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Să pregătim temeinic 
adunările de dări de seamă și alegeri De pe cuprinsul patriei noastre

»

Pe baza instrucțiunilor C.C. al U.T.M., în 
întreaga (ară au început să se desfășoare 
adunările generale de dări de seamă și ale
geri ale organizațiilor U.T.M., prilej minu
nat de ridicare a muncii politice și orga
nizatorice a Uniunii Tineretului Muncitor.

Experiența căpătată până acum în dome
niul alegerii organelor conducătoare, dă po
sibilitatea organizațiilor noastre să asigure 
ca actualele adunări generale șl conferințe 
de dări de seamă și alegeri, să se desfășoare 
la un nivel ridicat, să dea un nou avânt 
muncii organizației noastre; ele oferă posi
bilitatea unei analize temeinice a activității 
organelor conducătoare și a întregii orga
nizații U.T.M.

Adunările de dări de seamă și alegeri 
trebue să se desfășoare sub semnul anali
zei participării organizațiilor U.T.M. ia în
deplinirea programului de măsuri econo
mice elaborat de partid în plenara din 19— 
20 august 1953, precum și a hotărîrilor ple
narei a X-a a C.C. al U.T.M. Activitatea 
organizațiilor U.T.M. din industrie, va fi 
apreciată după felul in care acestea au reu
șit să antreneze pe u'.emiștl și tineri la în
deplinirea sarcinilor de producție, după fe- 
luf in care stau ocupat de calificarea tinere
tului de răspândirea experienței înaintate a 
stahanoviștilor sovietici și a stahanoviștilor 
noștri, după felul in care s’au ocupat de edu
cația comunistă a tineretului. In organiza
țiile U.T.M. dela sate activitatea lor va fi 
apreciată in lumina contribuției aduse 'a 
întărirea alianței dintre clasa muncitoare șl 
țărănimea muncitoare, a participării organi
zației respective :n munca de lămurire a 
țărănimii muncitoare despre avantagi'le 
gospodăriil r agricole cclective șl întovără
șirilor agricole, a mobilizării tineretului la 
sporirea producției agricole și a creșterii 
vitelor. In adunările gene-ale și conferințele 
de dări de seamă și alegeri din sistem 
învățământului public se va analiza contri
buția orgmizațiil c U.T.M. Ia întărirea dis
ciplinei In școli și de invriimânt
superior Ia mobilizarea elev lor șt studenți
lor pentru a-și :r.?jși cât teme ".c ma
teriile predate.

Nu de mult timo a avut loc la Facultate-? 
Muncitorească din Cluj o adunare 
de dare de seamă și alegeri. Cu fate . -- 
cu’lile Interesante ca*e s’au purtat ne " a'- 
ginea diferitelor aspecte ale muncii ce rg • 
rizație, adunarea generală mj a *•■--.: deri 
tncenut să analizeze lucrul cei mai nrr cina'. 
pent-u studeoți : oroblenv? -lăturii și a 
disctollnel in pregătirea colocv ilx ș a ex - 
menelor. Acest lucru s’a discutat abia spre 
sfârșitul adunării generale, când o serie de 
tovarăși, nrintre care și tov. profesor prode
can Weisemberger a ridicat această proble
mă. De aceste lipsuri se fac vinovsți atât 
membrii comitetului U.T.M. din facultate cât. 
și mai ales, tovarășii dela comitetul orășe
nesc U.T.M. Cluj care nu au ajutat cu price
pere la pregătirea acestei adunări generale, 
pentru a discuta problemele cele mai esen
țiale șl specifice organizației U.T.M. res
pective. •

Adunările de dări de seamă și alegeri tre
bue să devină o tribună dela care să se cri
tice cu tărie tendința pe care o au unele or
ganizații de a duce o muncă sgomotoasă, de 
suprafață, ncdând atenție problemelor de 
viață ale tineretului. Aceste adunări au me
nirea de a contribui la îmbunătățirea vieții 
de organizație, |a’întărirea legăturii organi
zațiilor U.T.M cti massa tineretului, la des
coperirea celor mai variate șl atrăgătoare 
forme de mutică cu tineretul.

Pentru a-șt atinge într’adevăr' scosurile 
sale, pentru a duce la o creștere simțitoare 
a activității organizațiilor U.T.M., trebue 
efectuată o temeinică pregătire prealabilă o 
adunărilor generale și a conferințelor de dări 
de seamă și alegeri.

Un rol deosebit de important pentru buna 
desfășurare a acestor adunări generale îl au 
dările de seamă. De felul cum sunt întocmite 
acestea, de măsura în care e'.e ating proble
mele care frământă tineretul din organizația 
U.T.M. respectivă, depinde foarte mult 
buna lor desfășurare. Numai în măsura în 
care adunarea generală șl conferința va a- 
naliza problemele care interesează cel mai 
mult pe utemiști și tineri ei se vor simți stă
pâni in adunarea organizației lor.

Rolul pe care îl are darea de seamă în 
buna desfășurare a acestor adunări, -ne-a do- 
xedit-o adunarea generală care a avut loc 
nu de mult în organizația de secție U.T.M. 
turnătorie oțel dela uzinele „23 August" din 
București. La întocmirea dării de seamă a 
participat un co'ectiv mare de tovarăși format 
din membrii biroului, organizatori de grupă 
U.T.M., stahanoviști șl utemiști care au reu
șit să oglindească m darea de seamă multe 
aspecte ale muncii organizației U.T.M. și 
probleme care frământau pe utemiști! și 
tinerii din secția turnătorie oțel.

In această dare de seamă au fost scoase 
la iveală lipsurile care s’au manifes
tat în munca biroului și a organizației 
de secție U.T.M., făcându-se o analiză te
meinică a activității desfășurate de fiecare 
membru de birou în parte. In încheiere, da
rea de seamă a făcut o serie de propuneri 
concrete în jurul cărora își va desfășura ac
tivitatea noul organ ales.

întocmite In felul acesta dările de seamă 
dau posibilitatea ca utemiști! să poarte pe 
marginea lor discuții vii, să vină cu iniția
tive și propuneri interesante. Astfel, fin dis
cuțiile care s’au purtat în adunarea ge
nerală dela organizația de secție, tur- 
nătorie-fontă tot dela uzinele ,.23 Au
gust", a fost criticat cu tărie vechiul birou 
al organizației U.T.M. pentru slaba sa preo
cupare față de abaterile dela disciplina so
cialistă a muncii. In cuvântul său, utemlstul 
Antip Traian, a arătat că mai sunt încă tineri 
care lipsesc șl întârzie nemotivat dela lucru 
și pentru îndreptarea cărora biroul nu a luat 
niciun fel de măsuri. Problema calificării a 
fost deasemenea discutată cu mult interes de 
către tinerii turnători. Ei au criticat cu as
prime biroul organizației U.T.M. care s'a 

mulțumit doar cu participarea regulată a 
tinerilor care sunt înscriși la cursurile de ca
lificare. fără să muncească însă pentru a 
mobiliza și pe alți tineri care nu sunt cali
ficați, să participe la aceste cursuri.

Dar pregătirea adunărilor generale șl 
conferințelor de dări de seamă și a- 
legeri nu se rezumă numai la buna întoc
mire a dărilor de seamă. E'e cer și o intensă 
mobilizare a tineretului, pentru întâmpla
rea acestui eveniment important, cu rezul
tate cât mai frumoase în muncă. Având în 
vedere acest lucru comitetul organizație- de 
bază U.T.M. dela uzinele textile ,,7 Noem- 
b"ie“ din Capitală a luat o serie de măsuri 
care au făcut să mărească aportul tineretu
lui în îndeplinirea planului de producție al 
întreprinderii. Astfel, au fost antrenați :n În
trecerea socialistă peste 750 de tineri, s’au 
format încă două brigăzi de producție noi, 
iar mulțl dintre tineri au început să învețe 
după metoda Cotlear și cea de a doua me
serie. Așa că în curând ei vor cunoaște ina- 
fară de meseria de filator și pe aceia de 
țesător. Pregătirea adunărilor generale de 
alegeri cere deasemenea șt o întărire simți
toare a muncii politice pri.ntr’o intensificare 
a agitației politice de masă și îmbunătăți
rea desfășurării InvâțâmântuU politic 
U.T.M.

Organele U.T3L trebue să vegheze cr stric
tețe pentru respectarea democrației interne 
de organizație, să muncească :n așa iîl in
cit să creeze toate condițiile pe-”tm: ie-volta- 
rea in rândurile u temi; iilor a spiritului cri
tic și autocritic.

E necesar deasemenea sâ se irigttre tz~ 
t;mo participarea tuturor uter-țjîîljr și de- j 
legaților, la adunările generale și c eiferin- 
țele de dări de seamă și alegeri. L'n 
bun exemplu In această direcție ai 1
dan membri! comitetz’u. organizației d- I 
bază U.TJA. del» „Crinr.Kta.lit" c.*i Capitală 
care au anunțat pe fiecare utemtst în parte 
ia ta. ora. locul și ordinea de zi a adanării. 
Acest lacra a făcut ca la adorare să aarti- 
cșe toți tinerii care mi au fast fa producție 
ir. acel timp.

Pentmca aceste adunări gzne*ele să-ș! a- 
tiry’â ir Btcsnlstlî sâ •

nației să-și pregătească din tino pcoparwi 
concrete pentru în&snâtațirea activității v i- 
tnore, să critice ca tărie linșările care au 
existat in munca organuiui de conj’jcere Ș'- | 
e organizației lor, să participe cu curaj b> 
discuțiile <e se vor purta in jurul dărilor de 
seamă, sâ fiice in cadrul acestor discuți: 
toate problemele care-i interesează ș: privesc 
munca organizației. Ei trebue să se pregă- j 
tească cu seriozitate pentru a nropine in : 
noul organ de conducere pe utemiștii cei 
mai buni, care au doved t in activitatea le* , 
de zi cu zi devotament fată de partid, dra
goste fierbinte față de patria noastră, care . 
urăsc și luptă împotriva dușmanilor p^poru- . 
lui, utemiștii care luptă cu consecvența pen
tru aplicarea in viață a botăririlor partida- I 
lui. guvernului și ale U.T.M. Utemiștii tre- ' 
bue să analizeze cu toată seriozita’ea pro
punerile de candidați, m așa fel, încă; in 
noul -organ să fie aleși utemiști. membri și 
candidați de partid, tineri fruntași în pro
ducție, care-și însușesc bine meseria și 
aplică metode înaintate de muncă, ti
neri fruntași in învățătură șl activita
tea obștească, tineri din sectorul so
cialist agricol, tineri țărani muncitori, ti
neri, care luptă cu consecvență pentru întă
rirea disciplinei de organizație și de stat, 
care luptă pentru respectarea legilor statu
lui, pentru apărarea legalității populare. Ute
miștii vor trebui să aleagă In noile or
gane de conducere ale organizațiilor U.T.M. 
tineri modești, pe care ii simt aproa
pe de ei în toate împrejurările, tineri 
cinstiți, entuziaști și hotărîți în îndeplinirea 
sarcinilor organizației, tineri care luptă îm
potriva naționalismului §i șovinismului, care 
sunt pătrunși de spiritul internaționalismu
lui proletar, care iubesc Uniunea Sovietică 
și țările de democrație populară.

Adunările șl conferințele de dări de seamă 
și alegeri vor trebui să se orienteze în așa 
fel încât să aleagă din rândurile tinerelor 
utemlste un număr cât mai mare de fete în 
noile organe de conducere ale organizații
lor U.T.M.

Nu poate fi vorba însă de o reușită deplină 
atât a pregătirii cât și a desfășurării adu
nărilor și conferințelor de dări de seamă Șl 
alegeri, fără a avea asigurată conducerea a- 
cestora de către organizațiile de partid. De 
aceea, e necesar ca organizațiile U.T.M. să 
ceară din timp sprijinul organizațiilor de 
partid, în întocmirea dării de seamă și în 
toate acțiunile pe care le întreprind în le
gătură cu aceste adunări.

Un rol deosebit de important în buna des
fășurare a adunărilor generale și conferințe
lor de dări de seamă și alegeri îl au comi
tetele U.T.M. raionale, și regionale. Ele tre
bue să ia din timp toate măsurile politico- 
organizatorice și tehnice pentru buna reușită 
a acestor adunări, să vegheze cu toată se
riozitatea Cia pregătirea tehnico-organizato- 
rică a adunărilor și conferințelor să nu se 
facă în dauna muncii politice. De instruirea 
temeinică a aparatului comitetelor regionale, 
raionale și a comitetelor organizațiilor de 
bază, depinde în mere măsură reușita ale
gerilor.

Comitetele U.T.M. regionale șl raionale 
sunt răspunzătoare de pregătirea și desfă
șurarea în cele mai bune condițiuni a adu
nărilor generale și conferințelor de dări de 
seamă șl alegeri. Ele trebue să vegheze pen
tru respectarea cu strictețe a Statutului 
U.T.M. și a instrucțiunilor C.C. al U.T.M., 
pentru respectarea cerințelor democrației in
terne de organizație.

Să folosim cu pricepere toată experiența 
acumulată până acum, să muncim cu hotă- 
rîre pentru a face din adunările generale și 
conferințele de dări de seamă și alegeri o 
adevărată școală de educație politică a ute- 
miștilor, o pârghie puternică de ridicare a 
muncii organizațiilor U.T.M. pe o treaptă 
mai superioară.

0 sursă importantă de venituri
Legea cu privire la măsurile pentru dezvol

tarea creșterii animalelor în anii 1954—1956 
în R.P.R., a fost primită cu multă bucurie 
de către membrii gospodăriei noastre colec
tive. La începutul anului trecut, când am pus 
temelia gospodăriei colecthe. am a tus In 
gospodărie 6 vaci și 6 oi. Acestea au fost 
toate animalele noastre. In cursa’, anului a 
sporit numărul lor cu 3 viței și câțiva miei.

Zilele trecute am discutat într’o adunare 
recomandările prevăzute în Legea cu pri
vire la măsurile pentni dezvoltarea creșterii 
animalelor, pe anii 1954—1956 în R-P-R. Ea 
ne Îndeamnă și ne ajută sâ creștem și sâ 
sporim numărul animalelor, care ne aduc fo- 
ior.se atât de însemnate. In adunare, membrii 
gospodăriei noastre colective au bo'.ârit sâ 
dăm în anul acesta o mare dezvoltare creș
terii vitelor, atât in gospodăria colectivă cât 
și in gospodarii.e personale ale colectiviștilor, 
să folosim astfel din piin ajutorul pecare-1 
primim din partea statului democrat-pcpul ir, 
care, după cum arată Legea, va acorda gos
podăriilor agrictle colective credite pentru 
procurarea de animale și materiale de con- 
strocții. ajutor drn partea S-M-T.-u*ilor la 
mecanizarea lucrării x la ferme și la cul
tivarea furajelor, Îndrumări din partea spe
cialiștilor, etc.

No: am botărit astfel să sporim In primele 
tuni ale anului acesta numărul oilor dela 6 
'a 100. toate de rasă merinos, să amenajăm 
o fermă zooteău'că per.tru creșterea vacilx 
oe rasă Simertiul t»rin ’".r-ulțirea pământ
iu! acestora dMa 6 la 15. Deasemen. ne-em 

porci de rasă și sâ Însămânțăm o suprafață 
mai mz-e cu p a~?e furajere. Vom st-ica de- 
as*m-ni posibil‘tațile prin care sâ amena'âm
o fermă pentru creșterea păsărilor de apă. 

Leges este pentru r- I un îndemn inter nic 
de a crește a* male. Noi ne vom strădui si 
ird*pl:r.'m intocmrt prevederile Legt. fiind 
- guri că vom contribui astfel ța sporirea câs- 
tîgulm nostru fi totodată la îmbunătățirea a- 
prwizfanărt: orașe or.

KONT ION.
Președintele G. A C. 7 noemhcfe*" 

din comuni Sângeorgial de Mureș, 
raionul Tg. Mureș.

Contractări de animale 
in Bucerdea Grânoasa

In urma prelucrării Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. și a Comitetului Central 
ai P_M.R. cu privire la îmbunătăți.ea și 
dezvoltarea sistemului de contractare șl a- 
chiritii de arimale Ș< rroduse anlm.-le. ță
ranii muncitori și colectiviștii din comuna 
Bucerdea Grâmasa. raionul Târnâven:, în
cheie tot mai multe contracte. Primul care a 
contractat după prelucrarea iiotăririi la că
minul cultural a fost țăranul muncitor Moș
neag Gheorglie Juga. El a contractat cu 
O.R.A.C.A. un porc, obligându-se să-l îngra- 
șe până la greutatea de 150 kg. Tânărul ță
ran muncitor Dobârță Simian a contractat 
și el o vacă.

După ei au venit alți țărani muncitori să 
contracteze cu statul pentru îngrășarea de 
animale. Colectiviștii din aceeași comună au 
contractat și ei o pereche de boi pe care îi 
vor preda în greutate de 1200 kg.

in urma apariției legii privitoare la măsu
rile pentru dezvoltarea creșterii animalelor 
în anii 1954—1956, în comuna Bucerdea Grâ
noasa din ce în ce mai mulți țărani munci
tori via cu încredere să contracteze animale 
pentru în gr așa re. Ei sunt hotărîți să contri
buie astfel la creșterea buneiștări a poporului 
nostru muncitor.

Corespondent
TOTH HARSANY1 ALEXANDRU

Sărbătoarea împărțirii veniturilor
întunericul nopții, învăluie de mult căsu

țele joase din Castelu. Teufic Azis, președin
tele gospodăriei agricole colective „Brazda 
Nouă' din comuna Castelu regiunea Cons
tanța, își pregătea cu grijă hainele de săr
bătoare. Da, mâine la Castelu va fi sărbă
toare. Colectiviștii vor avea mulți oaspeți, 
vor veni și țărani muncitori cu gospodării 
individuale și colectiviști din satele înveci
nate să ia parte la sărbătoarea împărțirii 
veniturilor.

Teufic repetase în gând, nici el nu știe a 
câta oară, ce va spune oamenilor. E greu să 
vorbești pe scurt despre tot ce s’a făcut in 
colectivă dela înființare. Sunt trei ant de 
atunci. Trei ani în care fiecare zi a avut 
însemnătatea ei. Și să privești acum gospo
dăria colectivă ; n’o vei mai recunoaște ! Au 
fost și grei tați, nu spune nimeni că nu, stau 
făcut și greșeli, dar viața a mers mereu 
înainte. Ce s’au mat căznit chiaburii să o- 
prească înființarea gospodăriei însă n’au pu 
tut fiindcă în fruntea celor din Castelu au 
stat comuniștii Și 46 familii și-au pus la 
olaltă cele 485 hectare, 16 boi Și 38 de vaci, 
unindu-se pentru totdeaina. Apoi s’a orga
nizat munca. Era treabă berechet. Mai 
erau și unii care nu prea veneau re
gulat l,a lucru. Dar cu fiecare zi. 
gospodăria colectivă se întărea, oame
nii veneau la muncă cu mai multă dra
goste. Ei au învățat un nou fel de a lucra 
pământul : cu mijloace mecanizate, cu meto
dele științifice înaintate care silesc ogorul să 
dea rod bogat. Ei, dar cine va putea uita vizita 
făcută de colhoznicii sovietici anul trecut? 
Au venit oaspeți dragi din depărtare, să 
ajute pe cei din Castelu cum să facă ca pă
mântul să rodească mai bine și viața să fie 
mai însorită. Vor trece zeci de ani, colectiva 
din Castelu va fi mai mândră și mai bogată, 
dar nimeni nu va uita de prietenii dragi, pe 
maeștrii sovietici ai recoltelor bogate care 
au dat colectiviștilor sfaturi de frate.

— El, nea Teufic — cum să le spui tu 
toate acestea așa pe scurt oamenilor — gân
dea președintele — când aici ai de povestit

Există oare mii mare bccurie decât să-ți îndeplinești datoria cu cinste, să 
vezi roadele strădaniei tale de fiecare clipă? Când al învățat temeinic în fiecare 
zi. dela începaM «niversitar, examenul iți priiejuește o asemenea bucurie.

latâ-l în fotografie pe studentul Mihail Gioară, din anul II Construcții Civile al 
Faccl’ât;: de Constricții din București, răspunzând la examenul de Tehnologie. în
trebările pe care i le pane tovar^cul conferențiar Iosif Sufrin nu-1 încurcă: el s'a 
pregătit cu seriozitate și acum știe să răspundă la fiecare din ele.

Locuințe noi pentru ceferiști
Pe șart’ercl I.C.C. Adj-jd 

din zori și pân.â seara dom
nește un freamăt de muncă 
deosebit Cele 5 blocuri 
mu'K’i’orești, ca câte 10 a- 
partamente fiecare ce se 
cor.str-.> -c pentru ceferiștii 
din Adj ud, se înalță văzând
cu ochit

Pe acest șantier lucrează 
și brigada tineretului, con
dusă de tânărul Ion Vasillu 
și brigada stahanovistului 
Petre Chiriac. Întrecerea 
socialistă intre cele două

S 1.1 SI
ARAD (de’a coresponden

ta noastră Ana Martin)
I.-i  anul care a trecut, tex- 

tîliștii dela fabrica „Teba” 
din Arad, au obținut fru
moase succese în muncă.

îndrumați îndeaproape de 
comuniști, tinerii au fost 
ia permanență în fruntea 
bătăliei pentru îmbunătăți
rea calității firelor și pentru 
mărirea prodicției.

Studiind și aplicând me
toda sovietică de preluare a

m. p. țesături peste plan

Mai multe produse metalice de
în ramura industriei me

talurgice și a construcțiilor 
de mașini există numeroase 
întreprinderi speciale pro
ducătoare de bunuri metali
ce de larg consum. înzes
trarea lor cu noi mașini și 
utilaje perlecționate a per
mis acestor întreprinderi ca 
în anul 1953 să producă cu 
362 la sută mai multe bunu
ri metalice de larg consum 
decât în anul 1948. In ace-

1ZZZZZ ★

brigăzi a dus la obținerea 
un •* importante succese.

Dea-emeni brigada tinere
tului de tencuitori, a depă
șit zilnic norma cu 42 la 
sută la lucrările de tencu- 
i li și finisaj realizând o e- 
c v mie de 8 la sută 1a mate
riale ca : var, ciment, nisip, 
iar brigada „7 noembrie” 
șl-a depășit sarcinile de 
plan cu 46,2 la sută dând o 
importantă cantitate de ma
teriale economisite.

mașinilor din mers, după me
toda sovietică Antonina Jan- 
darova, tânăra stahanovistă 
Irina Pali, care lucrează la 
patru războaie late, și-a de.- 
pășit sarcinile de plan, pe a- 
nul 1953, cu 6,2 la sută.

O grijă deosebită, au a- 
cordat textiliștii, calității 
țesăturilor. Pentru îmbunătă
țirea calității, în fabrică a 
fost aplicată inițiativa sta- 
hanovistei Elena Chișiu, și 
rezultatele nu au întârziat

laș timp, Inginerii și tehni
cienii acestor fabrici au con
ceput și realizat o gamă va
riată de noi produse de larg, 
consum, necesare ușurării 
muncii în localurile de ali
mentație publică, precum și 
a muncii gospodinelor.

Până acum, 12 întreprin
deri din țară, printre care 
uzinele „Mao Țze dun” și 
„Ma-tyas Rakosi’’ din Câpi-

zile întregi șl tot n’ai mai termina. 
La sfârșit negreșit trebue să le șpui: 
Tovarăși uitați-vă la gospodăria noas
tră colectivă, vă place nu-i așa ? Să 
știți însă că n’a fost ușor. Și dacă veți veni 
la anul ne veți găsi mai, bogațl. Greutăți 
mai sunt ele, dar nu ne temem noi când 
suntem împreună. Noi mergem mereu îna
inte, așa e viața noastră.

★
_ O zi liniștită de iarnă. La căminul cultural 

câțiva tineri trebăluiau de zor făcând ultimele 
pregătiri pentru adunarea festivă. La sediul 
gospodăriei au început să sosească colecti
viști, gătiți de sărbătoare.

Sosiră și oaspeții, țărani muncitori cu gos
podării individuale, care au venit să se mi
nuneze de rodul muncii acelora care au pășit 
pe un drum nou. Țăranul cu gospodărie mică 
Andrei Dumitru venise împreună cu nevasta 
și nu se mai sătura privind tot ce exista îo 
curtea colectivei.

Dinspre capătul ulițe! se aude zgomotul 
copitelor de cai și al căruțelor ce gonesc de 
zor. Rând pe rând, sosesc colectiviștii din 
Medgidia șj din Nisipari, cei din Remus 
Opieanu și cei din Cuza Vodă.

Teufic, președintele, ciobanul Alexe Crlscă 
și alții îi primesc pe oaspeți cu salutul cald: 
„bine ați vanit”. In cirte s’a adunat lume 
multă Președintele i-a condus pe oaspeți sa 
viziteze gospodăria.

întrebările eu început să cu'gă cu nemi
luita și Teufic nu mai prididea să răspundă 
la toate.

— Cum ați construit un grajd așa de mi
nunat ? — întrebă colectivistul Gheorghe 
Pricop din satul Remus Opreanu.

— In grajdul ăsta al nostru — zise cu 
mândrie președintele — încap 80 de vite, 
iar magazia are o capacitate de 30 vagoane, 
--le-am construit în parte cu banii provenițl 
din munca noastră, în parte cu cei primiți 
dela stat.

Alții au vrut să cunoască șl amănunte :
— Dar de meșteri cum ați făcut rost ? i-ați 

angajat sau... a întrebat cineva.

Aceste succese se datoresc 
faptului că în brigăzile de 
producție este disciplină, iar 
conducerea secției I.C.C. 
Focșani s’a îngrijit să asi
gure șantierul cu materialele 
necesare.

Tineretul șl muncitorii, 
membri ai brigăzi'or de 
producție sunt hotărîți să 
obțină în noul an de mun
că, noi realizări în produc
ție și însemnate economii.

Corespondent
ALEXANDRU PLĂCINTA 

să se arate. Brigada ute- 
mistă. stahanovistă, condusă 
de tânăra Maria Balasz, a 
dat țesături de calitate supe
rioară, procentajul fiind de 
98 la sută.

Făcând bilanțul succeselor 
obținute în anul 1953, mun
citorii fabricii „Teba“ din 
Arad, au dat peste plan 
81.181 metri pătrați de țesă
turi.

larg consum
tală, „Iosif Rangheț” din 
Arad și altele au înființat a- 
semenea secții.

Datorită nivelului lor teh
nic ridicat, aceste secții pot 
asigura fabricarea unor pro
duse de larg consum mai 
complexe și de o tehnicitate 
mai înaltă care nu ar putea 
fi fabricate cu acelaș succes 
în alte întreprinderi.

(Agerpres)

— Nu tovarăși — răspunse președintele — 
totul este făcut de noi. Păi avem tâmplari, 
fierari șl zidari de 'le-a mers vestea.

Apoi oaspeții au admirat cei 60 de cal 
frumoși, boii și cele 50 de vaci — avut colec
tiv. Președintele i-a dus sâ vadă și cele 934 
oi, cele 241 de păsări și pe urmă le-a arătat 
și pe cel 67 porci grași.

— Saivanul pentru 800 de oi pe care l-ați 
văzut, cotețele pentru păsări și maternitatea 
pentru scroafe toate sunt făcute de membrii 
gospodăriei noastre — zise președintele.

Oaspeții se minunau de tot ce vedeau la 
colectiviștii din Castelu. Iar cei care cunoș
teau gospodăria colectivă „Brazdă Nouă" de 
acum 3 ani, atunci când se înființase, dădeau 
uimiți din cap.

— ta te uită la ăștia din Castelu, cum se 
mai înstăresc !..

★
La căminul cultural sta adunat lume multă. 

Pe cel din Castelu ii puteai deosebi cu ușu
rință după flacăra de mândrie ce le izvorea 
din ochi. Și cum să nu fie mândri colectiviștii 
din Castelu când atâta lume sta adunat să 
vadă și să învețe din realizările unui an de 
muncă.

Sunt aici și cei 35 de tineri ai colectivei 
care i-au însoțit pe oaspeți de azi dimineață. 
Multe lucruri s’a.r pi tea pomeni despre tine
rii colectiviști din Castelu. Ei muncesc îm
preună cu cei vârstnici în brigăzi. Anul a- 
cesta nu sta întâmplat niciodată ca vreun 
tânăr să lipsească Arțăgoși mai sunt tinerii 
aceștia. Nu admit ca alături de ei să fie 
chiulangii. De pildă Constantin Oprică, secre
tarul organizației U.Ț.M. s’a ținut scai de 
colectivistul Mihalache Micu până acesta a 
lichidat cu absențele.

— Nene Mihalache — îi spunea Oprică — 
vino regulat la lucru că ne faci de rușine; șl 
pe urmă, d ta nu vrei să te bucuri la fel ca 
noi la sfârșitul amlui ?

Și iată că, până la urmă, Mihalache a în
ceput să vină regulat la muncă.

Sunt și tineri care au înmulțit prin munca 
lor numărul de zile ale anului. Utemlstul Au

Vești din satele bănățene
TIMIȘOARA (dela corespondentul nostrtf 

Isacov Svetislav).
Țăranii muncitori din regiunea TimN 

șoara au primit cu bucurie și recunoștință 
Legea privitoare la măsurile pentru dezvol
tarea creșterii animalelor în anii 1954— 
1955, în R.P.R. In comuna Or;ișoara, de 
pildă, Legea a fost citită cu multă însufle
țire de colectiviști și țărani cu gospodării 
mici și mijlocii.

„Membrii gospodăriei noastre — a decla: 
rat tov. Laza Ion, președintele gospodăriei 
colective din Orțișoara — au primit cu mare 
bucurie Legea privitoare la măsurile pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor pe anii 
1954—1956, în R.P.R. La 20 septembrie 
1950 — a arătat mai departe tov. Lazia — 
când a luat ființă gospodăria colectivă nu 
a avut în afară de 28 de cai niciun fel de 
animale. In momentul de față, cu sprijinul 
statului gospodăria are un număr de 140 
cai, dintre care peste 50 iepe de reproduc
ție. In afară de aceasta, ferma zootehnică 
numără în prezent 24 de vaci, 276 oi, 26 de 
scroafe și 40 de porci pentru îingrășare, care 
vor fi contractați prin cooperativă, 26 de 
Iepuri de casă, 36 familii de albine, etc. 
Din vânzarea celor 40 porci grași, diferite- 
lor întreprinderi de stat, gospodăria pe lân- 
g.i că a contribuit la aprovizionarea canti
nelor muncitorești cu carne și grăsime, a 
încasat însemnate venituri în bani. Pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor în gospodă
ria noastră, a continuat tov. Laza, statul ne 
vine din nou în ajutor prin acordarea cre
ditelor necesare procurării de animale și 
materialelor pentru construirea de adăpos
turi.

Folosind ajutorul dela stat în anul 
acesta avem de gând să dezvoltăm sectorul 
zootehnic cu neste 500 de năsări, 20 de vaci, 
10 scroafe, 20 de familii de albine, si al
tele

Fiecare colectivist în parte a primit cu 
mult interes legea.

„Viața familiei melc sta îmbunătățit de 
când suntem colectiviști, declară tov. Măr- 
cuț Florea, colectivist din Orțișoara. Acum, 
pe lângă casă avem o scroafă, 18 găini și 
5 rațe. Prin valorificarea de ouă prin coo
perativă am obținut venituri însemnate. Nu
mai î.n toamnia anului trecut, de exemplu, 
prin valorificarea acestora, am câștigat pes
te 250 lei. in anu) acesta voi cumpăra, folosind 
creditul din partea statului, o vacă de 
rasă, 2 oi de rasă, și mă Voi strădui să 
ajung la un nurhăr de cel puțin 80 de gâș
te, rațe și alte păsări".

..Tare ne-am mai bucurat noi țăranii mun
citori dm comuna Dumbrăvita când a.m a- 
flat de Legea privitoare la măsurile centru 
dezvoltarea creșterii animalelor în anii 
1954—1956 în R.P.R. mărturisește tov. Szoke 
Alexandru.

Pe lângă ca&a mea eu am numai o vacă 
cu lapte și o scroafă. Acu.m mă gândesc sâ 
mă ocup și eu mai mult de creșterea anima
lelor. Prin creditul primit din partea statu
lui voi cumpăra animale de rasă și păsări. 
Apoi, voi construi un grajd pentru vite și 
porci. Un ajutor voi cere și voi primi dela 
stația de montă care se află in comuna noas
tră, dela medicii veterinari, care deasemeni 
ne vor da o îndrumare permanentă. In fe
lul acesta noi ne vom putea îmbunătăți 
traiul, contribuind totodată la aproviziona
rea orașelor cu carne, grăsime, produse lac
tate. etc.“.

Răspunzând năzuințelor țărănimii munci
toare Legea privitoare la măsurile pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor în anii 
1954—1956, în R.P.R., a stârnit un deosebit 
interes în rândurile oamenilor muncii dela 
sate. De aceea el o comentează cu atâta in
teres și-și manifestă hotărîrea de a lupta 
pentru îndeplinirea prevederilor ei.

rel Sbârcla a făcut 410 zile, Consfantin Op
rică 395, ș.a.m.d.

__ E drept că despre multe kcruri n’a putut 
să vorbească în darea de seamă președintele 
și acolo unde nu sta putut vorbi mai larg 
despre fapte, cifrele grăitoare au fost acelea 
oare au povestit despre ele.

— Gospodăria noastră colectivă — spunea 
președintele a obținut la hectar 2025 kg. grâu, 
2360 kg. orz de toamnă, 2000 kg. porumb. 
Pentru fiecare zi muncă se vor d.a 8.820 kg. 
grâu, 1 kg. orz, 3,600 kg. porumb, 0,750 kg. 
floarea soarelui....

Planul la lapfe, care era de 12152 litri 
a fost depășit cu 4665 litri. Și pe bună drep
tate noi considerăm că anul acesta a fost cel 
mai îmbelșugat an dela înființarea colectivei.

O. clipă domni o tăcere adâncă în sală. 
Apoi* au izbucnit aplauze puternice. Și când 
s’a început citirea cantităților ce le primesc 
fruntașii, entuziasmul nu mai cunoștea mar
gini. Gta.sul președintelui abia se mai auzea:

— Refic Suliman. pentru 607 zile-muncă 
primește 5353 kg. grâu, 2246 kg. porumb, 
520 kg. floarea soarelui, 607 kg. orz ...

In fața colectivei, un convoi lung de căruțe 
încărcate până în vârf cu saci dolofani era 
pregătit să pornească spre casele colectiviști
lor. Oaspeții îl felicitau și strângeau mâi
nile colectiviștilor urcați pe vârfurile sacilor. 
Insfârșit* caii se opintiră și căruțele plecară.

Cohorîse înserarea. Comuna răsuna însă de 
veselia celor care cântau și jucau de bucuria 
belșugului după un an de muncă.

Și, în seara aceia țăranul muncitor cu gos
podărie individuală Andrei Dumitru care de 
dimineață nu s’a mai deslipit de colectivă, 
care a ascultat la fel ca ceilalți cu atâta a- 
tenție darea de seamă șt a privit îngândurat 
la căruțele lui Refic Suliman sta dus la pre
ședinte :

— Nea Teufic, adă o bucată de hârtie să 
fac și eu cererea aceia.

ION GHIȚUICA 
corespondentul „Scânteii tineretului" psntru 

regiunea Constan* a



I

— Sunt p r i e t
Da, noi am fost prieteni,
Iar acum
Tu ochii ți-i întuneci
Și ți-i luneci
In lături când ne întâlnim pe drum...

I
Era’n April, c’un an în urmă, când
La adunarea generală
Noi am intrat tăcuți în sală
Și-am stat tăcuți în primul rând.
Se discuta
Mai repezit și mai domol
Că ți-ai pierdut carnetul tău de Comsomol.

...Vuiește safa plină ; vorbește secretarul 
biroului de an... Și ’ncet de tot
Spui : L-am pierdut... Nu am justificare.
Spui: L-am pierdut. Ce pot să fac ? Ce pot ? 
in tăcerea care s’a lăsat
Ritmul surd al inimii 1-aud.
Colia, cât aș vrea să te ajut!
Colia, eu iți sunt prieten bun !

II >
Dacă un prieten e bolnav, de veghe
Eu la căpătâiu-i, nopți în șir aș sta ;
Dacă-i ger, cămașa-mi eu cu drag i-aș da,
De-a pierdut carnetul,

pe-al meu nu-1 pot da.
Nu’n Zadar, cu grijă îl păstrezi sub haină
Și simțind într’ânsul anii tăi cei plini,
Știi că împreună cu ațâți ca tine
Patriei ești gata viața să-ți închini
Și respiri mai liber, ți-s mai ageri ochii.
Când îl prinzi în palme, mii de palme-ai prins.
Colia, eu nu-ți caut motivări deșarte,
Ți-s prieten, Colia..

III
Și cu grai aprins,
Secretaru-a terminat...
— Hai du-te...
Ca prin arbori ploile de vară
— Cât mergi tu încetișor spre masă —
Sala în șopot tainic se 'nfioară. _
...Răsucești un nasture, ’ncurcat.
Și, lăsându-ți ochii’n jos, posac,
Povestești cum, când am fost la pește,
Am pierdut pe apă un rucksak.
Mi-amintesc (cui nu i s’a 'ntâmplat ?)
Doi bulbuci de-adio ne-a lăsat...
Erau undiți, pâine și caietul
Meu cu versuri scrise pe curat.
Am fi vrut să-l prindem cu prăjina
Dar prăjina fundul n’a ajuns
Apa în April e tare rece
Și ’ncepu a picura de sus...
Eu am spus : „Ei, pagubă’n ciuperci!“
Insă ce-ți veni să povestești ?
„In rucksak

era carnetul...“
Cum ?

Nu era acolo!
Tu greșești 1

Colia, nu era !
Doar eu am pus

Pâine, undiți și caietul meu.

Sala cu privirile la tine
Soarbe fiece cuvânt al tău.
„Da, sunt vinovat...

dar s’a ’ntâmplat...
Ce puteam să fac ?“

,Cu ochi fierbinți
Sala te privește și te crede.
Numai eu, eu știu că tu ne minți.

CONSTANȚA (dela corespondentul nostru)
Spre deosebire de ceilalți ani, anul acesta 

â crescut simțitor numărul cursurilor agro
zootehnice în gospodăriile agricole colective 
din regiunea Constanța.
Aceasta dovedește dragostea crescândă a 
colectiviștilor vârstnici și tineri de a învăța 
pentru a putea contribui și mai mult la dez
voltarea multilaterală a gospodăriilor colec
tive

Raionul Medgidia este printre raioanele 
fruntașe în organizarea și buna desfășurare 
a învățământului agro-zootehnic. Sub îndru
marea tehnicienilor secției agricole a sfati- 
lui popular raional Medgidia, s’au deschis 
anul acesta 46 de cursuri agro-zootehnice 
cu o durată de 3 luni, în care sunt cuprinși 
peste 1650 de colectiviști dintre care 75 la 
sută tineri, și 3 Cursuri trienale cu peste 180 
de părtlclpanți unde deasemenl 45 la sută 
sent tineri. Numărul mare de tineri partid-

Cultivarea legumelor în ghivece nutritive
Alimentația normală a omului nu poate ti 

concepută fără legume, deoarece pe lângă 
materii hrănitoare legumele conțin cantități 
însemnate de vitamine care au un col hotă- 
rîtor în funcționarea normală a organismu
lui omenesc. Deaceea producerea legumelor 
timpurii prezintă o Importanță deosebită, 
prin faptul că se pune la dispoziția consu
matorilor, încă din a doua Jumătate a iernii 
și primăvara cât mai devreme, alimente 
proaspete, bogate ta vitamine. Prin rezol
varea acestei probleme se sprijină, tn mod 
direct, ridicarea nivelului de tra.i al maselor 
muncitoare.

Asigurarea unei producții mari de legume 
timpurii poate fi realizată numai prin apli
carea unei agrotehnici avansate șl prin fo
losirea învățăturilor științei.

O metodă înaintată, folosită pe scară în
tinsă în U.R.S.S șl care a început să fie a- 
pliaată și la noi, este producerea răsaduri
lor și legumelor timpurii ta ghivece sau 
cuburi nutritive. Prin folosirea acestei me
tode se obțin recolte timpurii de legume, care 
pot fi scoase pe piață cu cel puțin trei săp
tămâni mai devreme decât deobicel. tocmai 
ta momentul când alimentația rațională a o- 
matai simte mai mult lipsa alimentelor proas- 
p*:e ți bogate ta vitamine. Pe lângă tirnpu- 
retate, 'oloslrea ghivecelor și cuburilor nu- 
trttive ne dă și siguranța obținerii de recolte 
oei smH.

-. ,.,_s ajemănă-
Mf* ftanvceior obișnuite de pământ ars, 

âatertortt riMr'ten «menit amestec de pă. 
■Mtail. La «este gh vece nutritive, plan- 
trite ■* oMBare t><ng ta condiții mult 
■k tea* riade aoa*t>Mo ■ câmp. Ele se

..Sciftf i tiieretiloi”

Leonid Derbenev

Roade frumoase au obținut, încă din primele zile ale noului an, muncitorii 
dela fabrica de tricotaje „Bela Brain er“ din Capitală.

Fiecare tânăr și vârstnic, și-a început munca cu angajamentul să producă 
mai multe și mal frumoase produse tricotate.

In fotografie: utemistă stahanovistă Maria Dune și fruntașa utemistă Gheorghe 
Ioana din sectorul' finisare. Ele depășe sc sarcinile zilnice de plan cu peste 5 la sulă. 

Datorită succeselor obținute, utemistele Maria Dune și Gheorghe Ioana sunt 
iubite și respectate de tovarășele din brigada din care ele fac parte.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Să extindem controlul pe fiecare fază de operație 

Se îmbunătățește calitatea încălțămintei

Colectiviștii învață
panți scoate îri relief munca rodnică desfă
șurată de către organizațiile de bază U.T.M 
din gospodăriile eolective.ale raionului Med 
gidia, care sub conducerea organizațiilor de 
partid, au popularizat aceste cursuri.

întocmirea planurilor învățământului agro
zootehnic la timp, repartizarea pe oameni, 
recrutarea lectorilor, care 90 la sută sunt ti
neri, a făcut ca aceste cursuri să se desfășoare 
cu o participare regubață a cursanților de 
90 la sută. O rodnică activitate au depus 
lectorii utemiști lancu Ion, tehnician dela 
secția agricolă și Manole Valerlu care, cu 
ajutorul consiliilor de conducere ale gospo
dăriilor și cu ajutorul organizațiilor U.T.M. 
dela gospodăriile colective din comunele 
Grădina și Siliștea au reușit să obțină o 
frecvență de aproape 90 la sută. Deasemenl 
fruntașe în desfășurarea învățământului a- 
gro-zootehnic sunt și gospodăriile colective, 
din satul Dorobanțu, Tortomanu, Nicolae 

deosebesc de ghivecele de pământ ars prin 
materialul din care sunt făcute, prin dimen
siunile șl forma specială a lor, prin modul 
de confecționare și prin modul de folosire al 
lor. Cuburile nutritive reprezintă același lu
cru ca șl ghivecele nutritive, cu deosebirea 
că sunt în formă de cub.

Pământul folosit la confecționarea ghive
celor trebue să îndeplinească mai multe con- 
dițiunl: Să fie bogat în substanțe hrănitoare

In acest desen se vede un dispozitiv pen
tru confecționarea cuburilor nutritive, pro
pus de profesorul V. I. Edelștein dela Aca
demia Agricolă „C. A. Timireazev”. Dispo
zitivul este atât de simplu încât poate fi 
construit în orice gospodărie. Partea de jos 
este o planșetă de scânduri. Pe ea se așează 
două rame cu șipci paralele. Șipcile au tă
ieturi făcute pâriă la jumătate, astfel încât 
punând o ramă deasupra celeilalte se obți
ne o cutie cu celule patrate. Aceste celule 
se umplu cu amestecul preparat, apoi se pre
sează cu un capac cu degete de lemn. Prin 
presare, degetele fac gropițe in care se sea
mănă sau se răsădesc plante. După presare, 
părțile dispozitivului sunt scoase: se ridică 
mai întâi capacul, apoi ramele una câte una, 
iar pe planșetă rămân cuburile presate.

:î-e 7-t fi ușor folosite de către plante; 
**-fi mențină structura (dacă sunt sparte 
;■ reaxene, pământul să se desfacă

e n u1 tău ——
Sala-i ca o stepă care sună
încordat în preajmă de furtună. i
Ce pot face, ce pot face eu,
Eu.

prietenul tău? ’
IV

Adie primăvara la ferestre
S’a și aprins lumina ; e târziu.
...La cinci se începuse adunarea...
E rândul meu să iau cuvântul, știu.
Da, e târziu, dar tot ca la 'nceput ;
Curg șoaptele ’ntr’un vuiet frământat

Și glasurile se-aud prin vuet.
„E drept...

...se ’ntâmplă...
...nu e vinovat..." !

Eu dacă mint, te-ajut să scapi ușor...
Eu dacă mint...

eu dacă mint... ;
eu da...

Ce ’nfierbântat mi-i sângele. în tâmplă!
Cum joacă-atâția ochi în fața mea !
In fața mea cincisute de tovarăși, 1
Cincisute de prieteni, eu mi-i simt. !
Cum voi putea să-i schimb pe toți cincisute
Doar pentru tine singur ?... '

Cum să-i mint ?
Din cadră Lenin mă privește’n ochi.

Nu pot să mint 1
Te scoli din nou și-ți recunoști minciuna
Cu ochii coborîți și turburat.
Spui : „In metro eu haina mi-am uitat-o
Și ’ntr’ânsa și carnetul mi-am uitat.
S’a întâmplat acum o săptămână.
Voiam să mă întorc... 1

\ Era târziu... !
Treceau prin stații ultimele trenuri

Și mă grăbeam...!“ î
Din clopot auriu '
Pendula bate nouă ceasuri pline 
Când printr’al aprobărilor pârâu 
Propun mustrare aspră pentru tine,
Eu,

prietenul tău ! ;
v ;

Am mers apoi alături în seară și'n neștire
Prin primăvara’n floare, pe-alei pustii și lungi.
Există o tăcere mai grea ca orice vorbă.

Așa a fost atunci... J
Și vântul de Aprilie ne îndemna la vorbă.
Trecând să ’nvie șoapte prin frunza din copaci.
Dar tu te-ai hotărit așa — să taci.
Am mers atunci alături, in seară și’n tăcere.
Și tot tăcând ne-am despărțit apoi.
...Era c’un an în urmă, în luna lui Aprilie
Când vântul legăna tufișuri moi.

Tu și acum în față-mi întorci mâhnit privirea
Tu încă n’ai putut să înțelegi ?
Prietenia nu e doar veghea împreună
Deasupra cărții, nopți întregi, |
Prietenia nu e doar undița comună
Cu care prindem pește cu rândul, amândoi.
Prietenie ’nseamnă aceeași conștiință,
Și'n mine, și în tine,

în noi doi. |
Vezi Colia, nu te sfătui „să te împaci"
Nu-i vorba J

strângerea de mână,
nici de păreri de rău |

Vreau să ’nțeiegi.
Cer asta. (

O cer cc stăruință, |
Eu,

prietenul tău.
In românește de NiCOLAE LABIȘ i

Bălcescu și Mircea Vodă Tehnicienii ute
miști Negrea Marin, agronom dela S.M T. 
Dorobanțu, Doru Stan tot dela S.M I Doro
banțu și Giumali Genial, dela S.M.T. Mircea 
Vodă au obținut succese deosebite în muncă

Cu toâte aceste realizări în raiotiil Med
gidia mai există și lipsuri serioase in desfă 
șurarea învățământului agro-zootehnic. Dacă 
în unele gospodării colective învățământul 
agro-zootehntc este înaintat în al'tele ca cele 
din Cuza Vodă, Cerna Vodă și Siminoc unde 
sunt repartizați ca lectori utemiștii Barbu 
Gheorghe dela S.M.T. Mircea Vodă, Popescu 
ion dela S.M.T. Castelu șl Stelică Dumitru 
dela S.M.T. Valul Traian nici până acum 
câtăva vreme nu se deschiseseră cursurile 
agro-zootehnice.

Foloslndu-se experiența înaintată a gos
podăriilor colective fruntașe în raionul Med
gidia se poate îmbunătăți cirân-d situația 
învățământului agricol de masă.

în părticele de mărimea bobului de mazăre); 
să permită pătrunderea ușoară a rădăcinilor 
plantelor prin pereți ; să nu fie prea acide— 
ta cazul folosirii turbei.

Pentru a veni în ajutorul cultivatorilor, 
dăm mai jos un număr de rețete de ames
tecuri recomandate de știința avansată pen
tru confecționarea ghivecelor sau cuburilor 
nutritive.

1. Amestec de 70 la 6Ută mraniță. 25 la 
sută pământ de țelină și 5 la sută balegă de 
vacă.

2. Amestec de 75 la sută turbă, 20 la sută 
țelină argilo-nisipoasă și 5 la sută balegă 
de vacă.

3. Amestec de 70 la sută turbă, 25 la sută 
bălegar de cal sau mraniță și 5 la sută ba
legă de vacă.

4. Amestec de 60 la sută turbă, 20 la sută 
mraniță, 15 la sută țelină ușoară șl 5 la sută 
balegă de vacă.

5. Amestec de 60 la sută țelină, 30 la sută 
compost fin și 10 la sută balegă de vacă.

6. Amestec de 50 la sută pământ de țelină 
și 50 la sută mraniță.

Turba folosită la confecționarea ghivecelor 
sau cuburilor trebue neapărat să fie descom
pusă și amestecată cu var (1—2 kg. var nes
tins la 1 m.c. turbă).

In scopul de a-1 îmbogăți cu substanțe hră
nitoare, se adaugă la amestecul respectiv 
îngrășăminte minerale, după cerințele plan
telor care vor fi cultivate în ghivece. La un 
kg. de amestec se dau următoarele îngrășă
minte :

Pentru răsadurile de varză Șl conopidă : 
12 gr. superfosfat uscat, 3 gr. sare potasică 
și un gram azotat de amoniu în soluție ; 
pentru răsadurile de bostănoase, vinete și 
ardei: 12 gr. superfosfat uscat și un gram 
sare potasică ; pentru răsadurile de tomate: 
până la 24 gr. superfosfat, până la 6 gr. 
sare potasică și 3 gr. azotat de amoniu.

La amestecul obținut se adaugă apa ne
cesară, care să permită lucrarea lui în forme 
fără a-1 expune la crăpare în timpul uscării.

Ca mărime, ghivecele viariază după plan
tele pentru care se fac. Diametrul la gură al 
ghivecelor trebue să fie de 5—6 cm. pentru 
răsadurile de varză și conopidă, de 7—8

In consfătuirea ținută cu câtva timp în 
urmă Ia fabrica de încălțăminte „8 Mai” din 
Mediaș, muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
aici, și-au manifestat dorința de a aplica în 
munca lor me-toda comsomolistei Lidia Sa- 
vel ie va

De atunci, munca pentru îmbunătățirea ca
lității produselor a luat un nou avânt.-

Intr’una din zile, utemistă Sancu Eugenia, 
care lucrează la operația de îndoit carâmbii, 
a observat că operația anterioară nu fusese 
întocmai executată Pentru ea era clar fap
tul că utemistă Anghel Mihaloa, dela care 
primise carâmbii, nu executase cu atenție o- 
perația.

Sancu Eugenia, nu a stat mult pe gânduri, 
a luat cei 6 carâmbi și s’a îndreptat spre lo
cul de muncă al utemistei Anghel.

— Cunoști angajamentul pe care ni l-am 
luat ? Vezi șt tu, la acești carâmbi nu ai lu
crat cu atenție. Este necesar să fii mai a- 
tentă

Asemeni tineri Sancu procedează și alte 
tinere din cadrul.brigăzilor utemtsie, din fa
brica „8 Mai" din Mediaș

Astfel utemistă Sza-nto Elisa beta în pri
mele zile ale aplicării controlului la fiecare 
fază de operație a înapoiat spre refacere, 
tovarășului Burcea bănică mal multe pe
rechi de carâmbi

Ce-i drept, la început tevarășul Burcea 
s’a cam supărat, însă ajutat de ceilalți ti
neri din secție in scurt timp a înțeles gre
șeala pe care o făcuse.

O preocupare de seamă pentru a îndruma 
tineretul cum să aplice din plin noua me
todă. o are in permanență comunistul Pru- 
suși loan, șeful secției rihtuit. Trecând pe 
lângă locul de muncă al tovarășei Simion 
Ana a fost sesizat că 10 perechi de fețe ca- 
re-i fuseseră aduse pentru montat, dela sec
ția croit, nu erau corespunzătoare, unele 
din ele fiind croite din diferite nuanțe și din 
piele necorespunzătoare. Controlând de 
unde provine deficiența semnalată, tovarășul 
Prusuși a constatat că tovarășii din secția 

cm. pentru răsadurile de castraveți, de 8—10 
cm. pentru răsadurile de tomate, ardei șt 
vinete și de 10—12 cm. pentru răsadurile de 
pepeni verzi, dovlecei și pepeni galbeni, 
înălțimea ghivecelor este egală în general 
cu diametrul; grosimea pereților pentru 
ghivecele mici (5—8 cm.) va fi de 1,5 cm., 
iar pentru ghivecele mari de 2 cm.

Pentru confecționarea ghivecelor se folo
sesc di ferate d'spozitive, mal simple sau 
complicate, acționate manual sau mecanic.

Ghivecele confecționate se usucă vara la 
umbră, toamna la soare, lama și primăvara 
timpuriu în încăperi încălzite sau cuptoare. 
Uscarea trebue condusă așa fel încât să se 
termine repede, căutând a feri ghivecele atât 
de ploi cât -și de alți factori oare ar provoca 
crăpairea lor. După mărimea ghiveciului, o 
uscare rapidă, uniformă și cu cât mai puține 
ghivece crăpate se poate face în trei până la 
nouă zile.

Pentru folosirea ghivecelor 6au a cuburi
lor nutritive se iau următoarele măsuri: 
imediat înainte de folosire, ghivecele sau 
cuburile se așează în răsadnițe sau ta sere 
pe un pat de pământ de 4—8 cm. grosime 
sau pe parapete (în sere), unul lângă altul, 
Iar locurile rămase libere printre ghivece se 
umplu cu pământ. In fiecare ghiveci se pune 
un strat de pământ de 1,5—2 cm. apoi se 
seamănă și se acoperă sămânța cu 0,5 cm. 
mraniță. E bine ca în fiecare ghiveci să 
se pună 2—4 semințe, de preferință chiar în
colțite. Pe măsură ce plantele cresc, în ghi
vece sau cuburi se adaugă mramță până la 
umplerea totală a loc. Ghivecele se pot folosi 
și la repicarea plantelor cu care ocazie fie
cărui ghiveci îi revine o singură plantă.

Ca îngrijiri, se recomandă îngrijirile date 
în mod normal plantelor din răsadnițe cu 
condițiunea să se acorde o atenție deosebită 
udărilor care aci trebue să se facă mai des.

îndată ce a venit vremea de plantare în 
câmp, ghivecele se scot cu băgare de seamă 
din răsadnițele udate din abundență cu 12 
ore mai înainte, așa încât, pe cât posibil să 
nu se vateme deloc rădăcinile răsadurilor 
care se plantează cu ghiveci cu tot în câmp.

Se poate întâmpla ca rădăcinuțele plantei 
să nu fi străbătut pereții ghiveciului. In 
acest caz, la plantare se sfarmă pereții ghi
vecelor cu mâna sau cu un cuțit de lemn, a- 
rând grijă ca rădăcinile să nu fie vătămate 
șl nici desgblite de pământ. 

croit, nu au acordat atenția cuvenită lucru
lui, și Ie-a atras atenția.

Aplicând metoda comsomolistei Lidia Sa
velieva, muncitoarele tinere și vârstnice dela 
secția rihtuit 11 a fabricii „8 Mai“-Mediaș, 
au reușit în ultimul timp să îmbunătățească 
simțitor calitatea produselor.

In perioada dela 1—13 decembrie, de pil
dă, dela controlul de calitate au fost îna
poiate pentru refăcut doar 40 de fețe, față de 
750 câte se primeau înainte de aplicarea 
controlului la fiecare f-ază de operație.

Ca o urmare a aplicării metodei comso
molistei Lidia Savelieva, muncitoarele dela 
secția țvicuit nu mai înapoiază secției de 
pregătire, niciun branț Aceasta se datorește 
în mare măsură atenției ce o acordă proble
mei calității muncitorii, tineri și vârstnici din 
secția pregătire Printre cei care apli
că din plin controlul pe fiecare fază de ope
rație, se numără tinerii Marcu V-asile, Cezar 
Oiga și alții. Cu mult și-a îmbunătățit cali
tatea produselor în urma aplicării acestei ini
țiative și brigada utemistă stahanovistă con
dusă de Ioan Lenghea, dela secția stanță.

In dorința de a da produse de calitate tot 
mai bună, tinerii din brigada condusă de 
tovarășul Ioan Lenghea, fac deseori propu
neri prețioase privind îmbunătățirea muncii 
Astfel utemistu! Baciu Nicolae a propus de 
curând ca branțurile din talpă mai deasă, 
să fie separate de ce'.e din talpă mai rară.

Acest fapt îl face pe utemistul Nicolae 
Baciu să folosească din plin mașina de tăiat 
rist, fapt oare contribue din plin la îmbună
tățirea calității produselor, înlăturând rebu
turile.

Văzând rezultatele obținute de muncitorii 
din secțiile stanță, pregătire șl rihtuit, în 
urma aplicării cu rezultate a controlului pe fie
care fază de operație, tineri și vârstnici din 
secțiile lustruit, tălpuit șl țvicuit au cerut și 
ei de curând să aplice metoda comsomolistei 
Lidia Savelieva.

GAVR1L POPA
Corespondentul „Scânteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

Faptul că plantele nu sunt deranjate câ
tuși de pu.țin la plantarea în câmp ere drept 
urmare apariția pe piață a legumelor res
pective cu mult mai devreme. Bogăția de 
materie hrănitoare pusă la dispoziția răsa
dului în faza de tinerețe, contribue la creș
terea unui răsad sănătos, viguros, capabil să 
dea plante a căror producție să fie bogată.

In U.R.S.S., în colhozul Frunze, dela cas-

Un cub nutritiv cu un răsad.

traveții crescuți ca răsad în ghivece nutrl- 
trive s’au obținut cu 20 la sută mai multe 
fructe decât la cei crescuți fără ghivece.

La punctul -Goricoeoscova, la tomatele al 
căror răsad a fost crescut ta ghivece s’a ob
ținut o recoltă de 20.600 kg. la hectar iar 
la acelea care n’au fost crescute în ghivece, 
s’a obținut o recoltă de 16.400 kg. la hec
tar.

La noi în țară, la Stațiunea Experimen
tală Țigănești s’a încercat folosirea ghivece
lor în cultura vinetelor, obțtaându-se un 
spor de recoltă de până la 3250 kg. la hec
tar.

Rezultatele obținute în toate experiențele 
cu folosirea ghivecelor nutritive arată creș
terile apreciabile ale producției și timpurie- 
tate în obținerea recoltelor. Acestea sunt mo
tive temeinice care îndreptățesc ca folosirea 
ghivecelor și cuburilor nutritive să fie ex
tinsă și aplicată pe scară cât mai largă în 
gospodăriile de stat, în gospodăriile colec
tive și ta întovărășirile agricole.

Hole bibi ografice

Aure! Barsnga: „TEATRU11
Publicarea volumelor care cuprind piese 

de teatru au o însemnătate deosebiiă atât 
pentru colectivele artistice de amatori cât și 
pentru cititorii care doresc înainte s<au după 
ce au văzut o reprezentație teatrală, să 
poată cunoaște mal adânc piesa, citind tex
tul el.

Nu de mult a apărut un asemenea volum 
care înmănunchează piesele cunoscutului 
nostru dramaturg Aurel Baranga, laureat 
al Premiului de Stat. Aici cititorul găsește 
piese care s’au jucat Siâu se joacă pe sce
nele teatrelor noastre ca „Iarbă rea”, „Pen
tru fericirea poporului" (scrisă în colaborare 
cu N. Morar u) și „I.ntr’o noapte de vară”.

Comedia într’un act „Bulevardul împăcă
rii" evocă atmosfera și farsa alegerilor în 
regimul burghezo-moșieresc, în perioada din
tre cele două războaie. In volumul „Teatru" 
de Aurel Barangia, cititorul găsește dease- 
menea și piesa într’um act „Cântecul liber
tății", care a luat premiul 1 la Cortcureul 
literar național și mențiune de onoare ba 
Concursul internațional ta cinstea celui de 
al IV-leia Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prietenie. Valo
roasa comedie satirică „Mielul turbat" care 
se va prezenta ta actuala stagiune pe scenele 
teatrelor noastre, încheie acest volum.

Ioana Postelnicu: „PĂDUREA POENARI**
Prin fereastra trenului care duce spre 

Valea Prahovei o fată cu chip tânăr privește 
încântată depărtările, acolo unde turlele ne. 
gre ale sondelor țâșnesc din coama dealuri^ 
lor, ca o pădure ciudată. Cu glasul sugru
mat de emoție Dobrița Păun — căci așa o 
cheamă pe tânără — le spune celorlalți to
varăși din vagon ; „Parcă-1 altă lume". In- 
tr'adevăr, pentru ea care vine dela țară 
unde în trecut a îndurat mizeria $1 înjură
turile stăpânului la care a argățit, aceasta 
este ou totul altă lume.

Romanul „Pădurea Poenari" al scriitoarei 
Ioana Postelnicu zugrăvește drumul pe care 
l-a parcurs în viață tânăra Dobrița Păun 
care a devenit prima femee sondor din țara 
noastră.

Acțiunea și conflictul romanului sunt in-t 
spirale din eroica luptă a petroliștilor 
pentru mărirea producției de țiței, pentru 
zdrobirea acțiunilor criminale ele dușmani
lor regimului nostru, de tipul tehnicianului 
Gafton sau al fostului director Arghir Vâl- 
san. Romanul se sfârșește cu episodul în 
care sonda 830 din Pădurea Poenari, după 
răbufniri năvalnice de gaze și vapori, intră 
în producție, dând primele tone de aur ne
gru.

- - - •- - - -
Cu dalta și ciocanul

„Operativul44
Ce ți-e și cu operativitatea asta. Se zice 

că tovarășul Radu, activist al Comitetului 
Orășenesc U.T.M.-București e un om tare 
„operativ.” Și fiindcă de „operativitatea" 
cu care lucrează, turue tovarășul Radu de 
câte ori are ocazia, să încercăm să vorbim 
despre ea

Plin de inițiativă, operativ nevoie mare, 
tovarășul Radu și-a propus zi'.ele acestea să 
extindă metoda Voroșin in atelierele de prac- 
tică ale școliloi profesionale din Capitală. 
Și nici că ar fi reușit altcineva să rezolve 
această pfoblernă într’un chip mai nimerit 
ca tovarășul Radu. E doar vorba aici de 
munca pe teren, de operativitate. Așa se 
face că într’o zi, tovarășul Radu se află la 
Centrul Școlar Profesional Textil și Pielă
rie din Capitală. Directoarea Radulescu 
Iosefina nu era deloc încântată de propu
nerea lui.

— Prea repede tovarășe, — spuse direc
toarea. Ar trebui să facem mâine treaba 
asta. N’avem timp să ne pregătim.

— Boala lungă, tovarășă directoare, spund 
un proverb vechi, e totdeauna moarte sigură, 
i-o tăie Radu. Dați-mi numai un maistru bun 
care să țină referatul, atâta este doar de 
făcut

Tovarășul Radu anunțase și presa să par
ticipe la consfătuire. Iar lipsa asta de „ope
rativitate” a directoarei in momente atât de 
încordate, îl scotea pe activist din sărite in 
sfârșit, peste câteva minute tovarășul Radu 
avea în fața lui pe maistrul Voropchevici 
loan.

— Nu-1 lucru mare tovarășe maistru. O 
să avem o consfătuire rodnică. Uite, e ora 
12, ai timp să-1 citești odată referatul până 
la 2.

— Despre ce e vorba tovarășe ?
— Ei, na, ce întrebare și la dumneata. 

Nil ți-a spus tovarășa directoare ? O sa ții 
un referat elevilor la ora 2 despre metoda 
Voroșin. N’al nimic de scris. Uite referatul 
gate făcut (referatul era luat dela Ruse 
Constantin, maistru la Școala Profesională 
de Energie Electrică nr. 23 din Capitală unde 
se ținuse consfătuirea cu câteva zile în 
urmă) numai că trebuie să-l citești și dum
neata odată până la consfătuire.

Nu-I lucru mare, nu descoperim noi acum 
America a doua oară, dar trebue ținută 
consfătuirea.

— Bine, bine, spuse maistrul după ce 
privise puțin referatul. Dar un specific de 
muncă e acolo și altul e la noi. Una e 
energie electrică și. alta e țesătorie.

Nu-i plăcea tovarășului Radu oamenii lip
siți de „operativitate” cât de cât.

— Asta-i și cu dumneata tovarășe Vorop
chevici. Referatul e referat, merge.

Curând începu consfătuirea. Atelierul se 
umplu de elevi. Maistrul Voropchevici citea 
despre uzinele „Laminorul”. „23 August" 
despre motoare, despre strunguri, etc. Apoi 
maistrul a citit despre felul cum poate fi 
aplicată metoda Voroșin la Școala Profesio
nală de Energie Electrică nr. 23. Asta le-a 
pus moț la toate. Atunci tovarășu Radu 
aruncă și el o privire la maistru. Iși făcea 
poate în sinea lui un fel de autocritică. Ori
cum, își dădea și el seama că prea a făcut-o 
de pomină. Despre atelierul de țesătorie 
despre ringuri, nu li s’a vorbit elevilor 
nimic. Ba nu, li s’a spus Ia urmă doar, că și 
în atelierele lor de practică se va aplica 
metoda Voroșin.

Nu s’a înțeles nimic din tot referatul. Dar 
ce Importanță are asta pentru tovarășul 
Radu. Important este, că tovarășul Radu, 
activist al Comitetului Orășenesc U T.M.- 
București a scris în carnețelul său <> nouă 
școală unde metoda Voroșin se aprică din 
plin. Nu știm însă cum va da socoteală 
tovarășul Radu când i se va pune odată în
trebarea : dacă stilul său de muncă ș> „ope
rativitatea” cu care lucrează sunt compa
tibile cu funcția de activist.

GH. CARSTEA



Schimb de
Consfătuirile Regionale cu cadrele didac

tice din Septembrie 1953, ținând seama de 
indicațiile pedagogilor sovietici, de expe
riența școlii sovietice și de aceea a școli
lor fruntașe dela noi, au scos în evidența 
necesitatea schimbului de experiență între 
școli și între cadrele didactice pentru reali
zarea unui învățământ politehnic.

Sub îndrumarea comitetului regional de 
partid, secțiunea de învățământ a regiunii, 
prin cabinetul pedagogic, urmărind și con
statând munca pozitivă a cercurilor de natu- 
raiiști, a cercului literar și artistic dela Școala 
Pedagogică Română din Cărei și aceea a echi
pei artistice culturale dela Școala Pedagogică 
Română diin Satu-Mare, a organizat un 
schimb de experiență între cele două școli 
cu scopul de a pregăti cât mai temeinic vii
toarele cadre didactice pentru activitatea 
extrașcoiară șl obștească.

Schimbul de experiență, la care a par
ticipat un număr însemnat de profesori și 
elevi, s’a desfășurat în sala festivă a școlii 
Pedagogice din Cărei. Aici a fost ex
pus șl un bogat materiali demonstrativ: 
colecții de semințe, de plante medici
nale, probe de încolțirea semințelor, ger- 
minatoare, aparate sovietice pentru do
zarea umidității semințelor, greutatea hecto- 
litrlcă, corpuri străine la cereale, planșe cu 
schița lotului școlar și pepiniere pomicolă a 
școlii, hibridul vegetativ de pătlăgele roșii 
și cartofi, grafice asupra producției agricole 
din cuprinsul raionului, etc. La acest schimb 
de experiență au mal participat reprezentanți 
ai comitetului raional de partid și U.T.M., 
inspectori școlari regionali și raionali, ingi
neri. agronomi dela G.A.S. Cărei șl Secția 
Agricolă Raională și delegați al cercurilor ti
nerilor. naturaliști, literare și artistice dela 
școlile medii din orașul Oarei.

Cunoscând sarcinile muncii școlare și obș
tești ele cadrelor didactice, colectivul școlii 
Pedagogice Române din Cărei, a prezentat în 
cadrul unei adunări tematice, pregătită de 
cercul tinerelor naturaliste, literar și artis
tic, un program vast și variat legat de popu
larizarea metodelor agrotehnice sovietice, a 
agrominimului etc.

In acest scop, sub conducerea profesorilor 
de specialitate elevele au pregătit și expus 
referate, lucrări practice, recitări, cântece, 
toate grupate în jurul temei centrale ilustrând 
sub forme variate diversele aspecte ale temei 
alese.

Astfel, eleva Maria Moisan, din anul IV A. 
a prezentat rezultatul vizitei făcute de către 
tinerele miciuriniste în ziua de 15 Octombrie 
1953 la expoziția raională de toamnă, relie
fând depășirile de plan în sectorul culturilor 
de câmp, legumicol, pomicol, plante medici
nale, industriale, datorită justei aplicări a 
agrominimului. învățămintele câștigate cu 
ocazia vizitei la expoziție, le-a aplicat în 
practică pe lotul școlii.

Florica Mărcuș, din anul IV B. a prezentat 
referatul despre experiența făcută de către 
elevele cercului pe parcela biologică miciu
rinistă de pe lotul școlar, prin aplicarea în
grășămintelor asupra recoltei de grâu. Atât 
parce'.a-martor, cât și parcela experimentală, 
au. primit aceleași lucrări agrotehnice, dar 
prin aplicarea îngrășămintelor chimice — 
superfosfat — pe parcela experimentală s’a
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experiență
obținut un spor de recoltă de 200 kgr. — eva
luat la Ha. — față de parcela-martor — fără 
îngrășăminte.

încercarea energiei germinative, a puterii 
de încolțire și tratare a semințelor, cu re
zultatele experimentale obținute în labora
torul de biologie al școlii, a fost arătată de 
Eugenia Ciorzan, anul II, care a expus și 
probele de grâu, secară, orz, fasole, porumb, 
încolțite pe germinatorul tip existent la 
colțul naturii vii al școlii.

Apariția primelor mlădițe ale învățămân
tului agrotehnic în școala noastră, a fost 
scoasă în evidență și în darea de’ seamă 
ținută de Veturia Mureșan din anul IV A. 
asupra lucrărilor efectuate la baza de re
cepție Cărei, unde în cursul lunilor septem
brie Și octombrie, elevele cercului, in serii 
de câte. 5, au muncit voluntar câte 2 ore 
zilnic, însușindu-și tehnica determinării ca
lității cerealelor. S’au demonstrat și exem
plificat cu aparate sovietice Vlagomer-Sa- 
movar lucrările făcute pentru stabilirea greu, 
tații hectolitrice, dozarea umidității și gra
dul de puritațe al semințelor.

Alte eleve au prezentat și demonstrat 
practic lucrările efectuate pe lotul școlar 
ca : înmulțirea vegetativă a cartofului, încer
cările de hibridare vegetative în sectorul le
gumicol; lucrările lagrominime din sectorul 
pomicol — pepiniera de pomi altoițl, cu
prinzând câmpul I, câmpul II șl III, reu
șind în special obținerea altor 4 vișini 
„Frumusețea Nordului", „Crasa Severa" a 
lui Miclurin, cu material de altoi provenit 
din U.R.S.S., procurat prin G.A.S. Seini, 
raionul Șomcuța-Mare, — experiențele de hi
bridizare artificială la pomi fructiferi, castra
rea florilor, lucrări de polenizări artificiale 
la pomii fructiferi și rezultatele obținute.

La buna desfășurare a acestei consfătuiri 
a contribuit și programul dat de către cer
cul artistic și literar al școlii prin cântecul 
„Semănătorii" și recitările „Pământ tu dă-ne 
pâinea păcii" de A. Torna, „Pământ viu" de 
Cuznețova.

După terminarea programului a avut loc 
vizitarea colțului naturii vii ,a laboratorului 
de biologie și a sălii de povești și litera
tură pentru copil în imagini, la care colec
tivul Școlii Pedagogice din Care:. în ultimi! 
doi ani a muncit intr’un ritm susținut. E’e- 
vele din conducerea celor două cercuri au 
dat explicații asupra bogatului material ex
pus și asupra temelor de observație a daseL

O lipsă în efectuarea schimbului de expe
riență dintre cele două școli, o constttne 
faptul că nu s’a organizat o ședință cotmmâ 
cu cadrele didactice a'e celor două școli par
ticipante pentru a face o analiză și pentru 
a trasa sarcini ooacrete ce re. - către -- di
dactice și elevelor în munca lor viitoare.

Totuși, schimbul de experiență a dat re
zultate frumoase tn ceeace wiwște instruc
ția și educația tinerelor cadre.

Pe baza rezultatelor obținute. Secțiunea de 
învățământ Regională și Cabinetul Pedago
gic, a fixat in planul de mancă, papu iri
zarea și lărgirea cchltnbolni de experiență 
și între alte școli.

VAS1LE NI STOP
Șeful Secțiunii de învățământ 
a sfatului popular el regiunii 

Ba a-Mare

Rodnica activitate a cooperativelor din raionul Slobozia
SLOBOZIA (dela corespondentul ccstru 

Ion Burcuș).
In programul de măsuri economice ado?- 

tat de plenara lărgită a C.C. al P.M R. din 
19—20 august 1953 se acordă o atenție deose
bită bunei aprovizionări a oamenilor muncii 
cu cele necesare. înțelegând marele rol ce-i 
revine în acest sens, U.R.C.C. Slobozia din 
regiunea București a pus in centrul preo
cupărilor sale aprovizionarea cooperativelor 
sătești cu mărfurile cerute de țăranii mun
citori. In primele două luni ale trimestrului 
IV din anul trecut cooperativele din como- 
nete Amara, Muntenii Buzăului, Gneorghe 
Doja și altele au primit cu mult mai multe 
mărfuri, peste cantitățile planificate.

Recunoscători grijii muncitorilor pentru 
a trimite cooperativelor sătești mărfuri cât 
mai bune și cât mal ieftine, țăranii munci
tori din raionul Slobozia valorifică prin coo
perative produsele agricole ce le sunt de 
prisos și încheie contracte fie cu statul fie

cu cooperația pentru creșterea și îngrășa- 
rea de animale. In perioada 1 octombrie—27 
decembrie 1953, cooperativa din comuna 
Mârculeștl și-e îndeplinit planul valoric la 
achiziții în proporție de 106 la sută. Tot în 
această perioadă, cooperativa din Comuna 
Muntenii Buzăului a încheiat 60 contracte cu 
țăranii muncitori pentru creșterea și îngră- 
șarea de animale și a achiziționat însemnate 
cantități de produse agricole. Deasemeni în 
comuna Burdușelu s’au încheiat contracte 
pentru creșterea șl îngrășarea a 6 bovine și 
11 porci, iar in comuna Amara, ca și în ce
lelalte comune ale raionului Slobozia, mai 
mulți țărani muncitori au încheiat asemenea 
contracte.

In buna desfășurare a activității coope
rației în raionul Sloboz:a, 6’au eviden
țiat printre alții tovarășii lancu Mihăescu, 
vicepreședintele cooperativei din comuna 
Amara și Ion C. Stan, președintele coope
rativei din comuna Muntenii Buzăului.

Deschiderea consfătuirii pe țară ;
a legumicultorilor din sectorul :

agricol socialist
Vineri dimineața Ia Institutul de Cercetări 
Agronomice din Capitală a început consfă
tuirea pe țară a legumicultorilor din secto
rul agricol socialist

La consfătuire au participat: Gheorghe 
Apostol, viceoreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Agriculturii și Silvicul
turii, Nicolac Ștefan, Stancu Merki și Ni- 
colae Giosan, locțiitori ai ministrului Agricul
turii și Silviculturii, N. Popescn, președin
tele C.C. al Sindicatului muncitorilor agri
coli. Au luat parte directori și tehnicieni din 
gospodăriile agricole de stat tehnicieni dela 
secțiile agricole ale sfaturilor populare re
gionale și raionale, președinți, brigadieri și 
colectiviști fruntași din sectorul legumicot 
specialiști din institutele de cercetări știin
țifice și de învățământ superior.

Deschizând lucrările consfătuirii, tov. Ni- 
colae Ștefan a subliniat importanța legu
micultorii și sarcinile celor ce muncesc în 
acest sector pentru traducerea în viață a 
hotăririlor plenarei din august 1953 a C.C. 
al P. M. R. Vorbitorul a arătat că în anu’ 
1953 legumicultorii au acumulat o bogată 
experiență in ceeace privește cultura legu
melor și cartofilor. Crearea zonelor legumi
cole, importantele credite și materiale a- 
cordate de stat cultivatorilor, introriacere* 
pe scară largă a metodelor Înaintate agro
tehnice și mecanizarea prlncl petelor tacrir! 
ta cultura legumelor constitne chezișj că 
în scurt timo se va putea asigura o abun
dență de legume și cartoil.

In cadrul consfătuirii sau prezertat dări 
i de seamă asupra telului cam s’au desfășurat 
I campaniile legumko e in ani 1953. rezrt- 
| tataie obținute, greutățile intime-:-a'e. rre- 
' cum șl sarcinile ce stas in jața jegnxzl- 
I lorilor in anul 1954.

Ln raportul urezer.tat <Se tefelciMBi șef 
i dela trust el G_A_S. dlu zt»-< ce aprvru»- 
I nare a Capitalei s>a arătat .teaizar.» ob- 
i ținute In anul trecut de gosoodârdle de stat 
, uin zona de aprcTizxxrare a Căpătatei ta 

organizarea producției de teguee. zarzavaturi 
1 și cartați. In cans! aaadxi 1953. gospodi- 
l ri3e agricole fe sta: a: lărgit ‘•xrwe'.ete 

degrâdmi irigîte dela 1-771 ha. câta erau ta 
I 1952. la &2tt ba_ tanosăUțiad totadată

In raportri pcezeeta: de resț»—sabiful eu 
: «ert cul kgamicoi al scalarei poetlar regio

nal Tkntaoara s’a arătat că aual trecut prin 
delimitarea aooetor de producție ieg:m>:c*a 

I din jurul orașe»:- și certrtfor muncitorești 
sen cbțicut znete succese ta sporuea pto- 
ducției de tegsme.

Cu toate retu’ta'ele dobândite ta regiu- 
Ma Timișoara ta cultura legumekr, totuși 
plant:! global de producere a legumelor și 
cartofilor na a fost ladepltai: în întregime.

■ Din această cauză, aprovizionarea centrelor i 
I c<vmmat--«re a fost nesatisfăcâtoare. planai
■ fiind realizat pentru orașul Timișoara în
, proporție de 66 la sută, pentru Reșița de 64 ■ 
1 ia sută șl pentru Anina de 48 la sută.

In continuarea raportului s’au arătat mă- . 
: sorî-e ce s’au luat pentru a se obține în 

anul 1954 o recoltă sporită de legume în 
regiunea Timișoara.

Raportul prezentat de responsabilul cu
I sectorul legumicol al regiunii Galați a scos 

în evidență posibilitățile naturale din re
giune pentru cultura legumelor, precum și 
suprafețele mari ce s’au cucerit datorita 
îndiguirilor făcute în anii regimului demo
crat-popular. Față de condițiile bune exis
tente pentru extinderea culturilor irigate de 
legume și sporirea producției la hectar, în 
regiune n’au fost folosite însă toate posibili
tățile.

Au urmat apoi discuții la rapoartele pre
zentate, care au constituit Un bogat schimb 
de experiență pentru tehnicienii și munci
torii din sectorul legumicol.

După amiază a fost prezentat un referat 
cu privire la cultura legumelor irigate.

Lucrările consfătuirii continuă astăzi. 
(Agerpres).

Inițiativa
In crvJe de edacație fizică ș: ta -pe! 

liber elevii Șecd i MedH Teaefce de Petrol 
dî- PfoeștL « ies-fășzra: o bogată activi
tate spctnrvi.

ta sezoozî de va-â tneiai seamă au bnă- 

ătrăgâȘ-are. Un mare număr dintre ei eu 
tsdrigit gimnastica, jocul de volei, baschet, 
fotbal, etc.

Dar vara a trecut pe nesimțite și încetai 
cs încetul activitatea sportivă simțea nevoia 
să se desfășoare în sală. Sala de gimnastică 
e~a mult prea nerncâpătoare. Deabia se pu
teau face aici câteva exerciții de gimnastică 
la sol șl numai cu nn număr mic de elevi.

Cât privește despre volei și baschet nici 
vorbă nu putea fi.

— La primăvară — spuneau unii.
— Să așteptăm până atunci ?
— Vavem încotro.
Acest ’. jcni îi frământa mult pe elevii șco- 

HL Vroiau să continue activitatea unor ra- 
—j-t sportive ca volei, baschet și în timpul 
iernii.

— De-am avea o sală de sport mai mare 
n’ar mai fi nevoie să așteptăm primăvara.

A FOST POSIBIL
Interesul pentru continuarea activității 

Sportiva tn timpul iernii creștea In fiecare 
zi. Discuțiile ce se purtau deveneau mai in- 
teresa-.te. Se făceau propuneri, care mai de 
care mai îndrăznețe.

— Să construim o sală de sport—propuse 
cineva.

— Ne-am trezit târziu, iarna bate la ușă. 
Nu mai e timp.

Intr’una din zile un grup de elevi, majo
ritatea din a IV-a B, cărora li se dusese ves
tea ca cei mai buni gimnaști — împreună 
cu profesorul de educație fizică Iuscinski Sta
nislav, cercetau o clădire veche, nefolosită, 
la care mai trebuiau făcute încă multe lu
crări. Interesul cu care cercetau le dădea ae
rul unor încercați ingineri constructori.

— Are dreptate Aurel. Putem avea o sală 
bună.

— Nu-i posibil — nu vezi, clădirea-i veche.
— E posibil — susținea majoritatea.
Soluția părea a fi găsită. Dacă până atunci 

discuțiile se purtau in jurul faptului că nu 
vor putea face sport în timpul iernii acum 
s’au născut altele.

— N’avem cărămizi, ne vor trebui bani și 
apoi cine va lucra sala.

Răspunsurile însă le-au dat tot ei.
— „Cărămizi avem destule, a spus secre

tarul comitetului U.T.M. din școală la o șe
dință. Cele vechi mai pot fi refolosite. Cu
rățite bine ver arăta ca noi. Există șl mâna 
de lucru — ca să spunem așa. — Până acum 
peste 100 de elevi și-au arătat dorința de a 
lucra în timpul liber la construirea sălii".

Nici problema banilor necesari n’a rămas 
fără rezolvare. Auzind de inițiativa elevilor 
direcția școlii și colectivul sportiv le-a dat 
suma necesară.

După câteva zile se lucra de zor la cons-

spor ti vilor
fcmîrea oăllL In timpul for liber, fie 
chiar la ce’e 10 minute de recreație 
•: > I kxrau aict Viitorii tehnicieni petroliști 
ceaa aooa hani zidari, tencuitori, lemnari, ] 
vopstari. instalatori. Marin țj:colae, Aun- 
efoaiei C. și Breslașa au condus ridicarea 
>;-■ >!•-.- Apoi a început zidirea pereților.

ta ajutor, le-an venit doi meșteri zidari 
din oraș și câteva zile mai târziu pereții e-' 
ran zidiți. Acoperișul nu le-a dat prea mult 
de furcă. In scurt timp a fost geta.

Acum arman operațiile cele mai pretenți
oase. Plinul Întocmit prevedea ca sala să 
fie luminată electric și încălzită cu gaz me
tan.

— N"o mai scoatem la capăt. Avem nevoie 
de specialiști.

Și într’adevăr specialiștii au executat a- 
ceste operații. De atunci lui Constantin 
Georgescu. Mareș T. și V. Bucur din a IV-a 
B nu li se mai spune decât „specialiștii". 
Și pe bună dreptate 1 Instalația a fost făcută 
perfect.

După 1800 de ore de muncă voluntară de
puse de elevi sala a fost gata construită. Co
lectivul sportiv are acum o bună bază spor
tivă și pe deasupra 60.000 lei economie re
alizată prin reconstruirea acestei săli.

Curând în sală au fost așezate aparatele 
de gimnastică, stâlpii pentru volei șj bas
chet.

Intr’o zi, N. Ferecuș, responsabilul spor
tiv în comitetul organizației de bază U.T.M., 
împreună ou un grup de sportivi ai școlii, 
privea sala și exclama satisfăcut:

— A fost posibil. Și ce treabă bună s’a 
făcut.

A SOSIT IARNA
•

Natura a îmbrăcat haina de zăpadă. Orele 
de curs s’au terminat și elevii Școlii Me
dii Tehnice de Petrol sunt în timpul liber. 
Câțiva au preferat azi să schieze și să pati
neze. Ei s’au echipat și au plecat la antrena
ment.

Gimnaștii, voleibaliștii și baschetbaliștii 
au început însă primul antrenament în sală. 
Sala de siport astăzi e destul de primitoare.

După încălzire la plasa de volei s’au ali
niat două echipe-: reprezentativele anului 
III și IV A și au început întrecerea care se 
arată a fi deosebit de dârză.

Baschetbaliștii fac deab’a încălzirea uir- 
mărindu-i din când în când pe gimnaști.

Profesorul Stanislav — antrenorul lor — 
îi cercetează cu atenție.

— „Podul" Rodica. Iar l-ai greșit. Lu
crează mai cu atenție, nu te grăbi. Opreseu 
Rodica, o tânără cu mult talent la gimnas
tică a făcut semn cu capul că a înțeles și a 
repetat din nou cu mai multă grija „podul".

întreaga activitate din sală se desfășoară 
plină de animație, în fiecare zi.

Sportivii Școlii Medii Tfehnice de Petrol 
din Ploești, se bucură din plin de rodul 
muncii lor.

EUGEN CUCU

ln Palatul Pionierilor din Capitală își 
duc activitate» numeroase cercuri de ar
tiști amatori în care pionierii talentați 
au posibilitatea să-și dezvolte aptitudi
nile.

In prima fotografie se vede o pereche 
de tineri dansatori din echipa de dansuri 
a pionierilor interpretând un joc popular 
românesc, iar în cealaltă un grup de 
pionieri din orchestra de balalaici a Pl
iatului.

Semnarea Protocolului 
celei de a V-a Sesiuni a Comisiei Mixta 

de Colaborare Tehnico-Științifică 
Româno - Maghiară

In cursul lunii decembrie 1953 au avnî 
loc la București lucrările celei de a V-a 
Sesiuni a Comisiei Mixte de Colaborare 
Tehnico-Științifică Româno-Maghiară.

Lucrările sesiunii s’au desfășurat în «piJ 
ritrl prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări.

Ca rezultat al ’lucrărilor, Republica Popu
lară Română va ajuta Republica Populară 
Ungară prin documentații tehnlco-științifice 
privind probleme de exploatare și prelucra
re a țițeiului, de organizare a producției în 
întreprinderile de industrie ușoară, de dez
voltare a agriculturii și v.a înlesni totodată 
vizite de stidiu în diferite probleme ale e- 
conomiei Republicii Populare Române.

Republica Populară Ungară va ajuta Re
publica Populară Română prin documentații 
tehnico-științifice referitoare ia construcția 
de mașini, rețete privind fabricarea unor 
produse ale industriei ușoare, industriei ali
mentare și farmaceutice, precum și în cerce
tări în direcția valorificării unor combusti
bili inferiori.

Având în vedere principiile care stau la 
baza colaborării tehnico-științifice, decu- 
mentațiii'e ce formează obiecții colaborării 
între R.P.R. și R.P.U. se predau gratuit.

Semnarea Protocolului celei de a V-a 
Sesiuni de Colaborare Tehnico-Științifică re
prezintă um nou pas pe calea adâncirii și 
întăririi economiei celor două țări.

(Agerpres).

Informație
Sub patronajul Sfatului Popular al CapU 

talei are loc duminică orele 10 dimineața în 
sala Teatrului de Estradă (Savoy), Festivi
tatea tragerii la sorț: a libretelor C.E.C. tu 
câștiguri.

Festivitatea tragerii va fi urmată dt un 
program artistic la tare își dău concursul 
soliștii Teatrului de Estradă V, Tomazian, 
Gică Petrescu și Virgirl'a Popescu, ansam
blul de cântece, dansuri și orchestra Sfa
tului Popular a! Capitalei dirijată de tov. 
Ionel Budișteanu laureat al celui de al IVdea 
Festival Mondial, precum și baletul C.E.C.

Antarctica — cel de al 6-lea continent
Râspuns la întrebările cititorilor

Antarctica este cel de al șaselea contij 
nent al planetei noastre. înainte de anul 
1900 se credea că în jurul Polului Sud exis
tă Oceanul înghețat de Sud sau Antarctic, 
după cum în jurul Polului Nord există 0- 
cernul înghețat de Nord sau Oceanul Arctic

Ce se întinde însă, dincolo de 55° lati
tudine sudică, formează o lume aparte. An
tarctica. *

I. ISTORICUL DESCOPERIRII 
ANTARCTICEI

Ideia existenței îndepărtatului continent 
sudic a apărut încă din antichitate. In 
mintea oamenilor de atunci stăruia gândul, 
că undeva, departe spre sud, se găsește un 
mare continent.

Filozofii greci, care au emis pentru prima 
oară părerea că pământul este rotund, ău 
afirmat că ln emisfera sudică trebue să e- 
xiste un întins continent, care sa țină în 
echilibru continentele cunoscute pe acea 
vreme în emisfera nordică, căci altfel, după 
părerea lor, globul pământesc s’ar fl răstur
nat cu partea mai grea în jos.

Limitele acestui continent le găsim schi
țate în cărțile cunoscutului matematician șl 
geograf olandez din secolul al XVI-lea, 
Mercator, ale cărui comunicări științifice au 
întărit ideia existenței Continentului Sudfc.

Către sfârșitul secolului al XV-lea, in vre
mea războiului dintre Spania și Olanda câ
teva corăbii olandeze ieșind din strâmtoa
rea lui Magelan, au fost surprinse de o fur
tună puternică; una dintre corăbii a fost 
împinsă spre sud. Cu această ocazie echi
pajul a văzut un pământ cu creste înzăpe
zite, care nu era indicat pe hartă. Echipa
jul nu făcu cercetări și întorcându-se din 
drum, această întâmplare fu dată uitării. 
Când însă, după un timp, s’au descoperit 
mai multe insule în mările sudice de către 
navigatorii francezi și spanioli, oamenii și- 
au amintit de această întâmplare și părerea 
că dincolo de aceste insule s’ar găsi Con
tinentul Sudic, s’a transformat ta convin
gere.

Guvernul englez îngrijorat de descoperi
rile navigatorilor francezi și spanioli, a orga
nizat în grabă o expediție condusă de 
James Cook, căruia ii dădu sarcina de a 
stabili cu exactitate poziția geografică 
a Continentului Sudic șl de a împlânta 
acolo steagul englez.

Cook, în fruntea unei expediții trecu de 
trei ori Cercul Polar de Sud dar, din cauza 
sloiurilor de gheață, el nu izbuti să pă-

Numeroși tineri muncitori, țărani mun
citori, studenți șl elevi manifestă o deo
sebită preocupare pentru problemele de 
geografie și mai aies pentru descoperirile 
geografice.

Un astfel de tânăr este șl caporalul 
Condurache I. Nicolae care dorind să cu
noască amănunte mai multe despre An
tarctica s’a adresat ziarului nostru cerând 
să i se răspundă la întrebarea : De cine 
și când a fost descoperită Antarctica și 
care sunt caracteristicile ei ?

Publicăm mai jos răspunsul la această 
Întrebare.

trundă măi spre sud, mai aproape de Con
tinentul Sudic.

Nereușind să descopere Continentul Sudic, 
Cook emise părerea că acest continent, ori 
nu există, ori nu se poate ajunge la el din 
cauza condițiilor naturale nefavorabile.

Această părere, exprimată de o persoană 
cu un prestigiu atât de mare ca J. 
Cook, a fost acceptată ca definitivă, iar i- 
deea existenței Continentului Sudic, idee 
care dăinuise atâtea veacuri în mintea oa
menilor, fu din nou dată uitării.

Falsele concluzii trase de Cook slăbiră 
interesul pentru cercetarea regiunilor pola
re de sud, Iar expedițiile în aceste regiuni 
încetară aproape cu desăvârșire.

A trebuit să treacă aproape o jumătate 
de secol pentruca afirmația lui Cook să fie 
desmințită de oameni care cercetară amă
nunțit regiunile polare de sud, care au stat 
în mijlocul ghețurilor mai multă vreme de
cât Cook și care au descoperit țărmurile 
necunoscute ale misterioasei Antarctica. 
Acești oameni fură navigatorii ruși.

In prima jumătate a secolului al XIX-lea 
navigatorii ruși au explorat intens spațiile 
îndepărtate ale globului pământesc șl, în 
această perioadă, Rusia ocupă primul loc 
în lume în ce privește explorarea oceanelor. 
E suficient să amintim că între 1803—1849 
au fost organizate 36 călătorii In jurul lu
mii de către exploratorii ruși.

La prima expediție spre Polul Sud au 
participat două vase: Vostoc (Orientul) și 
Mirnâi (Pașnicul). Aceste vase erau con
duse de celebrii exploratori ruși Bellinsghau- 
sern și Lazărev care aveau misiunea de 
a ocoli câmpurile de ghiață din jurul Polu
lui Sud, cu alte cuvinte de a cerceta regiu

nile sudice, pe care Încă nimeni nu le explo
rase.

La 4 Iulie 1819, cele două vase plecară 
din Kronstadt, pornind în călătoria lor pli
nă de greutăți, dar și de onoare. înfrân
gând numeroasele piedici Ivite în cale, expe
diția marinarilor ruși a trecut de cinci ori 
Cercul Poiar de sud în căutarea misteriosu
lui Continent Sudic.

La 10 Ianuarie expediția a atins un punct 
situat la 69° latitudine sudică (pe la 92° 
19’ longitudine vestică). Acesta a fost punc
tul cel mai sudic atins în timpul expedi
ției. Acum, în sfârșit, după ce trecuseră de 
atâtea ori prin apropierea Continentului, re
ușiră să-l vadă; ei, marinarii ruși, primii 
dintre marinarii lumii, au Văzut pământul 
misteriosului Continent.

La 11 Ianuarie 1821 fu descoperită o insulă 
denumită „Insula Petru I“.

Descoperirea Insulei Petru I câ șl a al
tor Insule desmințl Ipoteza lui Cock, că 
ta regiunea Polului Sud nu există niciun 
continent.

Tot ln Ianuarie 1821 marinarii ruși mai 
descoperiră în arhipelagul Shetland de Sad 
multe insule necunoscute până atunci; a- 
cestora li se dădură deasemenea numiri ru
sești: Borodino. Smolensc, Berezina, etc. Mai 
târziu englezii schimbară numele rusești ale 
acestor Insule cu denumiri englezești. Mi
siunea dată celor două vase fiind îndeplini
tă, acestea se îndreptară spre patrie, iac la 
24 Iulie 1821 ancorară in rada portului 
Kronstadt.

Expediția marinarilor ruși a durat 751 
zile, din care 100 de zile ei au rămas printre 
ghețuri șl 122 zile au navigat la sud de pa
ralela de 60° latitudine sudică. Cook a na
vigat numai 75 de ziie la sud de paralela 
60°. In această expediție marinarii ruși eu 
dat dovadă de o tehnică perfectă în condu
cerea navelor, iar rezultatele științifice ob
ținute de ei au fost pline de roade. Ca și 
descoperirile lui Columb, Magelan, Vasco de 
Gama, descoperirile marinarilor ruși în An
tarctica au jucat un rol important nu numai 
pentru geografie, ci și în istoria științei, 
deoarece au oferit o imagine mai com
plectă despre planeta noastră. Pe lângă des
coperirea unui Întreg șir de noi insule — 
expediția rusă a studiat structura și pro
prietățile ghețarilor plutitori și a strâns un 
prețios material meteorologic și climatolo
gi.

Descrierea acestei călătorii a fost publi
cată de către Bellinsghausen sub titlul 

„Cercetări în Oceanul înghețat de Sud șl 
călătoria în jurul lumii în decursul anilor 
1819 — 1821”. Această lucrare a fost tra
dusă ta mal multe limbi; când a fost 
tipărită la Londra, traducătorii -englezi au 
trecut însă sub tăcere întâietatea rușilor în 
descoperirea șl cunoașterea științifică a An
tarcticei.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea nu 
s’a cunoscut conturul exact al Continentului 
de Sud. Se cunoștea doar existența anumi
tor mări, munți, vulcani și prezența unui 
perete uriaș de ghiață cu o înălțime de 46 
m., care se întindea pe o distanță de 600 
km.

La cunoașterea Antarcticei au adus o 
contribuție de seamă și vânătorii de balene.

Cursa cuceririi Polului Sud a început în 
1911 între norvegianul Amundsen și engle
zul Scott.

Polul Sud a fost atins la 14 Decembrie 
1911 de Amundsen șl cu 33 de zile mai târ
ziu de Scott. In 1928 americanul Byrd a fo
losit avionul pentru zborul deasupra An
tarcticei, acesta fiind un mijloc mult mai 
comod pentru străbaterea „deșertului alb". 
De atunci, americanii au folosit tot mai 
des avioanele ln cercetările lor în Antarc
tica; aceasta însă n’au făcut-o mal ales cu 
scopul de a aduce contribuții științifice, ci 
în scopul acaparării acestor teritorii, al ex
ploatării lor, șl al folosirii acestora ca baze 
militare, așa cum au declarat în mai multe 
rânduri reprezentanți ai cercurilor conducă
toare din S.U.A.

II. CONDIȚIILE FIZICO-GEOGRAF1CE 
ALE ANTARCTICEI

Antarctica reprezintă din punct de vedere 
fizico-geografic două lumi: Lumea subantarc- 
tică, cuprinsă între 55° latitudine sudică și 
Cercul Polar austral șl lumea antarctică pro- 
priuzisă cuprinsă între Cercul Polar și Polul 
Sud.

Lumea subantarctică șl lumea antarctică 
la un loc mai sunt cunoscute Șl sub numele 
de Antarctica, Iar lumea antarctică propriuzi- 
să sub numele de Antarctida.

întinderea aproximativă a Antarctidei este 
de 11,3 milioane km. pătrați-; ghețurile plu
titoare din jurul Continentului acoperă 3 mi
lioane km. p.

Antarctica se găsește la o depărtare de 
1600 km. de America de Sud, la 3300 km. de 
Australia și la 4400 km. de Africa.

Lumea subantarctică este o regiune mai 
mult oceanică, presărată cu nu prea multe 
insule.

Clima subantarctică n’are nici iarnă, nici 
vară. Vânturile suflă aici fără încetare, umi
ditatea este Intensă, iar cerul este totdeauna 
acoperit. Media temperaturii iarna este de 
-f-2°, iar vara de -ț-6°. Furtunile sunt înso
țite de ploi sau ninsori, Iar soarele aproape 
că nu se vede niciodată.

In ceeace privește viața, trebue spus câ 
Subântartica nu este locuită, afară de un sat 
norvegian, singura așezare omenească per

manentă, folosită ca bază pentru vânătoarea 
de balene.

Tot din cauza climatului aspru copacii șl 
plantele cu flori aproape că nu există, aici 
se desvoltă doar câteva specii de mușchi, li
cheni și alge.

Ca animale trăiesc aici câteva Insecte fără 
aripi, o muscă și un fluture. Omul a adus în 
unele din aceste Insule iepuri șl șoareci, care 
din cauza asprimii climatului duc o viață 
subterană.

In schimb, în apele oceanice ale Subantarc- 
ticei trăiesc un mare număr de pescăruși, al
batroși ale căror aripi întinse pot ajunge până 
la 3 m., șl pinguinul adaptat la o viață amfi- 
bie (și pe apă și pe uscat). Aceste viețuitoare 
se hrănesc cu raci șl pești.

Focele și balenele mai ales, sunt singurele 
animale care au mare Importanță economică, 
datorită grăsimii șl pielii lor.

Lumea antarctică cuprinde Continentul Su
dic și ghețurile care îl înconjoară de jur îm
prejur.

Continentul Sudic (Antarctida) este îm
părțit în două părți inegale de către cele 
două golfuri mari care pătrund adânc în con
tinent (Marea Weddell in sectorul atlantic și 
Marea Ross tn sectorul pacific).

Antarctida orientală este masivă șl acope
rită cu ghiață, aproape în întregime, afară 
de câteva mici porțiuni spre țărm. Uscatul 
desgolit de ghiață se înfățișează ca un pustiu 
pietros.

Relieful Antarctidei orientale urcă în Inte
riorul continentului până la 2000 m. iar în 
regiunea Polului Sud, până la 3000 m.

Intre cele două părți ale continentului este 
lanțul muntos denumit al Reginei Maud care 
are înălțimi de 3—4000 m.

Antarctida occidentală e partea cea mai 
mică a continentului. E mai puțin masivă 
decât partea orientală, Iar pe margini se sfâr. 
șește cu lanțuri muntoase. Dealungul țărmu
rilor sale sunt câteva insule, dintre care cea 
mai cunoscută este insula Ross. Are 3 vul
cani, unul stins — Terror, și altul în activi
tate de 4000 m. altitudine — Erebus.

Clima Antarctidei este foarte asipră șl se 
caracterizează prin temperaturi joase chiar șl 
vara, ca și prin vânturi puternice. Pe acest 
continent s’au înregistrat temperaturi de 
—60°—70°. Dela Polul Sud pornesc vânturi 
în toate direcțiile cu viteză de peste 100 km. 
pe oră ; s’au înregistrat și rafale de vânt cu 
Viteză de 300 km. pe oră.

In Antarctida precipitațiile cad sub formă 
de zăpadă, Iar ploaia este un fenomen neobiș
nuit. In atmosfera Antarctidei se produc mul
te fenomene optice interesante ca : aurora 
australă, schimbări brusce de Vizibilitate, 
miraj, etc.

Lumea organică pe continent este foarte 
săracă ; aceeași pinguini, pescăruși șl alba
troși. Dintre plante doar câteva specii de 
mușchi, licheni și alge.

Continentul Antarctida este foarte bogat în 
subsol, și anume în cărbune, fler și cupru. 
Sunt Indicații că ar exista șl petrol. Prezen
ța cărbunilor arată, că în trecutul geologic, 
Antarctida a avut o climă, cu o bogată vege
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tație terestră, lucru dovedit șl prin aceea că 
s’au găsit resturi de plante tropicale.

Ghețurile de pe continent se prelungesc 
peste apa oceanului formând banchiza an
tarctică.

In regiunea banchizei Iernile sunt foarte 
aspre. Sub banchiză oceanul are adâncimi ce 
variază între 4000—6000 m.

Banchiza australă spre deosebire de cea 
boreală, pornind de pe Continentul Sudic, 
6e desparte în bucăți spre marginea acestuia.

Pe banchiză trăiesc ultimii albatroși și .pes
căruși. veniți dinspre nord. Tot atei trăiește 
șl balena albastră, cel mai mare mamifer cu
noscut azi pe pământ, mamifer care poate 
avea până la 30 m. lungime.

Până nu demult Antarctida trezea interes 
numai pentru vânătorii de balene. Intre cele 
două războaie mondiale se vânau acolo până 
la 40.000 balene anual. După cel de al doi
lea război mondial însă, imperialist'! și-au 
ațintit privirile asupra Continentului Sudic 
in care au văzut o bogată sursă de materii 
prime strategice. In repetate rânduri, îh ul
timii ani, diferite țări capitaliste an încercat 
sub diferite pretexte să pună stăpânire pe 
Continentul Sudic.

Oamenii simpli și iubitori de pace din în
treaga lume, socotesc însă că Antarctica nu 
trebue să fie transformată intr’o bază agre
sivă, și că acest continent trebue cercetat, 
bogățiile lui valorificate, interiorul iui tre
buind să servească pentru observații meteo
rologice, pentru sborurl transpolăre, toate 
acestea având mare importanță științifică 
pentru întreaga omenire.

I. RADULESCU
Conf. Univ, la Institutul de Geografie 

din București
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Pentru o întâlnire Internațională 
a Tineretului Țărănesc!

Apelul tinerilor țărani din Sant Alberto di Ravenna (Italia)

In țările capitaliste, dependente și 
i coloniale, milioane de tineri țărani, care 

trudesc cea mai mare parte a timpului pe 
. ogoarele marilor moșieri, ale stăpânilor 

capitaliști, duc o viață chinuită, îndură 
foamea și mizeria cea mai neagră. Pre
gătirile de război pe care le fac cercurile 
agresive din țările capitaliste in cap cu 
cele din S.U.A., înrăutățesc tot mai mult 
condițiile de trai ale tinerilor țărani și 

• muncitori agricoli din aceste țări. In re- 
j giunile din Sudul Italiei, de pildă, 300.000 
j de tinere fete și copii care lucrează în 
I agricultură nu primesc salarii, ci doar
, niște pomeni umilitoare.

De curând, tinerii țărani din Sant Alberto 
ț di Ravenna ■— regiunea deltei Padului, 

exprimând năzuințele întregului tineret 
g țărănesc exploatat din Italia, a adresat

Către tineretul din întreaga lume ♦
Noi, tineri și tinere zilieri, muncitori agricoli, fii de mici proprietari, studenți și 

muncitori, de toate opiniile politice și religioase, care trăim și muncim în regiunea deltei 
Padului la Sant Alberto di Ravenna, suntem siliți să trăim în condițiuni de mizerie, 
supuși unei exploatări neomenești, jigniți în demnitatea noastră de tineri muncitori 
și lipsiți adesea de orice posibilitate de a învăța să scriem și să citim, de a face sport 
și de a ne recreea.

Pământul pe care trăim, în loc să-l lucrăm pentru bunăstare și bucuria, este de 
cele mai multe ori un izvor de amărăciuni, de mizerie și șomaj.

Noi, care suntem legați de pământul pe care l-au lucrat strămoșii noștri, vrem 
condițiuni de viață mai omenești și garantarea unor posibilități de a munci și de a în
văța o meserie, de a lucra cu mijloacele tehnice pe care știința ni le pune Ia dispoziție, 
de a ne distra, de a practica sportul, de a ne însuși cultura, într’un cuvânt de a avea 
asigurat dreptul la muncă și la un viitor fericit.

Am afiat prin radio și din ziare că probleme asemănătoare se pun și tinerilor ță
rani care trăesc la sate în multe alte țări. în Brazilia și în Franța, în Olanda și în 
India, în Argentina și în Africa. Suferințele și speranțele lor sunt aceleași cu ale 
noastre ; lupta lor este totodată și lupta noastră. Uniți, noi vom fi mai puternici și îm
preună cu întreg tineretul, tinerii țărani din lumea întreagă vor putea clădi o viață mai 
frumoasă, așa precum o dorim cu toții.

Iată dece noi adresăm un apel întregului tineret țărănesc din toate țările lumii, 
organizațiilor sale naționale, tuturor oamenilor de știință și cultură, tehnicienilor și pe
dagogilor, pentru ca împreună cu toții să fim promotorii unei întâlniri Internaționale a 
Tineretului Țărănesc, care să ne permită să facem cunoștință, să facem schimb de expe
riență, să discutăm problemele noastre, să stabilim revendicările noastre comune și să 
acționăm pentru crearea unei vieți noi și pentruca civilizația și progresul să pătrundă 
in satele țărilor noastre.

Va fi o întâlnire a prieteniei și a păcii aceea pe care o propunem, deoarece suntem 
convinși că numai prin unirea întregului tineret și tuturor popoarelor, agricultura, viața 
țăranilor și a satelor se pot desvolta spre binele tuturor. Suntem siguri că printr’o ac
țiune comună vom putea cuceri o viață mai bună.

Tuturor organizațiilor italiene de tineret, tuturor organizațiilor politice și sin
dicale, tuturor bărbaților și femeilor din țara noastră cărora le este scump viitorul 
nostru, le cerem să ne ajute și să fie interpreții propunerii noastre pe lângă tineretul 
întregii lumi.

Tinerilor țărani și locuitori ai satelor din lumea întreagă noi le spunem : să parti
cipăm la întâlnirea internațională ; acolo ne vom întâlni și ne vom strânge mâna in 
semn de solidaritate și prietenie, acolo vom afirma încăodată voința noastră de a trans
forma satele noastre in izvoare de muncă, de bucurie și de bunăstare într’o Jume a păcii!

Adunarea tineretului țărănesc
• din Sant Alberto di Ravenna

~6 decembrie 1953 _

Masajul președintelui Eisenhower
' NEW YORK 8 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 7 ianuarie, președintele Eisenhower o 
iadresat Congresului S.U.A. un mesaj cu pri
vire '.a situația țării.

In capitolul mesajului care se referă la 
politica externă este expusă politica dusă de 
S.U.A., în Asia și în Europa occidentală.

Eisenhower declară că Statele Unite mani
festă un „deosebit interes față de Coreea", că 
ele vor păstra pe termen nelimitat bazele lor 
de pe insula Okinawa, că vor continua să 
acorde ajutor militar și economic lui Cian 
Cai-și și să intensifice ajutorul acordat 
Franței în războiul din Indochina. „Voi cere 
Congresului — se spune în mesaj — să 
aprobe un nou ajutor material pentru înche
ierea cu succes a luptei din Indochina."

Vorbind despre politica din Europa occi
dentală, Eisenhower subliniază că această 
politică continuă „să se bazeze pe tratatul 
nordatlantic" și are drept scop crearea 
„comunității defensive europene", care ar 
„oferi garanția securității europene". încer
când să justifice această politică, președintele 
se referă la faimosul „pericol comunist".

In mesaj se vorbește despre intenția S.U.A. 
de a continua să acorde ajutor militar state
lor străine (cu alte cuvinte să contribue Ia 
sporirea înarmărilor) și totodată să reducă 
ajutorul economic.

Vorbind despre recenta propunere a S.U.A. 
în legătură cu energia atomică, Eisenhower 
fără să dea vreo explicație, caută să creeze 
impresia că rezolvarea pozitivă a acestei pro
bleme nu ar depinde decât de Uniunea Sovie
tică. ,,O reacție sovietică cu adevărat con
structivă, se spune în mesaj, va da posibili
tatea să obținem o nouă înaintare spre epoca 
păcii și să ne îndepărtăm de calea fatală care 
duce spre războiul atomic".

In continuare Eisenhower constată în me
sajul său că pregătirile de război din S.U.A. 
■continuă să se intensifice. Totodată, președin
tele adaugă : „Politica externă și politica în 
domeniul apărării, pe care am prezentat-o ne 
va da posibilitatea să ducem tratative de pe 
o poziție de forță..."

Trecând la problemele interne ale Statelor 
Unite, președintele Eisenhover 6e ocupă în 
primul rând în mesajul său de primele re
zultate ale epurării aparatului de stat, de
clarând că „Securitatea noastră cere ca 
verificarea noilor funcționari și aprecierea 
Informațiilor compromițătoare privitoare k 
actualii funcționari să fie grăbite". Preșe

O nouă variantă a planului american 
de renaștere a Wehrmachtului

PARIS 8 (Agerpres). —
Ziarul „Paris Presse" publică un articol 

în care afirmă că Statele Unite și Anglia 
sunt hotărîte să încheie un „acord triunghi" 
între Washington, Londra și Bonn în cazul 
când Aduna-ea Națională Franceză nu va 
ratifica până la 15 martie acordul1 pr’vitcr 
la „comunitatea defensivă europeană".

Autorul aiticolului, Maurice Ferro, scrie 
că în cazul realizării acestui plan, va fi 
creată o armată mercenară vestgermană de 
cel puțin 20—2b de divizii. Armamentul pen

Tânăr patriot german condamnat de „justiția1* lui Adenauer
DORTMUND 8 (Agerpres). — A.D.N. 

transmite :
Tribunalul din Dortmund a condamnat la 

un an închisoare pe tânărul patriot Giinther 
Schroder pentru vina de a fi „complotat îm- 
polrr.a s’atului șl de a fi condus un grup 
cr”spira‘iv“.

:ața tribunalului, Schroder a declarat 
că lercs-e’ fascistă deslân’.uită împotriva 

tinerilor țărani din întreaga lume și or
ganizațiilor din care jac parte, un apel 
pentru convocarea unei întâlniri a Tine
retului Țărănesc. Această întâlnire va 
prilejui o mai bună cunoaștere reciprocă 
a vieții și luptei tinerilor dela sate și va 
ajuta la găsirea celor mai bune metode de 
luptă pentru 'îmbunătățirea situației tine
rilor țărani și muncitori agricoli din ță
rile capitaliste și coloniale.

Tinerii țărani muncitori din R.P.R. ca și 
tinerii colectiviști și țărani muncitori din 
întregul lagăr al Socialismului, care se 
bucură din plin de roadele muncii lor și 
duc o viață liberă și din ce In ce mai 
bună, salută cu bucurie inițiativa tinerilor 
țărani italieni de a se convoca o întâlnire 
Internațională a Tineretului Țărănesc.

dintele afirmă că o participare conștienta 
la activitatea comunistă, pe care el o pr - 
zintă ca un fel de „complot comunist" este 
incompatibilă cu cetățenia americană.

Ultimele capitole ale mesajului lui Eisen
hower sunt consacrate situației economice a 
S.U.A. și perspectivelor ei. Președintele de
clară că „Guvernul este ferm hotărit să 
mențină" „puternică" economia și caută să 
asigure „pregătirea din punct de vedere eco
nomic" a țării. Eisenhower făgaduește prin
tre altele „o politică elastica in domeniul 
creditului", „reducerea cheltuielilor bugetare", 
„măsuri fiscale în scopul stimulării cheltue- 
lilor consumatorilor și întreprinzătorilor", 
„îmbunătățirea programului în domeniul 
agriculturii" etc.

Eisenhower făgaduește să prezinte Congre
sului proiecte de legi cu privire la aceste 
probleme și la multe altele, dar numai în 
unele cazuri el precizează planurile guver
nului.

★
PARIS 8 (Agerpres). TASS transmite:
După cum transmite corespondentul din 

Tokio al agenției France Presse, mesajul lui 
Eisenhower cu privire la situația țării a 
provocat decepție în cercurile opiniei publice 
din Japonia. încercând să desvălue cauzele a- 
cestei decepții, ziarul japonez „Yomiuri" 
scrie într’un articol de fond că în condițiile 
actualei slăbiri a încordării în relațiile inter
naționale ar fi fost firesc să se aștepte din 
partea Statelor Unite un gest care să con
tribue la continuarea slăbirii încordării. 
Ziarul consideră că mesajul lui Eisenhower 
nu dovedește vreo modificare politică, ci 
subliniază necesitatea sporirii pregătirilor de 
război. Ziarul declară că, după cum reiese 
din mesaj, politica Statelor Unite față de 
Europa, Extremul Orient și Uniunea Sovie
tică, rămâne neschimbată.

Un alt mare ziar japonez, „Asahi", Îm
părtășește aceleași păreri.

Ambele ziare își exprimă regretul că 
Eisenhower nici nu a făcut aluzie la posi
bilitatea recunoașterii Chinei comuniste de 
către Statele Unite. „Asahi" scrie: „Indi
ferent dacă regimul din Pekin este sau nu 
pe placul Statelor Unite, ar fi însă nerațio- 
r.al ca acela care dorește instaurarea păcii 
în Extremul Orient să nu țină seama de 
Chica comunistă". Ziarul adaugă că în me
sajul său Eisenhower nu dă dovadă de elas
ticitate în această problemă și se menține 
cu încăpățânare la vechiul său punct de ve
dere.

tru șase divizii vestgermane a fost deacum 
pus la dispoziție. In legătură cu aceasta, 
Ferro menționează că la Bonn s’au și pre
gătit planurile de mobilizare.

Potrivit ultimului plan al S.U.A., scrie mai 
departe Ferro, căile de aprovizionare ameri
cane din Franța urmează să fie transferate 
spre nord, urmând ca porturile Calais, An
vers. Bremen și Hamburg să devină porturi 
„europene" depinzând direct de comanda
mentul american.

tatălui său în timpul regimului nazist și 
faptul că în prezent, în regimul lui Ade
nauer, el este total lipsit de drepturi, l-au 
determinat să lupte pentru instaurarea unui 
regim democratic în întreaga Germanie. 
Nicio condamnare, oricât de aspră, a spus el. 
nu mă va putea Îndepărta dela hotărîrea de 
a lupta pentru dreptul tineretului german la 
un viitor fericit.

Memoriul generalului-locotenent K. S. Thimayya 
adresat mareșalului Kim Ir Sen și generalului Pin De-huei

PEKIN 8 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite memoriul generalului-locotenent 
K. S. Thimayya adresat mareșalului Kim Ir 
Sen, comandantul suprem al Armatei Popu
lare Coreene și generalului Pin De-huei, co
mandantul detașamentelor de voluntari chi
nezi.

La expirarea perioadei de 90 de zile, Co
misia se află în următoarea situație:

1. Munca de lămurire
a) Munca de lămurire nu a fost termina

tă. Marea majoritate a prizonierilor da răz
boi nu au asistat la munca de lămurire.

b) Prelungirea perioadei muncii de lămu
rire pe care comisia a considerat-o legală 
și necesară, nu a fost acceptată de Coman
damentul O.N.U.

c) Cereri pentru prelungirea muncii de lă
murire au fost prezentate de către Comanda
mentul armatei populare coreene și al deta
șamentelor de voluntari chinezi în timpul și 
după expirarea perioadei de 90 de zile.

d) Majoritatea comisiei este de părere că 
munca de lămurire trebue să continue.

e) Dar paragraful nr. II din acordul pri
vitor la competența Comisiei neutre de repa
triere este redactat în felul următor: „La ex
pirarea celor 90 de zile dela transferarea pri
zonierilor de război în paza Comisiei neutra 
de repatriere, accesul reprezentanților părți
lor cărora le aparțin prizonierii de raz? ’. 
așa cum prevede paragraful 8 de mai sus. v t 
înceta..." Interpretarea ad iiter-m a acestor 
cuvinte ar putea duce la concluzia că pe
rioada muncii de lămurire ia sfârsit în a 91-a 
zi dună data la care prizonierii de război aj 
fost luați sub pază de Comisia neutră de re
patriere. Comandamentul O.N.U. sa menținut 
pe această poziție și refuză să-și modifice 
atitudinea. Continuarea muncii de lămurire 
este posibilă numai dacă cele două coman
damente cad de acord.

2. Conferința politică
e) Chestiunea soartei prizonierilor nerepa- 

trlsți direct trebue în mod obligatoriu să fie 
supusă spre examinare conferințe: politice. 
Iată ce spune in această privința paragraful 
11: „...Chestiunea soartei prizorrerltor de răz
boi care nu au făcut uz de dreptul lor .a 
repatriere trebue prezentată conferinței poli
tice a cărei convocare este recomandată in 
paragraful 60 din acordul de armis.i;’u.

b) Dacă Conferința politică nu se întru
nește, aceasta este o chestiune pentn care 
comisia nu poartă nicio răspundere, și îr- 
tr’adevăr comisia nu are nici puterea nici 
competența să facă ca această conferință să 
se întrunească sau să o înlocuiască cu vreun 
alt organism sau cu vreun alt for

Scrisoarea mareșalului Kim Ir Sen și generalului Pin De-huei 
către generalul locotenent K. S. Thimayya

PHENIAN 8 (Agerpres). — China N:uă 
transmite:

La 7 ianuarie, rrlareșalul Kîm Ir Sen, co
mandantul suprem al Armatei Populare Co
reene și generalul Pin De H’uei. comandantul 
voluntarilor chinezi, eu adresat o scrisoare 
președintelui Comisiei neut’e de repatriere, 
generalu’.-locotenent K. S. Thimayya. In scri
soare se spune printre altele:

1. Am primit raportul prezentat de către 
Comisia neutră de repatriere pârtilor care 
au semnat armistițiul șt raportul separat 
anexat Ia acesta al membrilor elvețian și 
suedez al Comisiei, precum și anexele res
pective. Am orimit deasemenea scrisoarea 
Dvs. din 2 ianuarie 1954 împreună cu me
moriul anexat la ea.

Ducă studierea acestor documente, am a- 
juns la concluzia că raportul Comisiei cores
punde în linii generale cu faptele și deaceea 
este relativ nepărtinitor.

In memoriul Dvs.. Comisia confirmă că 
prelungirea perioadei muncii de lămurire 
este legitimă și necesară și consideră că 
această muncă trebue să fie prelungită. 
Aceasta corespunde, fără îndoială, cu prin
cipalele țeluri ale acordului cu privire la 
competența Comisiei neutre de repatriere.

Totuși, raportul separat al membrilor sue
dez și elvețian ai Comisiei nu corespunde 
nici pe departe cu faptele bine cunoscute care 
s’au petrecut în cele două lagăre de prizo
nieri în cartea de sud si da nord a zonei 
demilitarizate din Coreea și fiind în general 
menit să acopere și să justifice acțiunile co
mandamentului Națiunilor Unite, care tără
gănează munca de lămurire și împiedică des
fășurarea el, el urmărește în mod vădit să 
absolve comandamentul Națiunilor Unite de 
marea răspundere pentru zădărnicirea mun
cii de lămurire și să arunce această răs
pundere pe seama părții coreeano-chineze.

Tocmai din cauza aceasta raportul sepa
rat pune la îndoială statutul neutru al mem
brilor suedez și elvețian al Comisiei și este 
cu totul inacceptabil pentru partea coreeano- 
chineză.

2. Din raportul Comisiei neutre de repa
triere reiese cu desăvârșire limpede marea 
răspundere ce revine comandamentului Na
țiunilor Unite pentru ducerea, cu ajutorul a- 
genților secreți. a unei politici de teroare 
în scopul împiedicării aplicării acordului de 
armistițiu în Coreea.

„O scrisoare pierdută" 
jucată în Cehoslovacia

PRAGA 8 (Agerpres). — CETERA trans
mite :

La 6 ianuarie, la Teatrul de Stat din o- 
rașul Liberec a fost prezentată în premieră 
comedia „O scrisoare pierdută" de clasicul 
român I. L. Caragiale.

La premieră au asistat reprezentanți ai 
Ambasadei române la Praga.

Spectacolul s’a bucurat de mare succes.
------ O-------

Scurte știri
® La 7 ianuarie au părăsit Pekinul, înapoin- 

du-se în U.R.S.S., 1. F. Tevosian, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și ministru al 
industriei metalurgice al U.R.S.S,, precum și per
soanele care l-au însoțit,

Potrivit relatărilor presei, la 6 ianuarie orga
nizațiile progresiste din S.U.A. au organizat la 
New York un proces public împotriva senatorului 
McCarthy care a fost acuzat că ..jignește și inti
midează pe cetățenii americani lipsindu-i de drep
turile lor legitime prevăzute in Constituție**.

Jurații, în frunte cu Leon Strauss, activist al sin
dicatului muncitorilor din industria de blănuri și 
pielărie, au găsit pe McCarthy vinovat. Acest ver
dict a fost aprobat cu înflăcărare de publicul din 
sală.

0 Congresmanul democrat Cel Ier a recomandat 
în comisia parlamentară pentru comerțul exterior 
o revizuire totală a politicii duse de Statele Unite, 
în domeniul taxelor vamale, Celler a subliniat că 
ridicarea restricțiilor vamale impuse de cercurile 
protecționiste americane este necesară ,,pentru 
lărgirea comerțului mondial”.

c) Comisia are datoria și dreptul să su
pună această problemă celor două comanda
mente și să le ceară să-și precizeze poziția 
cu privire la următoarele chestiuni:

I. Dacă Conferința politică se va întruni 
în limitele perioadei stabilite și la ce dată;

II. In caz când Conferința politică nu se 
va întruni în termenul prevăzut, cele două 
comandamente trebue să ajungă la un acord 
cu privire la procedura ulterioară în pro
blema soartei prizonierilor de război și -aceas
ta cât mai grabnic posibil.

3. Paza prizonierilor de război
a) Paza prizonierilor de război de către 

trupele indiene' de pază, conform paragrafu
lui 11, trebue să ia sfârșit în a 121-a zi. 
dar acest lucru nu este prevăzut în mod ex
plicit Sus ’amintitul paragraf nr. 11 după ce 
declară că Conferința politică va trebui să 
reglementeze .,'n decurs de 30 de zile" ches
tiunea prizonierilor de război care nu au fost 
repatriațl direct, continuă spunând că „în a- 
ceastă perioadă Comisia neutră de repatriere 
va continua să asume paza prizonierilor de 
război". Nu se pomenește nimic aci despre 
data la care ar trebui să ia sfârșit paza, ci 
doar că și in cele 39 de zile paza va con
tinua să fie asumată de comisia neutră. 
Nicio altă interpretare și nîciun aii punct 
de vedere în această chestiune nu ar fi tre
buit să fie luat în considerare în momentul 
de față, dacă prevederile relative la repatrie
rea prizonierilor .de război ar fi fost indefi
nite potrivit paragrafului 11 și dacă proble
ma prizonierilor care nu au fost repairiați 
direct ar fi fost prezentată spre examinare 
conferinței politice.

b) Comandamentul O.N.U. a declarat însă 
și a reafirmat că paza va înceta după expira
rea a 120 de zile. în timp ce Comandamen
tul armatei populare coreene și a! detașamen
telor de voluntari chinezi sunt de altă părere.

c) Paragraful 11 al acordului cu privire 
la competența Comisiei neutre de repatriere 
atribue trupelor indiene de pază anumite 
funcțiuni pentru perioada de 120 de zile și 
"l’e funcțiuni pentru următoarele 30 de zile. 
Aceasta ar însemna că funcțiunile de pază 
iau sfârșit la expirarea celor 120 zile. Dar 
acest paragraf poate fi interp?eiat și în sen
sul că la funcțiunile vechi se adaugă și 
alte funcțiuni noi. Trupele indiene de pază 
trebue însă să rămână acolo unde se află 
până la a 151-a zi și în consecință ele tre
ble să aibă o oarecare autoritate.

d) Indiferent de interpretări, aspectul 
faptic- al problemei este însă că trupele in
diene nu pot menține paza și nici măcar nu

3. Dat fiind acest raport al Comisiei neu
tre de repatriere, comandamentul Națiunilor 
Unite nu poate ignori faptele stabilite ș! nu 
se poate eschiva de'.a răspunderea ce-i re
vine pentru încălcarea acordului cu privire 
la repatrierea prizonierilor de război și ză
dărnicirea muncii de lămurire.

4 Trebue menționat că în racortu! ei. Co
misia neutră de repatriere confirmă ne de o 
parte câ organizațiile de agenți sec-etî. con
duși de comandamentul Națiunilor Unite, ză
dărnicesc munca de lămurire și. recurgând 
la forță sau la amenințarea că vor face uz 
de forță, nu permit prizonierilor de război 
să ceară repatrierea. Totodată. Comisia a re
cunoscut că acordul cu privire la competență 
p.u condamnă folosirea forței și că paragraful 
7 din acordul cu privire la competență, pre
vede fără îndoială că forța poate fi folosită 
in timpul exercitării de către comisie a drep
turilor și obligațiilor el. Pe de altă parte, 
însă, sub diferite pretexte. Comisia a refu
zat să ia măsuri eficiente pentru sancțio
narea agențl'.or secreți care recurg la vio
lentă pentru a zădărnici munca de lămurire, 
a intimida și a extermina pe prizonierii de 
război care cer repatrierea.

Mai mult, Comisia a recunoscut ca „repre
zentanți" ai prizonierilor de război pe agenții 
secreți care ucid pe prizonierii de război, 
în urma cărui fapt Comisia esie nevoită 
să-si desfășoare activitatea potrivit voinței 
agenților secreți. Prin aceasta Comisia pro
tejează și sprijină în fond desmătul teroare! 
deslănțuite de agenții secreți în lagărele 
pentru prizonieri de război.

5. Potrivit pațagrafului 1 din acordul cu pri
vire la competența Comisiei, principalul 
scop al constituirii Comisiei neutre de re
patriere este de a asigura tuturor prizonie
rilor de război posibilitatea de a-și exercita 
dreptul de repatriere.

Astăzi, ca urmare a tergiversărilor și pie
dicilor puse de comandamentul Națiunilor 
Unite și de organizațiile de agențl secreți ale 
acestuia, ca urmare a neîndeplinirii de către 
Comisie a drepturilor și obligațiilor ei legale, 
pentru munca de lămirire a fost folosită nu
mai a noua parte din întregul timp prevă
zut și 85% din prizonierii de război nu au 
avut posibilitatea să participe la ședințele de 
lămurire, din care cauză el nu-și exercită drep
tul la repatriere. Intre timp guvernul Sta
telor Unite tergiversează în mod deliberat

Procesul unor agenți lisînmaniști
KAISUNG 8 (Agerpres). — China Nouă 

transmite:
La sedlu.1 statului major a,l trupelor indiene 

de. pază a început procesul celor opt agenți 
lisînmaniști, implicați în asasinarea a patru 
prizonieri de război nord-coreeni din sectorul 
■nr. 38 al lagărului de sud, care au cerut 
repatrierea.

Hotăririie Consiliului ils
BERLIN 8 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite :
După cum anunță serviciul de informa

ții de pe lângă primul ministru al R. D. 
Germane, la 7 ianuarie a avut loc o șe
dință a Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germa ne.

La această ședință, la propunerea pri
mului ministru Ofta Grottewohl, a fost a- 
doptată o hotărîre cu privire la formarea 
unui „Comitet pentru problemele unității 
Germaniei", care se va ocupa de toate pro
blemele legate de pregătirea tratatului de 
pace cu Germania și de restabilirea unității 
unei Germanii democrate, iubitoare de pace 
șl independente. La propunerea lui Otto 
Grottewohl, R. Loch, vicepreședintele Con
siliului de miniștri, a fost ales președinte 
al Comitetului, iar în funcția de secretar 
al Comitetului a fost ales profesorul Nor
den, care a fost numit totodată secretar de 
stat.

pot rămâne pe teritoriul unde se află fără 
consimțământul celor două comandamente 
din următoarele considerente :

1) Trupele indiene de pază depind de con
dițiile pașnice pe care trebue să le garanteze 
cele două părți.

2) Problemele legate de aprovizionare și 
transport.

Continuarea pazei este necesară
1) Pentruca munca de lămurire să conti

nue ;
2) Pentruca operațiunile de repatriere să 

fie îndeplinite ;
3) Pentruca prizonierii șă rămână în 

locurile unde se află indiferent de statutul pe 
C3re l-ar avea.

e) Perioada de pază este legată^de felul 
în care va fi rezolvată problema prizonie
rilor defăzbei care nu au fost repatriați direct 
de către conferința politică care încă nu s’a 
întrunit. Deaceea, această chestiune trebue 
reexaminată și revizuită de către cele două 
părți.

f) Trupe’e indiene de pază care poartă 
răspunderea pentru paza prizonierilor și-au 
asumat această sarcină la cere-ea șl în con
formitate cu acordul intervenit între cele 
două comandamente.

g) India a acceptat această sarcină pentru 
a promova telurile acordului de armistițiu 
ș: pentru a face posibilă îndeplinirea proce
durii de repatriere a prizonierilor de război.

h) întrucât tracele indiene de pază și-au 
asumat îndatoririle lor pe baza acordului 
celor două comandamente, cele două părți 
trebue să accepte de comun acord continua
rea funcțiunilor de pază ale trupelor indiene.

4. Desființarea comisiei neutre 
de repatriere

a) Comisia neutră de repatriere trebue 
să-și înceteze activitatea și să se declare 
dizolvată la expirarea celor 150 de zile. Pa
ragraful 11 din acordul privitor la compe
tența Comisiei neutre de repatriere prevede 
acest lucru, dar o asemenea declarație de 
autodizolvare din partea comisiei depinde 
de conferința politică care însă nu s’a întru
nit.

b) Continuarea activității comisiei după 
expirarea celor 150 de zile este posibilă doar 
în urma unui acord intervenit între cele 
două comandamente. Deaceea, Comisia nu 
are altceva de făcut decât să supună a- 
ceastă problemă spre examinarea celor două 
comandamente care trebue să ia o hotărîre 
de comun acord.

tratativele în legă’ură cu problema convo
cării conferinței politice, tăcând cu iieputin'ă 
convocarea neîntârziată a conferinței poli
tice care trebue să examineze problema pri
zonierilor de război. In această situație noi 
suntem întru totul da acord cu cele decla
rate de Dvs. în srriso’cet din 28 decemb-le 
>953 șl anume că problema prizonierilor do 
război trebuie să fie „examinată" in modul 

.cel mai serios în spiritul co-esounzător prin
cipalelor scoouri ale acordului cu privire la 
competența Comisiei". Mai mult, noi consi
derăm câ singura cale pentru rezolvarea 
problemei este de a urma punctul de ve
dere «1 Com’siei neutre de repatriere cu pri
vire la necesitatea prelungirii duratei muncii 
de lămurire. Comisia neutră de repatriere 
trebue să atragă cea mai serioasă atenție 
termal asupra acestui fapt.

6. Ținând seama de cele ce s’au produs in 
trecut și în conformitate cu scopurile prin
cipale ale acordului cu privire la competență, 
noi stăruim să se asigure termenul de 90 de 
zile peniru munca de lămurire: ca problema 
prizonierilor de război care nu și-au exerci
tat încă dreptul la repatriere să fie transfe
rată conferinței politice pentru rezolvarea 
soartei acestora in decurs de 30 de zile delia 
convocare; ca Comisia neutră de repatriere 
și trupele de pază indiene, drept premiză 
peniru aplicarea măsurilor susamintite. să 
continue să-și îndeplinească atribuțiile lor 
legale neîndeplinite.

Aceasta înseamnă că munca de lămurire 
în rândul prizonierilor de război trebuie să 
fie reluată imediat; că prizonierii de război 
trebuie separați; că organizațiile <te agenți 
secreți trebuie să fie lichidate iar agenții 
secreți înlăturați; că paza prizonierilor de 
război trebuie să continue după expirarea ter
menului prelungit al muncii de lămurire 
până ce soarta prizonierilor de război va 
fi rezolvată de conferința politică.

Numai urmând poziția nepărtinitoare a,ță
rilor neutre, Comisia neutră de repatriere 
se va bucura de sprijinul deplin al oameni
lor cinstiți din întreaga lume și numai în 
felul acesta comandamentul trupelor Națiuni
lor Unite va putea fi silit să renunțe la po
ziția sa nerezonabilă și jignitoare. Suntem 
încredințați că Comisia neutră de repatriere 
și trupele indiene de pază vor îndreptăți 
aceste speranțe.

Procurorul — un ofițer al1 trupelor indiene 
de pază — a dat citire actului de acuzare.

Ofițerii americani și lisînmaniști, care an 
fost de față la proces în calitate de „apă
rători", au întrerupt de repetate ori ședința, 
strădu'indu-se în fel și chip să împiedice ju
decarea procesului.

Miniștri al R. D. Germane
Apoi a fost luată în discuție „Hotărîrea 

cu privire la înființarea ministerului cultu
rii al R. D. Germane". La discuții au luat 
parte personalități culturale de seamă ca 
Anna Seghers, Bertold Brecht. Kuba, Io- 
hannes Becher și alții.

Poetul Iohannes Becher, laureat al Pre
miului Național, a fost numit ministru al 
culturii al R. D. Germane.

In legătură cu încetarea în luna Ianuarie 
a. c. a perceperii de către Uniunea Sovie
tică a reparațiilor datorate în trecut de 

R. D. Germană, Consiliul de miniștri a 
luat hotărîrea de a desființa departamentul 
pentru reparații. In numele întregului po 
por german Consiliul de miniștri a expri
mat recunoștință Guvernului Uniunii Sovie 
tice pentru ajutorul mărinimos.

La ședința Consiliului de miniștri au mal 
fost examinate o serie de alte probleme.

In legătură 
cu apropiata conferință 

dela Berlin
BERLIN 8.(Agerpres). — TASS transmite!
La 7 ianuarie, în localul administrației 

militare britanice din Berlin a avut loc în
tâlnirea reprezentanților înalților comisari 
din Berlin ai Marii Britanii, U.R.S.S., S.U.A. 
și Franța : generalul-maior Coleman, S.A, 
Dengkln. generalul-maior Timberman și ge
neralul de brigadă Manceaux-Demlaux în 
cadrul căreia s’au luat in discuție problema 
sediului în care urmează să se țină confe
rința miniștrilor afacerilor externe și alte 
probleme tehnice legate de conferință.

In urma schimbului de păreri s’a hotărit 
ca ședința următoare a reprezentanților țnal- 
ților comisari să aibă loc la 9 ianuarie la 
sediul administrației înaltului comisar al 
U.R.S.S. în Germania.--•--
Criza âe guvera dia ItaUa

RO.MA 8 (Agerpres). — Agenția Ansa’ 
anunță că în cadrul consultărilor pentru re
zolvarea crizei guvernamentale din Italia, 
președintele republicii, Einaudi, a primit pe 
șefi: grupuri'or parlamentare ai diferitelor, 
partide pcl’tice. Grupul parlamentar al par
tidului comunist a fost reprezentat de Pal
mira Togliatti, secretarul general al partidu
lui și de senatorul Mauro Scoccimarro. După 
audiența l'a președintele republicii, Togliatti 
a citit in fața reprezentanților presei o de
clarație in care arată că este necesar ca 
guvernul demisionar al lui Giuseppe Pel'.a 
să se prezinte în fața parlamentului pentru 
a expune motivele care au determinat în
cercările de remaniere și demisia guvernului 
și subliniază că se impune renunțarea la 
sistemul de rezolvare a crizelor guverna- 
mentele în afara parlamentului.

După cum relatează postul de radio „Oggi 
in lialla", conducerea partidului democrat 
creștin după o lungă ședință ținută joi 
seara hotărit să-l prezinte pe AnlMore 
Fanfani drept candidat principal la postul de 
președinte al Consiliulul'de miniștri. Fanfani 
a fost ministru de interne în guvernul Pel'.a.

Potrivit postului de radio menționat, de
semnarea lui Fanfani' este o manevră a lui 
De Gasperi, care mizează în eșecul acestei 
încercări pentru a se prezenta apoi Ca uni
cul om capabil de a forma noul guvern.

A apărut în limbile : rusă, română, 
franceză, germană, engleză și spaniolă. 

„Pentru pace trainică,
pentru democrație populară!”

București. — Organ al Biroului Informa
tiv al Partidelor comuniste și muncitorești 
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Cuprinde:

ARTICOL DE FOND - Drumul sigur 
spre destinderea mai departe a încor
dării internaționale.

* * * — Răspunsurile tovarășului G. M. 
Malencov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., la întrebările d-lui 
Kingsbury Smith.

ANDRAS HEGEDUS — Sarcinile dez
voltării producției agricole în Ungaria.

M. MITIN — Operele alese ele lui A'ao 
Țze-dun.

MAURICIO GRABOIS — Gazetele de 
uzină din Brazilia.

RICHARD CAREY — Iarna pe malurile 
Tamisei.

JAN MAREK — Note politice: Dușmanii 
păcii în Coreea nu se astâmpără.

Informații
De vânzare la toate librăriile, chioșcurile 

șl debitele O.C.L.
Prețul 40 bani

Plecarea delegației culturale 
a R. P. R. la Varșovia

Vineri 8 ianuarie a plecat spre Vașovia 
delegația culturală a R.P.R. care va partici
pa la elaborarea Și semnarea planului de 
muncă pe anul 1954 pentru aplicarea con
venției culturale dintre R.P.R. și R.P. Po
lonă, .

Delegația este condusă de tov. Ntcolae 
Bellu, locțiitor al ministrului Culturii.

La plecare, în Gara de Nord, membrii de
legației iau fost salutați de reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, Ministeru
lui Culturii și ai Institutului Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea.

Au fost deasemeni prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei R.P. Polone la București.

(Agerpres).

Spectacole
XSâmbătă 9 Ianuarie 1954

TEATRE : Național „I. L. Caragiaîe" (Sala 
Comedia) : Trei surori ; Național „I. L. Cara
giale" (Sala Studio) : Schimbul de onoare ; 
Municipal : Liubov Iarovaia ; Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Titanic vals (premieră ofi
cială) ; Teatrul de Stat de operetă : N'a fost 
nuntă mai frumoasă ; Armatei : Cazul Bennet; 
Tineretului : Dela patru’n sus ; Ansamblul de 
Estradă: Concert de muzică, distractivă — 
Teodor Cosma (matineu orele 16) ; Fără mă
nuși (seara); Teatrul Evreesc de Stat: Fami
lia Grunvald.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu: 
Corăbiile atacă fortărețele (Amiralul Ușacov 
seria Il-a) ; Republica: Aventurile lui Alioșa 
Ptițîn : București : Soldatul victoriei (seria 
l-a) ; Înfrățirea între popoare: Valea Diavolu
lui ; Maxim Gorchi : Săptămâna filmului pen
tru cei mici ; Doi epurași, O poveste cu ursu
leți, Reportajul bufniței, Dealul păsăre
lelor; Bunicul și nepoțelul; Elena Pa
vel; Cu inima tânără; Lumina- Trei te
legrame ; Victoria : Preludiul gloriei ; Tim
puri Noi : Cântecul preeriei ; jurnal românesc 
nr. 52 ; jurnal sovietic nr. 60 ; Concursurile 
celor mai buni schiori ; sport sovietic nr. 7 ; 
Gh. Doja: Fiul mării ; Al Popov, Moșilor : 
Aventură la castel ; 8 Martie : Călătorie înde
părtată ; Vasile Roaită : întoarcerea lui Va
sili Bortnicov (Secerișul) ; Cultural : Insula 
misterelor; Grivița . Egor Șuljciov și alții; 
C. David : Vacanță -cu Andel ; Al. Sahia : O 
noapte furtunoasă, Lanțul slăbiciunilor, Vizita 
și arendașul român ; Flacăra : Cântărețul ste
pelor ; T. Vladintirescu : inimă fierbinte ; 
Arta : Fata cu părul cărunt ; Popular : Anii 
tinereții ; M. Eminescu : Pe aripile cântului 
(Rimschi Corsacov) ; Miorița : Nu-i pace sub 
măslini ; 23 August: O afacere importantă ; 
Donca Simo : Barbarii ; Ilie Pintilie : Trei po
vestiri ; 8 Mai : Mitrea Cocor ; Volga: Cente
narul Teatrului Național „I. L. Caragiale", 
Campionatele mondiale de tenis de masă ; 1 
Mai : Cadavrul viu ; Libertății : Dincolo de 
Dunăre ; N. Bălcescu ; Ceapaev ; Rahova : 
Căpitan la 15 ani ; Olga Bancic : Zorile dea
supra Niemetiului.
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