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O sarcină actuală 
a tinerilor ceferiști

De pe cuprinsul patriei noastre
Aplecați peste ferestruicile marchizelor, 

mecanic:' de locomotivă scrutează zarea. 
Viscolul, care cîteva zile a bătut nemi
los, a răscolit zăpada și a așternut-o în 
straturi nemaiîntîlnite pînă acum.

Drumul pe care trebue acum să-l stră
bată trenurile este anevoios) dar meca
nicii și fochiștii de locomotivă, însufle
țiți de chemările partidului, conduc cu 
mină sigură garniturile încărcate cu că
lători și mărfuri.

Oboseala care s-a așternut pe fetele îne- 
grite de uleiuri și funingine este birui
tă de dorința de a ajunge în cel mai scurt 
timp la destinație. ,

Lupt'nd din răsputeri cu viscolul, dînd 
în circulație tot mai multe trenuri, meca
nicii de locomotivă și fochiștii ca și cei
lalți muncitori ceferiști, dau dovadă de 
un înalt eroism, de înțelegere a sar
cinilor ce le revin in ceeace privește asi
gurarea transportului oamenilor muncii 
și a bunurilor destinate acestora in scurt 
timp și în buna condițiuni.

Mai cu seamă în această perioadă, sar
cini de mare însemnătate revin ceferiș
tilor.

In stații și depouri, în atelierele de re
parații și pe șantierele de construcții, la 
întreținerea căii și la telecomunicații, 
munca fiecărui aoar, impiegat de mișcare, 
mecanic de locomotivă, picher etc., este 
deosebit de importantă. Deficiențele in 
munca unui singur om, oricît de puțin 
importantă ar părea meseria sa, pot cauza 
neajunsuri grave în bunul mers al trans
portului.

In lupta pe care o duc mecanicii de lo
comotivă și fochiștii, pentru prelungirea 
vieții mașinilor și pentru economisirea 
combustibilului, un sprijin de seamă îl 
pot da tinerii din atelierele de reparații.

Buna funcționare și exploatare rațio
nală a locomotivelor este condiționată 
în mare măsură, de calitatea reparațiilor 
care se fac acestora, de felul în care 
muncitorii din atelierele de reparații și 
din depouri își îndeplinesc sarcinile.

Antrenați în întrecerea socialistă, pen
tru a da locomotive și mașini bine repa
rate și întreținute, care să asigure trans
porturi sigure și rapide, chiar și acum, în 
perioada de iarnă, tinerii din echipele de 
reparații și din depouri obțin zi de zi 
succese în munca lor.

Un exemplu demn de urmat, îl consti- 
tue tinerii din echipa complexă dela Med
gidia. îndrumați îndeaproape de comite
tul organizației de bază U.T.A1. și ur- 
mînd exemplul comuniștilor, ei au pornit 
la muncă în noul an cu angajamentul să 
obțină cele mai frumoase realizări. In- 
tr-una din consfătuirile de producție, 
membrii echipei s-au reorganizat în trei 
grupe pe specialități de reparații, grupe 
conduse de cei mai buni muncitori. Aceas
ta a făcut că unele lucrări, care înainte 
se executau la voia întîmplării, să se facă 
acum pe baza stabilirii operațiilor care 
trebuesc executate și pe faze de operațiuni. 
Pe baza acestor măsuri, tinerii muncitori 
din echipă, printre care și utemiștii Țapu 
Ion, Buculei Traian și alții s-au angajat 
să obțină o depășire a planului de lucru 
cu 15—35 la sută.

In întrecerea socialistă pentru redarea 
în circulație a locomotivelor înainte de 
termen, pentru scurtarea timpilor de imo
bilizare a mașinilor în reparație, au fost 
antrenați, în acest an, un nuhiar. mai 
mare de tineri.

Tinerii muncitori sunt pe deplin conș- 
tienți că terminarea reparațiilor la timp, 
eliminarea defectărilor prin efectuarea re
parațiilor de bună calitate, înseamnă mai 
multe locomotive în circulație, mai multe
trenuri remorcate, mai multe produse 
transportate pentru oamenii muncii. Iată 
de ce pentru tinerii din echipele de re
parații o preocupare de seamă,,o consti- . tidului, pentru 
tue îmbunătățirea calității muncii. al poporului

Pînă nu de mult, reparațiile executate 
de echipa complexă utemistâ dela depoul 
„Chivu Stoica" dela Craiova nu erau de 
bună calitate. Lipsa spiritului de răspun
dere, ușurința cu care unii tineri își îm
plineau îndatoririle, ducea la prelungirea 
duratei de imobilizare a locomotivelor in 
reparație. Ia consum suplimentar de ma
teriale, la stinjenirea programului de re
parații și de circulație a locomotivelor. 
Aceasta ducea, insă și la o serie de nea
junsuri în timpul funcționării locomotive
lor, cum ar fi pierderi de aburi, supra- 
consum de combustibil, prelung r ale 
timpului de mers, reparații intre spălări 
și chiar defectări pe linie.

In întrecerea socialistă, tinerii cefe
riști, în frunte cu utemiștii, sint neobos'ți 
in țiatori. Astfel, uîem stul Radu Florea 
dela depoul din Craiova a luat inițiativa 
ca zi’.nic să se analizeze felul in care s-n 
desfășurat munca și să se ia măsuri pen
tru lichidarea lipsurilor. Deasemenea co
munistul Sandu Enache, conducătorul e- 
chipei complexe, a luat inițiativa de a face 
chiar el, zilnic, prima recepție a repara
țiilor executate de tinerii brigadieri. Apli
carea acestor inițiative a făcut să creas
că calitatea muncii, fără ca totuși volu
mul reparațiilor să scadă. Printre cele 
Unsprezece locomotive pe care echipa 
complexă le are în gospodărire chibzuită I 
se află și aceea a mecanicului stahanov:st 
Dumitru Nucă, care de mult timp nu a 
mai avut nevoie de reparații intre spă
lări.

Există însă cazuri cînd organ:zațiile de 
bază U.T.M. și conducerile admimstrative 
ale depourilor nu privesc cu destul spi
rit de răspundere problema reparațiilor 
la t:mp și in bune condițiuni- Aceasta face 
ca unii tineri să nu se străduiască să re
dea în circulație locomotive reparate în 
bune condițiuni. Superficialitatea cu care 
aceștia muncesc se manifestă prin repa
rațiile făcute de mintuială, prin întîrzie- 
rile și lipsurile nemoțivate dela program, 
indisciplină etc.

Printre tinerii oare nu se preocupă de 
calitatea reparațiilor, se află și Ion Jia- 
nu dela depoul București-Triaj. Făcînd la 
caneaua de golire a cazanului o reparație 
nesatisfăcătoare, locomotiva a rămas de
fectă pe linie.

Dat fiind că tovarășii din comitetul or
ganizației de bază U.T.M. dela depoul 
București-Triaj nu se preocupă în per
manență de educarea tinerilor în spiri
tul atitudinii noi, socialiste, față de 
muncă, mai sint tineri ca Georgescu Ale
xandru, Porojan Dumitru, Boanță Marin 
și Barbu Ion, care întîrzie și lipsesc ne
motivat dela lucru. Deaceea nu este de
loc întimplător că reparațiile executate 
de acești tineri nu sint de calitate cores
punzătoare.

Cu mai multă intensitate se pune acum 
problema asigurării transporturilor pe 
calea ferată cu locomotive puternice, care 
să străbată în ciuda viscolului, distan
țele,

Deaceea organizațiile de bază U.T.M. 
și conducerile administrative ale depoti- 
rilor trebue să mobilizeze pe tinerii mun
citori pentru efectuarea la timp și în cele 
mai bune condițiuni a reparațiilor parcu
lui de locomotive și a vagoanelor, pentru 
respectarea procesului tehnologic și pen
tru reducerea timpului de imobilizare a 
mașinilor aflate în reparație.

Ele au datoria să întărească necontenit 
munca politică de masă și legătura cu ti
nerii, pentruca ei să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile ce le revin in asigurarea 
transportului în Cele mai bune condițiuni.

Tinerii ceferiști, mîndri că fac parte din 
detașamentul harnic, combativ și de nă
dejde al clasei muncitoare, sînt hotărîți 
și d-e această dată să-și spună cuvîntul 
în lupta pe care oamenii muncii din pa
tria noastră o duc, sub conducerea par- 

ridicarea nivelului de trai
nostru muncitor,

87 de contractări 
de animale într’o zi

GALAȚI (dela corespondenta! nostru 
lancu Trifan)

Stimulați de avantajele acordate prin H> 
târirea partidului și gui-em-jlai o privire Ia 
îmbunătățirea sistemului de contractare ș! a- 
chîziții de animale și produse animale, tot 
mai multi țărani muncitori din raionul Ga
lați încheie contracte cu statul. Achizitorul 
Herman Avram merginj în comuna Scin- 
teeștl, a făcut intr-o zi 87 de contracte pen
tru porci, minzați și viței In puțină veme. 
in comuna Scinleeș-j se Închegaseră cu 
țăranii muncitori 11» contracte pcsv.ru porci. 
10 oentru vițel etc, dlndu-se ca avans 
38.000 lei. Printre cei care au încheiat con
tracte a fost și țăranul muncitor Ciucur 
Enache. El a contractat intre altele 2 porci 
de <£te 60 kg. fiecare pe care ii va ingrâșa 
pînă la 120 kg. La încheierea antractului a 
primit ca avans 1.182 lei.

Contracte au Încheiat și tiranii muncitori 
Lungu Ion. Ba sa lie Dasia și alții.

Țăranul muncitor Dumitru Buluc din co 
mu na Independența a contractat 2 anima'e. 
El a beneficiat de dreoturile stabilite prin 
hotărî re primind 3 kg. talpă. 7 fuse de pie
le, 4 kg. bumbac și un bon de 310 lei pentru 
comerțul de intimpinare.

Asemenea a procedat și Stancu Chim, 
care a contractat 2 boi. în greutate de 1050 
kg. El a reușit să obțină un spor de greu
tate de 180 kg, luind pe cei ? boi 4720 lei. 
Si el a primit 3 kg. talpă, 7 fuse de pieîe. 5 
kg. bumbac și un bon pentru comerțul de 
intimpinare in valoare de 472 lei.

In J alea Jiului 
aprovizionarea 

se desfășoară normal
In ciuda viscolului și a zăpezii abun

dente care a căzut în ultimul timp, apro
vizionarea oamenilor muncii din Valea Jiu
lui a continuat să se desfășoare in bune 
condițiuni. In perioada 1 —4 februarie, in 
depozitul O.C.L. au sosit 85.000 kg. ci? făi
nă, 12.000 kg. de paste făinoase, ÎO.OOO kg 
de zahăr, 15.000 litri de ulei comestibil, 
20.000 kg. de slănină și alte cantități de 
produse alimentare. Pentru a asigura men
ținerea stocului curent de mărfuri în maga
zine, organele O.C.L au organizat caravane 
sperate pentru transportarea mărfurilor. 
Numai in prima zi a lunii februarie au fost 
expediate din depozitul O.C.L. unităților de 
desfacere, 26 tone de produse alimentare. 
Dintre acestea, magazinul alimentar nr. 138 
din Petri'a a primit, de exemplu, 10.000 kg, 
iar magazinul alimentar nr. 14 din Ani- 
noasa 3.200 kg.

TINE
Eroism tineresc

Viscolul a încetat. 
Pe întregul cuprins al 
patriei viata își reca
pătă înfățișarea ei 
normală. Curînd vom 
uita de crunta visco
lite ca și de nămeții 
uriași de omăt. Un 
singur lucru nu vom 
uita însă: pilda eroică 
a sute de tineri, care 
în cele mai grele con
diții au luptat pentru 
apărarea ăvulului ob
ștesc și pentru asigu
rarea unei vieți nor
male celor ce mun
cesc.

Schela petroliferă 
dela Berea funcțio
na, în ciuda crun
telor răbufniri ale 
viscolului deslăn- 
țuit din toate direc. 
țiile. Ninsoarea ce 
s-a ținut lanț zile 
întregi, acoperise 
bogatul pămînt pra
hovean cu un strat 
gros, prin care son

dorii abia treceau dela o sondă la alia, re- 
parind pe toc stricăciunile provocate de vis
col. Noaptea tîrzlu, luminițele firave ce stră
bateau pînza alburie a ninsorii a.u clipit, 
apoi brusc s-au stins. In întreaga schela 
mișcarea granicelor s-a stins și ea. Ultimele 
picături de petrol s-au scurs în rezervoare, 
apoi conductele au rămas goale. Producția 
încetase, realizarea planului era amenințata, 
iu noaptea aceea, un grup Ide tineri a lucrat, 
în plin cîmp ore întregi, sub bătaia cîinoasă 
a crivăiuiui, re-parind transformatorul defec
tat, Uterțiisțu! Suteu ,Mllear cu patentul in
tr-o mină și cu lanterna în cealaltă, cățărat
pe un pilon, orbit de zăpadă și aproape în
ghețat, tiu s-a clintit o clipă din locul său, 
pînă cînd luminile au strălucit din nou 
vesel deasupra turnurilor metalice și plnă ce 
granițele greoaie nu și-au reluat mersul o-

Convocarea celui de al Xll-lea Congres 
al Komsomolului

MOSCOVA 6 (Agerpres). —- TASS transmite:
Comitetul Central al Komsomolului a hotărit să.convoace la 19 martie 1954 

cel de al Xll-leâ Congres al Komsomolului.

bișnuit.
La Boldești, schela petroliferă e fruntașa 

pe țară. Utemiștii de aici au luptat întregul 
an pentru. menținerea acestui titlu de mare 
onoare, in timpul viscolului, 17 sonde se 
opriseră din lucru, acoperite de zăpadă. Bri
găzile voluntare de tineret au curățat de o- 
țnăt locul de muncă al sondorilor, astfel că 
numai - în cîteva ore, sondele au intrat din

Chemarea Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei 
Cetățeni ai Capitalei!

Comitetul Executiv al Sfatului Popular vă chiamă să luați. parte duminică 7 
februarie la acțiunea de deszăpezire a Capitalei.

Dată fiind necesitatea repunerii in stare normală de circulație a tuturor străzilor, 
toți cetățenii, in propriul lor interes, au datoria patriotică de a participa în mod activ 
la această acțiune.

In acest sens, toți cetățenii se vor aduna la ora 8 dimineața cu lopeți și tirnă- 
coape, pe străzile in care locuiesc, pentru a se putea acționa in mod organizat.

nou în funcțiune.
Două brigăzi au stai mereu în frunte, a 

lui Badea Gheorghe și a tovarășului său, 
Ilie Gheorghe.

Mezinii școlii profesionale feroviare nr. 4 
din Ploești abia veniseră dela lucru, cînd 
la cămin s-a aflat că undeva în jurul orașu
lui, 3 locomotive înzăpezite sunt amenințate 
de îngheț. Imediat, organizația U.T.M. a 
lansat lozinca deszăpezirii locomotivelor. Ca 
urmare, pe o distanță de aproape 4 kilome
tri a fost curățată linia ferată, iar locomoti
vele șuierînd, parcă în semn de mulțumire, 
au intrat în depou.

Pentruca termocentrala Gh Gheorglii i Dej

In Gara de nord din București, au sosit astăzi trenuri dela Baia Mare, Oradea, 
Timișoara. Curtici. Sibiu și lași. Liniile ferate au fost restabilite intr-o mare mă
sură in întreaga țara.

*

La
IAȘI- (Dela coresponden

tul nostru Bucur Constantin).
Printre fulgii de zăpadă 

mari ce cad ușor, raze e de 
lumină străbat prin feres
trele clădirii și se opresc in 
învelișul alb, așternut de 
curînd din abundență. In 
această clădire s-a deschis 
sanatoriul de noapte al uzi
nelor l.M.S. Roman. Mobi
lierul este construit în 
întreprindere prin folosi
rea rezervelor interne. To

sanatoriul de noapte
tul este curat și așezat 
la locul luL Saloanele, 
bucătăria și toate ceea.te 
încăperi sunt ținute intr-o 
continuă curățenie. Seara, 
după ce se serveș.e masa cei 
internați trec ki sălile de 
lectură unde citesc sau joacă 
șah. Alții fac baie și apoi 
merg la culcare. In sala bi
bliotecii utemistul Ion Min
tenaș din secția neferoase 
— turnătorie citește adesea 
cărți interesante. Alături, la

altă masă utemistul Nico’.ae 
Mazilu se „războia" cu un 
tovarăș la o partidă de șah.

Pe responsabila sanatoriu
lui. Ana Bararu o cunosc 
toți cei care vin la sanato
riu. Ea nu uită ca în fiecare 
dimineață să pregătească 
gustări în pachețele și apoi 
să le d>;.a fiecăruia la ple
care. Crearea sanatoriului 
de noapte al uzinelor l.M.S. 
Roman este o expresie a gri
jii față de oamenii muncii.

Pregătiri pentru construcția grajdului comunal
TG. JIU. (dela corespon

denta noastră Gabriela €ăr- 
bimaru).

Cu ajutorul țăranilor mun
citori, sfatul popular al co
munei Ciocadia, raionul No
vaci, regiunea Craiova, a 
luat hotărirea ca din auto- 
impuneii să construiască în 
primăvară un grajd comunal

Pentruca lucrările să îr.- 
ceapă într-un timp mai 
scurt, s-au pregătit din re

surse locale 18.000 bucăți 
cărămizi și materialul lem
nos pentru tîmplăria cons
trucției. Din cerealele aduna
te și valorificate se va cum
păra 700 bucăți de țiglă. Prin
tre cei care au răspuns aces
tei chemări se numără și ute- 
mista Aramă Elisabeta, mem. 
bră în întovărășirea agri
colă, care a adus spre va
lorificare 20 kgr. grîu. O în

semnată cantitate de cere

ale au adus și țăranii mun
citori Taerel loan, Avra- 
mescu Gheorghe și alții. 
Prin contribuția bănească 
s-a adunat suma de lei 
10.474 cu care va începe 
construcția grajdului.

Noua construcție a graj
dului comunal va sprijini 
dezvoltarea șepte'.ului, îmbu
nătățirea raselor și sporirea 
produselor de animale.

• Consfătuirea 
mecanizatorilor fruntași 

din regiunea Arad
In fața a zeci de tineri fruntași și stalîa- 

noviști din S.M.T.-uri și gospodării de stat, 
participant! la consfătuirea organizată de 
comitetul regional U.T.M. Arad, tractoristul 
stahanovlst Petreanu Andrei a prezentat ra
portul cu privire la munca tineretului în 
S.M.T. Gotlob. Antrenați în întrecere, tracto
riștii au muncit cu spor, realizînd planul in 
proporție de 147%. x

îngrijind bine tractoarele s-au fă-ut econo
mii însemnate de piese de schimb. Astfel pe 
întregul S.M.T. s-au economisit piese de 
schimb in valoare de 170.000 lei. Economii 
mari s-au realizat și la carburanți.

In discuțiile purtate, tractoriștii stahano- 
viș: Petreanu Andrei și Șipoș Fra-ncisc au 
vorbit despre metodele de muncă folosite in 
campanii. In ultima parte a consfătuirii s-a 
decernat drapelul de brigadă fruntașă pe re
giune și drapelul de tractorist fruntaș.

★

— Se decernă drapelul de tractorist frun
taș tractoristului stahanovist Bogdan 1 an 
dela S.M.T. Sinicolaul-Mare care și-a depă
șit planul cu 301 % economisind carburanți 
in valoare de 1474 lei.

„Să-1 porți cu cinste, tovarășe Bogdan“, 
erau vorbele tovarășului Grecu, activist al 
comitetului regional U.T.M. Privirea tracto
ristului mîngîia cu căldură drapelul purpu
riu pe care-1 ținea strîns în mîini. El se 
adresă celor de față : Mă voi strădui tova
răși, să muncesc cu mai mult spor, să păstrez 
cit mai mult drapelul de tractorist fruntaș... 
Ultimele cuvinte i-au fost acoperite de ropo- 
tul de aplauze care a izbucnit în sală.

După ce liniștea se lăsă, se auziră vorbele 
rostite de activistul comitetului regional 
U.T.M.

„Se decernă drapelul de brigadă fruntașă 
brigăzii a IV-a dela S.M.T. Gotlob, condusă 
de utemistul stahanovist Șlpoș Francisc, care 
a realizat 4734 hantri, economisind piese de 
schimb în valoare de 14.655 lei și ulei în va- 
loiare de 14.572 lei“.- Tractoristul Șipoș înain
ta spre masă să primească mult doritul dra
pel. Fața lui Șipoș era luminată de un zîm- 
bet larg.

Ceilalți tractoriști au primit cu mult entu
ziasm victoria obținută de brigada IV-a dela 
S.M.T. Gotlob.

— Mă angajez, în numele brigăzii, să ne 
menținem și pe mal departe brigadă frun
tașă pe regiune, luptînd cu dîrzenie pentru 
pîinea poporului muncitor — a rostit Șipoș 
cu emoție.

Și în acel moment fiecare tractorist pre
zent in sală privea la drapelul roșu, anga- 
jîndu-se in gind să-l. ciștige cit mai repede.

R 11 ÎNVING NĂMEȚII
electrică prin sute decare trimite energie

rețele la schelele petrolifere, uzinele și așe
zările omenești din regiune Să, nu-și înce
teze activitatea, 300 tineri mineri au des
fundat zeci de; kilometri de linie ferată în
gustă. Pe această cale, zi și noapte, trans
portul combustibilului necesar. termocentra
lei n-a încetat nici-o clipă. Datorită muncii 
eroice a tinerilor care pe un viscol năpraznic 
au lucrat zeci de ore în șir, sondele nu s-au 
oprit o clipă măcar, motoarele fabricilor s-au 
rotit nestînjenite, iar în oasele oamenilor a 
Io6t și căldură și lumină.

malul de zăpadă pe 
îl transformaseră în

câtă privea cu regret 
care copilașii străzii 
derdeluș. N-ar fi vrut să le strice bucuria. 
Totuși, trebuia înlăturat. Pe aci micuții vor 
trece miir.e spre școală...

In cartier
Capitalei 
nou zile 

străzi, 
uzine, 

în res-

La datorie
mantia alba 
a zăpezii a-

Capitaia a 
la viața sa

De sub 
și aeasă 
piindente, 
renăscut 
de fiecare zi. A părut 
o clipă că se oprește 
in loc, sub crîncena 
deslănțuire a furtunti, 
dar viața a răbufnit 
puternica, învingind 
urgia viscolului și ză
pezii.

Pe străzi și bu
levarde este ace
eași forfotă neobo
sită din zilele o- 
bișnuile ale mare
lui oraș. Din p:l- 
niile difuzoarelor 
se împrăștie o mu
zică veselă. Spre ga
ră trec tineri spor-

Cartierele 
tfăiesc din i 
obișnuite. Pe 
în fabrici și 
în magazine, 
taurante și cinemato
grafe, clocotește o 
viață intensă de mun
că și bucurii. Cartie
rele își desfășoară 
normal viața datorită 
muncii patriotice a ce
tățenilor, care au par
ticipat cu abnegație 
la deszăpezit.

dimineața a- 
Enaohe Mita- 
reaponsabiiul

In
ceea 
che, 
depozitului de pe
trol din șos. Cotro- 
ceni cînd a ajuns 
cu greu la depozi
tul său și t-a 
zut acoperit de 
padă a clătinat 
rat din cap.
iarnă, nu glumă, 
treabă, a luat lopa-

vfi- 
ză- 
mi-

tivi cu schiurile pe umăr. La magazinele a- 
limentare nu mai este aglomerația din pri
ma zi după viscol. Centrele de distribuire 
a piinii desfac hiărfia'rurhenită și proaspă
tă. La centrul de pline Nr. 641 unde este 
responsabil Vasile Șerbănescu sunt deser
viți zilnic peste 1000 de cetățeni. Tinerii din 
brigada utemistă de bună deservire a coo
perativei alimentare „Gloria" din str. Va
sile Lascăr, se străduesc să asigure cetă
țenilor din cartiere alimente de bună cali
tate și sorturi diferite, in frunte cu respon
sabilul lor, utemistul Gheorghe Constantin, 
ei au adus cu săniuțele în ziua viscolului 
aJmienle de tot felul, mezeluri, conserve 
etc. Toți utemiștii au fost prezenți la dato
rie. Chiar și Elena Dumbravă, care locueșle 
departe, in comuna Roșu a venit la serviciu 
iniruntînd nămeții și vremea aspră.

Cetățenii din cartierul Ciulești și Groză
vești au lucrat voluntar, la îndemnul depu- 
taților lor, la deszăpezirea liniei de tramvai. 
Dela moara „Constantin David" pîinea a 
fost transportată in cartierele îndepărtate și 
în suburbii ‘ ■
străzile, pe 
iască drum
glie, zidar, 
Glucovschl, 
ei in dreptul locuinței tor a ieșit să înde
părteze zăpada familia Meleghi Glob. Mi
cuța Doina avea și ea o lopățică pe mă
sura ei. Ea știa că fie.-are bucățică de drum 
lăpit zăpezii grăbește redeschiderea școlii 
de care a început să-i fie dor. Umăr la 
umăr muncesc pensionarii Francată Dumi
tru și Șetrărescu Dumitru oameni de peste 
70 Je ani — „veteranii străzii. Mc-ș Tr.xi-

cu tractoarele. Ca și pe toate 
str. Gh. Asachi au ieșit să cro- 
circud ației, cetățenii Popa Gheor- 
Cisar Iosif, zincograf, Eugenia 
funcționară și alții. Alături de

— Măi, măi... A fost 
S-a apucat repede de 

ta~ și a înfipt-o voinicește în malul de zăpa
dă. La început a lucrat repede, grăbit, apoi 
d:n ce în ce mal încet: zăpadă era destulă 
însă el obosise. Și-a desbrăcat șuba grea și 
a prins din nou lopata.

După un timp, cînd pe stradă au început 
să meargă oamenii spre muncă, a simțit a- 
lături umărul unui prieten : mi ițianul Lu
dovic Plăcintarul, sectoristul cartierului.

S-au salutat veseli și parcă înțeleși dina
inte au început să arunce mai zdravan lope- 
țile încărcate cu zăpadă. Apoi au venit și 
alții: deputata Vasilip Gabriela împreună 
cu un grup de cetățeni, pensionarul Ion Bu- 
ghian, tinăra Culcev Elena, un alt sectorist, 
Dobrescu...

Și-au împărțit gospodărește munca : o e- 
chipă, a deputatei tăia drum spre șosea, o 
altă echipă, croia pirtie spre strada Dr. Ju- 
vara :ar alții, conduși de responsabilul Ena
che, cură au Jocul din jurul depozitului, apa
ratele de distribuire, conductele.

— Așa fraților — striga vesel Enache — 
faceți treabă bună și diseară vă duc la ci
nema. ,

Se muncea cu spor. Gerul înroșise obra
jii și mîinile dar zîmbetele înfloreau ca o 
desmințire. Nu, nu era frig. Un cetățean 
scoase din nămeți un indicator de stradă și-l 
prinse la locul său pe stîlp. Peste drum, vi
trinele magazinelor alimentare străluceau dm 
nou, îmbiindu-te să cumperi cele expuse. 
Din deal, tramvaiul cobora repede... Cartie
rul își recăpătase din nou aspect-uil său obiș
nuit.

Cuvinte despre fapte
• In zilele care au trecut i-am cunoscut 

incăodată. cu adevărat, pe tinerii din car
tier. N-aș putea spune care din ei' a lucrat 
mai bine la deszăpezirea liniei de tramvai, 
a depozitului de petrol, etc: lacob Bcirad

farmacistul, studentul Jancă Petre, inginerii 
Dumitrescu Gh. și Tanenfap Alfred și geo
logul Lucian Drăgan... Lor, și multor al
tora, le datorăm faptul că în cartierul nos
tru viața a început să se depene la fel ca 
și înainte.

MARIA PLACINTARU
deputată în sfatul popular al raionului 

Gh. Gheorghiu-Dej. — București

• ...A doua zi după viforniță. In timp 
ce tovarășa Maria Georgescu, responsabila 
brigăzii de bună deservire, asigura vinzarea 
In magazin, am adus împreună cu tovară
șul Crețu Mihai dela depozitul nostru din 
Chilila alimente, mezeluri, margarină, și 
pline. Apoi, cu săniile am transportat făi
nă din depozitul nostru la brutăria din car
tier. Plinea populației trebuia asigurată. Și 
ce bucurie am simțit cînd In magazin au 
intrat cetățeni și i-am putut servi ca întot
deauna. Unii ne-au mulțumit, alții au zîm- 
bit înțelegător. Un moșneag ne-a strîns 
mina tăcut și a plecat încet cu pachetele 
la subțioară. Vedeți, pentru noi aceasta 
este cea mai deplină recompensă pentru 
munca noastră.

PARASCHIVA FRAȚILA 
casieră „Alimentara" 

Bucureș-ti-Noi

• Viața cartierului nostru, atit de plină 
de forfota harnică, dinainte de furtună, în
cepe sub ochii noștri să reintre în „normal", 
cum îi place să spună, tovarășului Mircea, 
dela fabrica de sifoane.

Și.apoi mai avem o bucurie: căminul 
cultural s-a redeschis. Astăzi vom reînce
pe repetițiile cu echipa artistică. Gerul nu 
ne va împiedica. Ne-am obișnuit cu el și 
chiar vrem să plecăm peste vre-o două 
zile la Predeal, la schi.

corespondenți
dan PANAITESCU 
BEBE MOLDOVAN

e ...Zilele viscolului au trecut. Tine:i: 
din întreprinderea noastră și-au reînceput 
munca normal. Așa, de pildă, încă din pri
ma zi după reînceperea muncii, brigada u- 
temistă condusă de tovarășa Gheorghe Pe
tra a obținut o depășire de normă cu 130 
la sută.

Noi suntem hotărîți să ne intensificăm 
efor tiu ile pentru a recupera orele nelucra
te in zilele viforniței...

NEGOIȚA TEOFIL 
secretarul organizație: U.TM.

dela întreprinderea P.-' grafică Nr. 1
București

pcsv.ru


In patria noastră fiii oamenilor muncii 
se bucură de o copilărie fericită.

In fotografia noastră, fetița unei mun
citoare dela fabrica „Ianoș Herbac“ din 
Cluj, este adusă la creșa model a fa
bricii.

Academia
Ei pot fi întâlniți. în stepele Ucrainei, prin 

lanurile de grîu înalț Cît omul, pe planta
țiile de bumbac din Uzbechtstăil, printre 
crescătorii de animale' din' colhozurile le
tone, in livezile R.S.S. Moldovenești. Felele 
lor stint arse de soarele dogoritor de vară 
și de vânturile reci de iarnă Ei obțin re
colte bogate de grâu și bumbrfc, obțin rase 
de vite de o înaltă productivitate, conduc lu
crările din grădinile miciuriniste.

— Noi suntem „timireazeviști", — spun 
ei cu mândrie. Aceasta o spun ș' cei care 
deabia au devenit studeriți, și cei care au în 
urmă mulți ani de muncă practică.

„Timireazevist" — aceasta înseamnă stu
dent al Academiei Agricole „Climent Arca 
dievic: Timireazev". In fața corpului prînci 
pal al Academiei se înaltă monumentul a- 
cestui mare savant revoluționar rus care a 
pus bazele fiziologie! moderne a plantelor.

Pe postamentul monumentului sunt săpate 
minunatele cuvinte rostite de Climent Ar- 
cadievici în fata studenților Academiei care 
In prezent îi poartă numele ;

„Numai știința și democrația, cunoștințele 
și munca acționând într’o strânsă șl deplină 
concordanță pot face totul, pot reconstrui 
totul spre binele întregii omeniri".

Academia Agricolă „C. A Timireazev" — 
„Timireazevca". după cum e numită de 
obicei — este unul din cele mai mari insti
tute de învătămînt superior din Uniunea So
vietică.

Istoria acestei Academii începe în cea de 
a doua jumătate a-veacului trecut începând 
chiar cu primii -ani dela înființare, Academia 
„Petrovscaia" (așa se numea atunci) a de
venit focarul ideilor înaintate, progresiste. 
Aici predau oameni de știință cu concepții 
progresiste. Studenții Academiei sorbeau cu 
nesaț ideile înaintate ale veacului jandarmii 
numeau pe bună dreptate această Academ e 
„Cuib de revoluționari"

In analele Academiei se păstrează un do
cument interesant — o telegramă care a fost 
înmânată cu câteva zile după moartea lui 
Karl Marx, fiicei sale Eleonora Marx. Tele
grama cuprindea următoarele :

„Moscova, 18 martie. Redacția „Daily 
News", Londra Fiți atât de amabilă și 
transmiteți domnului Engels, autorul cărții 
„Situația clasei muncitoare din Anglia", 
prietenul apropiat al defunctului Marx, ru
gămintea de a așez-a pe mormîntul neuitatu
lui autor al „Capitalului" o cunună". Te
legrama a fost trimisă de studenții Acade
miei Agricole „Petrovscaia" din Moscova.

Este cunoscută în istoria Academiei și 
următoarea întâmplare. In ani! primei revo
luții ruse, în unul din auditorille Academiei 
s’au adunat membrii organizației ilegale 
studențești. Deodată, ușa s’a deschis și în 
auditoriu a intrat- un profesor în uniformă, 
cu o mapă la subțioară. El s’a urcat la ca
tedră și â început să citească lecția. După-

Agricolă „Timireazev"
S. Garbuzov

câteva minute, în auditoriu au năvălit jan
darmii.

Văzându-I pe profesor la catedră ei au 
rămas dezorientați. Fuseseră anun'.a : ca 
aici are lot o întrunire a bolșev cilor ș i. ta 
că, de fapt, se preda o lecție. Profesorul 
privi amen'nțător pe deasupra ochelarilor 
și rosti cu un glas plin de mânie .

— Ce înseamnă neobrăzarea aceasta ? Vă 
rog să pâ' ăsiți auditoriul !...

Profesorul care a salvat de arestare pe 
studenții revolupohari era Vasili Roberto 
viei Viliams, renumitul agronom rus. fonda 
to’ui teoriei asolamentelor cu Ierburi perene 
Observând prin fereastra camerei sale, cum 
jandarmi' Înconjoară auditoriul, el a veni' 
plin de curaj în ajutorul studenților săi

★
— Cel care cultivă două spice acolo unde 

mai îna'nte creștea unul singur, va merita 
recunoștința întregii omeniri. - amintea 
adesea elevilor săi academicianul Ciimenl 
Arcadievic: Timireazev.

De acest gând nobil, de aceste înalte nă
zuințe sunt pătrunse toate lucrările oameni
lor de știință ai școlii agronomice ruse. Vie 
toria orânduirii colhozn'ce permite aplica
rea pe scară largă în agricultură a realiză
rilor științei agricole sovietice. Nu pe tere
nuri experimentale, nu pe loturile de hectare 
ale gospodăriilor model ci pe suprafe ele de 
milioane de hectare ale ogoareloi co'hozu- 
rilor și sovhozurilor se rezolvă această pro
blemă în Uniunea Sovietică — să cultivi 
două spice acolo unde înainte creștea unul 
să obții belșugul de produse agricole.

„Timireazevca" — acest imens institut 
de învățământ așezat în partea de nord a 
Moscovei — pregătește comandanți pentru 
marea armată de transformatori ai solului 
Aici învață 3-500 de student). Academia „C 
A. Timireazev" dă anual țării aproape 700 
de tineri specialiști.

In jurul blocurilor înaite și spațioase ale 
Academie' se întind terenuri experimentale, 
grădini și sere. In numeroasele laboratoare, 
studenții fac experiențe, observă și cerce
tează viața plantelor și a animalelor. Ei au 
și o bibliotecă cu aproape un milion de 
volume, care cuprinde literatură științifică, 
beletristică și politică. Oameni de știintă 
sovietici de seamă ca Prianișn'cov lacușchin. 
Edelstein și alții își împărtășesc cunoștin
țele viitorilo-r agronomi.

Academia pregătește specialiști pentru di
ferite ramuri ale agriculturii. In facultățile 
de Agrochimie șl Pedologie se pregătesc 
viitorii cercetători ai solului Specialiști 
pentru colhozurile cu specific legumicol șl 
pomicol pregătește facultatea de Pomicul
tură și legumicultura. Facultatea de Zooteh
nie pregătește cadre cu o pregătire supe
rioară în domeniul creșterii animalelor. Pe

lângă fiecare facultate, pe lângă fiecare see 
ție există o întreagă rețea de laboratoare, 
stațiuni experimentale, terenuri didactice și 
ferme. Daca veți viz:ta facultatea de Po
micultură și țegum cultura veți vedea numa;- 
decâi numeroase'e sere ale sta lunii experi- 
memale legumicole, care de mulți ani este 
condusă de profesorul Vitali Ivanovic' Edel
stein. laureat al Premiului Stalin Toate 
realizările științei moderne, cele mai corn 
plexe aparate și metodeie cele mai înain
tate de cercetare ~unt folosite aic: pentru a 
descoperi mijloacele de obținere a unor re
colte bogate, pentru a extinde cultivarea le 
gumelor mai spre no'd. pentru a înarma P-' 
cultivatorii de legume colhoznici cu agroteh- 
n ca modernă.

Pe terenul stațiunii experimentale a Aca
demiei, care se întinde pe zeci de hectare, 
conducătorul catedrei de agrochimie, fiu! 
marelu' invațat V. R. Viliams. Vasili Vas!- 
lievici Viliams vă va arăta cu ce îndrăz
neală intervin agrochimișlii sovietici în 
viața ș' dezvo'tarea plantelor, vă va arăta 
felurile noi de îngrășăminte obținute de ei.

Vizitatorii Academiei zăbovesc îndeosebi 
in pavilioanele stațiunilor de încercare a ma 
șini'or, unde există o colecție minunată de 
agregate agricole folosite in agricu'tură și 
modele ale acelor mașini care reprezintă 
ziua de mâine a producției agricole.

Oamenii de știință vă fac cunoștință cu 
cei mai buni studenți ca Dmitri Cicannicov 
și agrochimistul Vlad’mir Vorohiov cărora 
li se acordă bursa „Sta'in"

începând din prmu) semestru, studenții 
Academiei „Timireazev" învață să lege cu
noștințele teoretice cu practica. Mai întâi, 
e: fac experiențe în laboratoare, apoi pe te
renurile experimentale și la urmă vine rân
dul practicii In colhozuri și sovhozuri. De 
practică e legată deobicei lucrarea de diplo
mă a viitorului agronom, zootehn cian, eco
nomist sau agro silvo-ameîiorato- Du-'ă a- 
ceasla studenț i Academici mezg să at»l:cr 
cunoștmțele lor în practică pe ogoare, in 
ferme, in grădinile colhoznice.

Pentruca agricultpra să se dezvolte con
tinuu. Plenara din septembrie a C-C al 
P.C.U.S. a hotărit ca în primăvara acestui 
an să trimită pentru muncă permanentă în 
colhozuri ș: S.M T.-urj 100.000 de agronomi 
și zootehnicieni. Studenții Academiei „Timi
reazev" sunt primii care răspund la chema
rea partidului. Maria Nozdrina din regiunea 
Harcov, Nicolai Ovcinnicov din Stalingrad 
și mulți alți prieteni ai lor din toate ținutu
rile, regiunile și republicile țării au primit 
deja repartizarea și au începui să muncească 
în colhozuri.

In scrisorile pe care le trimit tovarășilo' 
și profesorilor lor, ei povestesc despre marea 
satisfacție pe care o încearcă văzând rezulta
tele directe ale muncii și străduințelor lor Ei 
îndeamnă pe tovarășii lor mai tineri să în
vețe cu sârguință, să-și însușească cu mai 
multă perseverență cunoștințele care îi vor 
ajuta ca peste câțiva ani să poarte cu cinste 
numele de „timireazevist".

Corespondenții sesizează - 
organele de stat iau măsuri 

împotriva gîtuitorilor criticii
„Directorul Școlii S.F.U. Construcții 

C-F-R. nr. 2 din Lupeni satul Bărbăteni 
oprește scrisorile pe care elevii ’.e trimit 
sau le primesc dela „Scînteia tineretu
lui". El calcă astfel un drept consfințit 
prin Constituția Republicii Populare 
Romîne, care, în articolul 88, prevede că 
secretul corespondenței este ocrotit prin 
lege.

Să nu credeți însă că el face aceasta 
din simplă curiozitate de a citi scrisorile. 
Scopul său este cu totul altul : e| caută, 
in felul acesta, să-i împiedice pe elevi să 
arate ziarului lipsurile care există în 
școală și pe care directorul le tolerează.

Eu profit de faptul că mă aflu în altă 
localitate pentru a vă scrie că elevii din 
această școală primesc hrană insufi
cientă. Alimentele din magazie în loc să 
fie folosite pentru pregătirea unei mân
cări gustoase și substanțiale pentru elevi, 
sunt însușite de către administratorul 
școlii."

Această scrisoare ne-a fost trimisă de
ț un corespondent al ziarului nostru
| După ce organele de resort au fost 
i sesizate ele ne-au comunicat măsurile 
I care au fost luate. Directorul a fost scos 
j dîn muncă, iar administratorul, pentrucă 
t a sustras din alimentele elevilor, a fost 
j deferit justiției.
' Hoții și apărătorii lor — gîtuitorii 
| criticii de jos și-au primit răsplata.

; Cămmul cultural va activa 
j „Există undeva pe strada Horia nr 
115, din satul Trestiana, raionul Dorohoi, 

o clădire mai deosebită de ce'e dimprejur. 
E3 poartă și o firmă scrisă cu litere 
colorate „Căminul Cultural „30 decem
brie" — Trestiana-Dorohoi". Localnicii 
cunosc acest cămin cultural numai după 

I firmă, cît despre activitate culturală 
nici nu poate fi vorba. Directorul căminu
lui — tovarășul R oibu Vasiie dovedește 
o complectă neuăsare pentru activitatea 
cultural-artistică El se ocupă mai curînd 
de petreceri decît de activitatea căminului

I
 cultural"

Această scrisoare ne-a fost trimisă de 
un corespondent voluntar al ziarului 

care a semnalat laple adevărate.
| Aceasta a coifirma'.-o răspunsul pe care 
i l-a trimis sesizării ziaAslui nostru comi- 
« 'etul executiv al sfatului popular al regi- 
, jriii Suceava Tovarășul Roibu Vasiie, 
} despre care s-a vorbit în scrisoare, •> 
* fost scos din munca de director al că- 
» mimului cultural. Totodată s-au lua! 
t măsuri care sa ducă la îmbunătățirea 
J activității culturale din Trestiana.
I j

Un nou film artistic 
sovietic

Insoirîndu-se din viața eroică a grănice
rilor, cineaști- din U.R.S.S au creat film'll 
artistic intitulai „Un pichet în munți", care 
va fi prezentat în cursul lunii februarie pe 
ecranele cinematografelor din Capitală.

Acțiunea acestui film se petrece undeva în 
munți la granița Uniunii Sovietice, în ex
tremul orient.

Datorită vigilenței și curajului unui pi
chet de grăniceri, un grup de spioni care 
voiau să se strecoare pe teritoriul țării este 
descoperit și prins. Imaginile minunate ale 
filmului înfățișează totodată măreția naturii 
din această parte a patriei sovietice.

Filmul artistic în culori „Un pichet în 
munți" a fost realizat după scenariul lui M 
Volpîn și N. Erdman de regizorul C. Lu 
din, creatorul filmului „Oameni curajoși" 

(Agerpres)

35 de ani
dela moartea lui 1. C. Frimu

Cu 35 de ani în urmă, In noaptea de 6 
spre 7 februarie, într-una din sălile spitalu
lui Colentina din București, a murit I. C. 
Frimu, unul din organizatorii mișcării mun
citorești, unul dintre făuritorii mișcării sin
dicale in țara noastră.

Fiu de țăran sărac, I. C. Frimu și-a închi
nat mai bine de jumătate din viața sa cau
zei eliberării clasei muncitoare.

Dezvoltarea industriei, criza economică și 
financiara care cuprinsese și țar.a noastră la 
începutul secolului al XX-lea, au făcut ca în 
fața muncitorimii să se pună prob tema creă
rii unei organizații care să-i apere interesele, 
înflăcărați de revoluția burghezo-democrati- 
că din 1905 din Rusia, muncitorii romini 
organizează comitete care printre alte acțiuni 
au adăpostit pe marinarii revoluționari de pe 
\asul rusesc „Potemchin”, care ancorase la 
Constanța; la 21 februarie 1905 ia ființă pri
mul sindicat din Rominia, al cărui inițiator 
principal a fost I C. Frimu

Ridicindu-se împotriva trădării „generoși
lor" oportuniști din conducerea mișcării 
muncitorești, I. C. Frimu împreună cu alți 
muncitori conștient!, ridică drapelul mișcării 
muncitorești. începe să desfășoare activitatea 
pentru organizarea mișcării muncitorești din 
țară.

Infruntind teroarea guvernelor liberalilor și 
conservatorilor, muncitorimea, care nu-i ur
mase pe trădătorii cauzei socialismului, își 
ștringe rîndurlle.

Cind in țară veniră vești despre măcelul 
desfășurat la Petersburg în „Duminica sînge- 
roasă" din 9 ianuarie din ordinul lui Nlco- 
lae al II-lea, la București apăru ziarul „Jos 
despotismul", ca semn al solidarității oame
nilor muncii din Rominia cu revoluția rusă. 
O mie cinci sute de muncitori s-au adunat 
la 24 ianuarie 1905 în sala teatrului Eforiei 
nentru a asculta înflăcăratele cuvintări ale 
lui Frimu și ale tovarășilor săi. Întrunirea 
din sala Eforia a marcat începutul unei creș
teri a mișcării noastre muncitorești Ridicin. 
du-se împotriva fariseicii legi a meseriilor 
și a organizării corporațiilor care aveau ca 
scop să apere interesele de clasă ale burghe- 
ziei și să frîneze avîntul revoluționar al mun
citorimii, I. C. Frimu arăta că : „...corporația 
nu a putut să ascundă și cu atît mai puțin să 
potolească lupta de interese dintre lucrători 
și patroni. Ea a continuat cu aceeași, ba cu 
mai multă înverșunare, Din această luptă s-a 
născut sindicatul... Sindicatul vrea să facă 
din fiecare membru al său un om demn, un 
lucrător care să știe ce face, unde merge și 
ce vrea. Sindicatul vrea să facă din lucrători, 
puteri, căci în puterile lor stă puterea lui ." 
Viitorul a arătat pe deplin temeinicia acestor 
cuvinte ale lui 1. C Frimu conducător al

mișcării muncitorești, neobosit propagandist 
socialist. Din ziu.a semnării primului proces- 
verbal al întîiului sindicat muncitoresc din 
Rominia, Frimu a luptat pentru creșterea și 
întărirea mișcării muncitorești. In^ lunile a- 
priîie, iunie, octombrie, iau ființă sindica
tul cizmarilor, timplarilor și croitorilor. Ele 
aduceau o contribuție importantă la crearea 
unității forțelor muncitorești din țara 
noastră.

I. C. Frimu s-a găsit mereu în fruntea lup
telor desfășurate de clasa muncitoare, In 
timpul perioadei de avînt revoluționar din 
țara noastră, ce-a urmat victoriei Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

In mintea lui Frimu au fost mereu treze 
amintirile anului 1899 cind, din ordinul gu
vernului, sediile muncitorești erau devastate, 
iar sute de țărani erau legați de garduri, 
bătuți cu frînghiile, schingiuiți, pentru „vina" 
că își revendicau drepturile. El nu a uitat 
niciodată sîngele celor 11.000 de țărani ciu- 
ruiți de tunuri și vînati ca iepurii în 1907. 
Pentru ca toate acestea să nu se mai repete, 
pentru ca proletariatul să se ridice la luptă 
împotriva burgheziei, Frimu a condus de
monstrația pașnică a muncitorilor din 13 de
cembrie 1918 din piața Teatrului National. 
După măcelărirea a zeci și zeci de de
monstranți Frimu a fost arestat și torturat 
sălbatic la poliție, după care a iost trimis la 
închisoarea Văcărești.

Două luni mai tîrziu, trupul neînsuflețit al 
lui 1. C. Frimu a fost ridicat de muncitori 
dela morga spitalului Colentina și în ciuda 
măsurilor polițienești a fost așezat în sala 
mare a sediului muncitoresc din str. Sf. Ioni
că. In cadrul unei impunătoare manifestații, 
mii de muncitori din capitală au urmat racla 
vopsită în roșu pe care era așezat trucul 
neînsuflețit al aceluia ce a fost unul dintre 
făuritorii mișcării noastre sindicale, luptător 
devotat pentru izbînda ideilor clasei munci
toare.

Au trecut mai bine de patru decenii decînd 
I C. Frimu, exprimind credința nestrămutată 
a proletariatului în victoria cauzei sale a 
spus intr-un moment de grea încercare: 
..Mișcarea muncitorilor nu moare l‘‘ Viața a 
dovedit că mișcarea muncitorească crește, că 
clasa muncitoare in alianță cu țărănimea 
muncitoare își poate crea propriul stat, so
cialist.

Oamenii muncii, tineretul patriei noastre 
care sub conducerea încercatului nostru par
tid luptă pentru îndeplinirea marelui ideal 
pentru care și-au dat viața mii și mii de eroi 
ai poporului, cinstesc în aceste zile memoria 
lui I C. Frimu, învățind din exemplul său 
luminos, dăruirwiu'-și toate forțele cauzei mă
rețe a construirii Romîniei socialiste.-------- ---------

Din viața colectivelor sportive școlare

Utemiștii sprijină lichidarea neștiinței de carteO sarcină patriotică 
și de mare însem
nătate care stă în fața 
organizațiilor U.T.M., 
este desfășurarea unei largi șl susținute 
munci în acțiunea alfabetizării tuturor neș
tiutorilor de carte.

Neștiința de carte este o moștenire grea 
și rușinoasă pe care ne-a lăsat-o regimul 
burghezo-moșleresc.

In lupta pentru socialism, pentru ridica
rea nivelului cultural al poporului, lichida 
rea analfabetismului constitue o importantă 
etâpă’a revoluției culturale. Fără știință de 
carte nu poate avea loc ridicarea conștiinței 
maselor populare la nivelul sarcinilor mari 
ale construirii socialismului

In aniî regimului democrat-popular, zeci 
de mii de oameni ai muncii au învățat să 
scrie și să citească. Anul acesta, al patru
lea din cincinal, are o deosebită importanță 
în ceeace privește îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor ce reies din planul cincinal cu pri
vire la lichidarea neștiinței de carte.

Pentru a termine în țara noastră cu anal
fabetismul, tineretul în frunte cu utemiștii. 
trebue să aducă o contribuție însemnată.

in acest scop plenara a Vl-a a C.C. al 
U.T.M. a pus în fața utemiști'.or și a înt-e 
gul-ui tineret muncitor sarcini de >sebite Ple 
nara obligă organizațiile U.T.M. să-și spo 
rească simțitor participarea la importanța 
operă de lichidare a analfabetismului — prin 
intensă muncă pentru mobilizară tuturor neș 
tiutorilor de carte la cursurile de aiiabetl 
zare. In acest sens, arată hotărîrea plenarei, 
un mare ajutor pot da învățătorii utemiști 
pionierii și elevii din clasele mari

Fiind convinse de însemnata răspundere 
ce le revine în ..acțiunea de. lichidare a neș
tiinței de carte, multe organizații U.T.M din 
regiunea Birlad desfășoară o activitate rod 
nică în ceeace privește- contribuția pentru 
lichidarea neștiintei de carte în această re
giune.

Mergînd pe această cale comitetul raio- 
na' U.T.M. Adjud a-instruit comitetele or
ganizațiilor de bază U.T.M din acest raion 
cu prohleme'e alfabetizării. Secretarilor și 
membrilor organizațiilor, de hază U.T.M ii
s-a recomandat să ajute cadrele didactice în satisfacției morale ce ți-o oferă cunoașterea 

scrisului și a cititului. Totodată s-a vorbit 
despre perspectivele oferite de știința de
carte în munca practică de construire a so
cialismului.

Unii utemiști care au 7 clase elementare

munca de alfabetizare și să antreneze activ 
utemiștii și tinerii pentru a mobiliza neștiu
torii de carte la, cursuri.

Deasemenl au fost ținute ședințe cu 
membrii comitetelor organizațiilor de bază 
ale învățătorilor utemiști arătîndu-li-se 
dubla răspundere ce-o poartă in această ac
țiune importantă, ca utemiști și învățători. 
Rezultatele acestor măsuri ale comitetului 
raional U.T M„ n-au întîrziat să se arate 
Așa de exemplu in comuna Pufești secreta 
rul organizației de bază U.T.M., ajutat de 
utemiștii Pavei Gheorghe și Hulea Ion, au 
îndrumat cei 5 neștiutori de carte din co 
muna lor spre cursurile de alfabetizare.

Multe și diverse posibilități sînt folosite 
de organizațiile U.T.M din această regiune 
în acțiunea de alfabetizare. In comuna .Bla 
gești din raionul Murgeni, membrii organi
zației de bază U.T.M și-au împărțit munca 
de mobilizare la cursuri a celor 20 de neș 

de carte pe grupe de case. Dease- 
la școala elementară din această co- 
învățătorii au vorbit pionierilor și șco- 
despre importanța alfabetizării, în 

părinții.

tiutori 
meni, 
mună, 
larilor 
drumlndu-i cum să-și lămurească 
frații, rudele și vecinii lor, de necesitatea 
științei de carte.

O formă de atragere a țăranilor munci 
tori spre cursurile de alfabetizare, sînt șe- 
zătoriie și conferințele. Cu acest prilej ță
ranilor muncitori li se arată că lipsa «Junțel 
de .carte este o piedică însemnată in calea 
lichidării rămînerii 
este o piedică în 
producției vegetale 
dicării nivelului de

In comunele Vulturești și Godinești, ute 
miștii și pionierii. îndrumați de învățătoarele 
satului au ținut șezători la care în mod 
special au Invitat neștiutorii de carte. Aceste 
șezători au constituit un minunat prilej de 
discuție cu invitații asupra frumuseții șl

în urmă a agriculturii, 
lupta pentru creșterea 
și animale în vederea ri 
trai al celor ce muncesc
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au luat asupra lor sarcina să învețe carte 
pe unii tineri și virstnici. Așa eu procedat 
tovarășii Cătăuță Valeriu, Farcaș Vasiie, 
Leontescu Mihai și alții.

Cu dragoste și spirit de răspundere mun
cesc pentru rezolvarea acestei sarcini profe
sorii și învățătorii utemiști. Ei tin o strinsă 
legătură cu comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M.. cerîndu-le ajutor în mobilizarea 
cursan-ților Așa procedează și învățătoarea 
Stanciu Elena dela școala elementară din co
muna Suvorov.

In comuna Zorleni 
catoarea uiemistă 
ocupă cu răbdare și 
văța carte pe cei 13 
in grijă. Zilnic dela 
tin Ruxandra pornește in satul Islaz 
este sectsru! ei de alfabetizare. Aici are 2 
cursuri de ciclul I repartizate pe grupe de 
case.

Tinăra educatoare a venit în această co
mună dela Căminul de copii al G.A.C. „Ni- 
kos Beloiannis" din satul Sterian Dumbravă, 
ca să ajute cadrelor didactice din Zorleni. 
acum în perioada de iarnă cînd copiii pe 
care i are în grijă la cămin stau acasă. Tot 
ca dinsa, din alte gospodării agricole din 
regiune, au mai venit încă trei educatoare 
tinere. Este o muncă grea și plină de răs 
pundere alfabetizarea a 500 de neștiutori de 
carte, cîți mai sînt în această comună. Aici, 
în Zor'.eni a fost o moșie a domeniilor re
gale și, ca pretutindeni unde-și înfigea 
ghiarele hrăpărețe primul capitalist și mo
șier al țării, regele, în acele locuri domnea 
mizeria, ignoranța, neștiința de carte. Astfel 
se explică dece în această comună au fost 
mulți neștiutori de carte Acum aici este o 
gospodărie agricolă de stat, sector înaintat 
a! agriculturii noastre socialiste. Dela in 
-lustriile din regiune, comuna Zorleni a în
ceput să primească lumină electrică Rămîne 
să fie lichidat cit mai grabnic analfahetis 
mu-1 în comună cere este o pată pentru acest, 
loc trezit la o viață nouă

Multe exemple bune pot fi date despre 
munca organizațiilor U.T.M, utemiștilor și 
tinerilor . în promovare® științei de carte.

din raionul Bîrlad edu- 
Teletin Ruxandra se 
stăruință pentru a în- 

analfabeți pe care-i are 
ora 12, utemista Tele- 

unde

Sînt însă și lipsuri ca
re trag munca înapoi, 
n-o lasă să progreseze 
sau fac să se bată

pasul pe loc.
In comunele Țepu de Jos, Slobozia și al

tele, organizațiile de bază U.T.M. nu sprijină 
munca de alfabetizare. In satul Mazileni un 
singur învățător are de alfabetizat 54 de 
neștiutori de carte iar organizația de bază 
U.T.M. nu ajută in nicion fel rezolvarea a 
cestei probleme, nu sesizează faptul câ nu 
este posibil ca un singur Învățător să poa'.a 
duce o muncă cu rezultate avind atîția oa
meni in sarcina sa. La tel se intimplă în co
muna Homocea unde la un număr destul de 
mare de neștiutori de carte sint doar 5 în
vățători. In astfel de cazuri organizația 
bază U.T.M. are datoria să mobilizeze 
cej mai buni și corespunzători utemiști a- 
vînd nivelul cultural necesar pentru a-i ajuta 
practic pe învățători luind asupra lor sar
cina de a se ocupa de alfabetizare. O pro
blemă față de care unele organizații U.T.M 
n-au luat atitudine este și lipsa manualelor 
și rechizitelor pentru cursuri

Unele sfaturi populare din comune nu 
s-au îngrijit pentru a procura cărțile și re
chizitele necesare cursurilor crejnd astfel 
greutăți celor antrenați în acțiunea de al 
iabetizare. In schimb cârtite zac în depozit 
pentrucă raioane ca de exemplu Birlad nu 
le-au ridicat.

Comitetul regional U.T.M. Bîrlad obiș
nuiește să analizeze în ședințele sale plenare 
participarea organizațiilor U.T.M. la munca 
de culturalizare a maselor Nu mai mult 
decît în noembrie anul trecut, a ținut o a- 
sernenea ședință. Totuși în ceeace privește 
mobilizarea utemiștilcr și a tinerilor din re
giune în acțiunea de alfabetizare, comitetul 
regional U.T.M. n-a luat asemenea măsuri 
care să pună cu toată tăria în fața organiza
țiilor U.T.M sarcina de a participa la im
portanta operă de lichidare a analfabetis
mului. Rămîne ca în perioada aceasta, pînă 
la închiderea cursurilor de alfabetizare 
țară, comitetul regional U.T.M. 
mărească îndeaproape și să ■ 
munca organizațiilor U.T.M. 
rhidareâ neștiinlei de carte și 
<>ste mai principal să dea îndrumări de felul 
In care trebue să-și desfășoare acțiunea or
ganizațiile U.T.M. pentru a obține rezul 
tete cît mai rodnice în urma muncii depuse

KUHTA DARIA

Pe coridoarele liceului „I. L. Caragiale" 
din P'.oești se formaseră mici grupuri de e- 
levi. Mai erau doar cîteva minute pînă la 
începerea orei următoare și discuțiile con
tinuau parcă mai aprinse Intr-un loc se 
vorbea despre rezultatele obținute la învăță
tură, în altul se comenta un film ,sau o 
nouă carte citită Elevii Georgescu A„ Zam- 
firescu V., Dogaru M., Silon D . și mijiți 
alții discutau cu aprindere o altă problemă'

— Trebue să ne intensificăm antrenamen
tul...

— Nu-i deajuns să ne mulțumim că anul 
trecut am ecuoat kxu! III Acum putem, dacă 
“ie pregă'im bine, să cucerim chiar un loc 
mai de frunte.

Băeții cere discutau, erau gimneștii liceu 
lui nostru care au reușit amil trecut să ocu
pe locu! III in campionatele de gimnastică 
aie școlilor medii. In întrecerile din anul ace 
sta ei vor să cucerească noi performanțe.

Pentru aceasta echipa de gimnastică îm
preună cu tovarășul Mătușa, profesorul de 
educație fizică, a început din timp antrena
mentele. In caietul de evidență numărul an
trenamentelor a ajuns 1® 40.

Pînă acum echipa de gimnastică a parti
cipat la concursurile ce au avut loc la Tîr- 
goviște. Faptul că a reușit să ocupe primul 
loc întcecînd echipele școlilor medii din Tir 
goviște și Buzău, dovedește că ei sunt bine 
pregătiți. Deasemeni au participat la con
cursurile de clasificare organizate în orașul 
Ploești, unde 30 dintre gimnaștii liceului 
„l. L. Caragiale" au reușit să obțină normele 
de clasificare sportivă pentru categoria Il-a. 
Hl-a și juniori.

Munca gimnaștilor nu se va opri însă aici. 
Ei vor continua să se antreneze cu și mai 
multă perseverență pentru a obține norme de 
clasificare și mai valoroase dovedind prin 
aceasta că măestria lor sportivă crește.

Corespondent
ȘERBAN CORNELIU

Elevii Buruiană A., Stan N., Manea A., 
Novac Gh., din l’ceul „Ion Slavici" din ora
șul Panciu, regiunea Bîrlad, sînt bine cu- 
noscuți ca cei mai buni elevi la învățătură 
Dar alături de munca pentru însușirea cil 
mai temeinică a cunoștințelor teoretice din 
școală ei se preooupă și de căliree lor fizică 
prin practicarea diferitelor discipline spor
tive. Nici Buruiană și nici ceilalți nu știau 
pînă în anul acesta să schieze. Dar dorința 
lor de a deveni purtători ai insignei G.M.A. 
i-a făcut să învețe practicarea schiului și 
să se antreneze cu perseverentă. In scurt 
timp ei au reușit chiar să treacă norma de

schi a complexului G.M.A Acum ei se pregă
tesc pentru celelalte probe : gimnastică, atle
tism. pentru a deveni purtători ai insignei 
c mplexului G.M.A.

Corespondent
NASTASE OVIDIU

Elevii școlii profesionale de tractoriști și 
mecanici agricoli din orașul Focșani, regiu
nea Bîrlad, au obținut frumoase succese șj 
în activitatea sportivă. Astfel la crosul ,Să 
întîmpinăm 7 noetnbrie" echipa școlii din 
care făceau parte Bălăteanu Alexandru, 
Drimhâ Ion și' Bă’teenu Ion au reușit să se 
claseze pe primul loc în cadrul etapei De 
raion și ne locul II în etapa pe regiune De 
asemeni elevii au alcătuit echipe de fotbal, 
volei, gimnast'că. handbal, șah etc., în care 
au fosl antrenați un mare număr de elevi. 
Alți 35 elevi sportivi au reușit să cucerească 
insigna G.M.A. gradul I.

Cu toate acestea acum în școala noastră nu 
se mai desfășoară niciun fel de activitate 
sportivă. Elevii ar vrea să practice schiul, 
să patineze, dar colectivul sportiv al școlii, 
organizația de hază U.T M., cil și direcțiu
nea școlii și tov profesor de educație fizică, 

*D. Neagoe nu se preocupă de această nro- 
btemă.

Dacă în timpul sezonului de vară elevi: au 
avut la dispoziție baze sportive și echipa
ment sportiv, în această perioadă acestea 
lipsesc.

E timpul ca cel puțin acum c-otectlvui spor, 
tiv și organizația de bază U T.M. să se 
trezească din amorțeala în care zac și să 
creeze elevilor condițiile necesare pentru 
practicarea plăcutelor sporturi de iarnă.

Corespondent 
A. CHIU ZA

In Școala medie tehnică de cooperație din 
Brăila, activitatea sportivă se reduce doa; la 

>oreJe de educație fizică din cadrul programu
lui școlar. Co'ectivul sportiv și organizația 
de bază U.T.M, n-au întreprins nimic pen
truca elevii să-și poată petrece cit mai bine 
timpul lor liher prin practicarea diferitelor 
discipline sportive ca ■ șah. tenis de masă, 
gimnastică, etc. In magazia școlii există su
ficiente materiale sportive. Ele sunt folosite 
însă de către tovarășele eleve lonescu Ana, 
Pascu Silvia, Barbu Sonla și altele în afara 
orelor de educație fizică, deteriorîndu-!e.

Față de această situație atît organizația 
de bază U.T.M cît șl direcțiunea școlii n-au 
luat pînă în prezent nicio măsură

Corespondent
NEAGU GHEORGHE

de 
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să ur- 
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pentru li

cee-, ce
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TOBA LUI NO HO (cule sere de po 'iest iri)
Povestirile cuprinse în volumul „Toba Ivi 

Noho" tipărit de Editura Tineretului se 
adresează copiilor patriei noastre, pionieri
lor și școlarilor Eroii acestor povestiri sint 
și ei copii și tineri. Ei nu se cunosc între 
ei. poate nu se vor întilni niciodată, dar 
toți sînt însetați de o copilărie și adoles
cență fericită, toți năzuesc să lupte în rîn- 
di.1 marii armate a păcii. Despre primii lor 
pași ca luptători pentru dreptate și pace ne 
istorisesc povestirile acestui volum: despre 
împrejurările în care micul negru Bob, îm- 
prietenindu-se cu „albi" ca Tom și Willy,

au izbutit împreună să aprindă pe inul din 
cele mai mari Jdocuri din New York ca o 
lozincă luminoasă, cuvintul „Pace"; despre 
dîrzenia lui Firminio care a străbătut desi
șurile uriașelor păduri braziliene în cătta
rea „Cavalerului speranței"; sau despre ero
ismul celor 7 tineri germani care au îm- 
plîntat drapelul albastru al partizanilor păcii 
pe insula Helgoland,

Toți aceștia, ca și școlarul englez Philip, 
umilii în patria lui, sau ca toboșarul negru 
Noho din jungla africană și alți eroi ai po
vestirilor din volum vor deveni prieteni ai 
micilor noștri cititori.

EMIL SUTER și
»>

Cele șapte povestiri înmănuncheate în vo
lum ne poartă dealungul și dealatul pămîn- 
tului, in inima j'jnglej malaeze, sub cerul 
Braziliei, în beciurile închisorilor americane 
din Coreea, prin satele Tunisului. Folosind 
un bogat material documentar, autorii poves
tirilor ne tac cunoscute frumusețea șt bogă
ția acestor meleaguri; episoade deosebit de 
semnificative din viața și lupta popoarelor' 
lor

Interesul deosebit stîrnit de volum constă 
in faptul că intîmplârile pe care ni le face 
cunoscute s-au petrecut in realitate. Eroii, 
povestirilor nu sunt personaje plăsmuite, ci 
oameni vii, care au trăit și care, trăesc și. 
astăzi T'nerefi 1 coreean se mîndrește cu 
pionierul Țoi Gen Dek despre a cărui

, ’ PAVEL ANTAL: 
Urmașii surorilor Trung“

curajoasă luptă ca partizan aflăm din poves
tirea „Prețul libertății". Cititorii vor face 
cunoștință și cu căpitanul vietnamez Giap 
Van Quong supranumit de poporul său 
„Leopardul" pentru îndrăzneala și pricepe
rea cu care a luptat împotriva cotropitorilor 
francezi, precum și cu vitejii partizani tu- 
nisieni din batalionul „Farhai Hașet". sau 
cu neînfricatul căpitan de marină filipinez, 
Geronimo Castro.

★
Publfcînd cele două volume, Editira Ti- 

neretului s-a străduit să răspundă dorinței 
îndreptățite a tinerei noastre generații de a 
cunoaște viața și lupta plină de patriotism 
a tinerilor din întreaga lume, împotriva ori
cărei asupriri, pentru libertate și pace.



Tinerii petroliști în întrecere
Partidul șl guvernul învață pe oamenii 

muncii, că chezășia construirii cu succes a 
socialismului, îndeplinirii și depășirii sarci
nilor de plan, constă în studierea și aplica
rea înaintatelor metode de muncă ale staha- 
noviștilor sovietici și ale stahanoviștilor și 
fruntașilor noștri.

întrecerea socialistă învață pe muncitori 
să nu se mulțumească cu rezultatele obți
nute, ci să lupte pentru succese și mai 
mari.

In anul care a trecut, mii de tineri și 
tinere din trestul de exploatare a țițeiului 
Nr. 3 — Pioești — au fost antrenați în în
trecerea socialistă sub lozinca de a da pa
triei tot mai mult petrol.

Rezultatele întrecerii individuale și între 
brigăzi nu au întîrziat să se arate.

Astfel, oficiul de construcții și montaj 
Boldești și-a îndeplinit planul de construcții, 
pe anul 1953, pînă-n luna august, iar ofi
ciul de extracție lucra în primele zile ale 
lunii decembrie 1953. în contul noului an.

întrecerea socialistă a dezvoltat la ti
neri dorința de a lăsa în urmă normele. 
Exemplul demn de urmat, este cel al 
brigăzii de sudori din schela Urlați, con
dusă de utemistul Lazăr Ilioaie, care lucrea
ză în contul anului 1955. Folosind metodele 
stahanoviștilor sovietici Valentina Hrlsano- 
va. Cuznețov și Voroșin, brigada și-a depă
șit lunar sarcinile de plan cu 187 la sută. 
Deasemenea, brigada condusă de stahano- 
vistul strungar Alexandru Duhanov, lucrea
ză în contul lunii septembrie a acestui an.

Datorită dragostei cu care au muncit ti
nerii și avîntului lor in întrecerea socialistă 
productivitatea muncii la oficiul foraj — 
Boldești a crescut în anul 1953 cu 1,98 la 
sută. La oficiul extracție—Boldești prin folo
sirea rezervelor interne și prin buna orga
nizare a muncii, prețul de cost a fos redus în 
anul 1953 cu 14,45 la sută față de anul 1952. 
întrecerea socialistă, meîodă comunis'ă de 
construire a socialismului, educă pe oamenii 
muncii in spiritul inei atitudini noi față de 
muncă și de proprietatea obștească, le tre
zește dorința de a lucra intr-un chip nou, 
pentru îndeplinirea sarcinilor. Ea a dat naș
tere Ia tot mai multe inițiative. Multe 
inovații au fost făcute de către tineri, 
în sprijinul măririi producției și produc
tivității muncii. Printre ete se numă
ră și prețioasa inițiativă a utemiștilor 
Mircea loniță și Lupu Mircea care au in
trodus de un ceas de control la manometrul 
de control al • prăjinilor. Inovațiile făcute 
dovedesc maturitatea tinerilor in procesul 
de producție, dorința lor fierbinte de a con
tribui la Îndeplinirea sarcinilor de plan 
înainte de vreme.

Utemișt:: și tiner :. ca! ftcaț: jî necal 
sprijiniți îndeaproape de comuiști. m pa* 
în centrul preocupărilor lor, al anga ^~ert- 
telor lor in întrecerea socialistă problema 
economiilor. In anul 1953 in conturile de e- 
conomii individuale și pe brigăzi, au fost 
înscrise tot mai muite economii.

Brigada dela oficiul foraj-Boldești, dela 
sonda 743, condusă de utemistul stahano- 
vist Constantin Stoica, a economisit mate
riale în valoare de 963.245 lei. Obținerea a- 
cestui succes a fost posibilă datorită apli
cării inițiativei comun’știlor dela Boldești, 
a metodei profesorului Epștein precum și 
prin economisirea materialelor necesare fo
rajului.

Exemplul acestei brigăzi, a fost îndea
proape urmat de brigăzile de tineret dela 
schela Ur ați care au economisit metale fe
roase. ulei și energie electrică în valoare 
de 201.317 lei. Numai brigada condusă de 
utemistul stahanovist Gheorghe loniță, care 
lucrează la pompe canadiene, a recuperat 
mari cantități de țiței și parafină. Folosind 
metoda „maistrul la gura puțului și șoferul 
la troliu", metodă a eroului muncii socia
liste Dumitru Arjan, brigada lui Joița. a 
realizat lunar economii în valoare de 7500 
lei.

Experiența muncii desfășurate în anul 
trecut, constitue pentru noi un ghid. Anali
zarea activității a scos în evidență o sea
mă de succese frumoase, dar și existența u- 
nor lipsuri serioase.

Munca de lămurire a însemnătății între
cerilor socialiste ca și antrenarea unui nu
măr cît mai mare de tineri în întrecere, 
nu a fost dusă permanent. Membrii comi
tetului organizației de bază U.T.M. din 
schela Boldești și personal tovarășul Fie
rea Pîrvu secretar al comitetului, au mun
cit sporadic, sectar. Comitetele organizații
lor de secții U.T.M. au fost lipsite de o în
drumare concretă în problema antrenării ti
neretului în întrecerea socialistă Au fost și 
secții complect neglijate, cum ar fi de pildă 
secția dela oficiul recuperări secundare. 
Asta a făcut ca tovarășul Coman secretarul 
organizației de secție U.T.M să nu cunoască 
ce anume trebue să facă pentru a antrena 
tinerii în întrecerea socialistă.

Comitetul organizației de bază U.T.M.. nu 
a cerut în suficientă măsură sprijinul comi
tetului de partid, atît în lichidarea lipsuri
lor din munca tineretului, cît și în lichida
rea superficialității și sectarismului manifes
tate în munca sa.

Fără îndoială că direcțimea trestului de 
exploatarea țițeiului nr 3 — Ploeștî nu 
este străină de aceste lipsuri. Deși direcți
unea a repartizat tehnicieni care să expFce 
teoretic și practic muncitorilor, metodele so
vietice, ea nu s-a îngrijit să doteze son
dele de foraj în întregime cu elemente ale 
micii mecanizări. Deaceea uneori sondele 
repartizate tineretului, au fost date în pro
ducție fără ca să se fi complectat tot utila
jul, așa cum prevăd normele de tehnica 
securității muncii.

Conducerea trestului nu a controlat în
deajuns -epartizarea tehnicienilor in toate 
schelele petrolifere Ea a îngăduit 
venții școlii profesionale de ?etro! n loc să 
fie repartizați în meseria în care s-au spe
cializat. să fie dați în muncă de funcțio
nar! sau alta specialitate De pildă, a sdte- 
ia Boldești, dintr-un mare număr de absol
venți. doar unul singur lucrează ta sondele 
de foraj. Vinovați de această situație se fac 
și tovarășii. Gheorghe Teodore-<cu, di'ector 
la oficiul extracție și Cucu S’elian. dîrect-vr 
adjunct la oficiul foraj, ambii din „Sovrtxn- 
petrol“-Bo!dești. care au îngăduit aseme
nea abateri, in repartizarea ars? e--_ or.

In noul an. atenția conducerii trest-j'mL 
ca și a organizațiilor obștești, este ind-urr.v 
tă înspre antrenarea unu: număr rit ma 
mare de tineri în întrecerea soctaTstă- 
Pînă acum au fost încheiate un număr 
mare de contracte individtiale șl ’rrtre bri
găzi de întrecere socialistă fapt care ne as - 
guri succesul îndeplinit: sarrini.or de p in 
înainte de vreme.

încă din primele zile a!s acestui ax a« 
fost obținute succese frumoase, l'iere -tai 
stahanovist Dumitru G Vas le. care 'pro
ză ia atdieral mecanic BoMejtt și-a deșâ- 
șrt norma ca 160 'a sntă. iar reerestarf sta
na-».ist ISe Gi krea. ’mprer-ă ca 
sa ar icind aaetodeîe Btanr-Bcilroesăa. Va- 
roșin și Kcriear. a depășh norma ca 186 
la sută.

Pentru a da patriei noastre drag- tot e-< 
mult petrol, conducerea tree's u: de exploa
tarea țițeiului nr. 3 — Pioești —, a uat 
o seamă de măsuri concrete.

Astfel conducerea trestuiu: va - mun
ca tineretului în mod efectiv, rezc '.a 
timp unele deficiențe care mai există ta 
privința condițiilor de viață șt de oxj--l 
as gurînd totodată sectoarele de mreicâ <3 
materialele necesare.

Calificarea tinere'ului. de care deprode nu 
numai îndeplinirea la timp a sarcm; or de 
plan, dar și îmbunătățirea calității va con
stitui pentru noi o sarcină deosebita.

Realizînd aceste angajamente, vom reuși 
să promovăm din rindul tineretului tot mai 
multe cadre cu munci de răspundere, vom 
îndeplini sarcinile pe care ni le trasează 
Hotărîrea Plenarei lărgite a GG al P.M.R 
din 19—20 august 1953.

CONSTANTIN STAN 
director adjunct 

al trestului de exploatare 
a țițeiului nr. 3 — Pioești

Știu, dar nu fac nimic

Voința Floricăi
Ușor, cu zîmbetul întotdeauna pe buze, 

deschide ușa salonului IV, tînăra Florica 
Blaj. Ea este îngrijitoare. Toți cei din Sa
natoriul T.B.C. Grădinari, raionul Mihăilești 
cunosc bine faptul că Florica vrea să de
vină soră medicală. In acest scop, ea urmea
ză o școală de calificare. In ultimul timp 
ea s-a pregătit serios pentru a trece cu suc
ces examenele.

Florica Blaj intră în salon, se interesează 
de trecerea cu regularitate în fișe a tempe
raturii bolnavilor, asistă la pansamente. Din 
toată purtarea ei se poate desprinde dorința 
fermă de a deveni soră medicală. întotdea
una, ea spune cu încredere bolnavilor :

— Da, așa mi-ia spus și tovarășul direc
tor Negruș, să am curaj, să mă inițiez în 
nota muncă fără teamă, cu siguranța că voi 
reuși.

Și astfel, Florica muncește cu stăruință 
pentru a deveni soră Ea iubește mult acea
stă profesie și de pe acum îngrijește cu 
răbdare și atenție pe bolnavii care au venit 
in sanatoriu pentru a-și reface sănătatea. 
Și cîtă grijă și dragoste am simțit din par
ted atmei cind din cauza bolii mă simțeam 
rău I Florica s-a apropiat de patul meu și 
mi-a zis .

— încearcă să mănînci. Mincarea este [ 
bună și o să-ți placă Ea iți va ajuta mult I

De cite ori citește vreo carte sau vede i
■ vreun film, Florica povestește bolnavi’or j 
, acțiune» cărții pe care a citit-o sau a filmu- | 
j lui pe care l a vizionat Nl de mult Florica ’

a plecat la cinematograf sa vada filmul 
„Prin steră" La întoarcere. Florica le-a po
vestit bolnavilor acțiunea fitnuluL

Aș>. știe Florica Bai sa «e poarte cn bol
I navft. Și «feț-gur fci dorința ei va fi >

îndeplinită Ea va deveni o bonă sari I 
■nedfeală.

G'vesc*" ferst
EL FROSIN A D RON CA

In același ritm

Banezsa dăn S»
. \ eîcsî îb- La ie |
. această coexi nancesc reds trieri.

:ermnarea ore», re de xrg-a-r aeețcri tșz _ 
petrec țirepal E'w ta mod ioărvgy-r Pe ’mg» 
ootțui „Sactea tmerrtzlari e» «j crgaMxa:

prebiew» sperifică «tăriei Iar tra-ari i 
de aceasta, ca lotB. wa-r-q-r-. iriga tăer- 
șefi de edrifă. «a format șl c «crc-a artasoca. 
care desfășoară o vie acmrruie. Ka ie an» 

I echipa artistică a Rorot-taărita de sta* Velita ■ 
I ota a prezentat rea bogat XK"® te fafia > I
■ nomerotl țâ-ar soocaan fc saM Atei it 

și axmxa Osam. Piesa wrra’ ie xn. 
teie ca și danaide pc-ratare trenare enter 
xretate are fose rta tetalane TzrerR A»m 
N» jt ase seta de ecstutâ te arsa «trereăa.
IfoorM* Z -a. JH-areaae Ot»» MT®a»taer * 
jndraac VidMr șef de ecttma jrtr auraca ta- 
nasă ti de n reafca fosa retașnâ a ashdrt 
s-rr est fcoal la send decseâ£ $■ arene 
zzaca <irff~Tireiâ la GAS. Vrfori iaa se are 
fâț-tarl ta același ritm.

GxesocrsdeKt
GHEOPGHE «IHA1ACHE

Informații
Cr*-fieri:’ e-iocjrii 1 sferiixi ycsar a i 

Ceprtaiet crewrrră:
Perir. □șsrr,*e aprre-rrir.irâ poe»’ac« i 

Carria*. iz—rica 7 •-errra-e ax. ritgir- | 
■eie aHarentare fx-x-țxx-a La ara 12 ! 
Deasemerri, «agazfoeie de p’n» ț» rar—.* f 
sor : jpc; oca fără tatrerripere pisă 'a wa | 
18. Halele și psețete vor fi ăesddse pcă Ia [ 
ora 12.

*
Ministerul Imățâramtp.'::! ocrru-.icâ :
Sesi-jcea de cor.;er’.a ți examm je dife

rență oentru cursurile fără frecvență dta te- j 
vățămintu* superior, fixată pe’tn: 26 tanxa- ! 
rie—7 februarie 19M se prelungește pini k- I 
14 februarie a.c Inclusiv, iar sesiunea ce . 
examene ia eresurile serale din ’nvâCămrntrf j 
superior, fixată pentru 1—14 februarie ac. 
se prelungește pioă la 21 febrearie ax. in
clusiv.
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Văpaie omenească
Hei, dragi prieteni, țineți minte oare 
Cumplita noapte cum n-a fost niciuna ?
Ce aspru ger și-amarnică ninsoare 1
De două zile viscolea întruna.

Abea sosiți acas’dela uzină.
Ne am și intins pe paturi moi. curate, — 
Că n-avusesem de demult hodină.
Și-am fi dormit trei nopți, pe saturate.

Dar ne-a fost somnul risipit ca fumul
Cînd a bătut in geam bătrinul paznic.

Era sfirșit. că-1 istovise drumul
Și-i hărțuise viscolul năpraznic.

— Băieți_ barajul! E necaz cu ghiața I 
Sunt blocuri mari_ Nu-i apă la turbir,â!._ 
Mai mult n-a spus. Avea mpietrită fata. 
Și-negurată-a ochilor lumină.

Dar cum, prieteni ? O să stea dinamul ? 
Să-nghețe trupu-i ? Și să afle-o țară ?
Și niciun bec să nu-osorească geamul ? 
Cum indura tom chiar așa ocară ?

Tăceam Tăceam. Dar ne privea bătrinul.
Și ce priviri arrinde $i tăioase ! 
Ne-am riifica: cn toții piu Ia «nul
Și-a treia noapte patul goi rămase.

Apoi «rcind pe cotata ți prin trcietse. 
Păream «irlrprei se no știu zăgazuri. 
,\n eaa» vedeam prin jh-ata strinsă-n gene.
Și-n pe?» epream zăp-ada ic taiaznri.

Și cmd harajn! s-a mf in varie 
fee-am repezit o-n tapte. ia asalt! 
Și pm-ia ef prin apă. făr de rerrte. 
Am ți ajnms cu aa(B rintr-m salt

Sră«eam m ger Ln stai de țtarzrxu.
Dar «cm m Mesăema areocaL
Și ăe p*ca o tar rinul dnar una.
Sn îngheța, ci străpungea M Moral.

Șf aemățeari de-am ■ rămas o chpă
Să ascu*ău> dirtața fmfeată.
StaUta de gtaatt drirotam m pripi —
Cam mc.me setapow n-a visai vreodată

Dar dnd are stai aăw de fiere im

Când »ăvie*-m repezita ape.
Laprepi de gtas. lai am șoptii re* Ura!

Iar de nghrțre țuiuaofe albastre. 
Și locul doar pretaa să le topească. 
Acuta o viscnL mnreffe noastre 
Ar « »jr~s săpare omenească.

NICOLAE STOI.AN

Noi produse de uz casnic
CSI A (ce.z cocespocideEtBl oosxrn 

Sârio Oprea).
eăat cft ren> xrate readme de terg

Ares'a esre axgcși'Eenrel oclec- 
Srrini <* rezaateri. ier-^c-ea p 

irre^*>3erea jOtaoreăcfe Roți* £n

!s csr<d «rxlif acrea, ei ver crvfence 
tacă ț4 toc sre* -aerțe 4e prodaM pentru 
zz casxk. ;«cesare oareecltar resneh. ca 4e 
euerre-k cursoare perrirz coc* tc: ajuto
rai Lăcsc fee de gătit) sobe de gătă șa încăl
zit gaes de ară. bădoaae pentru ar>:=ră. 
esc.

Deasereer-i ei vor mai zrocace bjcșe pen- 
cărrje. Urc -ase per Ti clsmari-e. scrl- 

pece penTa Rstim și aiieie Pentru lm- 
bureătătfotn sransnlre de pradnctfev eondn- 
cerea n3rw:-«erH t luat o serie de măsuri 
:»--L^’.-rxe. jXT introd'-xerea de

S>.e acesta mj-citoril au și
— re-'^'ez ur. » prese excentrice la

- ■ o lir 0 := : •• 

: c te .ră'il pentru copii confecționate 
din tablă, cătărănii pentru pantofi ți altele.

Ș a sec':» de fabricare a nasturilor s-au 
css.- »: c* c-srvfe două mașini pentru tăiat 
țî 2 reașezi pentru găuriL Cu ajutorul a- 

ca r.-csă 
cret<a cx 100 la sută.

M cn mult avânt ki cadrul întrece-
' e socialiste, muncitorii întreprinderii 
.Or >-----e Roșu“ eu reușit ca în prima
urî a zn-.Lui 1354 să realizeze planul de 

producție cu 130,24 la sută. Fruntașe în mun
ca pentru a da populației cît mai multe pro-

?=c;:ile: me- 
talurgicâ, pielărie și cauciuc care și-au de- 
râș’t phrvl pe luna ianuarie cu 115—130 
la sută. Printre muncitorii care au muncit 
cu multă nsuflețire la obținerea acestor 
succese au fost și utemistele Caldeși Eleo- 
rsc-ra, Zechiru Rada, utemistul Săceanu Ion, 
ttaerii Tudcnache Dumitru. Vulcănescu Con
stantin, Crăciun Marin și alții, care de cu- 
r'nd au terminat școala de calificare gradul 
II și acum lucrează cu mult avînt in pro
ducție.

£n s e m n ă r j

Tinerețe pervertită ~
S'a întâmplat în orașul New Orleans 

din Statele Unite ale Ame’ich Un tânăr, 
aproape copil, a fost surprins de un poli
țist în momentul in care arunca un bolo
van în fereastra unui cetățean Tânărul 
a fost dus la interogatoriu

— De ce at aruncat cu bolovanul?
— Vreau să devin un S A — a răspuns t 

tânărul cu lacrimi în ochi. Dar cei mari 
au râs de mine penirucă sunt prea mic. 
Deaceea. eu am vrut să le dovedesc con
trariul...

Luat cu bimșorul (ca la polifie!) tână
rul a spus tot. Și astfel în orașul ameri
can New Orleans, a fost descoperii un 
detașament de tip nazist — SA Stwm 
Nr. I — la al cărui sediu se aflau cu
țite, puști, carabine 4000 de gloanțe. Mem
brii acestei bande purtau nume .c.onsni-.. , 
rative" grăitoare prin ele inșile „Uciga
șul" „Ochiul Morții". „Pătan/entit* . a- 
veau cărfi de membru în toată regula în
zestrate simbolic cu fotografia lui Hitler. 
Ocupalta lor principală - incendierea ma
gaziilor și a depozitelor de lemne care a- 
părtineau negrilor sau evreilor

După cum s'a aflat, nu fieștecme pu
tea candida la titlul de membru al ban- ‘ 
dei huliganice S. A Sturm Nr. I; existau 
condiții de primire
— părinți bine situați (acesta este ' 
dealtjel și motivul pentru care poliția a 
păstrat in anonimat hitlerjugenzii din '. 
New Orleans)
- candidatul era învestit deabia după 
ce... arunca unui negru o cărămidă în 
cap!

Acestea sunt faptele. In mod firesc se 
pune întrebarea odată incunoștunfate a- 
iton: ițite, ce măsuri n au luat pentru 
reebihtarea acestor minori fascizați? Afa
cere . a joși încredințată unui funcționar 
special al Biroului Federal de Investi- ' - 
g-ț::. Lope2. care s'a ocupat îndeaproape 

a. est caz Rezultatul? Mister Lopez a 
declarat verde’n ochii țudecătorului de 
minori din New Orleans că legile State- 
or L n:ie. nu prevăd mcio pedeapsă pen
tru membrii organizațiilor naziste!

$. sd mu: spună cineva că’n Statele U- 
nile nai fi „libertate!" Dar să fim in;e- 
.e-. un sof toarte straniu de „libertate". 
Ci.'; dacă bunăoară, tânărul din New 
Orleans in loc să arunce unui negru o 
cărămidă in ap ar fi desenat pe caiet 
—n oc-rumbe: sau ar fi citit, „Timur și 
bă etii luT — ar fi fost cu siguranță pe
depsii ca „element subversiv", „antia- 
mencan" Șt rtu glumim, nici nu exa- 

gerăm dacă afirmăm că pentru tânărul 
cititor al cârtii lui Arcadie Gaidar, pen- - 
tru tânărul care ar fi scris sub porumbe- . 
Iul desenat — ..peace" — s’ar fi găsit un 
aspru paragraf de lege: „atentat la secu
ritatea statului american".

1. C.
----- 9------

Conferința de presă 
deia ambasada Argentinei 

din Moscova
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS:
La 4 februarie, a avut loc la ambasade 

Argeriinei dela Moscova o conferință de ■ 
presă a delegației de tehnicieni argenti
nieni condusa de Juan Dardalla, director 
general adjunct pentru comerțul internațio
nal și acordurile comerciale din Ministerul 
comerțului exterior al Republicii Argentl- 
niene.

Dardalla a înmînat reprezentanților pre
sei o declarație cu următorul text: •“

„Delegația de tehnicieni argentinieni a- 
sosit în U.R.S.S. pentru a examina proble
ma achiziționării de mașini și utilaje pen
tru extracția de petrol și cărbune, pentru 
industria energetică, pentru transporturi și 
mecanizare — mărfuri prevăzute în acordul 
comercial și de plăți încheiat între Uniunea 
Sovietică și Republica Argentiniană la 5 
august 1953.

In timpul, șederii sale în U.R.S.S., delega
ția a desfășurat o activitate intensă și ro-d-- 
nică, primind un sprijin larg din partea au
torităților sovietice. A avut loc un schimb. 
preliminar amănunțit de informații tehnice, 
care a permis să se coordoneze și să se 
precizeze nevoile industriei aegentiniene.

Specialiștii argentinieni nu erau informați,, 
asupra industriei sovietice și au fost puter
nic impresionați de dezvoltarea ei. Ei au vă- , 
zut o serie de construcții care dovedesc uria
șele succese ale industriei sovietice.

Făcînd bilanțul acestei vizite putem spu
ne că achizițiile care vor fi contractate in 
Uniunea Sovietică vor contribui la dezvol
tarea extracției de combustibil, a producției 
de energie electrică, la dezvoltarea trans-, 
porturilor și le mecanizarea agriculturii in. 
Argentina.

ba marginea orașului Caracal, aproape de 
linia ferată, o a'.ee mărginită de o parte 
și de alta de arbori înalți mă conduce 
spre poarta stațiunii de mașini și tractoare...

In curte, cîțiva tineri muncitori robotesc 
pe lîngă un tractor. II pregătesc desigur 
pentru primăvară — mi-am zis. Ceva mai 
încolo, doi tineri citesc cu interes un arti
col la gazeta de perete. Mă apropii să facem 
cunoștință. Erau secretarul biroului organi
zației de bază U.T.M. din S.M.T. Caracal, 
și adjunctul cu problemele de învățămînt 
politic.

Aflând pentru ce am venit, cei doi tineri 
mă priviră bucuroși.

— Un tînăr agronom de sector ?
- Da I
— Desigur este foarte interesant acest 

subiect mai ales că despre stațiunea noas
tră nu s-a mai scris cam de mult. Avem o 
utemistă bine pregătită profesional, o chea
mă Burnea Ștefania. Numai că să vedeți, 
mai are și lipsuri și, ce-i drept, noi n-am 
ajutat-o aproape deloc — spuse unui din ei.

Intr-adevăr, nu este mult timp de cînd

utemistă Burnea Ștefania a fost numită 
agronom de sector la S.M.T. Caracal. Să tot 
fie vreun an. La început muncitorii din 
stațiune, tractoriștii, se obișnuiseră s-o vadă 
mereu în mijlocul lor.

Colectiviștii dela G.A.C. „Jean Do- 
brescu" o priveau pe tînăra agronom de 
sector cu multă dragoste. Și aveau și dece 
s-o privească astfel. Anul trecut colectiviștii 
au obținut 1.700 kgr. de griu la hectar din 
lotul semincer și 1500 kgr. în restul supra
feței în timp ce în gospodăriile individuale 
recolta nu a depășit 800 kgr. de grîu la 
hectar.

Munca plină de roade a utemistei Burnea 
Ștefania dela o vreme s-a schimbat însă 
foarte mult. Mai precis ea s-a schimbat de a- 
tunci de cînd biroul organizației de bază 
U.T.M. și-a încetat de fapt controlul. Aces
ta se mai face din cînd în cind, însă cu 
totul sporadic, atunci cînd tovarășul Popa 
— adjunctul cu problemele de învățămînt 
politic din S.M.T. — se gândește să se mal 
intereseze de „anumite probleme".

Agronomul de sector trebue să fie priete
nul, sfătuitorul și omul dela care tractoris

tul să învețe în permanență Așa a fosă ofe- 
mista Burnea Ștefania și așa ar trecu să fie 
și acum.

Din păcate însă lucrurile nu stau întoc
mai așa. De multe ori agrcnomul de secoc 
lipsește nemotivat dela lucru și de teren. 
Alteori (și cazuri'e acestea sunt dese» — 
agronomul „își termină" ce ere de făcut ș: 
pleacă acasă cu mult înaintea tractoriștilor.

Biroul organizației de bază U.T.M din 
S.M.T. Caracal nu exercită un control rigu
ros pe teren, ci se mulțumește să anun
țe agronomului de sector CLtare acțiune, 
fără să urmărească îndeplinirea ei Se :nte- 
lege astfel de ce nu mai luceazâ bine Bur- 
nea Ștefania Tovarăși: dtn comitetul U.T.M 
știu acest lucru, dar nu fac nimfe.

Un licru trebue știut de tovarășii din bi
roul organizației de bază U.T.M.: educarea 
utemistei Burnea Ștefania va evea ca urmare 
îmbunătățirea activității ei pe linie profe
sională șl de organizație. Atunci și munca 
cu tinerii tractoriști va fi cu mult mai ușoară. 
Și lucrul acesta nu mai poate întîrzia.

R. CALARAȘANU

¥

★ ★

In Casa pionierilor din Oradea se des
fășoară o bogată activitate.

Iată în fotografia noastră un aspect 
dela cercul de aeromodelism. Instructo
rul de pionieri Nagy Anton explică pio
nierilor Constantin Corodeanu și Hada 
Virgil felul în care trebue construit un 
nou aeromodel.

★ ★

★

Pentru o Germanie unită și democrată
Mitingul tineretului berlinez
BERLIN 6 (Agerpres). — A.D.N. trans- 

reita: La Sporthel e de pe Aleea Stalin din 
Berlin a avut loc un mare mtting al tine- 
ret-l-i berlirxz, consacrat celei de a 4-a a- 
ithersari dela publicarea in Republica De- 
a»cra'.a Germană a legii cu privire la tine
re-. La t -.mg au fost de față J. Dieckmann, 
președintele Camerei Populare a R.D Ger- 

șt Walter Ulbricht, vicepreședinte al
-ii de miniștri al R.D. Germane și

prun secretar al GC. al P.S.U.G.
In cuvântarea 

guluL Walter 
Ccnsiliuiui de 
mane a vorbit 
tineretului din 
g-j- emul dela Bonn duce o politică de mili
tarizare și de pregătire a unui nou război. 
Ei a subliniat că spre deosebire de aceas
tă politică, în Republica Democrată Germa
nă datorită grijii permanente a P.S.U.G. i 
s-au creaț tineretului toate condițiile pen
tru dezvoltarea intelectuală și fizică.

Walter Ulbricht s-a oprit asupra necesi
tăți rezolvării pașnice a problemei germane 
și a creării unei Germanii unite, democrate 
și iubitoare de pace. El a subliniat că în 
timp ce guvernul R.D. Germane a luat în 
repetate rînduri măsuri in vederea realizării 
unei înțelegeri pe întreaga Germanie, guver
nul dela Bonn, ignorînd inițiativa pașnică 
a R.D. Germane, duce o politică de adîn- 
cire a desmembrării patriei, de militarizare 
a Germaniei occidentale și de pregătire a 
unui război.

Pnrticipanții Ia miting au întâmpinat cu 
aplauze furtunoase declarația lui Walter 
Ulbricht cu privire la faptul că propunerile 
făcute la conferința dela Berlin de către 
V. M. Molotov, corespund pe deplin intere
selor poporului german care dorește fier
binte încheierea tratatului de pace cu Ger
mania și unificarea patriei pe baze demo
crate și pașnice.

rostită în cadrul mitin- 
Ulbricht, vicepreședinte al

Miniștri al R.D. Ger- 
despre situația tragică a 
Germania occidentală, unde

Memorandumul șomerilor vestgermani
Crearea unei Germanii democrate, unite, 

încheierea unui tratat de pace echitabil și 
retragerea trupelor de ocupație, acordarea1 
suveranității Germaniei unite, cît și posibi
litatea pentru reprezentanții Germaniei ‘ " 
est și vest de a expune punctul lo.r de 
dere în problema unificării 'Germaniei 
conferința miniștrilor afacerilor externe 
celor patru puteri.

S. Denghin a promis să predea memoran
dumul delegației șomerilor vestgermani de
legației sovietice 1a conferința miniștrilor 
afacerilor externe. <

înainte de a-1 vizita pe Denghin, delegația. 
a încercat fără succes să obțină o audiență 
la comandanții sectoarelor occidentale ale 
Berlinului.

★

Președintele Comitetului Central al șome
rilor din Berlinul occidental a prezentat un- 
raport. Participanții la conferință au adoptat 
un program de ajutorare a șomerilor și au ' 
ales delegați la conferința muncitorilor pe 
întregul Berlin.

BERLIN 6 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : O delegație de șomeri, rmneitori ne
voiași. și pensionari din Germania occiden
tală, în frunte cu W. Idler, președintele co
mitetului vestgerman al șomerilor, l-a vizi
tat la 4 februarie pe S. Denghin, reprezentan
tul Înaltului comisar al U.R.S.S. la Berlin.

Delegația i-â înmînat lui S. Denghin un 
ttorrmdum cu rugămintea de a-1 preda 
V.M. Molotov, ministrul afacerilor exter

ne al U.R.S.S. In acest memorandum șome
rii din Germania occidentală îl roagă pe 

M. Molotov, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., să sprijine la conferința miniș
trilor afacerilor externe următoarele reven
dicări ale șomerilor vestgermani:

★

memorandum
lui

de
ve
la 
al

V.

★

La 4 februarie a avut loc la Berlin sub 
lozinca „Pentru muncă, unitate și pace, îm
potriva tratatului cu privire la „comunitatea 
defensivă europeană" o conferință a șomeri
lor din Berlinul occidental.

Ședința Consiliului de Miniștri al
BERLIN 6 (Agerpres). — Ziarul „Neues 

„Deutschland" a publicat un comunicat al De- 
pa.rtamentu'ui presei de pe lingă primul mi
nistru al Republicii Democrate Germane în 
oare se spune că la 4 februarie 1954 a avut 
loc sub președinția primului ministru al R. 
D Germane, Otto Grotewohl, o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane. In conformitate cu propune
rile Consiliului Central al UniunifeTineretu- 
lui Liber German, Consi'iul de Miniștri a 
hotărît luarea de noi măsuri în vederea a- 
plîcării legii privitoare la participarea tine
ret!, lui la construcția R.D. Germane și la 
ajutorarea tineretului.

In legătură cu această problemă a luat, 
cuvântul Walter Ulbricht, vicepreședinte al 
Consiliu'ui ’ de. Miniștri al R. D. Germane. 
El a subliniat că rezultatele aplicării legii 
cu privire la tineret constitue un exemplu 
pentru viața pașnică a tineretului din întrea
ga Germanie.

conferința muncitorilor pe

R. D. Germane
La ședință au 

nea o serie de 
agriculturii R D Germane Exph'cațiiTe în 
legătură cu această problemă au fost date de 
Paul Șcholz, vicepreședinte ai Consiliului 
de miniștri și ministrul agriculturii șisilvi-" 
culturii al R. D Germane. El a declarat că 
aceste măsuri prevăd sporirea continuă a 
producției agricole și îmbunătățirea simți-, 
toare a aprovizionării populației cu produse 
alimentare.

Consiliul de Miniștri a ascultat raportul 
ministrului industriei grele, Fritz Selbmann, 
despre situația industriei combustibilului.

fost examinate de aseme- ■ 
măsuri pentru dezvoltarea

„Scânteia tineretului"
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Conferința dela Berlin
a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri

Lucrările consfătuirii 
lucrătorilor din' sovhozurile 

Uniunii Sovietice

Poporul sovietic își propune candidajii 
pentru alegerile de deputati 

în Sovietul Suprem al U. R. S. S.
BERLIN 6 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Ședința din 5 februarie a conferinței mi

niștrilor afacerilor externe a fost prezidată 
de V. M. Molotov.

S-a discutat punctul 2 de pe ordinea de 
zi — „Problema germană și sarcinile asi
gurării securității europene".

După c>um se știe, în ședința precedentă 
V. M. Molotov a expus poziția delegației so
vietice în problema căii de unificare a Ger
maniei §i a făcut propuneri cu privire la 
constituirea unui guvern provizoriu al în
tregii Germanii și la ținerea unor alegeri li
bere pe întreaga Germanie.

J. F. Dulles, care a luat primul cuvîntul 
în ședința din 5 februarie, a declarat că a 

‘citjt declarația lui V. M. Molotov șl a stu
diat propunerile prezentate de el, dar nu a 
putut „da o interpretare încurajatoare" a- 
cestor documente.

După cum se știe, în declarația sa din 4 
februarie, V. M. Molotov a arătat că planul 
luj Eden, sprijinit de miniștrii celorlalte 
două puteri occidentale, este pătruns de 
neîncredere față de forțele democratice ger
mane și nu poate asigura alegeri cu ade
vărat libere și cu adevărat democratice în 
Germania, întrucît acest plan prevede ține
rea alegerilor sub controlul unor state străi
ne și în condițiile presiunii politice a mari
lor monopoluri, a organizațiil -r fasciste, mi
litariste și a altor organizații antidemocra
tice asupra alegerilor. In același timp, după 
cum a arătat V. M. Molotov, propunerile 
sovietice deschid calea spre unificarea Ger
maniei ca stat iubitor de pace șl democrat 
și prevăd ținerea unor alegeri cu adevărat 
libere efectuate de germani înșiși, de orga
nizațiile lcr democratice!

In legătură cu propunerea făcută de dele
gația sovietică cu privire la ținerea unor a- 
legeri libere în întreaga Germanie, Dulles a 
declarat că ea nu este acceptabilă, deoarece 
n-ar asigura respectarea drepturilor demo
cratice ale poporului german. Dulles n-a 
citat niciun argument care să confirme a- 
ceastă afirmație a sa. El s-a dedat la atacuri 
.vehemente la adresa Republicii Democrate 
Germane, încercînd să prezinte ca nedemo
cratică orînduirea statornicită în această re
publică. Tot ce a spus Dulles în această pri
vință a fost o repetare a unor vechi afir
mații, de mult respinse, ale propagandei a- 
mer ioane.

Dulles a recurs la această metodă de dis
cutare a problemei pentru a prezenta lucru
rile ca și cum între Germania occidentală 
pe.de o parte, și Republica Democrată Ger
mană pe de altă parte, nu este cu putință 
nici un fel de contact în vederea constituirii 
unui guvern provizoriu al întregii Germanii.

Dulles a declarat că guvernul dela Bonn 
nu va accepta propunerea sovietică și a a- 
dăugat că cele trei puteri occidentale nu-1 
vor sfătui niciodată s-o accepte. Pornind 
dela premize care sunt în contradicție cu a- 
devărata stare de fapt, Dulles a declarat că 
scopul propunerilor sovietice ar fi... împie
dicarea alegerilor în Germania.

Este de remarcat faptul semnificativ că 
Dulies a trecut sub tăcere atitudinea S.U.A. 
față de propunerea delegației sovietice de a 
6’ retrage, înaintea alegerilor, trupele de o- 
cupație ale S;U.A., Angliei și Franței din 
Germania occidentală și trupele U.R.S.S. — 
din Germania răsăriteană, cu excepția unor 
contingente restrln.se lăsate pentru îndepli
nirea funcțiunilor de pază.

A luat apoi cuvîntul Georges Bidault, care 
a repetat după Dulies că propunerea delega
ției sovietice este inacceptabilă prin însuși 
fondul ei și nu poate fi tradusă în viață.

Pentru Bidault, această pretinsă imposibi
litate de a traduce în viață propunerea so
vietică constă în faptul că, potrivit propu
nerii sovietice, ținerea unor alegeri libere 
trebuie să fie precedată de crearea unui gu
vern. provizoriu al întregii Germanii de că
tre parlamentele Republicii Democrate Ger
mane și Republicii Federale Germane cu par
ticiparea largă a organizațiilor democratice. 
Bidault a susținut că constituirea unui ase
menea guvern provizoriu al întregii Ger
manii ar fi cu neputință, deoarece pînă în 
prezent încercările de a stabili un contact 
între reprezentanții celor două părți ale 
Germaniei au rămas fără succes. Bidault a 
nesocotit totodată faptul că această situație 
se datorește nu refuzului păturilor largi ale 
populației, atît din Germania occidentală, cit 
și din Germania răsăriteană, de a lua loc in

. ' . /

BERLIN 6 (Agerpres) — Stmbătă după 
amiază a avut loc cea de a 12-a ședință a 
Conferinței dela Berlin a miniștrilor de 
externe ai celor 4 puteri Primul a luat cu
vîntul Georges Bidault care deși a vorbit 
despre . necesitatea „spiritului Înțelegerii" a 
recurs din nou la vechile argumente pentru 
a apăra planul propus de .puterile occiden
tale. Bidault a declarat că el nu vede cum 
se poate realiza o apropiere între proectul de 
plan propus de U.R.S.S. și proectul de plan 
occidental.

A urmat la cuv,înt Eden, care a declarat 
că nu poate accepta propunerea sovietică în 
primul rînd pentru că, potrivit acestei pro
puneri. ar urma ca între guvernele celor 
două Germanii să se realizeze o înțelegere. 
Or, după părerea sa, întrucît în cele două 
Germanii există regimuri diferite, o înțele
gere între ele nu este posibilă.

Referindu-se la propunerea sovietică cu 
privire la ținerea de alegeri libere în germa
nia, Eden a ocolit tocmai faptul că propune
rea sovietică prevede retragerea simultană a 
trupelor de ocupație din' Germania răsă
riteană cit șl din cea apuseană.

Luînd cuvîntul V. M. Molotov a declarat 
că după ce a ascultat observațiile d-lui Bi
dault și ale d-lui Eden a tras concluzia că 
este necesar ca schimbul de păreri să fie 
continuat. El a declarat că delegația sovie
tică ține să atragă atenția participânților la.

Opinia publică belgiană despre importanța acordurilor comerciale încheiate cu Răsăritul
fante vor crește de peste două ori în corn-BRUXELLES 6 (Agerpres). — Luînd cu

vîntul în Camera Depuțaților din Belgia, in 
cadrul discuțiilor pe marginea bugetelor pe 
1954 alo Ministerului Afacerilor Externe și 
Ministerului Comerțului Exterior, Meurice 
ministrul, comerțului exterior, a subliniat 
deosebita importanță a acordului comercial 
semnat la 30 ianuarie cu- U.R.S.S., precum 
și a acordurilor comerciale cu Polonia și Ce
hoslovacia. Ministrul a relevat faptul că

„Scânteia tineretului"
Pag 4-a 7 februarie 1954 

jurul aceleiași mese, ci încăpățînări; vîrfuri- 
lor guvernante dela Bonn, care acționează în 
detrimentul cauzei restabilirii unității ger
mane.

Discursul lui Bidault a arătat că el, ca și 
partenerii săi american și englez, nu are în
credere în forțele democratice din Ger
mania.

Tratînd de sus poporul german, el a ca
lificat drept „stranie" propunerea sovietică 
ca pregătirea legii electorale și ținerea ale
gerilor să fie considerate o chestiune a ger
manilor înșiși. Bidault a afirmat că în cazul 
acesta este problematic dacă vor fi alese e- 
lemente cu adevărat democratice și iubitoare 
de pace. Bidault a spus că după părerea lui 
există motive care fac cu neputință aplicarea 
propunerii sovietice. El a afirmat, între al
tele, că nu se poate ajunge la nicio înțele
gere între cele două părți ale Germaniei, de
oarece guvernul de la Bonn nu vrea să intre 
în contact cu guvernul Germaniei răsăritene. 
In afară de aceasta, Bidault a subliniat că 
guvernul de la Bonn nu poate să renunțe la 
acordurile de la Bonn și Paris și prin a- 
ceasta să se izoleze, după cum s-a expri
mat el, de comunitatea occidentală. Așa dar, 
Bidault a contrazis propriile sale afirmații 
că acordurile de la Bonn și Paris nu ar fi 
un obstacol în calea unificării Germaniei.

Bidault consideră că unul din obstacolele 
în calea adoptării propunerii sovietice este 
faptul că ea prevede retragerea trupelor de 
ocupație atît din Germania răsăriteană, cit 
și din Germania occidental, încă înainte de 
ținerea alegerilor pe întreaga Germanie pen
tru a exclude orice amestec și presiune din 
partea puterilor străine în ținerea acestor 
alegeri.

in felul acesta, Bidault a arătat că res
pinge această propunere a delegației sovie
tice. Potrivit afirmațiilor lui Bidault, pre
siunea forțelor armate ale puterilor străine 
în timpul alegerilor ar putea fi preîntimpi- 
nată prin crearea unei comisii pentru supra
vegherea alegerilor, alcătui‘ă din reprezen
tanți ai acelorași puteri străine. In încheiere, 
Bidault a declarat din nou că este cu ne
putință să se stabilească un contact între 
cele două părți ale Germaniei în vederea 
creării unui guvern provizoriu al întregii 
Germanii. De aceea, el a insistat asupra fap
tului că rezolvarea problemei germane tre
buie să înceapă prin ținerea unor alegeri pe 
întreaga Germanie, în conformitate cu pla
nul Eden.

După Bidault a luat cuvîntul Eden. El a 
pretins că poziția delegației sovietice este 
determinată de neîncredere in instituțiile 
parlamentare. Eden nu a adus însă nici o 
dovadă în sprijinul aceste: afirmații.

Mergînd pe urmele lui Dulies și Bidault, 
și el a calificat propunerea sovietică ca „vă
dit inacceptabilă" și a adăugat că nu vede 
nici un motiv pentru a-și modifica planul, 
deși nu consideră că acest plan este perfect 
și că nu ar putea fi îmbunătățit în chestiu
nile de amănunt.

Eden s-a ocupat apoi de premizele externe 
îndreptate spre asigurarea libertății Germa
niei unite și dezvoltarea ei ulterioară pe o 
cale democratică, iubitoare de pace, expuse 
în declarația lui V. M. Molotov.

Ministrul afacerilor externe al Angliei a 
repetat din nou' în termeni foarte generali 
că .planul englez ar acorda viitorului guvern 
al întregii Germanii deplina libertate de a 
hotărî dacă să adere sau nu la gruparea mi
litară a uuterilor occidentale proiectată sub 
numele de „armata europeană".

Referindu-se Ia întrebarea pusă de V. M. 
Molotov — de ce să nu fie lăsați germanii 
să elaboreze ei înșiși o nouă lege electorală 
pe întreaga Germanie, care să corespundă 
situației actuale — Eden a pretins că acest 
iucru este cu neputință, deoarece cele două 
regimuri existente in Germania „nu pot co
labora în acest scop".

Dl. Eden și-a susținut propunerea ca ale
gerile din Germania să fie organizate sub 
controlul puterilor ocupante ale Germaniei și 
a asigurat că aceste alegeri ar putea preîn- 
timptna reînvierea naționalismului și mili
tarismului german. Eden a repetat teza ce
lorlalți doi miniștri occidentali, după care 
crearea unui guvern provizoriu al întregii 
Germanii ar fi cu neputință. In med cu to
tul neîntemeiat și fără nici o dovadă, el a 
afirmat că, făcind această propunere, dele
gația sovietică ar fi fost călăuzită de dorin
ța de a împiedica ținerea alegerilor in Ger
mania.

Eden a declarat că consideră inaccepta
bilă propunerea sovietică privitoare la retra

Ședința din 6 februarie
conferință asupra următoarei probleme de cea 
mai mare importanță : la discutarea probi e- 
mei germane nu trebue uitată chestiunea 
obligațiilor financiar-economice ale Germa
niei legate de urmările războiului. V M. Mo- 
lotov a amintit că în nota adresată la 
15 august 1953 guvernelor Statelor Unite, 
Angliei și Franței, guvernul U.R.S.S. a pro
pus ca incepind dela 1 ianuarie 1954 Ge"- 
mania să fie scutit^de a mai plăti datoriile 
In cadrul reparațiilor de război cu excepția 
obligațiilor rezultînd depe urma tranzacțiilor 
comerciale precum și reducerea obliga
țiilor decurgind din întreținerea trupelor de 
ocupație. Pînă în prezent guvernele S.U.A., 
Angliei și Franței nu au dat nici un răspuns 
în această privință și nu au luat nici o 
hotărire.

In continuarea cuvîntâril sale V. M. Mo
lotov a declarat câ delegația sovietică con
sideră că nu este just ca Germania occiden
tală sâ suporte in continuare aceste poveri- 
După cum se știe guvernul Uniunii Sovieti
ce a luat o serie de măsuri menite să ușu
reze obligațiile financiar-economice ale 
R. D. Germane legate de urmările războiului. 
V. M. Molotov a arătat că conferința dela 
Berlin trebue să se ocupe de problema 
scutirii poporului german de obligațiile 
financiar-economice legate de urmările răz
boiului. „Este extrem de Important, a spus 
V. M. Molotov, ca poporului german să-i' fie 

aceste acorduri contribuie la lărgirea co
merțului cu țări'e Europei răsăritene.

Meurice a declarat: „Ne bucură că aceste 
acorduri comerciale vor contribui la reduce
rea șomajului"

Deputatul liberal Kronacker, a declarat în 
cuvîntarea sa că sprijină politica guvernu
lui în ceeace privește lărgirea comerțului cu 
țările din Răsărit. Cine a vizitat Uniunea So
vietică în ultima vreme, a spus el. s-a în
tors cu convingerea că U.R.S.S. urăște răz
boiul, că năzuiește spre coexistența pașnică 
Economia U.R.S.S. se dezvoltă intr-un ritm 
rapid.

Presa belgiană subliniază că potrivit nou
lui acord încheiat cu U.R.S S„ schimburile 
comerciale între cele două părți contrac- 

gerea trupelor de ocupație din Germania 
încă înainte de alegeri, deși această propu
nere ere drept scop să excludă orice presiune 
sau amestec din partea puterilor străine 
în alegerile pe întreaga Germanie. încercînd 
să-și justifice poziția în această ches
tiune, Eden a afirmat că în Germania răsă
riteană, pe lingă forțele armate sovietice er 
exista și forțe armate germane. Eden a tre
cut în mod intenționat sub tăcere faptul 
binecunoscut că in Germania occidentală au 
și fost refăcute forțe armate importante sub 
masca de formațiuni polițienești, de fron
tieră' și altele.

In încheiere. Eden a declarat că consi
deră cu totul inacceptabile pentru delega
țiile țărilor occidentale principiile pe care 
se întemeiază propunerea sovietică.

A luat apoi cuvintul V. M. Molotov, care 
s’a ocupat de observațiile făcute de Dulies, 
Bidault și Eden asupra punctului de vedere 
al delegației sovietice în problema căii spre 
unificarea Germaniei și cu privire la pro
punerea sovietică referitoare la constituirea 
unui guvern provizoriu comun al întregii 
Germanii și la ținerea de alegeri libere pe 
întreaga Germanie. V. M. Molotov a arătat 
că conferința examinează o problemă com
plexă care cere o mare atenție și de aceea 
este inadmisibil ca in cursul discu iilor să 
se recurgă la procedee ca denaturarea pozi
ției uneia din părți pentru a înlesni criti
carea ei.

V. M. Molotov a amintit participunților la 
conferință prevederile principale ale propu
nerii prezentate de delegația sovietică.

V’. M. Molotov a subliniat că denaturind 
poziția delegației sovietice, particloan::: la 
conferință au pretins că Uniunea Sovietică 
n-ar dori alegeri libere in Germania. Acest 
lucru, a spus Molotov, ar fi ușor de criticat 
dacă Uniunea Sovietică s-ar situa intr-ade
văr pe o asemenea poziție. Dar ea nu se 
situează pe o asemenea poziție. Ea se pro
nunță pentru unificarea Germaniei, pentru 
reamînarea alegerilor Ebere în Germania și 
pentru organizarea lor de către germani în
șiși V. M. Molotov a a'ătat că oroourterea 
sovietică asigură tinerea unor alegeri cu a- 
devănat libere și democratice in Germania. 
Vorbind despre atacurile miniștrilor puteri
lor occidentale, Împotriva regimului politic 
statornicit în Republica Democrată Germa
nă, Molotov a subliniat că aceste atacuri o- 
glindesc refuzul de a țke seama de tartele 
istorice. Molotov a arătat că diferența din
tre 'egimul existent in Republica Democra
tă Germană și cel din Republica Federală 
Germană nu înseamnă deloc că nu se oorie 
găsi o cale pentru coordonarea acțiunilor lor. 
dacă cele două părți isi vor propune ca sar
cină comună garantarea păcii și securită::: 
pentru sine și pentru celelalte țări. V. M. 
Molotov a dovedit de asemenea netemeini
cia temerilor exprimate în ședința din 5 fe
bruarie ca nu cumva ducă retragerea trupe
lor de ocupație ale celor patru outer: cin 
Germania, în conformitate cu propunerile 
sovietice, în Germania răsăriteană să ră- 
mînă un număr considerabil de forțe poli
țienești. Molotov a arătat că afirmația că 
forțele polițienești din Republica Democrată 
Germană ar depăși din pune* de vedere nu
meric forțele polițienești din Germania oc
cidentală, nu corespunde realității și că gu
vernul R. D. Germane a orepus și continuă 
să propună guvernului Germanici occiden
tale să ajungă la o înțelegere în privința 
efectivelor poliției, a armamentului și a re
partizării lor în cele două părți ale Germa
niei.

In încheiere, V. M. Molotov a declarat că 
unele discursuri rostite în ședința din 5 fe
bruarie pot fi considerate drept un refuz de 
a încerca să se ajungă la un acord in ches
tiunea în discuție. Delegația sovietică este 
însă de părere că trebuie căutate căile spre 
un acord.

După cuvîntarea lui Molotov, Dulles a 
propus ca luni 8 februarie să se țină o șe
dință secretă pentru a se examina chestiu
nile lăsate pentru această ședință atunci 
cînd s-a discutat primul punct de pe ordinea 
de zi a conferinței — „Cu privire la măsu
rile pentru micșorarea încordării în relațiile 
internaționale și la convocarea unei confe
rințe a miniștrilor afacerilor ,externe ai Fran
ței, Angliei, S.U.A., Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Chineze". Această propu
nere n-a întimpinat nici un fel de obiec-, 
țiuni. Miniștrii s-au înțeles de asemenea să 
examineze în această ședință chestiuni de 
procedură. S-ia stabilit că la 6 februarie, șe
dința se va întruni ca de obicei Ia ora 15.

limpede că nu-i vor mai fi cerute datoriile 
pentru reparații, precum și pentru întreți
nerea trupelor de ocupație'. V. M. Molotov 
a .prezentat conferinței propunerea : Cu pri
vire la măsurile pentru ușurarea obligațiilor 
financiar-economice ale Germaniei legate de 
urmările războiului.

In continuarea conferinței au urmat dis
cuții legate de punctul doi al ordinei de zi. 
Eden și Dulies au rostit scurte cuvintări în 
care nu au pomenit nici un cuvînt despre 
propunerea lui V- M Mclotov

Luînd cuvîntul V. M. Molotov a întrebat 
dece dnii Eden și Dulies ocolesc în cu
vântările lor o serie de chestiuni principale 
legate de problema germană clim ar fi scu
tirea poporului geiman de obligațiile finan
ciar-economice.

Participanții la conferință au adoptat apoi 
o rezoluție comună potrivit căreia în ședința 
de lunj care va fi o ședință restrînsă ur
mează să se discute probleme legate de 
punctul unu al ordinei de zi, precum și dife
rite probleme de procedură asupra ordinei 
în care se va desfășura discutarea punctului 
trei al ordinei de zi: Despre tratatul de stat 
cu Austria.

• După ce s-a căzut de acord ca în ședința 
de marț: să continue discuțiile în legătură 
cj punctul doi aî ordinei de zi, ședința de 
simbâtă a luat sfirșiL 

oarație cu anul trecut, ceea ce este de o mare 
importanța pentru economia Be'giei și Lu
xemburgului.

Acest acord, scrie ziarul catolic „Metro
pole* din Anvers, va contribui la succesul 
luptei împotriva șomajului, in deosebi in re- 
giuni'e flamande. Construcția de vase de 
transport și vase frignrifere, care urmează 
a fi livrate Uniunii Sovietice, va da de lu
cru muncitorilor noștri flamanzi din in
dustria de construcții navale pe o perioadă 
de cîțiva ani.

Importanța acestui acord comercial este 
subliniată de asemenea de ziarul burghez 
„Nouvelle Gazette* din Bruxelles de ziarul 
,.Monde Anversois* și de alte ziare bel
giene.

MOSCOVA 6 (Agerpres). - TASS tran- 
, smite ■ La 5 februarie. în cadrul consfătui- 
I rii unionale a lucrătorilor din sovhozuri. 
I convocată de Comitetul Central al Partidu

lui Comunist al Uniunii Sovietice și de Con
siliul de Miniștri a! U.R.S.S. au continuat 

I dezbaterile pe marginea raportului prezen- 
' tat de Alexei Coz'.ov. ministrul sovhozurilor 
ai U.R.S.S.

Participanții la conferință au întimpinat 
cu căldură apariția in prezidiu a lui G. M. 
Ma'encov, N. S Hrușcev, K. E Vcroșilov, 
L.M. Kaganovici ,A. I. Mikoian, M. Z. Sabu
rov. M. G. Pervuhin, -N. M. Șvernik, P. N. 
Pospelov, N. N. Șatalin.

Lucrătorii din sovhozuri și oamenii de ști- 
1 ință care au luat cuvîntul la dezbateri și-au 

împărtășit experiența, au criticat lipsurile
■ în munca sovhozurilor, au vorbit despre re

zervele a căror folosire va face cu putință 
sporirea considerabilă a producției de ali
mente și materii prime pentru industrie.

N. S. Hrușcev, prim secretar al Comitetu- 
j lut Central al P.C.U.S. — întimpinat cu a- 

p'auze prelungite — a rostit o amplă cu
vin tare.

In încheiere, participanții la consfătuire 
au adoptat în unanimitate un apel adresat 

• tuturor lucrătorilor din sovhozuri, in care 
•li cheama sa desfășoare întrecerea socialis
tă pentru îndeplinirea cu succes a hotărîri- 
Ior plenarei din septembrie a C.C. a! 
P.C.U.S. cu privire la dezvoltarea continuă 
a agriculturii U.R.S.S.

-----o------

in Consiliul ds Securitate
NEW YORK 6 (Agerpres). — TASS trans- 

1 mile: In ședința sa cin 5 februarie, Consiliul
■ de Securitate a trecut la examinarea plîn- 

garii Israelului împotriva Egiptului în le
gătură cu „restricțiile introduse de Egipt

. in privința trecerii prin Canalul de Suez a 
vaselor comerciale care se îndreaptă spre 

I Israel".
Fundamentîndu-și piîngerea, delegatul Is- 

l raelu'.ui a declarat că „neținînd seama de 
interzicerea" cuprinsă în rezoluția din 17 
septembrie 1951 a Cons' iu’.ui de Securitate 

i guvernul Egiptului „continuă să pună piedici 
legale navigației prin Canalul de Suez și 
și-a extins chiar blocada asupra vaselor 

! care se îndreaptă spre portul Eilat din Is
rael (golful Akaba). sau asupra vaselor 
care pleacă din acest port".

Delegatul Egiptului a declarat că plinge- 
rea Israelului împotriva Egiptului este lip- 

I sită de orice temei, deoarece Egiptul nu a 
, încălcat niciodată și nu încalcă libertatea 

navigației și principiile dreptului internați
onal. El a subliniat că dela I septembrie 
1951 și pină în prezent, autoritățile Egiptu
lui au perchezi ionat in Canalul de Suez 
numai 0.17% din vase’e comerciale care au 
trecut prin canal. Delegatul Egiptului a de
clarat că au fost percheziționa:e numai a- 
ce'.e vase care se îndreptau spre porturile 
din Israel și numai unele mărfuri au fost 
confiscate. El a adăugat că guvernul egip
tean este nevoit să recurgă la asemenea 
măsuri de autoapărare din cauza acțiunilor 
agresive ale Israelului împotriva Egiptu
lui și în special din cauza încălcării de că
tre Israel a acordului general de armistițiu 
încheiat intre Egipt și Israel in zona demi
litarizată E'.-Audja.

Următoarea ședință a Consiliului de 
Securitate consacrată problemei în discuție 
a fost fixată pentru 15 februarie.

întrunirea dela Kremlin 
a studenților și elevilor 

din Moscova
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans

mite : Peste 2500 de studenți dela instituții
le de învățământ superior și elevi dela șco
lile medii tehnice din Moscova s'-au întru- 
nit la 1 februarie în marele Pa'at al Krem
linului. Ei au examinat cu interes sala de 
arme, vechile castele, bisericile.

Cei mai buni maeștri ai artelor din Mos
cova au prezentat un mare program artistic 
pentru tineret. La întrunirea de'.a Kremlin, 
alături de tinereții din Moscova, au luat 
parte oaspeții sosiți din republicile unionale, 
precum și din țările de democrație popu
lară. --•--

Aristofan, declarat... 
comunist în S.U.A.

LONDRA. 6 (Agerpres). —
Intr-un articol redacțional, ziarul „Daily 

Mail'* ironizează isteria anticomunistă din 
Statele Unite. Ziarul re’atează că cenzura 
americana a interzis recent o serie de pasa
je din comediile vechiului dramaturg grec. 
Aristofan, pe motivul că ele ar fi pătrunse 
de „idei comuniste". Aristofan, scrie ziarul, 
era cel mai sincer critic al epocii sale și 
iată că cu 2.400 de ani mai târziu operele 
lui au fost cenzurate.

Reamintind că și eroul legendelor engleze, 
Robin Hood, a fost de asemenea declaiat 
„comunist" de către adepții lui McCarthy, 
„Dai y Mail" scrie: „întreaga lume a fost 
indignată și zguduită atunci când înainte 
de război se ardeau cărți pe rug in Germa
nia. Astăzi același lucru se intlmplă in Sta
tele Unite". -- •--

Scurte știri
• La 5 februarie șl-a început lucrările ple

nara Comitetului pentru decernarea premi lor 
Stalin in domeniul artei și literaturii, de pe

I lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
e La 3 februarie a sosit la Varșovia 

Gunnar Myrdal, secretarul executiv al Co
misiei economice O.N.U. pentru Eurcpa. 
G. Myrdal este Însoțit de adjunctul său, M. 
Burynskiand. și de un grup de funcționari ai 
secretariatului Comisiei.

e Presa bri’.anică relatează că Reginald 
Maudiing, secretarul economic al Minîsteru- 

I lui de finanțe, a declarat că guvernul bri- 
' tank crede ca li mea ar profita foarte mult 
' d’.n extinderea comerțului cu țări e Europei 

răsăritene. „Sper că vom putea realiza a- 
! ceasta* — a declarat eL

• Tir.rri muncitori și uceckl care se âi- 
i torceau 5n Germania occidentală după o vi

zită făcută in R. D. Germană, au fost arestați 
de poliție la frontiera Bavariei. Ei au fost 
avertizați să nu pomenească nici un cuvînt 
despre realizările din R. D. Germană pentru 
că „altfel vor avea de suferit*.

• Huliganii fasciști sparg vitrinele 
chioșcurilor cu ziare care vlnd ziarul „Neue 
Volkszeitung", pent-u că acesta cuprinde dări 
de seamă obiective asupra conferinței miniș
trilor afacerilor externe și asupra propuneri
lor lui V. M. Molotov pentru o soluționare 
pașnică a problemei germane.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans
mite : In aceste zile, milioane de alegători 
sovietici propun pe cei mai buni fii și fiice 
ale poporului drept candidați în alegerile de 
deputați pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Campania electorală este în toi în toate 
republicile sovietice. Pretutindeni adună- 

j rile electorale consacrate propunerii de 
I candidați se desfășoară în condițiile unui 
I uriaș avlnt politic. La aceste adunări au 

fost propuși cu mare însuflețire drept candi
dați în alegerile pentru forul suprem al pu
terii de stat condicători ai Partidului Comu
nist și Guvernului Sovietic, muncitori și ță
rani. oameni de știință, scriitori, reprezen
tanți de seamă ai vieții publice.

Metatorgiștli din Leningrad și artiștii 
dela Teatrul de Operă și Balet au propus 
drept candidat pe cunoscutol compozitor 
Vasili Soloviev-Sedoi, iar profesorii, confe
rențiarii și studenții dela Universitatea de 
stat din Kazan, au propus candidatura mare
lui savant sovietic academicianul Ivan Bar
din.

Alegătorii din Gruzia au propus drept can
didați pe Givi Djavanișvili, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. Gruzine, 
pe Ivan Metreve’i, oțelar la uzina metalur
gică din Transcaucazig și pe alții. Printre 
candidaiții poporului leton se află generalul 
de armată Ivan Bagramian, cunoscutul om 
de știință Jean Pejve, președintele Acade
miei de Științe a R.S.S. Letone și alții. Oa
menii muncii din Azerbaidjanul Sovietic hu 
propus candidatura lui Firidum Aii Ogiî 
Aliev, cunoscut mecanic de locomotivă, a 
mareșa’ului de aviație Konstantin Verșinin 
a lui Rubab Alikulieva, maestră a recoltelor 
bogate, a lui Șamam Gasanova, de două 
cri Erou al Muncii Socialiste, președinta 
colhozului „1 mai". *

MOSjCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Din toate republicile unionale sosesc știri

Întâlnirea internaiională de lupte clasice 
dintre echipele R. P. R. și R. S. F. S. R.

Simbătă seara, sala sporturilor dela Flo
reasca, a găzduit întîlnirea internațională 
prietenească de lupte clasice dintre echi
pele R.P.R., și R.S.F.S. Ruse.

Peste 3.000 de spectatori au urmărit cu 
viu interes disputarea celor 8 partide care 
au prilejuit întreceri dirze și spectaculoase 
de un înalt nivel tehnic.

înainte de începerea întîlnirii, Evgheni1 
Sizii, conducătorul delegației sportive sovie
tice, a transmis un călduros salut sporti
vilor romini. Cuvintul de răspuns a fost ros
tit de Iov. Petre Capră, membru în Comi
tetul pentru Cultură Fizică și Sport. După 
intonarea imnurilor de stat ale R.P.R. și 
U.R.S.S. căpitanii celor două echipe N. Be
lov (R.S.F.S.R.) și D. Cuc (R.P.R.) au 
schimbat tradiționalele fanioane și buchete 
de flori.

întîlnirea internațională dintre cei mai 
buni luptători din R.P.R. șl R.S.F.S. Ruse 
a scos din nou în evidență înalta măestrie 
și avansatele cunoștințe tehnice ale luptă
torilor sovietici, care au obținut victoria cu 
scorul de 7—1.

Cu mare Interes au urmărit spectatorii în- 
tilnirea din cadrul categoriei 57 kg. dintre 
campionul lumii Boris Gurevici (R.S.F.S.R.) 
și tinărul M. Schultz care a debutat cu a- 
cest prilei în echipa reprezentativă a țării 
noastre. Schurltz a luptat cu mult curaj în • loc întîlnirea internațională de lupte dintre 
fața experimentatului «oortiv sovietic. In- echipele secunde ale R.P.R. și R.S F.S.R. 
tilnirea a fost foarte dinamică, către siîr- (Agerpres)

lurii Auerbach a câștigat cel de al XXl-lea 
campionat de șah al U.R.S.S.

KIEV 6 (Agerpres). — TASS transmite: 
In cadrul celui de al XXI-lei campionat 

de șah al U.R.S.S., la 5 februarie s-au jucat 
partidele întrerupte.

In partida cu Bannik, marele maestru A- 
verbach a continuat foarte puternic în fina
lul de figuri ușoare și la mutarea 62-a .și-a 
silit adversarul să cedeze. In urma acestei 
victorii, lurii Averbach, indiferent de rezul
tatele din ultima rundă, a cucerit locul intii 
în clasament și titlul de campion unional. 
Spectatorii au aplaudat călduros pe cîștigăto- 
rul campionatului.

Taimanov a cîștigat la Livșin. Datorită ace
stei victorii, el l-a ajuns în clasament pe 
Korcinoi. Bannik a pierdut la Flohr și Șam- 
kovici și a terminat remiză partida cu Lisl- 
țîn. Tot cu un rezultat de egalitate au luat

Nout ați
Intr una din cele mai mari săli din capi

tala Norvegiei, teatrul-cinema „Coloseuin" 
s-a disputat la 5 februarie întîlnirea inter
națională prietenească de lupte libere dintre 
echipele U.R.S.S. și Norvegiei.

întîlnirea de lupte libere dintre echipele 
U.R.S.S. și Norvegiei s-a încheiat cu scorul 
de 8—0 în favoarea luptătorilor sovietici. 
Spectatorii au aplaudat călduros înalta niăes- 
tile a luptătorilor din U.R.S.S.

■ La inițiativa Direcției centrale pentru 
cultură fizică și sport, la 5 februarie a sosit 
la Moscova echipa suedeză de hochei pe 
ghiață „NAKKA". Sportivii suedezi vor susține 
mai multe intîlniri prietenești cu hocheișlii 
sovietici. Primul joc se va disputa la 7 fe
bruarie pe patinoarul stadionului „Dinamo", 
unde echipa clubului „NAKKA" se va întîlni 
cu hocheiștii de la „Zenit" Moscova.

■ Luna aceasta, sportivii Uniunii Sovietice 
vor participa la patru campionate mondiale 
și europene. Patinatorii sovietici se vor în-

Spect acole
duminică 7 februarie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă ți Balet al
R.P.R.: Travlaia (seara); Teatrul de stat de 
Operetă: Vînt de libertate (ora 10), Casa cu 
trei fete (seara); Național „I. L. Caragiale" 
(Stud-lo): Gaițele (ora 10). Ultima oră (ora 
l‘>). Martin Rogers descoperă America (ora 
191: Național „I. L. Caragiale" (Comedia): 

I Floarea purpurie (orele IU și 15), Fata fără 
zestre (ora 19); Municipal: Afaceriștii (ora 

I 10). Clinele grădinarului (ora 15). Lumina dela 
: Uimi i -••<-.■ Tineretului: Simeon Albac (sea

ra): Studioul Actorului de Film „C. Nottara": 
Iașii în carnaval (ora 10.30), (în sala Teatrului 

' „C Nottara") Nepoții gornistului (seara), (în 
sala Teatrului C.C.S ); Armatei (B-dul G-ral 
Magheru)- De partea cealaltă (ora 10); Cazul 
Bennet (seara): Muncitoresc C.F.R. (Ciulești): 
Vinovați fără vină (ora 15), Vara furtunoasă 
(seara); Teatrul Evreesc de Stat: Cismarul 
cel isteț (seara): Ansamblul de Estradă al 
R.P.R.: Festivalul modei (ora 16), Fără mă
nuși (ora 19 45) ■

CINEMATOGRAFE: Patria: Sub vechea mo
narhie. Republica, București: Fiica regimen
tului; 1. C. Frimu, 23 August: Corăbiile atacă 

despre desemnarea de candidați pentru Sovie
tul Suprem al U.R.S.S. Adunările electora.e 
din orașele și satele Țării Sovietice au un 
caracter de masă. La ele participă pături.e 
cele mai largi ale popuilației. muncitori. ;ă- 
răni, intelectuali. Alegătorii din toate colțu
rile țării desemnează în unanimitate drept 
candidați pentru organul suprem al puteri 
de stat pe conducătorii Partidului Comu
nist și ai Guvernului Sovietic. G. M. Malen
kov, V. M. Molotov, N. S. Hrușcev, K. E. 
Vorcșilov, N. A. Bulganin, L. M. Kagano
vici, A. I. Mikoian, M.Z. Saburov, M. G. 
Pervuhin.

Printre candidați figurează oameni ai știin
ței și antei, inovatori în producție, maeștri al 
recoltelor bogate și activiști pe tărim social. 
La combinatul de lină pieptănată Krasfio- 
hotm din Moscova a fost desemnat candidat 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. maistrul 
țesător Alexandr. Ciutkih.

Personalul spitalului „Pirogov" a propus 
candidatura lui Alexăndr Bakulev, președin- 
te'e Academiei de Științe Medicale a U.R.S.S.

Eminentul agrobiolog Nikolai Țîțin este 
propus de colectivul de lucrători dela Expo
ziția agricolă unională.

Profesorii și studenții de la Institutul de 
electromecanică pentru pregătirea de ingi
neri feroviari au desemnat drept candiddt pe 
cunoscutul feroviar Viktor Blajenov, meca
nic de locomotivă.

Printre candidați! propuși de locuitorii din 
Moscova se află Nikolai Mihailov, secretar 
al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., 
Mihail Iasnov, președintele Sovietului din 
Moscova. Ekaterina Martianskaia, învățătoa
re emerită, Zidaida Lebedeva, activistă pe 
tărîm social și alții.

La adunările electorale din Letonia au fost 
propuși candidați pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. August Kirhenștein, vicepreședinte 
al Academiei de Științe a R.S.S. Letone, 
scriitorul Ilya Ehrenburg și Alexăndr Grass, 
lăcătuș la uzina „Vef".

șit Gurevici a inițiat o serie de atacuri mai 
hotărite, acumulind punctele necesare victo
riei. Sub semnul unei lupte din cele mai 
dîrze s-a desfășurat și întîlnirea dela cate
goria 67 kg. dintre maeștrii sportului VI. 
Rosin (R.S.F.S.R.) și D. Cuc (R.P.R ). 
Arătînd mai multă forță în lupta lâ sol. 
care i-a permis să domine situația, Rosin a 
c.iștigat victoria la puncte.

Singura victorie a echipei R.P.R. a fost 
obținută de L. Bujor care în limitele cate
goriei 87 kg., a dispus prin tuș în minutul 
10 de V. Nicolaev (R.S.F.S.R ).

Iată celelalte rezultate tehnice înregistrate: 
cat. 52 kg.: V. Illinih (R.S.F.S.R.) dispune 
la puncte de A. Ruszi (R P.R.); cat. 62 kg.: 
V. Staschevici (R.S.FS.R.) învinge la puncte 
pe Fr. Horvath (R.P.R.); cat. 73 kg.: VI. Ma- 
neev (R.S.F.S.R.) dispune prin tuș în minu
tul 2’48” de St. Gorbg (RPR) ; cat. 79 kg.: 
N. Belov (R.S.FS.R) întrece la puncte ce 
M. Belușica (R.P.R.) , cat. peste 87 kg. Pri- 
tîcenco (R.S.F.S.R.) obține victoria la puncte 
în fața lui A. Suli (R.P.R.).

La sfîrșit spectatorii au aplaudat cu căl
dură minunata comportare a luptătorilor so
vietici.

Astăzi dimineață, cu începere dela ora 10, 
in sala sporturilor dela • Floreasca va Avea 

sfirșit partidele Ragozin-N'ejmetdinov, Li-lien- 
thal-Borîsenko, și. Petrosian-Furman. Bîvșsv 
a obținut victoria în partida cu Sokolski. Con- 
vingîndu-se că Gheller a făcut o mutare foar
te bună, Ilivițki nu a mai. continuat partid.i 
și a cedat Flohr a pierdut la Nejmetdinov.

înaintea ultimei runde, clasamentul are ur
mătoarea înfățișare: 1. Averbach — 14 punc
te; 2-3 Korcino' și Taimanov — 12*/2 puncte; 
4-5. Lisițîn și Petrosian — ll‘/2 puncte; 6-7. 
Nejmetdinov și Holmov — 10 puncte; 8-9. 
Gheller și Suetin — 9'72 puncte ; 10. Furman 
— 9 puncte; 11-12 Borisenko și Bîvșev — 
872 puncte; 13. Flohr — 8 puncte; 14-16. 
Bannik. Ilivițki și Lilienthal — 772 puncte; 
17. Ragozin — 6'/2 puncte; 18. Livșin — 6 
puncte; 19. Șamkovici — 5V2 puncte; 20. 
Sokolski — 4V2 puncte.

sport ioe
trece împreună cu sportivi din Nbrvegia, 
Suedia, Olanda, Austria, Anglia, Franța, Ita
lia și din alte țări în cadrul campionatelor 
europene de patinaj viteză care se desfășoară 
în Elveția.

Un mare grup de schiori sovietici â plecat 
în Suedia, pentru a participa la campionatele 
mondiale. In scurt timp, sportivii sovietici 
vor lua parte la alte două campionate mon
diale, de patinaj viteză (femei) și hochăi pe 
ghiață.

Peste o săpfămînă, la Leningrad va începe 
întîlnirea internațională prietenească de gim
nastică Ia care vor participa echipele feme- 
nine ale U.R.S.S.,. R.P Ungare, R. Ceho
slovace și <R.D. Germane, .precum și echijjeie 
masculine ale U.R.S.S., R. Cehoslovace și 
Finlandei.

La sfîrșitul lunii februarie, la Moscovă, vor 
evolua boxeurii din R. P Romînă, precum și 
maeștrii patinajului artistic din R. P. Ungară, 
R.D. Germană și R. Cehoslovacă.

fortărețele (Amiralul UșakOv seria Ii-a); În
frățirea între popoare, Maxim Gorki: China 
primește ansamblul R.P:R.; Elena Pavel: Co
moara din insula păsărelelor; Lumina: Omul 
cu 1000 de fețe; Victoria: Soldatul victoriei 
(seria II-a); Gh. Doja: Nunta lui Crecinski; 
Alex. Popov: Aventurile lui Alioșa Ptițîn; 8 
Martie, Alex. Sabia: Cotitura cea mare; Va- 
sile Roaită: Prin India; Grlvița: Ciuc și Ghec; 
Constantin David: Nu-i pace sub măslini; 
Flacăra: Tata în vacanță; T. Vladimirescu: 
Avantgarda de sacrificiu; Arta: Luptătorii po
porului, Cîntecul preeriei; Cultural: Vapănță 
cu Andel; 8 Mai: Zoia; Popular: Cu inima 
tînără: Mihail Eminescu: Egor Bulîciov și 
alții; Miorița: Strada hotarului; Moșilor: Re 
vizorul; Donca Simo: Zona de vest; Ilie Pin- 
tilie: Călătorie îndepărtată; Volga: Călin Vul
turul; 1 Mai: Africa (seria II-a); Libertății: O 
afacere importantă; N. Bălcescu- Campionul 
boxului; Rahova: Vgștîtonil vremurilor noi 
(Belinskî); Olga Banele: Centenarul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale", Campionatele 
mondiale de tenis de masă.
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