive de boală.

Keînțelegeri intre delegații
SYDNEY 7 (Agerpres). — TASS trans

mite: La 8 ianuarie se deschide la Sydney 
conferința miniștrilor de ftaanțe ei țărilor 
Commonwealthului. Ziarul „Sydney Mor
ning Herald" relatează despre divergențele 
dintre delegații la conferirță în problema 
tarifelor preferențiale imperiale. Din cele de
clarate de ministrul de finanțe al Canadei, 
Abbot, după părerea Canadei tarifele prefe
rențiale „au fost utile mu'.ți ani dearândul, 
în prezent tasă este timpul să fie desființate 
și, împreună cu ele, și celelalte bariere care 
împiedică schimburile valutare și comercia
le.

La rândul său, reprezentantul Noii Zee- 
lande, Bowen, a declarat că Noua Zeelandă, 
dimpotrivă, este o adeptă convinsă a lărgi
rii și întăririi sistemului tarifelor preferen
țiale.

Reprezentantul cercurilor oficiale austra

la conferința de!a Sydney
liene împărtășește vederile delegatului Noii 
Zeelande și se opune încercărilor de a se 
slăbi sistemul tarifelor preferențiale.

LONDRA 7 (Agerpres). — După cum a- 
nunță corespondentul din Sydney al agenției 
Reuter, ta ședința din 5 ianuarie a conferin
ței experțitor însărcinați cu pregătirea confe
rinței miniștrilor de finanțe ai țărl>'.or 
Commonwea’thului, au izbucnit divergențe 
serioase intre Anglia șj aproape toate cele
lalte țări ale imperiului britanic.

Delegații Indiei, Pakistanului, Uniunii 
Sud-Airicane și Ceylonului au obiectat îm
potriva declarației lui Leslie Rowan, re
prezentantul Ministerului de ftaanțe din 
Anglia, care a cerut Ce pentru re
glementarea problemelor „care se ivesc în 
legătură cu un eventual dec'.ta el economiei 
S.U.A." să fie folosite rezervele de aur și 
dolari ale Commonwealthului.

Comentarii semnificative ale presei americane 
despre politica S*LLA» față de R»P* Chineză

NEW YORK 7 (Agerpres). - TASS 
transmite : In uCtlmul timp, unele organe 
ale presei americane ridică problema revi
zuirii politicii S.U.A. față de Republica Popu
lară Chineză.

Corespondentul din Washington ai ziaru
lui „New York Herald Tribune", Drummond, 
subliniază că după părerea multor repre
zentanți suspuși ai Departamentului de stat 
al S.U.A., este posibil ca într’un viitor nu 
prea îndepărtat S.U.A. să considere că este 
de dorit să recunoască China comunistă și 
să aprobe admiterea ei în O.N.U. „Ei, scrie 
Drummond, nv au hotărît încă necesitatea 
recunoașterii Chinei comuniste, de către 
S.U.A., dar au ajuns la două concluzii : pen
tru țară ar fi extrem de nerezonabil să a- 
țâțe ta așa fel opinia publică împotriva re
cunoașterii și admiterii Chinei roșii în O.N.U. 
încât să nu mai existe posibilitatea adaptă
rii 'la noua situație.

Cât privește stabilitatea regimului din 
Republica Populară Chineză, scrie Drum
mond, personalitățile oficiale subliniază că 
„acest regim controlează întreaga Chină 
continentală" și că „de o rezistență efectivă 
dinlăuntru nici nu poate fi vorba".

Observatorul ziarului „Star" care apare 
La Washington, Mallett, scria că „membrii 
competențl" ai guvernului Eisenhower „fac 
aluzii" in declarații oficiale lar „între ei își 
șoptesc" despre avantajele pe care le-ar 
prezenta stabilirea relațiilor dipf.bmatice cu 
China și admiterea ei în O.N.U.

După cum arată Mallett, mu'.ți au pus la 
îndoială capacitatea lui Cian Cai-și „de a 
ocupa din nou China, chiar cu ajutorul ge
neros al americanilor... Chiar șl cei mai buni 
prieteni ai lui din America încep să înțelea
gă că este absurd să-l considere conducător 
al Chinei. Cum să iasă din această situație 
absurdă —- iată principala problemă care 
stă în fața guvernului Eisenhower",

Corespondentul din Providence (Rhode 
Island) al agenției Reuter relatează că dele
gatul principal american la tratativele din 
Coreea, Arthur Dean, a cerut personalități
lor oficiale americane să revizuiască politi
ca ’S.U.A. față de China. După părerea lui 
Dean, scrie corespondentul, acei care își pun 
speranțele în Cian Cai-și, privesc situația e- 
xistentă prin ochelari trandafirii. ,,ln inte
resul nostru propriu, a declarat Dean,'trebue 
să încercăm alți ochelari".

Se adâncește mizeria maselor 
în lumea capitalistă

★ ★

Noi concedieri de muncitori în Germania occidentală
• BERLIN 7 (Agerpres). 

— TASS transmite : Situa
ția economică a oamenilor 
muncii vestgermani se în
răutățește din ce ta ce mai 
mult. După cum relatează 
presa democrată germană, în 
Germania occidentală se con
stată în ultima vreme nu
meroase concedieri de mun
citori și cazuri de ruinare a 
unor meseriași. La întreprin
derile „Lloyd-Motorenwerke" 
din Bremen au fost conce-

diați 600 de muncitori. La 
Hanovra eu fost concediați 
150 de muncitori dela firma 
„Afia"; la întreprinderile 
„Ruimafabrik" (Haimsbach), 
peste două treimi din între
gul colectiv au rămas fără 
lucru; la fabrica de încăl
țăminte de cauciuc din Ha
nau am fost concediate 150 
de muncitoare.

După cum anunță ziarele, 
la Biroul regional de plasare

din Greilsheim, numai ta- 
tr’o singură lună numărul 
șomerilor înregistrați a cres
cut dela 1.664 la 2.156; la 
Aachen numărul șomerilor 
înregistrați a crescut în ece- 
laș timp cu aproximativ 500 
de oameni.

Aceeași situație se consta
tă și ta producția meșteșugă
rească. Astfel, la Hamburg 
în ultima vreme au rămas 
fără de lucru 2.200 de mun
citori meseriași.

Populația din Mexico trăiește în condiții neomenești
• NEW YORK 7 (Ager

pres). — TASS transmite : 
Ziarul mexican „Novedades", 
a publicat pasaje din cuvân
tarea rostită ta Congresul 
mexican de deputatul Alfon
so Martinez, care a vorbit 
despre viața grea a majori
tății locuitorilor orașului 
Mexico,

Martinez a arătat că un 
mare număr de circumscrip
ții electorale din Mexico sunt 
lipsite de apă, lumină, piețe 
de alimente, canalizare, 
străzi pavate. Se resimte lip
sa de școli și de produse a- 
limentare. Peste 1.000.000 de 
oameni din Mexico trăiesc 
în condiții neomenești în

bordee și cocioabe. In fie
care lună, în oraș se adună 
circa 42.000 de tone de gu
noi care rămâne neridicat. 
Iluminatul este insuficient. 
In ceeace privește școlile, în 
districtul federal sunt ne
școlarizați în prezent apro
ximativ 30% din copiii de 
vârstă școlară.

Viața grea a populației din Pakistan
• CARACI 7 (Agerpres). 

TASS transmite: Acum patru 
zile guvernul provinciei Sind 
(Pakistan) a numit o comi
sie specială pentru „stabili
rea mijloacelor de îmbunătă
țire a condițiilor de trai ale 
populației din această pro
vincie". După cum relatează 
ziarul „Times of Caraci”, 
comisia și-a încheiat lucră

rile șl a întocmit un raport 
preliminar. Datele citqte în 
raport arată că condițiile de 
trai ale populației sunt ex
trem de grele. Aproximativ 
2.600.000 de locuitori, adică 
75% din întreaga populație 
a provinciei sunt țărani fără 
pământ. Venitul lunar al 
unei familii nu depășește

cinci rupii pentru un mem
bru al familiei. Din cele 
11.100.000 acri de pământ 
arabil, mal bine de 9.000.000 
de acri aparțin moșierilor 
iar 500.0000 de țărani stăpâ
nesc doar 2.000.000 de acri 
de pământ. Numărul total 
al știutorilor de carte din e- 
ceastă provincie ajunge abia 
Ia 1,8%.

Declinul învățământului în Grecia
• ATENA 7 (Agerpres.— 

In legătură cu situația grea 
a învățământului din Gre
cia, postul de radio Grecia 
Liberă relatează că multe 
școli nu funcționează normal

*

din lipsă de cadre didactice. 
Astfel, la liceul din Meligala 
La 1.080 de elevi există nu
mai opt profesori, la liceele 
din Tesalia lipsesc 200 de

profesori. Directorul liceului 
nr. 2 din Pireu obligă elevele 
să plătească câte 2.300 de 
drahme lunar pentru salari
zarea unui profesor particu
lar de filologie.

Expoziție a cărții românești la Londra
LONDRA 7 (Agerpres). — In ziua de 4 

ianuarie 6’a deschis la Londra o expoziție 
e cărții românești organizată de librăria 
„Collet’s". La deschidere aiu fost prezenți oa
meni ai artei și culturii din Anglia, repre
zentanți- aj Muzeului Britanic, Instituitului 
Warbuirs de pe lângă Universitatea din Lon
dra, ai Librăriei „Foyles’s", una din cele 
mai mari librării din Londra și alții. Au luat 
cuvântul! un reprezentant dim partea librăriei 
„Collet’s" și secretarul Asociației de priete
nie britano-română.

Vizitatorii au apreciat în mod deosebit as
pectul grafic și diversitatea cărților expuse. 
Bibliotecarii și publiciștii prezenți la deschi
dere au remarcat progresele făcute sub as
pectul prezentării grafice a cărților.-- •--

Greva studenților 
din Israel

Tineri
★

Pe o stradă 
înfruntând

eroi
★

ai luptei pentru pace
★ ★

din Saigon, 
gloanțele...

„Nu regret nimic 
din ceeace am făcut“

TEL AVIV 7 (Agerpres). — După cum a- 
nunță agenția Associated Press, la 6 ianua
rie studenții israelieni au declarat grevă in 
6emn de protest împotriva închiderii Școlii 
Tehnice Superioare din Haiffa. Guvernul is- 
raelian a ordonat închiderea Școlii Tehnice 
din Haiffa din motive „de economie".

----«----

Scurte știri
e Printr’un decret al Prezidiului Sovietului Su

prem al U.R.S.S. scriitoarea Anna Caravaeva a 
fost decorată cu ordinul Steagul Roșu al Muncii 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani dela naștere, 
pentru merite în domeniul literaturii.'
• Urmând invitației Asociației unionale pentru 

relațiile culturale cu străinătatea, o delegație de 
medici și oameni de cultură din Afganistan au vi
zitat U.R.S.S. între 11 Decembrie și 5 Ianuarie.

© Recent a avut loc la Los Angeles conferința 
anuală a 'Consiliului Național al profesorilor de 
limba engleză din S.U.A. Cei 2.000 de profesori par
ticipant la conferință s’au pronunțat în mod clar 
și hotărît împotriva restrângerii libertății cuvântu
lui sub pretextul luptei împotriva comunismului.

© După’ cum transmite corespondentul din Te
heran al ziarului ,,New York Times", Entezam. mi
nistrul afacerilor externe al Iranului, a declarat în- 
tr‘un interview că Iranul este gata să plătească o 
mare sumă de bani societății petrolifere anglo- 
iraniene drept compensație pentru naționalizarea 
întreprinderilor sale din Iran. Corespondentul sub
liniază că diplomații englezi au salutat această 
declarație.

A Ziarul ',,Wall Street Journal" anunță încetarea 
grevei la -care au luat parte 14.500 muncitori dela 
întreprinderile societății ,,Continental Can", produ
cătoare de cutii de conserve. Greva a durat 36 de 
zile, în decursul cărora munca a fost întreruptă la 
60 de fabrici de conserve din S.U.A., care au 
33.000 de salariați.

A Partea coreeano-chineză a cerut Comisiei neu
tre de repatriere și trupelor indiene de pază ca. 
atunci când vor fi verificate listele de prizonieri de 
război, să identifice și să izoleze pe agenții secreti 
lisînmaniști și ciancaișiști și -;ă lichideze organiza
ția lor. Această cerere a fost prezentată de gene
ralul Li San Cio, reprezentantul părții coreeano- 
chineze.

Scânteia tineretului”
Pag. 4-a 8 Ianuarie 1954

9 Ianuarie 1950... 
Străzile orașului 
Saigon sunt pustii. 
Este ora 5 dună 
amiază. Deobicei, 
la această oră ora
șul e plin de frea
măt... Jazzul dela 
„Continental", cel 
mai mare local de 
lux din Indochina, 
a amuțit. Franchini, 
proprietarul „Con
tinentalului", care
sărbătorise de curând câștigul unui mi
lion de franci, a fugit la Dalat, reședința 
majestății sale împăratul — marionetă Bao 
Dai. Se simte mai în siguranță acolo...

Liniștea apăsătoare a străzilor, patrulele 
care măsurau cu pași cadențați asfaltul, gar
da dublă din fața sediului „Băncii Indo- 
chinei", forfota dela comandamentul corpu
lui expediționar — toate acestea prevesteau 
furtună.

Dinspre periferia orașului, unde cocioabele 
de paie și pământ formează un decor trist, 
apăsător, se aude un murmur ce crește ne
contenit în intensitate.

Ținându-se strânși de mâini, intonând cân
tece patriotice, studenții și elevii înaintau 
dela periferie spre centru — spre clădirea 
autorităților franceze din Saigon... De câ
teva luni, studenții și elevii din Sai- 
gonul ocupat declaraseră grevă cerând 
încetarea războiului criminal al colonialiști
lor împotriva poporului vietnamez, retragerea 
cornului expediționar. libertate Vietnamului. 
Acum, începuseră o demonstrație de protest 
și înaintau spre centru cu riscul vieții lor.

Bazin, șeful siguranței franceze din Sai
gon. ordonă deschiderea jocului asupra ma- 
nifestanților.

Gloanțele pornite din armele ucigașe stră
pung trupurile tinerilor demonstranți. Fu u- 
cis studentul vietnamez Tran Van On iar 
mulți alții fură răniți

Dela fereastra oficiului poștal, o tânără 
fată franceză, Jeanne Berge, privește îngro
zită la masacrul din stradă într’o clipă i se 
perindă in minte amintirea grozăviilor răz
boiului trecut pe care le-a trăit atât în Franța 
cât și în Indochina. Revede masacrele hitle- 
riștilor din satul , ei natal din Pirineii Fran
ței ; își amintește de militarism japonezi in
cendiind satele pașnice ale Vietnamului.

O clipă doar și a ajuns în stradă Gloan
țele șueră pe lângă corpul ei. Traversează în 
goană strada... S’a împiedicat de ceva. E 
gata să cadă, abia își trage răsuflarea. Stri
gă cât o tin puterile:

— încetați, încetați asasinilor1
Privea p.ină de mânie către soldații co

lonialiști care asasinau oameni pașnici. Ii era

rtișine că acești soldați veniseră "in Indochina 
în numele patriei ei, în numele Franței.

Deodată, pe caldarâm zări zăcând într’un 
lac de sânge un tânăr vietnamez. Se aplecă 
asupra trupului însângerat, rupse cămașa 
rănitului, făcu cu mâinile tremurânde o fașă 
și-i pansă rana. Săltă pe umerii ei firavi tru
pul vietnamezului și peste câteva minute de
puse ne rănit în camera ei

A trecut o lună, o lună în care Jeanne, pe 
ascuns, a îngrijit cu abnegație pe tânărul pa
triot vietnamez. Când s’a făcut bine el a pu
tut pleca în rândurile luptătorilor armatei 
lui Ho Și Min

După un an. Jeanne Berge a fost arestată. 
Acuzația? Nici chiar cei care ordonaseră 
arestarea n’au putut o formula prea clar. 
Colonialiștii au ridicat un zid al tăcerii în 
jurul arestării ci Deabia intr’un târziu a 
fost lansată învinuirea de „participare la o 
acțiune de demoralizare a armatei"...

A urmat un proces. Un proces organizat 
in grabă cu tot tipicul „justiției" colonialiste. 
Un act de acuzare mincinos, niște judecători 
dispuși să-și bată joc de adevăr și Jeanne 
Berge a fost condamnată la 20 de ani tem
niță grea. Adevărata ei vină nu este ..demo
ralizarea armatei" (nici vorbă nu putea fi 
de așa ceva) ci faptul că a salvat din ghia- 
rele morții un tânăr patriot vietnamez.

Când avocatul apărării a încercat să ara
te judecătorilor faptele de eroism pe care 
le-a făcut Jeanne Berge, în timpul ocupa
ției japoneze în Vietnam, președintele a ri
dicat în grabă ședința. Nu este oare sufi
cient de semnificativ?

De aproape trei ani Jeanne Berge zacp în
temnițată în închisoarea Pau. Din cauza 
chinurilor pe care le-a îndurat în închisorile 
din Vietnam și Franța, Jeanne s’a îmbolnăvit 
grav.

Acasă în satul ei natal din departamentul 
Herault din regiunea Basses Pyrenees, părin
ții Jeannei, modești muncitori agricoli, aș
teaptă întoarcerea copilei lor iubite, unica 
speranță a vieții lor.

Au trecut trei ani dela odioasa sentință 
a colonialiștilor francezi care cu sprijinul 
cercurilor agresive din S.U.A. continuă răz
boiul din Vietnam.

De atunci și până astăzi, numeroși tineri 
patrioți francezi ca Henri Martin, Răymonde 
Dien și alții care și-au ridicat glasul lor îm
potriva războiului din Vietnam, au fost 
smulși din ghiarele temniței.

Massele populare, tineretul francez, care 
luptă pentru încetarea războiului din Viet
nam, vor reuși prin lupta lor să obțină pu
nerea in libertate a patriotei franceze 
Jeanne Berge.

H. IOAN1D

Intre patru pe
reți ai unei temni
țe, un tânăr cu chi
pul blând și lumi
nos așteaptă zua 
când porțile închi
sorii se vor des
chide larg, iar el 
va păși din nou în 
libertate. Pe o foaie 
de hârtie, cu stema 
Republicii France
ze, niște judecă
tori din Metz au
așternut câteva cuvinte: Bernard Zandștein, 
16 luni închisoare... Motivarea ? N’a fost 
greu de găsit: clasica învinuire de „demo
ralizare a armatei"...

Afli despre toate acestea și te întrebi: 
dece oare a meritat Bernard Zandștein o 
asemenea pedeapsă? Care este „crima" pe 
care acest tânăr francez a comis-o?

Povestea lui începe mai de mult, în vre
mea când îmbrăcase haina militară ca ostaș 
in termen. Haina, fie ea și militară, nu-l 
poate schimba pe om. Omul cinstit rămâne 
om cinstit în orice situație. Bernard Zand
ștein este un tânăr cinstit, un tânăr care 
iubește viața, care dorește să-și trăiască 
din plin tinerețea și care nu vrea să-și ver
se sângele pentru o cauză care nu este a 
lui.

într’o armată din țările capitaliste se pe
trec multe lucruri pe care un om cu mintea 
clară nu le poate privi fără să-și simtă su
fletul cuprins de un sentiment de indignare. 
Așa a fost și pe vremuri in țara noastră, 
așa mai este acum în armata franceză. Unii 
gradați, dintre aceia crescuți la școala săl
băticiei hitleriste, își imaginează că orice 
samavolnicie le este permisă. Bernard 
Zandștein n'a putut insă suporta samavol
niciile ofițerești, după cum n’a putut suporta 
samavolniciile superiorilor acestora, ale 
apelor cârmuitori ai destinelor Franței care 
vor să nimicească floarea tineretului fran
cez pe câmpul de luptă. Bernard Zandștein 
nu se putea împăca cu gândul. că armata 
patriei sale să devină un instrument al po
liticii altor state.

Tânărul patriot a avut inițiativa trimiterii 
unor petiții. Ele erau adresate comandantu
lui regimentului, aducându-i-se la cunoștință 
faptele săvârșite de niște subofițeri, fapte 
care n aveau nimic comun cu regulile mi
litare Petițiile se pronunțau deasemeni îm
potriva prelungirii stagiului militar Sub tex
tul întocmit de Zandștein camarazii săi de 
arme au fost chemați să-și aștearnă sem
năturile.

Acestea sunt faptele. S’ar părea, dacă 
ne-am lua după declarațiile oficiale, că în 
„democrația" franceză nimeni n’ar avea 
ceva împotriva unor asemenea acțiuni. Și

iată că anul trecut Zandștein a fost arestai 
sub inculparea de demoralizare a armatei. 
Era in zilele in care fuseseră arestați Jac
ques Duclos și Andre Stil. Guvernanții fran
cezi încercau în acele zile să inventeze com
ploturi inexistente spre a justifica teroarea 
deslănțuită împotriva patrioților care luptau 
pentru apărarea libertăților democratice,

14 luni a stat Zandștein în închisoare fără 
să fie judecat. 14 luni de așteptare zadarni
că a dreptății pe care atât de mult o trâm
bițează legiuirile burgheze. 14 luni în care 
curajul lui Bernard Zandștein a dovedit că 
tinerii patrioți nu pot fi siliți să renunțe la 
idealurile in numele cărora luptă.

Insfărșit, a sosit și ziua procesului. Un pro
ces tipic pentru situația de astăzi din Fran
ța. Procurorul a cerut condamnarea pe baza 
unor acuzații nevalabile.

Interogatoriul acuzatului a durat 3 ore. 
Președintele a pus tot soiul de întrebări. Ce 
urmăreau aceste întrebări, e lesne de price
put: să-i compromită pe comuniști, pe lup
tătorii pentru pace, să justifice — dacă așa 
ceva mai poate fi justificat — lansarea acu
zației absurde de „demoralizare a arma
tei" și să-l condamne în consecință. Și Ber
nard Zandștein a fost condamnat.

Condamnarea lui Zandștein a provocat 
indignare. Când sentința a fost citită, pu
blicul prezent în sală a început să intoneze 
imnul național francez „La Marseillaise". In 
clipele acelea, inainte de a porni spre tem
niță, Zandștein a declarat: „Nu regret ni
mic din ceeace am făcut".

Bernard Zandștein face parte din minu
natul tineret al țării lui Danielle Casanova, 
Raymonde Dien, Henri Martin. Stăpânii de 
azi ai Franței vor să transforme acest tine
ret în carne de tun, să-l îmbrace în unifor
ma „armatei europene" sub comanda gene
ralilor hilleriști.

Condamnarea tânărului patriot francez 
are loc în zilele în care cercurile conducă
toare dela Paris pregătesc terenul în vede
rea ratificării tratatelor dela Bonn și Paris. 
Asvârlirea lui Zandștein în temniță este me
nită să servească drept exemplu. Speră au
toritățile franceze că această condamnare — 
pe lângă altele de același soiu — va intimi
da pe cei ce se ridică împotriva „armatei 
europene".

Este adevărat: procesul dela Metz consti- 
tue un exemplu. Dar constitue pe deoparte un 
exemplu de încălcare a libertăților democra
tice cele mai elementare iar pe de altă 
parte un exemplu al curajului, spiritului de 
sacrificiu, cu care tinerii patrioți francezi 
știu să lupte Dintr’un asemenea exemplu 
tineretul francez învață. Iată dece alături 
de Bernard Zandștein se găsesc gândurile 
tuturor tinerilor de bună credință din 
Franța.

M. RAMURA

Comemorarea scriitorului 
Jose Marti

Răspunzând chemării Consiliului Mondial 
al Păcii, adresată partizanilor păcii din în
treaga lume, de a comemora marile figuri 
ale trecutului a căror viață șl operă au fost j 
puse în slujba progresului șl civilizației u- 
mane, Comitetul Permanent pentru Apăra
rea Păcii din R.P.R. și Uniunea Scriitorilor 
din R.P.R. au organizat comemorarea a 100 
de ani dela nașterea scriitorului Jose Marti, 
erou al luptei pentru independența poporu
lui cuban.

Cu acest prilej, scriitorul Petre lo«if a 
conferențiat joi seara ta sala C.C.S. B L 6 
Martie, despre viața și lupta lui Jose M.artl 
pentru independența națională a poporului 
cuban.

Conferențiarul a arătat că memoria lui 
Jose Marti este cinstită nu numai de poporul 
cuban, dar și de celelalte popoare ale Ame- 
ricii Latine, pentru lupta sa pentru libertatea 
întregului continent.

Memoria lui — a spus în încheiere vorbi
torul — este scumpă poporului patriei sale 
și tuturor .popoarelor Americii Latine. Pa
triotismul, lupta și sacrificiul său, înflăcă
rează lupta lor pentru libertate și pace. 
Pentru dragostea sa nemărginită arătată vie
ții, fericirii oamenilor, Jose Marti este cin
stit de sute de milioane de. oameni din toate 
țările. (Agerpres)

Știri sportive
RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). - W 

cadrul unui mare concurs de atletism care 
ia avut loc în orașul Sao Paolo din Brazilia, 
cunoscutul recordman mondial, cehoslovacul 
Emil Zatopek, a ieșit învingător în cursa 
de 10.000 m. plat. El a realizat pe o pistă 
îngreunată de ploaie timpul de 30’09’’. Pe 
locul doi s’a clasat atletul german Eberlein 
cu 31’37” 4/10, iar pe locul trei argentinianul 
Hunez.

★
Miercuri dimineață a părăsit Capitala ple

când la Paris, lotul jucătorilor de tenis de 
masă al R.P.R., care va participa la mai 
multe întâlniri internaționale ta Franța și 
Belgia. Delegația sportivilor români cuprin
de pe următorii jucători: maestra emerită a 
sportului Angelica Rozeanu, campioană mon
dială, Ella Zeiler, T. Harasztași, T. Reiter, 
M. Gantner și P. Pesch. Delegația este con
dusă de S. Barany, membru în C.C.F.S.

In Franța și Belgia echipa R.P.R. va parti
cipa la 3 mari concursuri. La 10 ianuarie di
mineața, va avea loc în capitala Franței în
tâlnirea internațională de tenis de mesă din
tre echipele masculine și feminine ale R.P.R. 
și Franței, iar în aceeași zi, seara, vor în
cepe în sala Coubertin, campionatele inter
naționale ale Franței care vor dura până la 
13 ianuarie. După aceasta, echipa R.P.R. va 
pleca în Belgia, unde va lua parte la cam
pionatele internaționale ale acestei țări, pro
gramate intre 16 și 17 ianuarie.

★
La 7 ianuarie a părăsit Capitala, plecând 

ta Belgia pentru a reprezenta țara noastră 
la lucrările Congresului federației interna
ționale de călărie dela Bruxelles dintre 11 
și 12 ianuarie, tov. Al. Șiperco, vicepreședin. 
te al Comitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport. (Agerpres)

★
MOSCOVA 7 (Agerpres) TASS transmite: 

Secția unională de haltere a primit o în
științare din partea federației internaționale 
de haltere prin care se confirmă că rezu’.tatr' 
înregistrat de halterofilul sovietic de cate
gorie ușoară Nicolae Costâlev — 118,500 kg. 
la stilul aruncat, a fost omologat drept un 
nou record mondial.

Nicolae Costâlev, student în vârstă de 22 
ani din orașul Smolensc, a obținut această 
performanță în toamna anului 1953, în ca
drul unui concurs desfășurat ta R. P. Po
lonă. Trebuie amintit că de atunci tânărul 
halterofil sovietic a îmbunătățit de două ori 
propriul său record. Prima dată el a reali
zat 120,100 kg., iar spre sfârșitul lunii de-1 
cembrie 120.600 kg.

Performanța lui N. Costâlev este al 16-lea 
record mondial oficial al halterofililor sovie
tici care figurează ta tabela celor mai bune 
rezultate mondiale. In această tabelă se gă
sesc înscrise 28 de recorduri.

*
Primul concurs de schi al anului se va dis

puta în zilele de 8 și 9 ianuarie pe pârtiile 
dela Poiana Stalin. La acest concurs, care 
este organizat de consiliul central al aso
ciației „Dinamo", vor participa maeștri ai 
sportului șl sportivi de cat. I-a și Il-a.

★
Sporturile de iarnă vor cunoaște o bogată 

activitate la sfârșitul acestei săptămâni. Co
mitetul orășenesc C.F.S. al Capitalei în co
laborare cu Consiliul Sindical Regional și 
Comitetul orășenesc U.T.M., organizează du
minică, pe terenul Constructorul (Cocioc) și 
patinoarul Progresul I.T.B., concursuri popu
lare de 6chi, patinaj și săniuțe. Aceste con
cursuri prevăd probe pentru trecerea norme
lor complexului sportiv G.M.A.

(Agerpres)

Spectacole
Vineri 8 Ianuarie 1954 |

TEATRE: Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Studio): Martin Rogers descoperă America;
Național „I. L. Caragiale" (Sala Comedia): 
Zori deasupra Moscovei; Teatrul de Stat de 
Operetă: N'a fost nuntă mai frumoasă; Mu
nicipal: Afaceriștii; Tineretului: Dela patru'n 
sus; Armatei (B-dul G-ral Magheru): Cazul 
Bennet; Muncitoresc C.E.R. (Ciulești): Tita
nic vals; Ansamblul de Estradă: Fără mănuși; 
Teatrul Evreesc de Stat: Cismarul cel isteț;

CINEMATOGRAFE: Patria, 23 August: O 
afacere importantă; Republica: Aventurile lui 
Alioșa Ptițîn; București: Soldatul victoriei 
(seria I-a); I. C. Frimu: Revizorul; înfrățirea 
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 păsărelelor. 
Bunicul și nepoțelul; Lumina: Trei telegrame; 
Victoria: Preludiul gloriei; Timpuri Noi: Cân
tecul preeriei, Jurnal românesc Nr. 52, Jurnal 
sovietic Nr. 60, Concursurile celor mai , buni 
schiori, Sport sovietic Nr. 7 Grivița: 
Egor Bulîciov și alții; Al. Popov, Mo
șilor: Aventură la castel; 8 Martie: Călătorie 
îndepărtată; Cultural: Insula misterelor: Al. 
Sahia: O noapte furtunoasă, Lanțul slăbiciu
nilor, Vizita, Arendașul român; Flacăra: 
Cântărețul stepelor; T. Vladimirescu: Inimă 
fierbinte; Arta: Fata cu părul cărunt; Vasilej 
Roaită: Întoarcerea lui Vasili Bortnicov
(Secerișul); Popular: Anii tinereții; M. 
Eminescu: Pe aripile cântului (Rimschi
Corsacov); Miorița: Nu-i pace sub măs
lini; C. David: Vacanță cu Andel; Donca 
Simo: Barbarii; Ilie Pintilie; Trei po
vestiri; 8 Mat: Mitrea Cocor; Volga: Centena
rul Teatrului Național „I. L. Caragiale". 
Campionatele mondiale de tenis de masă; 
1 Mai: Cadavru! viu; Libertății: Dincolo de 
Dunăre; N. Bălcescu: Ceapaev; Rahova: Că
pitan la 15 ani; Olga Bancic: Zorile deasupra 
Niemenului.
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