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Sarcini ale organizațiilor utemiste 
în domeniul creșterii animalelor

Interesele economiei naționale, necesi
tatea satisfacerii cerințelor mereu cres- 
cinde de aprovizionare a populației mun
citoare cu carne și produse animale im
pun sporirea continuă a numărului de a- 
nimale și a productivității lor. Cu toate 
că la începutul anului 1953, efectivele de 
bovine, ovine și porcine au depășit pe 
acelea dinaintea războiului, șeptelul, pro
ducția sa, nu au crescut în proporție co
respunzătoare față de nevoile de consum 
sporite ale populației.

Deaceea, sarcina principală în dome
niul creșterii animalelor este de a asigu
ra o astfel de creștere a șeptelului și o 
astfel de mărire a productivității lui încît 
în următorii 2—3 ani să se asigure o sim
țitoare îmbunătățire a aprovizionării popu
lației muncitoare dela orașe și sate cu 
produse alimentare și a industriei ușoa
re cu materii prime-

Legea adoptată de Marea Adunare Na
țională, privitoare la măsurile pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor, în anii 
1954—1956, în R.P.R., a fost elaborată 
tocmai pentru rezolvarea acestei sarcini. 
Ea prevede măsuri de creștere continuă a 
efectivelor de animale și păsări și îm
bunătățirea speciilor și calității lor, de 
sporire a productivității animalelor, de 

- asigurare a bazei furajere și de introdu
cere în practica creșterii animalelor și 
păsărilor â cuceririlor științei înaintate.

Munca tinerilor crescători și îngrijitori 
de animale și păsări din unele regiuni ale 
țării ca de pildă Lucreția Praf, Gogaț 
Eleonora dela Q. A.S. din Vălenii de Munte 
Ploești, dovedește că tineretul lucrînd cu 
entuziasm și pricepere este capabil să adu
că un serios aport în sporirea numărului 
și în ridicarea productivității animalelor. 
Mulți tineri crescători și îngrijitori au 
devenit cunoscuți întregii țări. Sarcina 
stă acum în concentrarea eforturilor pen
tru a îndeplini prevederile recentei legi

Dar numărul tinerilor care lucrează în 
domeniul creșterii animalelor este insu
ficient. Mai dăinue încă în rîndurile unor 
tineri părerea că profesia de crescători 
de animale „e nedemnă'1 pentru ei, „e 
o muncă înjositoare". Unele organizații 
utemiste nu Combat această atitudine, 
nu iau poziție a-rătînd tinerilor cu astfel 
de păreri rolul și însemnătatea participă
rii tineretului la creșterea animalelor. Sînt 
și activiști care ignorează rostul creșterii 
animalelor și ca urmare nu-i acordă nicio 
însemnătate.

Plenara X-a a C C. al U.T.M. a atras 
atenția organizațiilor utemiste asupra lip
surilor în acest domeniu și le-a obligat 
să ia măsurj pentru îmbunătățirea situa
ției. Trebue obținută o asemenea îmbunătă
țire încît să determine o serioasă mobili
zare a tineretului la dezvoltarea creșterii 
animalelor.

E nevoe în primul rînd de un număr 
mai mare de tineri în acest domeniu. Ti
neretul își însușește mai ușor metodele 
înaintate și îndrăgește repede această 
profesie. El simte o mare mulțumire su
fletească cînd culege toadele muncii stă
ruitoare, depuse, se simte însuflețit de 
un puternic sentiment patriotic știind că 
munca îi este pusă în slujba creșterii 
buneistări a poporului muncitor. Pe de 
altă parte, el își dă seama de marile fo
loase care se trag din creșterea animale
lor. „Cu vitele scoți sărăcia din casă" 
spune un proverb. Sînt tineri care năzu- 
esc să devină crescători de animale, să 
îmbrățișeze această profesie care-ți dă 
mari satisfacții. Aceste năzuințe însă tre
buesc sprijinite și tinerii ajutați să devi
nă mulgători, îngrijitori de viței, de porci, 
de oi. Este important ca organizațiile ute
miste să le explice necontenit tinerilor în
semnătatea, prețuirea acestei profesii.

Organizațiile utemiste au datoria să 
propună conducerilor gospodăriilor de 
stai și colective să trimită în muncă la 
ferme pe tineri' care doresc acest lucru

Dar pentru a crește animale, nu este 
deajuns numai dragostea pentru profe
sie, ci și cunoașterea regulilor științifice 
de hrănire, îngrijire și adăpostire a ani-, 
malelor, a căilor de îmbunătățire perma
nentă a raselor pentru creșterea producti
vității De această necesitate încep acum 
sa-și dea seama nu numai muncitorii din 
gospodăriile de stat și colectiviștii care 
se bucură de mai rpultă îndrumare, dar 
și țăranii muncitori cu gospodării indi
viduale.

Statul a creiat posibilități pentru ridi
carea nivelulu1 de cunoștințe zootehnice al 
celorTce muncesc. La sate funcționează 
cursuri trienale în unele gospodării co
lective, cursuri agrozootehnice de masă 
de trei luni în gospodării colective și în
tovărășiri, la căminele culturale se orga
nizează conferințe pentru țărani' munci
tori Bibliotecile cuprind o serie de bro
șuri de popularizare, ziarele, radio-ul 
popularizează metodele înaintate. In mun
ca de răspînd're a cunoștințelor zooteh 
nice, o contribuție prețioasă pot aduce 
lectorii și referențiî utemiști.

In colaborare cu filialele și subfilialele 
S.R.S.C. comitetele regionale și raionale 
U.T.M. trebuie să organizeze ținerea de 
conferințe despre mîndria de a fi crescă
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•— Lucrul acesta, nu este executat con
form procesului tehnologic — i-a spus u- 
temista Pclixenia Wildt, utemistel Ileana 
Vințe, în momentul înapoierii lucrului.

De cind la fabrica „lanoș Herbac” din 
Cluj, s-a aplicat metoda comsomolistei 
Lidia Savelieva — controlul pe fiecare 
fază de operație — exigența muncitorilor 
a crescut. Ei doresc ca oamenii muncii 
să cumpere încălțăminte trainică și fru
moasă. Deaceea, atunci cînd observă gre
șeli la semifabricate, le înapoiază pe loc, 
pentru a fi refăcute.

In fotografie : utemlsta Polixenia Wildt, 
explică utemistei Ileana Vințe în ce con
stă greșala ei.

O expoziție a industriei locale

tor de animale, despre avantajele crește
rii animalelor, despre înaintatele metode 
științifice de creștere a animalelor. Se 
cere organizațiilor utemiste să ajute pe 
tineri să-și organizeze învățătura, să-i în
drume.

Există și alte posibilități de ridicare a 
pregătirii profesionale a crescătorilor de 
animale. Schimburile de experiență, în- 
tîlnirile cu fruntași constitue căi prețioa
se, care pot fi folosite din plin. In toate 
acestea trebue urmărite și scoase puter
nic în evidență metodele de muncă ale | 
fruntașilor și stahanoviștilor și genera-1 
Uzate într-o măsură cît mai mare.

Organizațiile utemiste din școlile med’i | 
tehnice au obligația să se ocupe stăruitor: 
de însușirea aprofundată a cunoștințelor 
de către elevi și studenți, de organizarea 
practicii, în așa fel încît tinerii să păstre
ze legătura strînsă cu terenul, să-și verifice 
și să-și însușească temeinic cunoștințele. 
Tinerii specialiști au un rol foarte în
semnat în domemul creșterii animalelor. 
E important, deaceea ca ei să fie astfel 
educați încît să aștepte cu nerăbdare 
plecarea în muncă la ferme sau în mun
ca de îndrumare.

Fără asigurarea bazei furajere este de 
neconceput dezvoltarea creșterii animale
lor. Asigurarea bazei furajere constitue o 
problemă de căpetenie și ea trebue rezol
vată cu multă pricepere. Animalele se 
dezvoltă mai bine și produc mai mu't 
cînd au alimentație cît mai bogată, for
mată din nutrețuri cît mai diferite și cînd 
nutrețurile sînt îmbinate rațional, cînd in 
timpul verii au pășune bună.

Utemiștii și tinerii pot da în această 
privință sugestii cu privire la întinderile 
ce trebuesc semănate cu furaje, la soiu
rile de furaje ce trebuesc semănate Dar 
ei pot da mult ajutor la strîngerea și de
pozitarea la timp a furajelor, alcătuind e- 
chipe de șoc, la păstrarea și folosirea cu 
chibzuială a furajelor, asumîndu-și sarci
na de a controla această muncă și de a 
face propuneri prin posturile utemiste de 
control în unitățile socialiste pentru com
baterea risipei sau a proastei organizări 
a furajării animalelor.

Utemiștii își pot lua deasemeni sarci
na de a cultiva cu furaje terenurile nefo
losite.

In rezolvarea tuturor acestor sarcini 
inițiativa tinerilor și utemiștilor și între
cerea joacă un rol foarte însemnat. Spri
jinirea și încurajarea inițiativelor și în
trecerii constitue astfel o sarcină de mare 
răspundere a organizațiilor utemiste.

Sarcinile organizațiilor utemiste, ale 
activiștilor și ale fiecărui utemist în do
meniul creșterii animalelor nu se limi
tează însă numai aci Studiind documen
tele de partid, însușindu-și cuceririle ști
inței, cercetînd experiența locală, organi
zațiile utemiste, activiștii și fiecare ute
mist trebue să vadă ce posibilități are fie
care unitate socialistă și gospodărie indi
viduală dintr-un raion anume pentru a 
crește mai multe animale, ce posibilități 
de lărgire a bazei furajere există etc.

O sarcină actuală a tinerilor crescători 
este de a asigura buna adăpostire și îngri
jire a animalelor, ferindu-le de ger și de 
urmările viscolului care a bîntuit zilele 
trecute. Totodată, e nevoie ca tinerii să 
facă parte din pichetele de pază împotri
va atacurilor lupilor.

îndeplinirea prevederilor recentei legi 
va avea ca urmare o îmbunătățire a apro
vizionării populației muncitoare. Aceasta 
stîrnește și mai mult ura și încercările u 
nor elemente chiaburești și a altor ele
mente dușmănoase de a frîna și submina 
îndeplinirea măsurilor pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor. Sarcina organizații
lor utemiste constă în a educa pe tineri 
în spiritul vigilenței și a-i mobiliza în 
vederea preîntîmpinării și zdrobirii orică
ror încercări ale dușmanului.

Discutarea în ședințe de birou a pro
blemelor muncii tineretului din domeniul 
creșterii animalelor trebue să intre în o- 
bișnuința comitetelor regionale și raio
nale U.T.M , așa cum trebue să intre în 
obișnuința activiștilor cînd merg pe te
ren controlul muncii organizațiilor ute 
mfs.îe în acest, domeniu. Trebue lichidată 
nepăsarea, mânca superficială, de supra
față pe care o desfășoară, unii activiști 
utemiști ca cei din unele raioane ale re
giunii Bacău. Ei trebue să-și însușească 
cunoștințele necesare, să studieze cu per
severență, hotărîrllr partidului și guver
nului, literatura tehnico-științifică de 
specialitate și să-și însușească experiența 
înaintată a inginerilor, tehnicienilor și 
crescătorilor de animale fruntași. Se 
cere comitetelor regionale și raionale 
U. T. M, să-și îndrepte atenția cu 
toată seriozitatea și răspunderea asupra 
muncii tineretului în domeniul creșterii 
vitelor, asupra muncii de mobilizare a 
tineretului la dezvoltarea șeptelului și la 
ridicarea productivității animalelor.

A ajuta la îmbunătățirea simțitoare în 
următorii 2—3 ani a aprovizionării popu 
lației muncitoare cu produse animale și 
a industriei ușoare cu materii prime — 
aceasta este una din sarcinile urgente și 
de onoare ale organizațiilor utemiste.

TG. MUREȘ. (deîa cores- 
pondentul nostru Pintea 
Alexandru).

Zi’ele trecute s-a deschis 
în orașul Tg. Mureș o expo
ziție a întreprinderilor indus
triei locale. In ultimii ani 
sfaturile populare din Re
giunea Autonomă Maghiară, 
au sprijinit dezvol’arei in
dustriei locale, înființ’nd 
combinate șl întreprinderi 
ca de exemplu: Combinatul 
Industriei Locale „Lazăr 
Odort” din Tg Mureș. Între
prinderea raională „7 Noem- 
brie" din Miercurea Ciuc. 
„Ioszef Attila” din Odorhei, 
„11 Iunie-’ din Sfîntul Gheor- 
ghe, „Republica" din Reghin, 
și altele.

Expoziția oglindește uria
șe’e realizări obținute numai 
în cîțiva ani cte experiență 
a acestor unități ale indus
triei locale in domeniul valo
rificării resurselor locale 
pentru spori-ea producției 
bunurilor de larg consum ne
cesare oamenilor muncit

Primul pavilion al exp-»- 
ziției înfățișează realizările 
întreprinderilor comunale, în
treprinderii de locuințe și lo
caluri cît și ale întreprinde
rilor regiona’e de construc
ții. Astfel numai Intreprin 
derea regională de C ns- 
truct’H Și-a îndeplinit planul 
pa anul 1953 în proporție de 
115 la sută. Printre construc
țiile executate de această în
treprindere 6e află și clădi
rea fabricii de amidon din 
Sînrimlon, atelierele meca
nice ale cooperativei meș’e- 
șugărești „Ciocanul", clă
direa Școlii Medii Tehnice 
și Textile din Sfântu-Gheor-

ghe șl multe altele, a că
ror machete și fotograhi 
sînt expuse în standuri.

Intr-un alt pavilion sînt 
expuse produsele Combina
tului Industriei Locale „La
zăr Odon“ din Tg. Mureș. 
Combinatul are în momen
tul de fată 23 de unități pro
ductive. Printre cele mai im
portante produse prezentate 
la expoziție se află diferite 
calități de hîrtie foto-sensibi- 
lă, articolele fabricii de sobe 
de teracotă, ale fabricii de 
cărămizi, obiecte de sticlă, 
produse chimice ca : soluție 
de sodă caustică, esență de 
ceai, cheag pentru lapte. De
asemeni sînt expuse produ
sele fabricii de biscuiți, ale 
presei de ulei, articole de țe
sături ale fabricii care a în- 
ceout în acest an să producă 
p’.ăpumi, precum și alte pro
duse ale celorlalte fabrici ale 
combinatului.

Produsee întreprinderii ra
ionale „Ioszef Atila“ din 
orașul Odorhei. ocupă un în
treg pavilion.

Intreprinderl'e și-au înde
plinit planul de producție pe 
anul 1953 în proporție de 
112 la sută. Fabrica de ce
ramică din comuna Corund 
care se ocupă cu olăritul, 
și-a creiat o adevărată fai
mă. Aci se produc vase, cas
troane, ulcioare, vase pentru 
flori, decorate cu motive 
populare, executate cu mul
tă măestrie artistică. In ce
lelalte pavilioane scrtt expu
se produsele întreprinderii 
„Mureșul" din Gheorgheni, 
care produce printre altele 
sirop de smeură. marmeladă, 
fructe uscate, ale întreprin

Piese de schimb pentru tractoare
PLOEȘTI (dela corespon

dentul nostru Puiu Nicolae.)
Colectivul de muncitori, 

tehnicieni, ingineri și func
ționari ai uzinei „I. C. Fri
mu11 din Sinaia s-a angajat 
să asigure parcurilor de 
tractoare în campania de 
primăvară cit mai multe pie
se de schimb fabricate în uzi
na lor. Astfel v.,c contribui 
intr-un timp cit mai scurt la 
repararea tractoarelor nece
sare campaniei de primăvară. 
Ei s-a*u mai angajat să reali 
zeze p'.anu! de producție pe 
trimestrul I al anului 1954 
la piese de schimb cu 15 zi
le înainte de termen la to
naj șl pe sortimente. S-au 
mai angajat să reducă rebu
turile față de procentul ad
mis cu 20 la sută, iar prețul 
de cost să scadă cu 25 
la sută. Prin descoperirea

Viscolul care jucase nebunește deasupra 
orașului trei zile și trei nopți, ridlcind nă
meții la înălțimea caselor, blocînd circulația, 
se opri ca din senin și din înalturi începu s6 
ningă liniștit, așezat, cu fulgi mari și pufoși 
ca și cind aceasta era prima zi a unui în
ceput de iarnă frumoasă și blinda.

Peste întinderea albă, megafoanele au răs- 
pîndit atunci Apelj) Consiliului de Miniș
tri care chema cetățenii la acțiunea de desză
pezire pentru restabilirea circulației și asi
gurarea aprovizionării.

Capitala patriei noastre a trăit momente 
emoționante

Gata la datorie oricînd, militarii patriei 
noastre au dat populației un puternic și ne
precupețit ajutor.

Ceeace vrem să povestim sunt fapte simple, 
izolate, rupte din noianul de atîtea altele 
petrecute în zilele care au trecut, și care au 
demonstrat cu prisosință eroismul tinerilor 
noștri militari.

Trenurile au pornit
Depoul Grivița. Zecile de locomotive ră

măseseră blocate în depou, sau prinse de 
viscol afară ; acum stăteau nemișcate, cople
șite de nămeți uriași.

---- Duminică în tară... -—
• Fetești Zeci de echipe voluntare for

mate de tineri, au lucrat de dimmeatri 
pînă seara lu deszăpezirea orașului și 
liniei ferate Și aici ca și iți alte părți, 
utemiștii au fost in frunte S-au eviden
țiat: Lupa Sergiu șt Șerbănescu Ion. In 
aceiași zi. elevă Școlii Profesionale CFR 
au desgrnpat de sub zăpadă nutrețul ne
cesar hranei vitelor dela gospodăria agri 
colă de stat din localitate

e Pe șoseaua Ploești-Buzău, pînă la 
Urlați, a început să circule normal orice 
vehicol.

• Zeci de mii de icetățeni ai orașului. 
Galați, printre care numeroși tineri și ti
nere conslituiți în 112 brigăzi, au lucrat 
voluntar in tot cursul zilei la deszăpe
zirea străzilor orașului

9 încă din timpul dimineții. în întreaga 
Regiune Autonomă Maghiară, circulația 
pe căile ferate s-a restabilii complect. 
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derii raionale „Republica’’ 
din Reghin care produce ar
ticole de uz casnic, ale în
treprinderii „11 Iunie11 din 
Sfîntu-Gheorghe care produ
ce printre- altele sobe de te
racotă, căruțe, articole de 
timplărie cărucioare, perii, 
etc.

întreprinderea raională ,,7 
Noembrie11 din Miercurea 
Ciuc a expus produsele celor 
17 unități ate sale printre 
care sobe de fontă, gă eți de 
tablă și altele. întreprinderea 
de Industrie Locală „Gabor 
Avram” tot din Miercurea 
Ciuc. acordp o mare atenție 
valorificării apelor minora te 
ce se găsesc în. mare can
titate în acest raion. Intr-un 
alt pavilion sînt expuse arti
cole de larg consum pro
duse de principalele coope
rative meșteșugărești din re
giune. Deasemeni sînt pre
zentate la expoziție și pro
dusele întreprinderilor de in
dustrie locală „1 Mai11 din 
Borsec, „Steagul Roșu” din 
Sovata „Internaționala11 din 
Tg. Mureș.

Un alt pavilion este des
tinat întreprinderii forestie
re regionale „Ilefor”. Aceas
tă întreprindere a obținut 
mari succese prin valorifi
carea rasutselor locale.

Expoziția Industriei Loca
le din Tg. Mureș, este încă 
o dovadă a grijii permanente 
pe care organele locale din 
Regiunea Autonomă Maghia
ră o acordă satisfacerii ne
voilor materiale și culturale 
ale oamenilor muncii ma
ghiari șl romîni.

șl folosirea complectă a 
rezervelor interne vor face 
deasemeni economii în va
loare de 40.7300 lei ’ Pcn- 
truca aceste angajamente 
să fie traduse în viață de co
lectivul .uzinei, conducerea 
administrativă s-a angajat 
să înfăptuiască unele măsuri 
tehnico-organizatorice ca : 
adaptarea unei mașini pen
tru strunji-rea axelor și pis- 
toanelor dela tractoarele IAR 
și K D 35, repere importante 
care vor mărj productivitatea 
muncii cu 300 la sută, cre
area liniilor de fabricație la 
rep>ere de serii mari și cons
truirea cte noi dispozitive 
oentru mașinile de danturat 
pinioane și roți dințate,

Utemiștii uzinei au spri
jinit comitetul de întreprin
dere pentru antrenarea între
gului tineret la întrecerile

socialiste în lupta pentru e- 
conomii și calitatea pieselor 
de . schimb necesare parcu- 
ri’.or de tractoare. Pentruca 
metodele înaintate de lucru 
să fie însușite și aplicate în 
procesul de producție, în 
cadrul uzinei se va deschide 
o școală pentru staha-noviș- 
ti cu un număr de 17 tova
răși. Aceste angajamente lua
te de colectivul uzinei „I. 
C. Frimu” din Sinaia de a 
da tot mai multe piese de 
schimb și de bună calitate, 
sînt o dovadă puternică a 
dragostei și atașamentului 
cu care ei dau viață hotărî- 
ri'.or Plenarei Consiliului 
Central al Sindicalelor din 
13—14 ianuarie 1954, asigu- 
rînd în felul acosta desfă
șurarea muncilor agricole de 
primăvară.

Tinerii înving nămeții

UN SPRIJIN DE NĂDEJDE
Dar locomotivele trebuiau să pornească, 

trenurile trebuiau să meargă normal, gerul, 
zăpada trebuiau învinse.

Au venit militarii. Locțiitorul politic, Lt. 
Gavrilă Ion, după ce dădu citire Apelului 
C.C. al U.T.M., vorbi limpede, răspicat: „Lo
comotivele trebue să meargă !“

Sarcina aceasta a devenit o obligație de 
cinste pentru flecare militar al subunității și 
pentru îndeplinirea ei, nimic nu părea prea 
greu. Militarii utemiști Balcan Mihai, Rob 
Ion, Cioca Aurel au fost și de data aceasta 
în fruntea subunității. Muncind cu avînt, in 
ciuda gerului, militarii au scos din nămeți 
locomotivele.

Nu mijiseră încă zorile atunci când au a- 
juns la depou ș: au început munca. A venit 
amurgul, noaptea, dar nici o clipă nu a în
cetat lupta împotriva munților de zăpadă.

Cînd au mijit din.nou zorile, un șfierat ve
sel a străbătut văzduhul și prima locomo
tivă a început să lunece pe linie, printre zi
durile albe de zăpadă,, răsuflând greu, înă
bușit. După ea au pornit altele.

Militari', cărora gerul le țesuse în jurul 
ochilor o broderie albă priveau cu bucurie 
rezultatul muncii lor de 24 de ore, fără în
trerupere* locomotivele porniseră în întîm- 
pinarea trenurilor înzăuezite.

Ziare pentru cititori
In c.uda viscolului care s-a năpust’t ne

cruțător asupra orașului, rotativele Combi
natului Poligrafic Casa Scînteil „I. V.

Tineri șl tinere din toate colțurile țării, muncitori, țărafii muncitori, funcționari, 
studenți, elevi și ostași! Continuali vă eforturile pentru a contribui la lichidarea 
greutăților pricinuite de viscol! Fiți și de acum înainte in primtl? rinduri!

Faceți ca pretutindeni, pe orice cale de transport, stradă sau ulicioară, circulația 
să se desfășoare nestingherită !

Răspundeți cu dragoste și entuziasm la chemarea Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor; sprijiniți din toate puterile acțiunii; inițiate dc sfaturile popu
lare locale!

întrecerea socialista a pornit cu mai mult aoînt
CONSTANȚA (Dela corespondentul nos

tru Ghițuică Ion).
Muncitorii dela Cooperativa meșteșugărea

scă „Energia” d’n Constanța, dau o deose
bită atenție descoperirii și folosirii rezerve
lor interne ale întreprinderii. Astfel, apli- 
cînd metoda sovietică Voroșin. de pregă
tire și organizarea locului de muncă strun
garul utemist Mușa Murat, care lucrează ia 
strunjirea diferitelor piese ca și la confec
ționarea unor arcuri, a reușit ca in luna 
ianuarie să-și depășească planul de produc
ție cu 200 la sută. îndeplinind planul lunar 
in 10 zile.

★
In acest an, comitetul organizației de bază 

U.T.M. dela fabrica de biscuiți .„Munca” a

în noua lor secție, utemiștii sînt în frunte
CLUJ (dela corespondenta noastră Llvia 

Lovenștein).
Urmînd exemplu! tinerilor dela uzinele 

metalurgice „Mao-Țze-dun” din Capitală, 
tinerii dela uzinele „Industria Sîrmei” din 
Cîmipia Turzil îndrumați de organizația de 
partid și sprijiniți de conducerea uzinei au 
creat prima secție a tineretului producătoare 
de bunuri de larg consum.

Pentru buna desfășurare a procesului de 
producție, utemiștii șl-au îndreptat atenția 
in _primui rind, spre buna organizare a 
muncii.

Ei au propus conducerii uzinei, să ia o 
serie de măsuri tehnico-organizatorice în ve
derea bunei desfășurări a activității.

Secția tineretului este înzestrată acum cu 
un aparat de sudat electric, cu o mașină de 
îndreplat și tăiat sîrmâ și cu rafturi pentru 
depozitarea obiectelor lucrate.

Echipa condusă de utemista Sasz Mar’.a, 
secretara organizației de bază U.T.M. dela 
secția tineretului, confecționează zilnic cite 
2 coșuri cu compartimente și 4 coșuri pă
trate, depăș’ndu-și normele de producție cu 
40 la Sută.

întreprinderile sprijină S.M.T.-urile la reparații
SIBIU (dela corespondentul nostru Popa 

Gavril)
Nu de mult, la sfatul popular regional 

Stalin a fost organizată o consfătuire la 
care au luat parte directorii mai multor în
treprinderi și uzine din regiune. La consfă
tuire s-a analizat felul în care întreprinderile 
din regiune au sprijinit S.M.T.-urile cu pie
se de schimb necesare reparării tractoarelor. 
Conducerile acestor întreprinderi s-au anga
jat ca acest prilej să ajute Ș.M.T-uri'.e la 
repararea tractoarelor și â altor mașini agri
cole, precum și la confecționarea de piese 
necesare acestora în scopul asigurării din 
vreme a începerii campaniei agricole de 
primăvară. Astfel, colectivul uzinei „Indepen
dența11 din Sibiu s-a angajat să repare peste 
planul de producție 30 de tractoare dela mai 
multe S.M.T.-uri din regiune, 30 de mașini a- 
gricole și să confecționeze 4200 piese de 
schimb pentru tractoare I.A.R. șl K.D. 35.

Stalin11, nu s-au oprit nici o clipă. Ziarele 
trebuiau să apară și au apărut. Oamenii 
muncii le așteptau. Vro'au să citească știri 
din întreaga lume, să afle vești despre vis
colul care se abătuse cu atîta furie deasupra 
Europei, și câte mâi altele. Dar. cum să a- 
jungă aceste ziare la centre? La chemarea 
Combinatului au răspuns, dând dovadă de 
eroism militarii Schwartz Mihai șl Taugrer 
Ion care pe tractorul „Stalineț” au-străbă
tut orașul dela un capăt la altul înfruntind 
gerul 20 de ore în șir împărțind ziarele la 
centrele de difuzare.

Pîine, alimente...
Zăpada căzută .din abundență, a îngreuiat 

nu numai circulația dar și posibilitățile de 
aprovizionară .a populației. Apelul Consiliu
lui de Miniștri cerea folosirea tuturor mij
loacelor pentru a se realiza .normala apro
vizionare cu alimente' a oamenilor muncii.

Răspunzând acestei chemări, subunitatea 
comandată de militarul utemist Drăguț 
Gheorghe,' neprecupețind nici un efort a des
zăpezit: într’un .timp record căile , de acces 
la depdzitul de alimente „Antrefrig”. Pe a- 
ceste căi camțoânele transportau acum ali
mente Ie centrele de distribuire ale Capi
talei .

Dar și. acestea erau înzăpezite. In fața 
centrelor de bîine nr. 9 și 27 din sir Pa- 
pazoglu, sub comanda serg. maj. Vrapciu 

Ion, militarii lucrau cu însuflețire la deșză- 
pez re. in numai câteva ore cele două centre 
distribuiau pâine populației din cartier.

Pe buzele fiecăruia dintre cei care, cum
părau pâine se găseau cuvinte de mulțumire 
pentru militarii patriei noastre care n’au pre
cupețit nimic pentru a le veni iu ajutor. 

desfășurat o muncă temeinică pentru antre
narea întregului tineret în întrecerea socia
listă pe bază* de contracte. Avînd ca obiec
tiv principal îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan, tinerii au obținut în luna iă- 
nu ari ? fmm ~ 2

Astfel, brigada a Il-a dela secția maș’nl 
— preparat și copt biscui ii — condusă de 
ntem*.s.a Xazarde Emin, maistru de fabri
cație. ș.-a fepâșlt normele de lucru cu 31

Tot ta fel șl brigada l-a condusă de ute- 
mista Safti Elena, care lucrează la .ambala
rea biscuiților in celofan, și-a depășit planul

■ . • . lunii ianuarie
91,97 la sută. » .

O contribuție 4e seamă la ușurarea proce- 
sului de prodacție a adus-o inițiativa tînă-

a introdus un dis
pozitiv la ■»y— de confecționarea paturilor 
de fier.

Cu ajutora! onesM Inovații, muncitorii 
dela aces: s- *-- <. --:ș!t să dea peste 
plan, cu 10 pater na; mult.

La secția tinere: _ _ tvoducătoare de bu
nuri de larg cons_- lucrează acum mai 
mu.te sart'.mente. ca ăe pildă: coșuri de 
pîlne, grătare de car--, suporturi pentru 
maș nile de călcat, „cri și a'.te produse 
de larg consum necesare oamenilor muncit

Din prima lună a a-. . 1954 și pînă în
prezent au fost corifee i - :e "a secția tinere
tului 1048 coșuri pentru : seimuri, 580 gră
tare din tablă. 510 suport.- oentru mașinile 
de călcat și 100 paturi de fi-er.

In mod deoseb’t s-au evk- lat în această 
direcție utemisteie Coran Lecr.tina și Tu- 
rlan Ana, care deși au ver. : de - .țină vreme 
la această uzină, lucrează acum cu multă 
îndemînare și pricepere, la ccice fază ie 
operație a produselor de larg consum.

In cadru'. uzinei s-au format patru etftfx 
de reparații din care fac pane m c ac' -| ■ *s 
nici precum și tineri stahanoviș:'. și :~j_ *? 
în producție. Muncind cu elan peir.ru a-ș res
pecta angajamentele luate, numai in Ceva 
zile, muncitorii di.n cadrul cchipe’or as e- 
parat în întregime aproape 3 tractcare apar- 
ținimd S.M. T. -■ului din Sibiu. Dea semen.'. 
parațiile sînt în curs de desfășor. >e, a;En- 
du-se într-un stadiu înaintat și al e trac'.oert 
Printre cei evidențUți în această murară se 
numără comunistul A omenea nu \:.~:ia:e. 
utemlstul Dragomir Vasile, tână-u.’, Faîeri 
Eduard, stahanovlst și alții. Multe din pie
sele necesare tractoarelor au și fost confec
ționate. In mod deosebit s-a evidențiat ti- 
nărul strungar Cristian loan. Organizîndu-și 
bine munca el a reușit să-și depășească nor
ma la confecționarea de axe mobile cu peste 
300 la sută.

Circulă tramvaiele
Și tramvaiul 6 și tramvaiul 26 — șl a- 

proape toate celelalte linii străbat Capitala 
pe o mare întindere. Viscolul a înzăpezit și 
liniile acestea.

Mii de militari alături de muncitor:, func
ționari, tineri și bătrîni, lucrând cu elan au 
reușit să deszăpezească această importantă 
arteră de circulație în numai câteva ore.

Tramvaiul 26 a fost printre primele care 
a început să circule normal, iar printre mi
litarii care s’au evidențiat în mod deosebit 
în această muncă Se numără militarul comu
nist Hubert lacob și utemiștii Văduva Gheor
ghe, Hâncu Ion, Oanță Ștefan.

'A'
Celor povestite li s’au alăturat în zilele 

următoare încă rl.e zeci și zeci de fapte sim
ple dar puternic grăitoare prin înaltul lor 
conținut patriotic. Și acum — in munca pen
tru înlăturarea urmărilor viscolului, pentru 
deszăpezire și buna aprovizionare, milițienii 
sunt alături de oamenii muncii.

Această acțiune la care participă cu 
entuziasm zeci de mii de oameni ai muncii, 
dovedește in mod grăitor legătura indestruc
tibilă dintre armată și poporul muncitor, 
faptul că poporuj nostru are in armata sa un 
apărător puternic și un spri’it de nădejde.

Serg. major DINU SĂRARU 
și serg major FLORIN CONSTANTINESCU 

—— ...și în Capitală -----
• Brigada U. T M. turnătorie oțel și 

fontă dela uzinele „23 August" a desză
pezit străzile Cartierului și șoseaua prin
cipală 700 de tineri antrenați de organi
zația de U T.M. au deszăpezit linia tran
sportorului și ■ acoperișurile atelierelor. 
Cinci brigăzi de tineri au muncit la des- . 
zăpezirea liniei de tren dela Halta Țitan.

o încă de dimineață, tinerii dela ateli
erele C F R -Grivița Roșie s au adunat in 
curtea atelierelor Au pornit apoi la des
zăpezirea căit Griviței și a stațiilor de 
tramvai de pe cuprinsul ei. O parte din 
tineri au curățat zăpada din curtea ateli
erelor Centrale C.F R. Grivița Roșie.

9 De dimineață deputatul Căprișan a 
trecut pe la fiecare cetățean de pe strada 
Alton S-au înțeles : peste o oră ei erau 
strânși cu toții pe stradă cu lopețile pe 
umăr. Spre după amiază pe stradă vu- 

■ teau trece mașinile!

peir.ru


Un inceput bun 
lipsit de continuitate

Lucrăm

Studiind lucrările Plenarei lărgite a C;C. 
el P.M.R., și ale Plenarei a X-a a C.C. ’al 
U.T.M. biroul comitetului orășenesc U.T.M. 
Timișoara a trecut lia luarea unor măsuri 
concrete în vederea îmbunătățirii calității 
produselor în întreprinderile producătoare 
de bunuri de larg consum.

Luîn-du-se in discuție, în una din ședințe, 
problema luotei tineretului pentru îmbună
tățirea calității produselor, a fost scos la 
iveală faptul, că :n unele întreprinderi cum 
ar fi de pildă, fabricile „Ștefan Plavăț", 
..Industrie linei", cooperativa „Îmbrăcămin
tea" și altele, calitatea produselor și a con
fecțiilor este încă necorespunzătoare. Aceasta, 
datorită faptului, că atît brigăzile de pro
ducție cît și unii tineri în lupta pentru spo
rirea producției, neglijează problema calită
ții. Pentru lichidarea lipsurilor manifestate 
în munca tineretului, biroul comitetului oră
șenesc U.T.M. Timișoara a luat o serie de 
măsuri care să întărească munca organiza
țiilor de bază, U-T-M. din industria ușoară 
și alimentară.

Curind după ședință au fost organizate 
două consfătuiri, la care au participat cei 
mai buni tineri, fruntași și stalwnoviști din 
industria ușoară și alimentară. La aceste 
consfătuiri tinerii au arătat felul în care 
se ocupă ei de organizarea muncii în vederea 
îmbunătățirii calității produselor. Consfătui
rile cu dat posibilitatea să se facă o analiză 
temeinică a muncii desfășurate pînă atunci 
•e tineri, pentru obținerea unor produse de 
u-ă calitate și au constituit un pas înainte 

în ceeace privește extinderea experienței 
•mintate de lucru.

Unele comitete ale organizațiilor de bază 
T M. din întreprinderile din Timișoara au 

trecut in scurt timp după acestea să discute 
n a tunari generale problemele legate de 

șnc- res producției și în special, de îmbună- 
t’ț re.3 calității produselor. Ca urmare a u.nei 

temeinice desfășurate de comitetele 
•-■-g-.-ict-t: i r de bază U.T.M., brigăzile ute- 
sciste dtn unele întreprinderi și-eu tatenstfl- 
•::t străduințele în lupta pentru îmbunătă
țirea calității produselor.

Ca c’tex 3 luni în urmă, la cooperativa „Tm- 
——ea'‘-Timișoac3, calitatea confecții
le ra't de dorit. Mu'.te din confecțiile 

rineri trebuiau refăcute. Aproape 
59 «ie perechi pantaloni de schi confecționate 
4e t din brigada utemistă nr. 2 au fost 

- ce către consumatorii din Reș:ța, 
**■* r • te bună calitate. Tinerii din această 
"gerj. au fost nevoiți să refacă din nou 
cu - '■ perechi pantaloni, timp in care ar li 
rcer- da alte produse.

- ra: = crestei situații comitetul organiza
te ce rază U.T.M. a organizat o ședință 
j» cocntret lărgită, în care s-au analizat cau- 
rete ta-e au avut urmări asupra calității 
er- *c; lx A reeșit, că lipsurile provin din 
rt£ en’.a muncitorilor dela secția de croit.

M-.-T.brii comitetului organizației de bază 
TAL au discutat personal cu tinerii care 

i-, fr-edit neglijență In munca lor. Metoda 
>*-?»'‘a de membrii comitetului a dat rezul- 

bune. Tinerii au început să lucreze cu 
-r--: mult spirit de răspundere. Și gazeta de 
jerete dela această întreprindere, prin publi- 
c*rea articolelor scrise de utemtstele Huszak 
’ivea și Meszaros Iuliana a contribuit d'.n 
rin la lichidarea lipsurilor.

Mai existau Insă unii tineri, care tot nu 
’-ordau atenția cuvenită calității confecțiilor. 
Comitetul organizației de bază U.T.M cu 
sprijinul comitetului orășenesc U.T.M. Timi
șoara a convocat o adunare generală deschi
să. unde s-a luat in discuție problema cali-

Tinerii de'.a coooerativa „îmbrăcămintea* 
au hotărît in această adunare să urmeze ini
țiativa tinerilor dela fabrica „Simian Bâr- 
nuțiu“ de a aplica în munca lor me’oda 
cornsomolistei Lidia Savelieva, controlul pe 
fiecare fază de operație.

Apl'.cfnd această metodă, tinerii au reușit 
să reducă simțitor numărul refacerilor, iar 
calitatea produselor confecționate de brigă
zile utemiste nr. 1, 2. și 3 a crescut dela 96 
la sută la 97,8 la sută. Tinerii Sandu Cănă- 
țînă, Vereș Ant'.ța care înmiea te dădeau foarte 
mu'.te produse cu defecte, au reușit în ulti
ma vreme șă dea confecții de bună calitate.

Succesfc însemnate, în direcția îmbunătă
țirii calității produselor, au obținut și tinerii 
dela fabrica de încălțăminte „Ștefan Plavă{“ 
Adunările generale ținute în ultimul timp, au 
dezbătut în mod special problema îmbunătă
țirii calității produselor.

după metoda sovietică
Inițiativa luată de elevii dela Centrul Șco

lar Profesional din Orașul Stalin, ca șl în 
atelierele de practică să se introducă me
toda Voroșin, a fost îmbrățișată cu căldură 
de elevii Centrului nostru școlar.

Pînă la aplicarea metodei Voroșin, în 
atolierefa de practică ale școlii noastre, au 
existat o seamă de nereguli. Nu se puteia 
vorbi atunci de o curățenie și organizare a 
locurilor de muncă. In atelierul de țesătorie 
în special, elevele nu cunoșteau îndeajuns 
modul de îngrijire a războaielor. Ele curățau 
și ungeau mașinile, numai cînd socoteau că 
trebuiau curățite și unse, fără însă a avea 
un grafic special în acest sens. Deșeurile 
rămase erai? împrăștiate în jurul războaielor 
far unele materiale nefolositoare în timpul lu
crului erau aruncate întimplător pe jos. A- 
ceasta a dus uneori nu numai la nerealiza- 
rea planului, dar din aceste motive, nu tot
deauna atelierul de țesătorie a dat pînză de 
bună calitate. Au fost eleve care au dat une
ori chiar pînză cu defecte. Aplicarea metodei 
Voroșin după inițiativa elevilor dela Centrul 
Școlar Profesional din Orașul Stalin a pus 
capăt multor neajunsuri în atelierele noastre 
de practică. Dar fiindcă atelierele noastre di
feră de celelalte ateliere din ramura Industriei 
grele, noi am studiat amănunțit unele prin
cipii mai importante ale metodei Voroșin șl 
ajutați de maiștrii cu mal multă experiență 
și de conducerea școlii, le-am aplicat cu suc
ces în practică.

In scopul menținerii curățeniei la mașină, 
noi am stabilit ca fiecare mașină să fie pre
văzută cu un săculeț în care să se pună de
șeurile rezultate. Și pentrucă mașina să ră- 
mînă liberă, iar elevele să lucreze în voie, 
de fiecare dată cînd produsele finite se scot 
dela mașini, am luat măsuri ca aces
tea să fie transportate de îndată la maga
zie Am mai stabilit oa elevele, înainte de 
începerea luciului, să-și pregătească plan- 
șe'e cu țevile de materiei, iar deasupra fie
cărui război să se afișeze pe cartonașe, de- 
senu' țesăturii ce se lucrează Pentru func
ționarea In condițiuni bune a mașinilor ele 
se ung acum regulat conform unui grafic 
de ungere. Tot în vederea bunei funcționări 
a utilajului am înzestrat flecare mașină în 
parte cu toate accesoriile necesare : suveici, 
cîrlige, curelușe etc. Pentru instruirea ele
velor, noi am așezat la loc vizibil planșe 
cu diferite tipuri de războaie, schițele unor 
piese mai complicate, diferite modele mai 
grele etc. Deosebit de important a fost, pen
tru elevele școlii noastre înființarea unui 
cabinet tehnic, înzestrat cu diferite broșuri 
reviste, cărți tehnice etc. Aici in timpul liber 
elevele vin și citesc diferite reviste cu 
caracter tehnic, iar pentru rezolvarea unor 
probleme mat grele, enumiți maiștri dau 
explicații. Puțină vreme a trecut de cînd în 
atelierele noastre se apl'că metoda Voroșin, 
dar ele au luat ev totul o altă înfățișare.

Astfel, atelierul de țesătorie nu mai e 
x'echiu! atelier cu mașinl’e înconjurate de 
deșeuri ș: cu piese aruncate întimplător pe 
jos. Intre elevele școlii noastre există acum 
chiar întrecerea pentru cel mai curat și or
ganizat loc de muncă. Astfel brigada a II-a 

! de țesătoare a reușit ca într-un timp relativ 
scurt să ridice cai’tatea pînzei dela 90 la 

. sută, la sută la sută. In cadrul brigăzii, ute- 
mirtele Colici Stela. Zainescu Georgeta. Bratu 

■ Petruța Crot*orv E'isabeta. Prescornițoiu Vir
ginia și Cocoloș Constanța care nu cu multă 

’ reme in urmă -dădeau uneori pînză cu de- 
, ierte, dau astăzi pînză de calitate superioară

Noi ne vom 6trădui ca și de aici înainte 
să aplicăm în mod științific metoda Voroșin 
și cu s:guranță că vom reuși să dăm pînză 
de calitate superioară, și în același timp să 
imprimăm și elevelor noastre, încă din școală 
un dezvoltat spirit organizatoric și gospodă
resc.

N. maruta
secretara organizației de bază U.T.M. 

dela Centrul Școlar Profesional 
Textile și Pielărie — București

Tovarășa Deocufa [osana, secretara comi
tetului organizației de baza U.T.M., s-a ocu
pat personal de unii tineri ca Stela Bozean, 
care dădeau încă lucru de calitate necores
punzătoare, »

Un rol însemnat în lichidarea lipsurilor 
ivite, în lupta pentru îmbunătățirea calității 
produsslor l-a avut și vitrina cu rebuturi in
titulată: „Nu le urmați exemplul'*, în care au 
fost expuși pantofii prost lucrați. Așa s-a în- 
tlrrplat cu pantofii lucrați de utemistul Ilie 
Bolintineanu și Girneață Maria, care au croit 
prost branțuri'le. De cind încălțămintea lu
crată de ei a fost expusă în vitrina cu rebu
turi, acești tineri au lichidat cu lipsurile ce 
le aveau în domeniul calității.

Propunerea utemlstel Ciomaga Magdalena 
făcută în una din adunările ținute nu de 
multă vreme de a se aplica șl în fabrica 
„Ștefan Plavăț" metoda comsomolistei Lldia 
Savelieva, a găsit o aprobare entuziastă m 
rîndurile muncitorilor tineri și virstnici.

încă din primele zile ale aplicării contro-, 
lului pe fiecare fază de operație, calitatea 
produselor s-a îmbunătățit simțitor. Utemis- 
tele Cocos Livta, Daria Elena, lucrînd cu 
mai multă atenție n-au mai primit lucrul 
înapoi, pentru a fi refăcut.

Dacă unele organizații de bază U.T.M. în
drumate îndeaproape de comitetul o- 
rășenesc U.T.M. au pus în centrul preocupă
rilor lor, .problema îmbunătățirii calității, 
mai sînt în schimb unele organizații de bază 
U.T.M. cum ar fi de pildă cele dela fabricile 
textile ,,13 decembrie** și „Industria linei" 
care au neglijat această problemă importan
tă. Și aceasta din cauză că comitetul orășe
nesc U.T.M. Timișoara nu a acordat atențiia 
cuvenită tuturor organizațiilor de bază. Mem
brii biroului șl activiștii comitetului orășe
nesc au lucraf superficial cu o searrjă de între
prinderi, liipsiridu-le de ajutorul de care ele 
ar fi avut nevoie.-Cu toate că a luist o serie 
de hotărîri' și măsuri juste, și a îndrumat 
munca unor comitete ale organizațiilor de 
bază, comitetul orășenesc U.T.M.-Timișcara 
n-a fost consecvent în aplicarea acestor ho
tărîri, le-a abandonat pe drum. El nu a în
drumat munca tuturor organizațiilor de bază 
U.T.M., pentru aplicarea acestor hotărîri.

Tocmai pentrucă n-a ținut o strinsă șl 
permanentă legătură cu terenul, c-xni etul 
orășenesc, n-a putut sesiza la timp lipsurile 
care s-au ivit și dăinuesc într-o serie de în
treprinderi și n-a putut lua măsurile cuve
nite. Tovarășul Gozan Gheocghe, prim secre
tar al comitetului orășenesc U.T.M. se depla 
sează rar pe'teren, fapt pentru care el nu 
poale trage la răspundere pe ace: activiști 
care desfășoară o muncă formală. Slnt însă 
unii activiști, ca de pildă, tovarășul Constan
tin Deliu care se preocupă de extinderea me
todei comsomoltstei Lldia Savelieva, dar care 
în loc să fie ajutat este reținut și împiedicat 
să meargă în organizațiile de bază, pe motiv 
că... trebuesc ținute ședințe. Munca de teren 
a fost înlocuită în ultimul timp cu zeci de 
ședințe carie n-au uneori o urmare practică 
în activitatea organizațiilor de bază U.T.M., 
tocmai pentrucă unele sunt formate, nebazate 
pe o cunoaștere temeinică a realității. Așa 
a fost ședința de birou, în care s-a analizct 
munca organizației de bază U.T.M. dela 
„Industria linei" pe tema : „Contribuția ti
neretului la îndeplinirea planului de produc- 
ț!e“. Era necesa'- ca această problemă să fie 
‘mpletltă cu luota tineretului pentru îmbună- 
tăț'raa calității produselor, l-a acest lucru, 
tovrășii d‘.n biroul comitetului 4>rășene«c 
U T.M. r.p s au gindit, deși problema cali'ă- 
ții trebuia să stea în centrul atenției lor

Dezacordul între ho‘ăr:rile, re au fost lifete 
în ceeace privește îmbunătățirea calității și 
între munca roncre’â. care lipsește în unele 
întreprinderi, exprimă limpede s.ioer.Tcialî- 
tatea cu care uneori se muncește la comitetul 
orășenesc U T-M Timișoara.

Cerințele oamenilor muncii sînt din ce în 
ce mai mari. Ei doresc să folosească pro
duse de larg consum de calitate superioară. 
In multe întreprinderi din orașul Timișoara, 
utemiștfi și tinerii luptă zi de zi pentru a 
satisface aceste • cerințe ale confumafori'or. 
Pentru ce atunci comitetul orășenesc U T M - 
Timișoara nu extinde continuu experiența 
pozitivă obținută pînă acum în domeniul 
creșterii permanente a producției și a cali
tății produselor de larg consum ?

SVETISLAV 1SAC0V 
corespondentul „Scînteli tineretului** 

pentru regiunea Timișoara

Creația nemuritoare a geniului popular )
In decursul veacurilor s-a plămădit în ma

sele largi ale poporului, o bogată și plină de 
frumusețe creație artistică — folclorul. Izvo- 
rît din viață poporului, folclorul oglindește 
foarte olar năzuințele lui, lumea bogată a 
sentimentelor sale, măreția gtndprilor și fap
telor sale.

Purtate din om în om, prin viu grai, crea
țiile folclorice s-au transmis dealungul 
vremllor din generație în. generație și au 
adus cu ele pînă în zjlele noastre imagi
ned vie a luptei pe care poporul dornic de 
ljBrrtate și fericire a dus-o împotriva jefuito- 
rmr și cotropitorilor țării.

Burghezia și moșierimea și-au manifestat 
în mod fățiș ostilitatea șl disprețul față de 
folclor căutîhd să-i îngrădească dezvoltarea, 
lipsind creația populară de larga răspândire 
pe care ar fi meritat-o. C.u toate acestea, cei 
mai buni fii ai poporului, luptători progre
siști ca Nicolae Bă’cescu și Mihail Kogălni- 
ceanu și-au îndreptat atenția spre folclor ; 
iar marii noștri scriitori clasici ca Mihail 
Eminescu, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, 
George Coșbuc și alții, au făurit multe scri
eri inspirtndu-se din izvorul nesecat al crea
ției populare, din bogăția sa de limbă și ima
gini.

Publicarea în vremea din urmă a mai mul
tor volume de folclor, cum sînt de pildă „An
tologia de literatură populară" (vol. I). și 
cu'egerea „Din folclorul nostru**, constitue o 
acțiune prețioasă care vine să răspundă ce
rințelor și așteptărilor îndreptățite ale citito
rilor. Culegerile cuprind creații populare din
tre cele mai vechi cum stat cîntecele ritua'e 
precum și basme, legende și balade, doine și 
cântece, strigături, proverbe și ghicitori. Dacă 
în Antologie se găsesc numai piese folclorice 
în versuri dinainte de 23 August 1944, strînse 
laolaltă după o amplă muncă științifică dusă 
de către Institutul de Istorie literară și Fol
clor al Academiei R.P.R., culegerea „Din fol
clorul nostru" — mai redusă în ansamblu —• 
cuprinde în plus lucrări în proză și melodii 
populare.

In toate aceste creații, care poartă pecetea 
timpului cînd au fost create, stat dezvăluite 
simțămintele puternice ale poporului, ura și 
protestul lui împotriva nedreptății sociale.

Viața grea a ponorului asuprit o ctată trist 
doinele „Birul", „Bogatul și săracul", „C'nte- 
cul răzeșului" și multe alte cîntece triste stră
bătute de durere și de ura clocotitoare îm
potriva asupritorilor :

„Unde merg și orice fac 
De belele nu mai scap, 
Nicăieri nu mai încap 
De frica zapciului 
Și de groaza birului"

(„Birul")
Creațiile populare din trecut oglindesc în 

chip viu aspecte variate și grăitoare ele vieții 
întunecate de pe atunci a celor mulți și nă
păstuit!. Astfel este puternic redat tabloul 
vechii armate, caracterul ei de unealtă în 
mina asupritorilor, suferințele tinerilor pie- 
cați „la cătănie" în cîntecele: „Hei săraci 
feciori frumoși", „Are maica doi copii", „îm
părate, împărate", „Cîntecul .Stalingradului" 
și altele.

împotriva împ:latorilor, pentru o viață mal 
bună s-au ridicat din rîndul poporului eroi 
ale căror minunate fapte sunt slăvite în ne
numărate legende în proză șl versuri și ba
lade : „Valea lui Pintea", — în proză în vo
lumul „Din folclorul nostru", și în versuri în 
culegerea cealaltă — „Toma Alimoș", „Cor- 
bea". „Stanciu*, „Ion ăl Mare", „Golea", 
„fovan Iorgovan" etc. Isprăvile legendare ale 

' haiducilor căra rătăceau prin singurătatea 
1 codrilor în căutarea dreptății, pedepsind drept 
pe exploatatori și pe slugile lor. ne este înfă- 

Ițîșată în trăsături viguroase de către aceste 
balade. Prin bogatul lor conținut de idei, prin 
înaltul spirit patriotic de care «unt străbă-

Contra
Avtad largi posibilități de dezvoltare a 

creșterii vitelor proprietate obștească, gos
podăriile agricole colective din regiunea Ti
mișoara încheie -tot mei m-ulte contracte cu 
unitățile O.R.A.C.A, și cooperatiste pentru 
îngrășa-rea și vânzarea de animale.

Gospodăria agricolă colectivă „8 Martie** 
din comuna Biled a încheiat contracte cu

R ecenzie

tute, prin forma lor artistică măiastră — por
tretizarea plastică a eroilor, narațiunea gra
dată și plină de peripeții impresionante, des
crierea minunată a naturii precum și folosirea 
cu meșteșug a figurilor de stil și a limbaju
lui bogat popular — baladele reprezintă 
una din comorile poetice cele mal valoroase 
ale creației populare.

Bogății de sentimente ale poporului se dez
văluie nu. numai în relațiile lui de luptă „îm
potriva celoj- ce l-au împilat, ci și grin Șflnti- 
mentele sale profund umane, de dragoste, de 
prietenie, de dor, pe care le oglindesc nenu
mărate creații folclorice. Lirica noastră popu
lară este bogat reprezentată ta cete două 
volume printr-o sumedenie de poezii în care 
dragostea de viață, de natură, se împletește 
într-o desăvîrșită armonie cu sentimentul iu
birii :

„Frunzuliță viorele
La portița dragii mele 
Răsărit-au două stele 
Dar nu->s stele părăsite 
Ci-s două flori înflorite 
Una-i ea și una-s eu 
Dorul ei și dorul meu"

(„Frunzuliță viorele")
Basmele constitue la rîndul lor una din 

nestematele folclorului nostru. Eroul lor, cin
stitul, viteazul și înțeleptul Făt-Frumos, luptă 
împotriva răului și învinge mereu. El este 
plin d-e dragoste pentru cei mulți și oropsiți 
și e prieten bun al naturii. întruchipând 
cele mai bune trăsături ale oamenilor din 
popor, Făt-Frumo.s este un adevărat exponent 
al binelui în luptele pe care le poartă <u 
zmeii și balaurii reprezentînd forțele negre, 
ale răului, interesate în a menține tot ce e 
înapoiat și întunecat. In lupta sa cu puterile 
dușmănoase, eroul nu este singur, li stau în 
ajutor natura, animale năzdrăvane sau fer
mecate cum stat calul năzdrăvan sau vul
turii și asemenea personagii minunate ca 
Setilă, Gerilă, sau Sfarmă Piatră — perso
nificări hiperbolice ale însușirilor omenești, 
exprimînd năzuința poporului de a învinge 
forțele potrivnice din natură și societate, 
pentru a-și făuri o viață mai bună.

Marea valoare educativă a basmelor în pro 
ză cuprinse în volumul „Din folclorul nostru" 
stă în caracterul lor optimist, marcat înde
osebi prin finalul lor fericit, prin victoria bi
nelui asupra răului, a celui sărac și muncitor 
împotriva celui bogat și hrăpăreț.

Și mai puternic apare acest optim’sm ca
racteristic creației populare în folclorul 
muncitoresc. In timpul grevelor, în fabrici 
și închisori a luat naștere și a crescut cînte
cul muncitoresc revoluționar. Volumul „Din 
folclorul nostru" cuprinde și un capitol de 
folclor muncitoresc care cunoaște astfel 
pentru prima oară în țara noastră lumina 
tiparului. Cîntece ca „Hora muncitorească", 
„Alarmă la C.F.R", „Treisprezece Decem
brie” .sau „Doina Hașului”-Doftana, sînt 
pline de optimism și pătrunse de o puternică 
forță mobilizatoare.

„Boerii beau și petrec.
Măi, Romîne, măi, 
Nopțile in chef le trec, 
Măi, Romtae, măi, 
Iar acei c-- tot muncesc 
Măi, Romîne, mă' 
De nevoi se prăpădesc, 
Măi, Romine, măi,

Și mult n-are să mai treacă,
Măi. Romtae, mă'.
Roata vremii să se-ntoarcă 
Măi, Romtae, măi.

(..Doina Hașului" — Doftana)
Și într-adevăr, roata vremii s-a întors. 

Schimbările radicale care s-au petrecut în 
țara noastră se oglindesc puternic în no'Te 
creații artistice populare care -au luat naștere 
la noi.

ctări de anima
cooperativa din comună pentru vânzarea a 
100 de porci grași, 100 de miei, 200 de gîș- 
fe, 8 tăurași, 10.000 litri de lapte, precum 
și a întregii producții de legume și zarza
vaturi pe care o va obține de pe o suprafață 
de 14 ha. de grădină.

Gospodăria agricolă colectivă „I. L. Cara-

Folclorul viguros, plin de bucuria de a 
trăi și munci liber, care se plămădește și se 
dezvoltă în zilele noastre, a căpătat un con
ținut radical nou, mai bogat. Cîmpul larg 
de dezvoltare pe care îl are acum creația 
populară descătușată, face ca noile cîntece 
să slăvească munca, să resptee însuflețirea și 
fericirea omului stăpîn pe soarta lui, con
structor al vieții noi. Din creația nouă, au 
fost publicate tn volumul „Din folclorul 
nostru" unele din cele mai reprezentative 
versuri.

„Foaie verde foi și-o fragă 
Hai la muncă frate dragă : 
Hai să dregem plug și coase 
Să arăm holde mănoase 
Azi e-a noastră, toată gira 
Carul, bpii și moșia.

Să trăiască-a noastră țară 
Republica Populară 1“

(„Hai la muncă, frate dragă")
Asemenea versuri luminoase stat cîntate 

azi de poporul nostru. Recunoștința lui se în
dreaptă către răsărit, către popoarele Uni
unii Sovietice al căror ajutor multilateral și 
dezinteresat îl primim în permanență:

„Vecinii din răsărit
Ib ajutor rte-au venit ,
Jugul din gît ni l-au luat 
Și de boieri am scăpat".

(„StrlgătuH")
Eliberat, poporul își construește viața 

nouă însuflețit de dorința fierbinte de pace. 
In cîntecele populare răsună chemarea către 
înfrățirea oamenilor muncii pentru apărarea 
celui mal de pteț bun al omenirii :

„Foaie ve-de de cicoare
Zi-ne hora lăutare
Hora păcii, hora mare
Peste fluvii și hotare;
Cîți vor pacea, să se prindă 
Tot pămîntul să cuprtadă"

(„Hora păcii")
Producțiile populare în versuri sînt înso

țite adesea de melodii care le măresc expre
sivitatea artistică și pe care volumul „Din 
folclorul nostru'* le redă cu indicațiile ne
cesare folosirii lor de către formațide noa
stre artistice.

Toate aceste creații ale poporului formează 
o neprețuită comoară artistică. In acțiunea 
de valorificare și răspindfre a creației popu
lare, culegerile apărute pînă acum constitue 
un început bun, care trebue. urmat de alte 
culegeri pentru a fi larg popularizate c’t 
mai multe din aceste minunate producții 
artistice ale geniului popular.

Cuprinzînd un vast material poetic din 
toate regiunile țării, cules de mari scriitori 
și folcloriști din trecut, primul volum al 
„Antologiei de literatură populară" este o 
carte de mare însemnătate, adresîndu-se cu 
deosebire celor ce vor să adîncească studiul 
folclorului, tineri literați, studenți etc. In 
schimb, micul volum „Din folclorul nostru" 
este menit unei larg; răspîndiri în masa 
tinerilor.

Pentru tineretul patriei noastre, lectura 
acestor volume reprezintă un mijloc puternic 
de educație patriotică Citind și cunoseînd 
folclorul, tineretul va învăța să-și iubească 
șl mai mult poporul — creatorul tuturor va
lorilor, să iubească viața nouă care s-a sta
tornicit trainic pe meleagurile țării noastre 
și să lupte pentru înflorirea ei.

MIHAI CONSTANTINESCU

•) „ANTOLOGIE DE LITERATURA 
POPULARA (vol I—Poezia) — Editura 
Academiei R. P. R.; „DIN FOLCLORUL 
NOSTRU" (culegere de texte și melodii 
populare) — Biblioteca pentru toți — 
E.S.P.L.A.,

le mici
gtale" din satul Bobda, a încheiat contracte 
cu unitățile O.R.A.C.A. pentru vînzarea a 
100 de porci, 50 de miel și 30 de oi. Dea- 
semeni, gospodăria agricolă colectivă din sa
tul Cutina a încheiat contract cu cooperativa 
din sat pentru vînzarea unei cantități de 
14.000 litri de lapte.

FIGURI DE SAVANȚI GENIALI

D. I. Mendeleev — gigant al științei mondiale
— Da 1 El este însăși știința, care vor

bește în limba ei severă, dar limpede și con
vingătoare. Ii admiri silueta puternică și im
punătoare, fruntea aceea lată de gînditor șl 
sprîncenele strînse care trădează concentra
rea ,și părul bo-gat ce cade pe umeri și barba 
oare'-i flutură la fiecare mișcare a capului!" 

Astfel ne prezintă figura marelui .chimist 
și fizician rus, mineralog, naturalist și agro
nom Dmitri Ivanovici Mendeleev, 
un foăt elev al lui, chimistul V. A 
lacovlev.

Dela nașterea lui D. I. Mende
leev, ale cărui descoperiri de uriaș: 
importantă sînt de un ajutor ne 
prețuit pentru oamenii de știință 
din zilele noastre în cercetarea fe 
nomenelor naturii și folosirea ine 
puizabilelor ei resurse, s-au .împli 
nit. la 8 februarie, 120 de ani.

ÎNCĂ DIN VREMEA 
COPILĂRIEI...

Dorința marelui învățat de r. 
cerceta și a cunoaște natura cu le
gile și bogățiile ei. își are rădă 
cinile înfipte depărta, în vremea 
copilăriei, a tinereții. La fabrica de 
sticlă din Aremzianca, lîngă To- 
bolsc în Siberia. — micul Mitea- 
locuia împreună cu mama lui 
Acolo a observat el o mulțime de 
fenomene oare l-au uimit și i-au 
trezit dorința de a pătrunde tainele 
lor.

Pe atunci el observase deosebi
rile de nuanțe la vechile oale; de 
topit sticla ; mai tîrziu, cercetîn 1 
bogatele colecții de minerale ale Institutului 
de Mine al Academiei de Științe, Mendeleev 
încerca să înțeleagă cauzele coloritului va
riat, de o nespusă frumusețe, al sticlelor și 
mineralelor cristalizate,

Cutreerînd cu băieții din sat prin păduri 
și pe ogoarele din împrejurimile Aremzian- 
căi, tînărul Mendeleev începuse să cunoască de
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aproape muncile cîmpului. Recoltarea și tre
ieratul grînelor cu mijloace rudimentare îl 
impresionară și îl făcură să se gîndească 
la posibilitarea de a mări recoltele. Și mai 
tîrziu Mendeleev a introdus pentru prima 
dată, lîngă Moscova, în județul Clin, asola- 
mentele *).

In dezvoltarea multilaterală a lui Mende

leev de mare folos a fost ajutorul prim:t dela 
profesorii și prietenii lui. încă din liceu l-a 
avut profesor pe Pavel Petrovici Erșov, auto
rul basmului „Căluțul cocoșat". Erșov se în
grijea de îmbogățirea cunoștințelor literare 
ale elevilor săi; el a îndrumat în special lec
tura lui ATendeleev.

Ștefan Cutorga îi era și el profesor la Insti
tutul Pedagogic. Pasionat cercetător al mine
ralogiei Rusiei, Cutorga îl invita adesea pe 
Mendeleev, să ia parte la excursiile lui știin
țifice, care uneori deveneau adevărate călă
torii. Această legătură, precum și numeroase 
documentări și cercetări l-au ajutat pe Men

deleev să realizeze vasta sa lucrare. intitu
lată: „Materiale cu privire la mineralogia 
Rusiei**

In călătoriile de studii în străinătate, D. I. 
Mendeleev a făcut numeroase cercetări știin
țifice. In acea perioadă, lucrînd cu răbdare și 
d rzenie Mendeleev a studiat problema com- 
poz’ției lichidelor și a tras concluzii cu totul 

noi și de mare însemnătate cu pri
vire la lichefierea gazelor (trece
rea gazelor in stare lichidă). Cînd 
nlți savanți au confirmat prin 
experiențele lor concluziile lui 
Mendeleev, universitatea din Edin
burgh (Anglia) i-a trimis marelui 
savant rus diploma de „doctor ho- 
îoris causa".

Reîntors în patrie, tinărul în- 
ățat cu reaume mondial și-a con

tinuat neobosita sa activitate pe 
lărîm științific, teoretic și practic.

O MARE DESCOPERIRE
Geniala descoperire a lui D. I. 

«tendeleev cunoscută sub numele 
le „legea periodicității elemente- 
or*’**), a fost prezentată pentru 
trlma dată la 6 martie 1869, în 
'ața oamenilor de știință, chimiști 
și fizicieni ruși, la ședința obișnui- 
ă a Societății Ruse de Chimie din 

Petersburg. Toți 
■ămas uimiți de îndrăzneala afir
mației tînărului savant : „trebue 
să ne mai așteptăm la descoperi
rea multor corpuri simple, necu
noscute încă pînă astăzi". Această 

afirmație constituia o genială previziune 
științifică.

Cercetătorii d:n vremea aceea erau obiș- 
nuiți să studieze corpurile care se cunoșteau 

cei prezenți

de-acum, din natură, dar nu pe acelea care 
nu erau nici măcar descoperite încă!

N-nu trecut mai mult ca 20 de ani dela eve
nimentul descris și, la 4 iunie 1889, Mende
leev prezentă Societății de Chimie dela Lon
dra referatul său despre „tabloul periodic al 
elementelor".

Descoperirea lui Mendeleev avea un pro
nunțat caracter revoluționar; ea constituia o 
puternică confirmare a justeței materialismu

lui dialectic — singura concepție cu adevărat 
științifică despre lume. Prin „legea periodi
cității elementelor" s'a dovedit încă odată că 
lumea este materială și unitară, că stă în 
-puterea oamenilor de a cunoaște treptat na
tura și fenomenele ei, că tot ceeace constitue 
încă o „taină" p-xntru oameni, va fi cunoscut 
mai devreme sau mai tîrziu. Geniala, desco
perire a lui Mendeleev a constituit totodată 
o lovitură de măciucă dată concepțiilor idea
liste despre lume, concepții care servind cla
selor exploatatoare neagă posibilitatea cu
noașterii lumii și legilor ei.

Legea periodicității elementelor, descoperită 
de Mendeleev, a stabilit principiu! de bază 
după care trebue să se clasifice (grupeze) 
elementele chimice și enume: după greutățile 
atomice ale corpurilor. Prin clasificarea ele
mentelor chimice, marele savant nu numai 
că a făcut ordine în cunoștințele chimice, dar 
a construit un tablou armonios care leagă 
între ele, proprietățile elementelor. In acest 
fel s-a creat posibilitatea să se prevadă pro
prietăți ale corpurilor nedescoperite încă de 
știință și neobservate în natură.

Pe baza „tabloului periodic al elemente
lor" Mendeleev a stabilit proprietățile unor 
corpuri necunoscute asemănătoare cu alumi
niul, siliciul și borul. Numai după 4 ani un 
învățat francez a descoperit un corp ale că
rui proprietăți se asemănau cu ale aluminiu
lui și erau foarte apropiate de cele descrise 
de Mendeleev. Acest corp a fost denumit 

au galiu.
După 5 ani, în Scandinavia, a fost desco

perit elementul „scandiu" și după alți cinci 
ani, în Saxonia, s-a extras elementul „ger- 
maniu". Aceste corpuri aveau fișe cu pro-
prietăți atât de apropiate de ce'.e prezise de 
Mendeleev îneît păreau copiate după aces
tea, Toate își aveau dinainte locul liber păs
trat ta tabloul periodic al elementelor.

Descoperirea lui D. I. Mendeleev a mai avut 
o consecință deosebit de importantă: a ri
dicat cu dîrzenie problema structurii atomilor. 
Această idee nu era acceptată de mulți șa- 
vanți din secolul al XlX-leo. care considerau 
atomul ca indivizibil (cu neputință de îm
părțit). Savanți’ idealiști au început lup
te împotriva descoperirii lui Mendeleey. 
Dar experiențele făcute de oamenii de știin
ță de pe întreg globul, au dovedit lumii ade- 

vărul afirmațiilor lui Mendeleev șl cu aceas
ta genialitatea științei lui.

CIT MAI APROAPE DE VIAȚA
Spre deosebire de marea majoritate a ân- 

vățaților din timpul său, Dmitri Ivanovici 
nu s-a rupt niciodată de viață.

Mendeleev a studiat la Bacu problemele 
industriei petrolifere. Prin experiențe de la
borator el a cercetat compoziția și metodele 
de prelucrare a țițeiului îmbunătățind con
dițiile de prelucrare ale acestuia. Prin lu
crările lui a dovedit că dm rezidiurile țițeiu
lui (ceea ce rămîne după extragerea benzinei 
și lampantulur) se pot scoate uleiuri valo
roase. Ca urmare, pe malul fluviului Volga 
lîngă Rîblnsc s-a construit o fabrică de u- 
leiuri.

La sfîrșitul secolului 19, prin descoperirea 
pulberei fără fum, s-a produs o mare revo
luție în arta militară. Deși francezii erau pe 
atunci aliațl cu Rusia ei au refuzat să-i co
munice secretul acestei fabricații. Mendeleev 
însă l-a descoperit, făcînd anumite calcule 
teoretice. Aceste calcule s-au verificat și ex
perimentat spre adînca mirare a francezilor.

încă din anul 1875 Mendeleev a inventat 
un stratostat (balon) pentru cercetarea stra
turilor superioare ale atmosferei. El prevăzu
se că ân viitor navigația aeriană se va face 
cu mult deasupra pămintului. acolo unde 
aerul e foarte rărit și, de aceea el socotea 
necesară cunoașterea proprietăților gazelor 
rarefiate. In acest scop Mendeleev a zburat 
singur, cu un balon, timp de 2 ore și 20 mi
nute. Era în timpul eclipsei de soare din 
1887 și el a adunat o mulțime de observații 
valoroase cu caracter științi'ic. Zborul pro
fesorului de chimie într-un aerostat (balon) 
făcu o impresie deosebită și dexreni cunos
cut departe de hotarele Rusiei.

In lupta pentru dezvoltarea navigației ae
riene din Rusia, Mendeleev a fost însă îm
piedicat de birocratismul funcționarilor țariști 
care puneau cele mai mari piedici activității 
creatoare a oamenilor de știință.

Spre sfîrșitul vieții, Mendeleev a vizitat 
împreună cu alți trei profesori, uzinele din 
Ural. El a cercetat zăcămintele de cărbuni și 
a arătat posibilitatea arderii incomplecle a 
cărbunelui sub pămtat, pentru transformarea 
iui în gaz combustibil (bun pentru ars și în
călzit). Dar rezolvarea acestei probleme cerea 
mari investiții în bani; lucrările pentru pune
rea în practică a ideilor lui Mendeleev au pu
tut începe abia în anii Puterii Sovietice.

Cu multă durere observase Mendeleev ri
sipa ce se făcea cu gazele naturale care se

degajau sub pămînt ta Bacu și dealungul în
tregii Mări Caspice și care nu erau folosite 
la nimic. Tot numai sub Puterea Sovietică au 
putut fi construite conducte subterane pe o 
întindere de mii de kilometri. Prin ele, Mos
cova este alimentată cu gaze din regiunea 
Saratov.

ADEVARAT OM DE ȘTIINȚA, PRIETEN 
AL POPORULUI I

Era ciudat să vezi cum pe scara îngustă 
și întortochiată a tramvaiului cu cai care 
mergea pînă la porțile Moscovei, urca o si
luetă lată în spate și puțin aplecată. Era si
luete lui Atendeleev care își căuta loc lingă 
un grup de țărani sau muncitori; se apropia 
de ei și asculta ceea ce numea el „vorbe în
țelepte". Dmitri Ivanovici Iubea înțelegerea și 
priceperea omului rus. El spunea : „mă simt 
liber cu acești oameni, mă simt vesel cu ei, 
spre ei mă trage sufletul!" Mai mult decît 
atît, el ava;i deplină încredere în popor, în 
„instinctul său sănătos" cum obișnuia să 
spună.

Prieten al poporului, ca un adevărat om 
de știință, D. I. Mendeleev a luptat toată 
viața lui pentru a ușura și a îmbunătăți via
ța poporului. De aceea și-a atras el ura cercu
rilor conducătoare, ale Rusiei țariste, formate 
din mari moșieri și industriași care nu ve
deau cu ochi buni lupta savanților pentru 
progresul științei pusă în slujba poporului.

Toate greutățile întîmpinate de Mendeleev 
în munca lui n-au împiedicat însă omenirea 
să-l considere ca pe unul din cei mai mari 
invățați ai epocii. Membru fa toate Acade
miile lumii, membru de onoare în multe din 
ele, oremtat și distins pentru zeci de lucrări 
geniale, D. I. Mendeleev a lăsat o bogată 
moștenire științifică. Până în prezent s-au pu
blicat 16 volume din operele sale.

Cunosc!ndu-I de aproape pe marele învățat 
Dmitri Ivanovici Mendeleev tinerii se vor 
putea convinge odată mai mult de imensa 
putere de cunoaștere a minții omenești, de 
faptul că mijloacele de lup*ă cu forțele na
turii sunt fără de sfîrșit 1

MARIANA FILIP SARAȚEANU 
p-ofasoa.ră la Centrul Medico- 

Farmaceutic București’

*) înlocuirea din timp în timp a culturi
lor de grîne, cu culturi de trifoi sau lucernă, 
pentru îngrășarea pământului.

**) Periodicitate = repetarea unui feno
men l,a intervale regulate.

Element == corp chimic simplu.



împotriva formalismului 
în instruirea propagandiștilor

O

rea politică, ideologică și culturală' a’pro- conspectele întocmite dinainte. Cef mai mulți 
nacrandiști.or.. propagandiști însă, ca tovarășii Văduva Ne-

-n rol foarte important în pregătirea a- lu, Petrescu Sorin, Malcan Zenovia și alții

condiție esențială pentru buna desfășu- : gătiți și iau parte la dezbaterea probleme- 
a inyStarnintulul^ politic este pregăti- lor din cadrul seriiinarului, complectându-șl

pagandiștil.
Un rol 1 . . ... . . ... __ _ _

ccstora îl au seminariile periodice de in
struire, care se țin în cadrul comitetelor ra
ionale și orășenești ale U.T.M.

In aceste seminarii se predau lecții cu 
teme ideologice, lecții modei, etc.; pentru ;m- 

ale propagandiștilor se țin in fața lor confe
rințe pe teme științifice, culturale și altele. 
Pentru ridicarea calificării propagandiștilor, 
se organizează în cadrul acestor seminarii 
discuții cu privire la metodele cele mal bune 
de predare a lecțiilor și de ținere a semi- 
nariilor in cercurile și cursurile politice, rea- 
lizîndu-se astfel un bogat schimb de expe
riență intre propagandiști, ceea ce duce la 
îmbunătățirea continuă a activității cercu
rilor politice.

Munca de pregătire a propagandiștilor tre
bue să constitue grija permanentă a comi
tetelor ra'onale U.T.M., această muncă fiind 
încredințată celor ma: MÎi'icați activiști.

La comitetul raional U.T.M. „Gheorghe 
Ghearghlu-Dej” din București pregătirea pro
pagandiștilor se face superficial neglijîndu-se 
atît pregătirea organizatorică a seminarii'.or 
de instruire, cit și calitaloa lor.

La seminariile pentru instruirea propagan
diști’or cercurilor politice de începători și ai 
cursurilor serale ținute la jumătatea lunii 
ianuarie 1954, au participat doar 34 de pro
pagandiști din cei 115 cîți există în raion. 
Dintre aceștia o parte nu erau propagandiști 
ci țineau locul propagandiștilor care din mo
tive „bine determinate" nu. au putut să vină 
la seminar. De pildă, în locul propagandistei 
Zaharia Hermina dela organizația de bază 
U.T.M. a sectorului economico-finanUir 
C.F.R. regiunea I-a. a venit tov. Partasln 
Cristian care avea misiunea să predea tova- 
răști Zaharia no 1 ele pe care le va lua in 
timpul seminarului.

Alți propagandiști, cum sint Bălana Alexan
drina, Covaci Ioan, Stoian Gheorghe și Oan
cea Marla dela fabrica de confecții „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej”, Bocianu Mihai dela u- 
Z'ina „dement Gottwald” și alții, dela des
chiderea anului de învățămînt politic nu au 
participat la niclunul din seminariTe orga
nizate de comitetul raional U.T.M.

Faptul că unii propagandiști nu vin la 
seminariile de instruire se datorește și modu
lui ne interesant în care se desfășoară aceste 
seminarii. întregul program al seminarului se 
reduce la predarea lecției curente. Responsa
bilii seminarii'.or, tovărășii Soldu Ion și Fio- 
rea Gheorghe, datorită lipsei de îndrumare și 
de sprijin din partea biroului comitetului ra
ional, nu reușesc să transforme aceste semi
narii in consfătuiri interesante și pline de 
conținut. In afara faptului că nu sînt ajutați 
să alcătuiască m program al semirtari’lor 
care să fie atrăgător și variat, ei nu sint 
ajutați n ci măcar in pregătirea lecțiilor și a 
planurilor de seminar.

Lec'i le întocn'î e de ei nu sînt întotdeau
na scrise In întregime ceea ce face ca în 
timpul expunerii, anumite probleme să fie 
scapate iar altele să nu fie explicate sufi
cient.

Tovarășii care râsrund de învățămtotal 
comitetului raional U.TJl 

ielul in care se 
seminarii pentru 
astfel o calitate 
Datorită ilpsel 

de control și ajutor, resp csabilii de s-rrr.ina- 
,rii nu reușesc să pregătească lecțiile la un 
nivel ideologic ridicat, ceea ce face ca și dis
cuțiile purtate în jurul acestor lecții să se 
desfășoare la un nivel scăzut. Scoaterea no
tițelor de către propagandiști în timpul ex
punerii lecțiilor cit și în timpul semlnarii- 
lor are o importanță foarte mare deoarece 
lecția indică propagandiștilor problemele 
principale pe baza cărora ei își întocmesc ex
punerea pe care o predau în cercul politic. 
Deasemeni aceste notițe le pot fi de un rea! 
folos în timpul studierii bibliografiei indi
cate.

E drept că unii propagandiști cum ar fi 
Iile Maria, dela organizația de bază T.A.B. 
nr. 7, Duraliuc loan dela fabrica de confec
ții „Gheorghe Gheorghiu-Dej" și alții, vin pre

La încheierea discuției „Este oare aceasta dragoste adevărata?’*

si soarele vieții 5
Tînărul Gheorghe GrlgoreScu, scria despre 
faptul că în urmă Cu câțiva ani, era gata 
să-și părăsească Iubita din pricina unor ne
înțelegeri mărunte. Simțul răspunderii în 
dragoste i-a caracterizat însă pe acești doi 
tineri. Ei au știut să treacă peste piedici’e 
aparente care stăteau în fața iubirii lor și 
acum ei trăiesc al patrulea an de bună înțe
legere, de fericire. Iubitul, soțul sau soția 
eo.e, devine o parte din viața <ta. Și cum al 
putea renunța cu ușurință la o parte a pro
priei taie vieți ?

Citești sutele de scrisori scrise cu prile
jul discuției, și-,i dai seama că viața 
nouă care s’a încetățenit in țara noastra a 
adus cu sine și moravuri cu totul noi în re
lațiile de dragoste dintre doi oameni. Șl fără 
doar și poate, apariția acestor moravuri noi 
este legată puternic de bunul cel mai de 
seama sl vieții noastre, munca liberă, con- 
strucavă, pe care fiecare din noi o depunem. 
Mucegaiul se strânge numai la marginea 
bă.,ii, a ape: stătu.e. Rîul, in vijelia cursu
lui său, iși curăță mereu malurile. Șl in 
dragoste, atunci cînd oamenii stau pe loc, 
fîncezesc, se ivește ; ’ 
vreme insă cit scopu 
munca pentru fericirea poporului, 
fericirea patrie:, atita vrane cit ne-o i 
închina acestei lupte, viața noastră 
merge șuvoi clocot, tor Înainte, ca apele 
pezî, da.- de-o desăvjșita limpezime, 
râului de munte.

Muncind din dorința de a fi folositori 
detail: oesâvirț:ndu-ne necontenit — 
aceeași dorință — munca, noi ixj vom pul 
sta niciodată pe Joc Sim.îi 
bucur-a și mirtdria munci 
Ne scaimbam mereu, ne 
tește. Și tocmai ce acea 
sin .iubirea are 
inc rea dintre doi 
t-xtinea Joc 
devine mereu 
vitejia ș: < 
pert-ru care 
sta dă ș: 
ținat Ber dze,

1
Sunt moravuri care dovedesc sărăcia sufla* 
tească a unor tineri. Alexandr Sergheevic! 
Pușchin scria :

„Ce trist e, înșă, cînd zadarnic 
S-a dus toată junețea sa, 
Tu lnșelînd-o amarnic 
Și înșelându-te și ea ; 
Cînd doruri ce ardeau fierbinte 
Și visurile noastre sfinte 
Au putrezit treptat-treptat 
Ca toamna frunzele ce cad. 
E greu ca ochiul să nu vadă 
Decit petreceri, văl cu val ; 
Să vezi viața ca un ba! 
Și să te ții după cireâdă, 
Fără să'mparți cu ea nici gând 
Și niciun fel de simțămini".

★
Mistrețul se repede mai furios asupra 

gata sa te sfiș:e, dacă-i turburi liniștea,', 
iar dușmanul te ocârăște cu mai mult venin’,'.' 
atunci cind, țintindu-1, reușești să-l rănești. 
Așa se explică faptul că anumite oficine ale I 
burghezie: de peste hotare au încercat, cu pri- ’ 
lejul discuției noastre, să împroște cu noroi 
tineretul nostru răstălmăcind cu ură, dar 
într-un chip evident stîngaci, — ca întot-.ÎȚ.Ț.* 
deauna dealtfel — preocuparea tineretului ' 
nostru pentru problema dragostei pentru a-și 
înfrumuseța necontenit viața. 7~.aa

Sunt însă fapta care nu pot fi puse de ni
meni la îndoială, nici măcar de calomniatorii , 
cei mai spurcați la gură, fapte care deslu- 
șese pricinile fuiî.i lor. “I

Stau față in fața două ziare. Primul 
este ..Scânteia tineretului", iar a! doilea zia-, 
rul burghez din Anglia „London weeckly ad
vertiser". In primul, sub semnătura unei mun- 
cit'.ire iextlliste din București, citești: ,Și 
în dragoste, și în muncă, și în discuțiile des
pre fiori, despre teatre, Dumitru punea multă , 
pasiune și aceasta a cucerit-o pe Maria. A- 
mindoi năzuiau să devină oameni dîrji, |0 
folositori societății, și această năzuință co- : 
mună ii lega puternic, făcea ca dragostea 
lor să fie și mai adîncă... In căsătorie, dra- . f 
gostea lor păstrează toată prospețimea pri
melor zile. Iși destăinule unul altuia toate, 
glodurile, tcate bucuriile și necazurile, se, -.

Timp de cîteva săptămîni în coloanele 
ziarului nostru s’a desfășurat discuția pe 
marginea scrisorii „Este oare aceasta dra
goste adevărată ?“. Se cuvine acum, la în
cheiere, să aruncăm o privire asupra desfă
șurării întregii discuții pentru a putea des
prinde învățămintele ei.

Ecoul larg pe care I-a avut discuția, cele 
aproape 700 de scrisori care au sosit la 
redacție, trimise de tineri de cete mal dife
rite categorii, dovedesc că -problema ridicată 
de tovacașa lulla T„ preocupă serios tine
retul nostru. Numeroși^citltori ne scriu des
pre ecoul pe care I-a avut discuția aceasta 
în diferite lpcuri de muncă. Faptul că tine
retul se interesează îndeaproape de această 
problemă, ne scrie tov. Papa Aurică, dm- 
tr-o unitate militară, reese limpede din discu
țiile aprinse care se poartă pe marginea ma
terialelor apărute. Mei mulți studeați dela 
Institutul de Limbi Străine, referindu-se 
la ecoul pe care i-a evut discuția ne-au 
scris: „Discuția care a avut lcc în co
loanele „Scînteii tineretului" a ridicat o 
serie de probleme noi, interesante, in legă
tură cu atitudinea noastră față de dragoste, 
față de viață. Noi am urmărit cu mult interes 
materialele publicate și de multe' ori avem 
discuții vii in legătură cu ele". Numeroase 
scrisori asemenea acestora dovedesc preocu
parea serioasă a tineretului pentru proble
mele ridicate in discuția ncastrâ. Multe or
ganizații de bază au Început in urma discu
ției să se preocupe de problemele de morală 
oom-jnistâ ale tineretuicL Veacuri dearinduî 
oameni: au clntat sentimentul minunat al 
dragostei au visat acele vremuri cind sim- 
țămto.ete ce dragoste dintre doi tineri nu 
vor intilnl ptedkti de niciun SeL Ei visau 
vremea dni dragostea va pxea înflori ne- 
stăviiită. visau societatea pe care cu zeci 
de ani in urmă o prezicea E-igels. »x2eta- 
tea in care âragestea va fl eliberată de 
stăpinirea banuăuL O asemenea gsDcrație 
s-a născut pesm prima oară in Uniansa 
Sovietică- O asemenea generație se ridică 
astăzi in patria n ăștea, a care tineretul are 
asigurate libertăți politice depline. In regi
mul nostru lemocrat-p-oputer. tir.ert'.c _i fi 
este asigurat dreptul la muncă, egafiletea 
■emeii este tegxerată și statei poarca o deo
sebită grijă pentru viața ct mai bor.â a 
tinerii ger.erații. Discuția parată In ziar 
a avut darul de a scoate In evi
dență condițiile noi de viață, din ce

nu își întocmesc conspecte, nu au caiete de 
notițe, nu participă la dezbaterea probleme
lor. Nici responsabilii de seminarii nu reu
șesc să antreneze majoritatea propagandi
știlor în discuții. Tov. Florea Gheorghe, res-

' " ' , ' ' 1 cu propagandiștii ce
conduc cercurile politice pentru începători, 
nu se strădubșfe suficient să antreneze un 
număr mai , mare de propagandiști care să 
participe în mod viu la clscuții. Din aceas
tă cauză unii propagandiști mai bine pre
gătiți monopolizează dezbaterea problemelor 
în seminar.

Felul defectuos î.n care se desfășoară in
struirea propagandiștilor la comitetul raio
nal U.T.M. „Gheorghe Gheorghîu-Dej“ atra
ge după sine lipsuri asemănătoare și în ca
drul unor cercuri și cursuri politice din orga
nizațiile de bază U.T.M. Unii propagandiști 
cum ar fi Vitan Anastasiu, Birsan Gheorghi- 
ță, Vasiliu loan, dela fabrica de confecții 
„Gheorghe Ghebrghiu-Dej" sau Grâjdan Ma
rin și Istrate Alexandru dela uzina „Cle
ment Gottwald", deoarece nu participă cu re
gularitate la seminariile de instruire, nu par
ticipă la dezbaterea problemelor în semina
rul dela comitetul raional, țin expuneri și 
seminarii necorespunzătoare în cercurile și 
cursurile
știi care răspund de învățămtntu! politic 
cit și tovarășul Balaban Alacu, șeful secției 
de propagandă și agitație a comitetului -a- 
ional U.T.M. „Gheorghe Gheorghiu-Dej”, se 
interesează puțin de îmbunătățirea continuă 
a calificării propagandiștilor și a activități: 
lor în cadrul cercurilor și cursurilor politice 
pe care le conduc.

Invățămîntul politic U.T.M. trebue să con- 
s'Itue o preocupare nu numai a secți i de 
propagandă și agitație, ci a întreguiui co
mitet raional șl a aparatului său, în fața 
cănii stă in mod permanent grija pentru ri
dicarea nivelului politic, ideologic și cultu
ral al tineretului.

Tovarășa Stan Maria, instructoare raională 
care răspunde și de organizațiile de bază de 
la fabrica de confecții „Gheorghe Gheo* ghiu- 
Dej și sleia uzina „Clement Gottwald" se 
interesează numai de numărul cercurilor no- 
litice sau la ce lecții au ajuns. De calitatea 
expuneri or sau <ie ajutorarea practică a pro
pagandiștilor, pentru ca ei să-și Îmbunătă
țească munca, tovarășa Stan Maria nu se 
ocupă.

Față de lipsurî’e ce se manifestă !n direc
ții calificării propagandiștilor și a desfășu
rării invățămWului po’l ic U.T.M., biroul 
comitetului raional U.T„M, „Gheorghe 
Gheorghiu-Dei" poartă o serioasă răspundere

Hotărirea plenare: a X-a a C C. ai U.T.M_ 
arată în aceas’ă direcție că sarcina comitete
lor regionale, raiona’e. «xășenești și a orga
nizațiilor <je bază U.T_M este de a ridica 
munca de educare mzrxist-leninistă la ar 
nivel mal înalt

Biroul comitetului raional U.T-M. „Gh 
Gheorghiu-Dej" t'ebue să-ș: îndrepte a:er: :• 
în mod deo-ebit asupra îmbunătățiri: cc 
ții seminarillor de instruire a prapags.ndHE- 
lor. asupra îmbunătățirii ca ității eit»_perilx 
atît în cadrul scml-’ariițur raionale de 
lnst-a re a prc»3gacdi$ti<or cît $1 ic cad*a.' 
cercurilor politkc. sâ lupte netocetat ;>er!fa 
a le asigura un înalt n;ve. ideologic.

Pentru îm^unătâțEca continuă a fcnriți- 
mîntuiui pol.tic, comitetul raional U.T.M. 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" trebue sa exercite 
un con’ro! permanent ș! sîstemat:: asupra 
desfășurării invățămîntuiuî politic, să ana
lizeze periodic cum iși desfășoară activitatea 
propagandiștii în cadrul cercurilor politice 
și să ia din timp măsurile necesare pentru 
înlăturarea lipsurilor.

Luptînd împotriva formalismului ș: super- 
ficialități* In munca de instruire a propagan
da? Hor, cor.trolind și indrumtod zl de zi ac
tivitatea lor, comitetul raional U.T.M. „Gh. 
Gheorghiu-Dej” din Capitală, va reuși să ri
dice ca’itatea învățămlntului politic la nivelul 
sarcinilor mari care stau în fața organiza
ției noastre.

bcgățirea cunoștințelor de cultura generală ponsabilul sCnîiiîarulul

Munca pentru obținerea unei recolte | 
bogate de legume șl zarzavaturi începe I 
încă din lamă în sere și răsadnițe.

In fotografie : utemista Nanău Stela de ț 
la Fermascre Popești-Leordeni. așează cu * 
grijă in pământ gnivecele nutritive in care J 
se cultivă castraveți timpuriL

ta.

:.r:u

;ci

.. i'IL' 
:• ■ L;

xjmîlctu’uipolitic d:n cadrul
nu au con’roi-.t n : a
pregătesc responsabi li de 
lecții, pe.itru a se as:gura 
corespunzătoare tocțlior.

Ne străduim
Toamna anului trecut a fost cam vitregă 

pentru Centrul Mecanic S.M.T. Galați. >
Fiind secetă, pământul s-a întărit Totuși 

arăturile trebuiau făcute. Era vorba de pli
nea poporului. Lucrările agricole se exe
cutau anevoios. Multe tractoare, supraîn
cărcate în brazde, au avut de suferit nea
junsuri și din această cauză pentru campa
nia de reparații am primit motoare peste 
cifrele stabilite în plan.

Colectivul de 
nic știa : dacă 
vor fl reparate 
bruarie, muncile 
avea de suferit.

Nici un muncitor nu s-a împăcat cu acest, 
gînd. Așa dar cu toții ne-am asumat ma
rea răspundere de a repara la timp și in bune 
condițiun: toate motoarele trimise centrului 
nostru mecanic.

Făceam primii pași în campania de repara
ții. Muncitorii au pornit întrecerea socialistă 
pentru folosirea la maximum a mașkiilor. In 
această întrecere, un rol de seamă l-au ju
cat utemiștii, care au întărit spiritul colec
tiv de muncă în brigăzi și echipe. Și 
conducerea centrului s-a gîndit că este ab
solut necesar ca muncitorii să fie ajutați 
in îndeplinirea sarcinilor de plan în mod 
ritmic. In acest sena a întocmit, de comun a- 
cord cu unitățile SMT, un program de trans
portare la timp a motoarelor. încă din sep
tembrie s-au reparat macaralele dela spă
lătoria motoarelor și cele trei macarale por
tative, bancurile de rodaj au fost demon
tate și reparate capital, iar fundațiile a- 
cestora returnate. In scopul ușurării mun
cii s-a reparat în întregime utilajul ce de
servește locurile de muncă și s au exe
cutat noi aparate și dispozitive ajutătoare 
procesului de reparație: freze, alezoare, 
etc.

Spre a putea urmări cit mai bine utilizarea 
rațională a mijloacelor de producție, con
ducerea a defalcat sarcinile de plan pe 
secții, ateliere, oameni, echipe și mașini, re- 
partizind forțele de muncă după importanța 
reparațiilor în raport cu gradul de calificare.. 
Paralel, s-au introdus norme medii de lucru. 
Pentru continua specializare a muncitorilor, 

Icursurile de calificare create după metoda 
Cotlear au cuprins 43 tovarăși. In ajutorul a- 
cestora, cabinetul tehnic a asigurat manua
lele de specialitate necesare. Pentru recre
area muncitorilor, s-a pus la dispoziție clu
bul cu tenis de masă, mese de șah și biblio
tecă cu 500 volume .

Tot pentru salariați s-a creat cantină 
incinta întreprinderii. Desigur că toate 
cestea au mărit avintul în muncă, 
la începutul lui noembrie, lipsa de piese 
de tschimb, spațiul halei de montaj insufi
cient, frinau desfășurarea continuă a muncii

muncă al Centrului Meca- 
motoarele S.M.T.-urilor nu 
pină la sfîrșitul lunii fe- 
agricole de primăvară vor

In
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politice pe care te conduc. Activl- 
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1
BRUNO SEGAL

Iși valorifică produsele 
prin cooperativă

de țăcănii muncitori din regt
5*

ZI 
dea valorifică prin cooperative 
de produse agricole ți animale.

In luna ianuarie, țăranii 
din satele ți comunei» raionvKl 
valorificat
porumb, 12.575 kg de g

prin cooperative
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Delegația artiștilor rom ini 
care a vizitat Uniunea Soviet.că 

a sosit în Capitală •rv»

Damtmcă
«-

de aoruape 
La invitația

Defagațla

care
ta Capitală

i Sovietică, 
al U.R S.S.
Constantin 
din R.P-R„ 
Stat de O- 

Voicj
emeri'.i aiariiș

după 
tițtitor n>
3 statâr
M:nîs:eru'.3i Culturii 
a fost fonnată din

■sestîte emerit a! ariei 
or general ai Teatrului de 

pe-*â Și Bilet al R.P R, ri.lonîstul k 
și pianistul Mindru Kal 
R.P.R„ soprana Magda, Iznejlescu. laureat^
a celui de al IV-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru Pace șl Prie
tenie dela București,
Bucholtz și Ion Goia, director adjunct în 
Ministerul Culturii.

Artiștii romîni au prezentat o serie de con
certe și recifele la Moscova și Leningrad 
care s?pa bucurat de multă prețuire din par
tea oapienilor sovietici.

La sosirea in Gara de Nord, membrii dele
gației au fost intimpinați de reprezentanți 
ai Ministerului Culturii al R.P.R.

(Agerpres)

pianistul Dagobert

să reparăm toate motoarele*
de reparații, obligînd pe muncitori sâ lu
creze în asalturi. Trebuia găsită metoda de 
îndepărtare a acestor deficiențe. Au început 
frămintârile. Colectivul de conducere s-a 
consultat cu muncitorii, în fel și chip, și a 
izbut.t cu ajutorul tehnicienilor, cu inițiati
vele comuniștilor și cu ajutorul comitetu
lui orășenesc de partid Galați, să găsească 
soluția. In primul rind trebuiau luafe noi 
măsuri tehnico-organizatorice. Pentru ușura
rea efortului fizic în secțiile productive, 
s-*j confecționat încă 10 ca.pre pe role și 
5 cărucioare pentru transportul motoarelor. 
La secția reparații s-au reorganizat echipe
le, în funcție de posturile fixate după me
toda de reparație pe ansamble a stahano- 
vistului sovietic Bugacev. Muncitorii. au fost 
grupați în așa fel încît să poată asigura 
r.tmul lucrărilor. Curind a fost dată in 
folosință noua hală de montaj, spațioasă, lu
minoasă și călduroasă, care permite desfă
șurarea mult mai lesnicioasă a reparațiilor 
pe ansamble. Cu mijloace proprii am făcut 
reparațiile și modificările necesare unei săli 
împrumutate dela fabrica „Marinarul" șl am 
instalat aici secția de sudat chiulase. Verifi- 
cînd mașinile, recondiționind la timp sculele, 
și confecționind din resurse locale suporturi 
pentru așezarea la îndemînă a sculelor și 
pieselor de schimb, am izbutit să reducem 
timpii neproductivi accelerînd ritmul repa
rațiilor.

La îndemnul comuniștilor, Întrecerile 
cialiste ău cuprins 
muncitori Aproape 
cestora au înclie.at 
utem.ste, voința de 
mă acută ne

S<)- 
din ce în ce mai mulți 
90 la sută din totalul a- 
contracte. In brigăzile 

muncă sporea. O proble- 
acută ne dădea mult de gîndit: 

piesele de schimb erau insuficiente. Pentru 
ameliorarea situației, conducerea centrului 
mecanic a introdus în fabricație piese prin
cipale : cămăși de cilindri, segmenți, bucșe, 
și altele. Piesele ce n-au putut fl so
luționate local, au fost procurate prin dele
gați trimiși din partea noastră la depozitele 
și uzinele furnizoare Cu voința și munca în
tregului colectiv am învins principalele gre
utăți. La începutul lui decembrie, munca de 
reparații a început cu toată seriozitatea și 
succesele nu au întîrziat să se arate. Ast
fel în prezent, față de aceeași perioadă a 
anului trecut, 
cut cu 23 
muncii pe cap 
sută iar la reparații pe ansamble și recon
diționăm de scule realizările au crescut cu 
36 la sută întrecerea socialistă, folosirea 
metodei Bugacev au dat posibilitate mun
citorilor să reducă consumul specific, să ri
dice calitatea reparațiilor și să facă econo
mii în valoare de 15.000 lei. Depășirile ule- 
miștilor urcă în medie până la 170 la sută.

producția globală a cres- 
la sută, - productivitatea 
de muncitor, cu 7,9 la

ș: putreziciunea. Atita 
ii vieții noastre va fi 

pentru 
vom 

va 
: re

ale

so- 
oln

:a- 
im mereu mii mult 
îi noastre libere. 
: Îmbogățim sufle- 
în socte-atea nea

ua conținut nou. Este 
oameij al muncit Ali

nări fari de muncă care 
mai mu.t o cnesdune do 

de glorie, — scopul comun 
: tsuncesc Ei
sentimente or

e de Moscova
: tu destgu

l părerea anumitor 
. pvM*. .

au știs sa iubească*. Nu, 
do: știm să iub:m!
c n dragoste. Pentru dragostea nca- 

x suntem ta stare să mutam munț i 
t. dragostea ne tace 

buni, tr.i: cura.l sul 
exista puterea diagoste:
scris at a t neri în scrisorile lor.

-’■‘--"•ta :i apropie Pe oameni, îi face să se 
rr-.t-’. is.-î -anul pe celălalt, să vadă 
..t t U.-1 tovarăș apropiat, însuflețit de același 

viață. Multe din scrisorile sosite în 
problemă.

i vteța — crea
tor un nou coA- 

romanuiul so
li spunea iul 

ai avut 
flecari, și 

mnând: „Cei din ziua 
u-i ade- 

Numai că nu

mutam munț i 
mal puternici, 

letește". In aceasta 
despre care au

în

în special în secția montaj unde se lucrează 
pe ansamble. De laudă pot fi: stahanovistul 
Iliuță Pavel, fruntașii Diaconu Niculae, și 
Oancea Tudor, care au devenit exemple 
grăitoare, muncind cu multă conștiinciozitate. 
Succesele tinerilor alături de cele ale vîrst- 
nicilor au contribuit ca pînă la 20 ianuarie, re
parațiile de motoare pentru campania agri
colă de primăvară să fie realizate în pro
porție de peste 45. la sută. Mai avem încă 
multe de făcut.. Va trebui să muncim cu mai 
mult spor, cu mai mult interes pentru res
pectarea indicilor de calitate și ou mai mult 
simț de răspundere pentru reducerea pre-simț de răspundere pentru reducerea 
țului de cost.

Începutul campaniei de primăvară se 
propie și trebue să dovedim că putem 
liza ou cinste angajamentul luat față 
popor. Conducerea Centrului Mecanic

I Astăz: femela nu ma este socotită s.ugj. 
I bună doar la cratiță sau ca simplu Izvor ce 
I plăceri. Și tocmai această egalitate în fapt 
■ a femeii este o condiție de baza a fericirii 
' noastre in dragos e, a făuririi unei dragoste 
fericite: pentrucă este iubirea dintrt doi 

I oameni liberi, pe deplin stăp-Ti asupra vieții 
I și viitorului tor. Poporul nostru a dărâmat 
1 închisoarea capitalistă care nu ingădue 
I unirea bazată numai pe iubire a doi tineri. 
E drept insă • in urma zidului temniței dă
râmate a rămas moloz care Tie- împiedecă 
adesea în mers. Mai există tineri — și scriso
rile sosite scot Ia iveală aceasta—care neso
cotesc drepturile pe oare 'tovarășele lor de viață 
le au, tineri care, în fapt, nu vor cu nici un 
chip să recunoască egalitatea în drepturi a 
femeii. In scrisorile lor, particlpanții la dis
cuție au înfierat asemenea atitudini, rămă
șițe ale mentalității burgheze.

Din discuția inițiată de ziarul nostru au 
reeșit cu deosebită limpezime trăsăturile 
morale noi ale tineretului nostru, ele au 
scos la iveală un sentiment nou al 
masei tineretului patriei noastre, necu
noscut în trecut. Este sentimentul de dra
goste tovărășească, de prietenie caldă care 
îi leagă pe miile de tineri între ei. Sunt 
tineri însuflețiți de acelaș ideal șl care dis
cută despre o problemă care îi preocupă deo
potrivă pe toți. S-a întîmplat în țara noastră 
un fapt care nu se poate întîmpța niciodată, 
în nicio țară ca<pitalistă : tineri care aveau 
probleme din cele mal intime au scris des
pre acestea sutelor de mii de tovarăși ai lor 
cerîndu-le sfatul. Și sute de tineri s-au stră
duit să-și ajute tovarășii, — pe care nu-i 
cunoșteau lâ' față, da,r de care erau legați 
printr-o puternică prietenie — i-au ajutat să 
învețe a trăi o viață mai curată, a se bucura 
din plin de frumusețea vieții. Poate niciunul 
din cei care au luat parte la discuție nu o 
cunoștea pe Viorica M. Dar. ei au simțit că 
sunt datori s-o ajute. Șl cit de multă în
credere îți poate da acest fapt: să simți că 
niciodată, oriei t de greu îți va fi, nu ești 
singur. Să simți mereu alăttri de tine mii 
și mii de prieteni care te încurajează, care 
nu te lasă să greșești, care, laolaltă cu tine, 
se bucură de bucuriile tale.

In discuțte noastră s’au spus șl unele 
păreri greșite, s’a vorbit de unii tineri care 
greșesc în dragoste, care nu știu să tră
iască astfel ca viața lor să fie plină 
adevărate bucurii. Masa de tineri însă îi 
critică, îi ajută să-și vadă greșelile, să 
îndrepte. Ii ajută să înțeleagă că f<--:-:

2ȚJtă .9 s« respectă unul pe celălalt”, Iar în 
al do lea ziar, in ce| care apare într'o țară, 
capitel stă citești: „Amator de carne do-f, 
rește să cunoască o lady vegetariană. Ii v? 
consuma rația ei de carne, gsran'.îndu-i in 
schimb o prietenie sinceră și trainică”. In, 
scrisoarea dinții e vorba de pasiune și de dra-; 
goste, de muncă și de flori; sunt rînduri de 
poezie, minunata poezie a vieții fericite. ln(7,,'o 
textul ai doilea, un anunț, se vorbește despre • 
rtția de carne în locui, căreia se oferă o ra
ție de prietenie, de calitate garantată ; aces-.s>s 
ta din urmă e limbajul facturilor comerciale.

In rindu’ c'.aselcr stăpînitcare din țările 
cap.taliste domnește o morală putredă, degra
dantă pentru oameni.-Inegalitatea în drepturi, 
a femeii o transformă în societatea capita- . 
listă, într-o marfă pe care bărbații o cumpă
ră alături de at’tea altele. Singura grijă a 
fetei educate de burghezie, este să-și găseas- 
că un bărbat care s-o poată întreține cît mai 
bine. Cr'e mâi multe femei educate de 

burghez e t'ăiesc în cea mai crasă imorali- ‘Ț-'j 
tate. Femeile burgheze cu rare excepții doar, . 
se prostituează Unele își vînd trupul în 
bordeluri, altele închee contracte de căsăto- 
re, vînzîndu-s© îft acest chip pentru toată 
viața, devenind sclave. 1

In țări.e capitaliste femeia este doar 6 
marfă. In capitala Greciei înlr-unul din cete 
mai animate tocuri din oraș uri negustor; 
de roabe albe a propus spre vinzare unor 
marinari americani o fată de 17 ani. S-a în- - 
t’mplat aceasta — nu uitați — în civilizația- . 
burgheză a anului una mie nouăsute cincizeci, ■

cadru] discuției ridicau această 
„Atunci când adevărata prietenie se trans- 
lurmâ in sentimente de dragoste, scrie to- 
varășa I. Nevenco din Timișoara, este nece
sar mai muit ca oricând să cunoști caracte
rul prietenului tău, felul cum privește el 
munca pe care o indeplinește și care sunt 
p.anurile lui de viitor. Nu poate să existe o 
dragoste fără a prețui meseria celui iubit, 
oricare ar fi ea". Cită dreptate are tovarășa 
Nevenco dezvăluind puterea pa care o dă 
dragoste: prețuirea muncii iubitului 1

Concepția despre dragoste a tineretului 
no6tru. moravuri.e noi care își fac tot mai 
mult loc in viața noastră nu cunosc minciu
na, o resping cu indignare. Relațiile de dra
goste dintre noi sunt bazate pe sinceritate. 
„Nici o lună, nici două, nici un an sau cinci, 
nu sunt în măsură să-i apropie pe oameni, 
dacă dînșii n-au încredere deplină unul in 
altul”, scrie tânărul A. Abramovici din Boto- a auumi una mie uvuasuiș cincizeci "
șani. Sinceritatea deplină deosebește dragos- Iar in Turcia Un bărbat și-a pierdut i
tea celor mai mulți tineri din patria noastră, so)la> deoarece a închiriat-o pentru o săptă- ‘ 
ea oglindește, curățenia lor sufletească, dă m‘na ~ ța Pret DUn — unui cetățean care-

a-
rea- 

de 
cu

noaște că mai sunț încă multe lipsuri și lu
crurile nu trebuesc lăsate de azi pe mîine. 
La montatul și demontatul motoarelor se ob
servă și acum unele lipsuri. Pentru a veni 
în ajutor, vom concentra de îndată munci
tori din secția ajustaj care să trieze piesele. 
Echipele de oameni, vor transporta în pri
mele 2 ore de dimineață motoarele la spă
lător, iar în cele 2 ore dela sfîrșitul lucru
lui, vor educe alt rînd de motoare pentru a 
înlesni continuitatea reparațiilor. Simțind ne
cesitatea de a avea asigurate piesele de 
schimb, vom lupta cu îndîrjîre pentru redu
cerea procentului de rebuturi, și pentru des
coperirea și folosirea de noi rezerve 
terne.

Reușita deplină a reparațiilor cere colec
tivului de muncă să continue avintul în 
muncă, să folosească și pe mai departe me
todele avansate de muncă, să se încadreze 
în planul nostru și să-l respecte.

Sînt însă și tineri care încalcă uneori dis
ciplina în muncă, fapt ce nu le face cinste. 
Deaceea, eu consider că ar fi necesar ca 
comitetul organizației de bază UTM să or
ganizeze prezentarea,în fața tinerilor a unor 
referate pe tema campaniei de reparații, să 
intensifice munca de lămurire dela tînăr la 
tînăr, și în acelaș scop să folosească gazeta 
de perete, stația de radioficare etc.

In dorința de e dobîndi steagul roșu 
de producție al C.C.S. și al Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, noi vom sporii riom.nu «eia scrisoarea tovarășei iui 
eforturile în muncă pentru a realiza planuf oal'e ace?-sta dragoste
înainte de termenul stabilit. Executând .repa-’ 
rații de bună calitate, reduoînd prețul de 
cost și confecționind. tot mai multe piese de 
schimb, vom asigura astfel condiții prielnice 
executării însămînțărilor de primăvară.

in-

G. CRINGEANU
directorul Centrului Mecanic

S.M ,T Galați

de

se 
îndrepte. Ii ajută să înțeleagă că fericirea 
lor nu poate fi nicidecum despărțită, ruptă 
de fericirea noastră a tuturor.

Mulți tovarăși au vorbit în scrisorile lor 
despre ceeace înseamnă, această prietenie a 
colectivului. Tovarășa C. C.. studentă la 
Institutul Agronomic din Craiova, vorbind 
despre felul în care a reuș t să ajungă la 
concluzia de a nu se căsători fără a-șl iubi 
tovarășul, adăuga : „Trebue să vă mai spun 
că la aceasta, •conjuri'* hu am ajuns numai 
prin propria mea^utere, ci cu ajutorul ne
precupețit al tovarășilor din facultatea la 
care învăț. Am discutat cu secretarul birou
lui U.T.M .ore întregi. Au venit 11 m’ne 
tovarăși din facultate și m'au sfătuit... Am 
simțit ce înseamnă să ai alături nu oameni 
indiferenți, ci tovarăși care înțeleg ce în
seamnă prietenia adevărată".

Cînd Avdotiei Bortnicova, eroina din 
romanul „Secerișul" i-a fost intr’un rând 
tare greu în viață și a simțit ajutorul tova
rășilor săi, ea și-a amintit de lacul sărat 
a cărui apă nu te lasă nicodată să te dai 
la fund. Șl asemuia societatea în care 
trăiește cu acel ’ lac. Prietenii, tovarășii — 
sunt mii, sute de mii — te țin mereu la 
suprafață. Și dacă ai încredere în ei, fii 
sigur că-nu te poți îneca niciodată. Aceasta 
este chezășia puterii noastre, a fericirii 
noastre.

Pornind dela scrisoarea tovarășei Iul:a T„ 
" ' ade

vărată?" tinerii care au luat cuvântul în ca
drul discuției au ridicat o sumedenie de pro
bleme legate de dragoste.

Mulți tineri au ridicat problema fidelității 
în dragoste, a respectării cuvântului dat. 
Sunt numeroase scrisorile celor care și-au 
manifestat indignarea față de cei care înțeleg 
să-și „trăiască tinerețea", fiind neserioși în 
dragoste, călcându-șl la tot pasul cuvântul.

O seamă de scrisori ridicau problema răs
punderi^ in căsnicie, .problema trăiniciei ei.

forță iubirii lor.
Din scrisori.e tinerilor care au participat 

la discuție reese, ca o convingere unanimă, 
că numai acolo unde există încredere, r.ci- 
procă, încredere care se întemeiază pe cu
noașterea tovarășului de viață, pe cinstea 
lui.—numai, acolo poate exista dragoste 
trainică. încrederea în tovarășul tău de viață, 
încrederea îin dragostea voastră, îți dă puteri 
nebănuite în viață, în muncă. Altminteri, 
toată frumusețea iubirii vestejește fără pu
tință de lecuire. După cum încrederea aduce 
căldură în. suflete! omului, ca soarele care 
face să înflorească, timp ia — așa neîncrede
rea, gelozia, aduce răceala în suflet, îl în- 
ghiață, cum vântul de toâmnă aducător de 
pioai# rece, vestejește florile și preface câm
pia înverzită în noroi.

Relațiile dintee doi tineri care se iubesc 
cu adevărat sunt relații care se bizue pe 
prietenie. In viața noastră, s-a. înrădăcinat 
dorința de a veni sincer din toată inima în 
ajutorul tovarășului de viață. Tovarășa Auri
ca Toie în scrisoarea sa, povestea despre dra
gostea Floricăi și a lui Cristian, care mereu 
știau să se ajute unul pe altul. Și tocmai da
torită ^cestui simțămînt de prietenie ce-i stă- 
pînește, dragostea lor e trainică, fericită, 
Acolo unde, dimpotrivă, prietenia nu există, 
dragostea, chiar de-a.r fi putut fi bănuită 
vreodată, piere curind.

Căsnicia între tinerii din țara noastră este 
de cele mai multe ori rodul dragostei bazată 
pe prietenie, pe încredere tovărășească. Tova
rășa Tudora Preduș, citîndu-i pe tinerii co
lectiviști din G.A.C. „Drumul lui Lenin" din 
Livedea, vorbea despre indignarea lor cînd 
aud pomenindu-se despre părerea unora cum 
că fata, numai dacă are zestre, poate găsi 
dragoste în casa soțului: „Ce' pământ, ce. 
zestre ?.., se ântreabă tinerii colectiviști. 
Poate să aibă și stea în frunte dacă mo iu
besc, ce-mi trebue?" Povestind despre cazul 
tinerei. Lița Tudor care accepta cererea vii
torului ei soț de a nu se mărita dec.ît cu 
zestre, tovarășa Tudora. Preduș își exprim? 
credința pe deplin întemeiată că „cu un ase
menea soț, care cere în schimbul dragostei 
ca fata să aibe zestre, Lița Tudor nu va fi 
fericită în căsnicie”. Desigur că dragostea 
viitorului soț ai Liței Tudor este drămiftâ 
după cantitatea de bunuri pe care i le aduce 
în casă. El va lua în mână un cântar al sen
timentelor, va pune pe un talger zestrea fe
tei iar în celălalt va picura cu grijă atâta 
dragoste cît „merită” zestrea. Aceasta însă 
nu poate fi nicidecum fericire, ci doar negoț 
Cum ai putea fi fericit, într-o căsnicie, 

cu un om care în loc să îndrăgească priete
nia ta, dragostea ta, pe tine, e îndrăgostit 
doar de pămîntui pe care i-1 aduci ? Ase
menea rămășițe de putreziciune a moralei 
burgheze, rămase încă în conștiința unor ti
neri, au constituit subiectul mai multor scri
sori publicate sau nepublicate în cadrul dis
cuției. Ușurința cu care unii tineri încălcând 
principiile moralei noastre proletare, declară 
dragoste celor pentru care de fapt un nutresc 
sentimente adânci, înșelarea încrederii tova
rășului de viață, întemeierea unei familii nu 
pe dragoste reciprocă ci pe zestrea pe oare 
fata o aduce în casă, — iată tot atâtea ati
tudini imorale în dragoste, pe care tinerii în 
scrisorile lor le-au condamnat cu îndreptă
țită indignare. Acestea sunt moravuri care 
aparțin capitalismului și nicidecum nouă.

noașterea tovarășului de viață, pe 
lui, — numai, acolo poate

nemulțumit de ea, a împrumutat-o la r:n- ’;;R 
dul său mal departe, așa incit i s’a pierdut 
urma;. -■ m

Bel nschi șpunea despre dragoste că este....
poezia și so'are’e vieții. In lumea burgheză 1 
poezia: și soarele vieții stint terfelite în noroi,i!- £ 
este distrus tot;ce poate fi mai frumos, mato ' ■ 
gingaș în sufletul omenesc, este călcată în,, 
picioare demnitatea, omenească. Pină și dra-.,. 
g'ostea a ajuns în lumea burgheză o valoare 
de schimb. Șl deoarece dragostea adevărată, 
iubirea sinceră, caldă, nu poate f: cumpărată' 11 
cu paralef,e.j este înlocuită aci cu desmățul, do 
cu murdărirea celor mai nobile, și curate sen-: , 
timente ale omului.

Fami.ta burgheză este un cuib al dezmă- ■ 
■ țuluL Celebru triunghi .burghez — soțul, so-.î; •' 
ția și amantul — constit.ue subiectul a ne
numărate poezii, piese de teatru sau roma
ne burgheze care cercetează, pe toate fețele 
în toată murdăria sa 'acest triunghi. Și de 
cele mai multe ori el se transformă într-un 
patrulater în toată reguja, cînd nu numai 
unuil cî amînidol soții își au amanții lor.

In acelaș timp în țările capitaliste, acolo 
chiar, unde există sentimente curate, dragoste 
cinstită', la oamenii aparținând clasei exploa- > T 
tafe, burghezia lovește fără cruțare. Ea în
cearcă im orice chip să distrugă familia pro- ''.z 
letară. Folosindu-se de cele mal perfide mij- : 
toace, burghezia lovește și pe această cale în ’.f 
proletariat răpind femeilor dreptul de munca 
sau punîndu-le în Inferioritate economică vă
dită, creind condiții nemaipomenit de grele 
pentru întemeierea și menținerea unui cămin.

Cunoscînd aceste fapte învățăm să prețuim 
mai bine realizările.- regimului domo-'- 
crat-popular. in familiile noastre, prind viață 
tot mai mult regulile moralei comuniste, care 
cer ca fiecare să-și aducă contribuția dato-i'ă'T’ 
muncii sale, le bunăstarea tuturor. Familiile I 
noastre sunt colective de .oameni ai muncii,Ț'ein 
de constructori. Ș: de aceea se înrădăcineaz.i 
în 'famjliile noastre aceeași atmosferă cins- . . 
tftă, sănătoasă c'.are există în toate colect-’- an 
vej.e de muncitori. Aceasta este chezășia toini' 
trăin-c-'ei și a fericirii fam liilor tineri'or din ' ■ 
tara noastră. Munca îi unește pe soți, sta-' o 
torțiicește re’,ații de colaborare tovără-ers-ă - .unii 
Codul familiei, intrat în viață de curind’ 
este menit tocmai să contribue La în ărire.a 
familie’. El dovedeșt» odată mal mul’ grija iRji 
statului pentru familie, dovedește în fapt ci 
problema fericirii personale a devenit in re
gimul democrat-popular o probiemă de stat.

Ne aflăm la capătul discuției noastre des 
pre dragoste. Ar fi desigur o greșeală să-.î 
închipui că acum întreaga prcb’emă es'e epu 
zată. Se pot scrie și s-au serfs zeci de 'rrm 
de volume — multe cuprinse în tezaurul cui-1^1’1®1 
t'iral a! omenirii - _’____ .'„Ll.v. t
învăța însă din această discuție să t ăim mai 
frumos, să înlăturăm din via*» n^r--t-.i 
ceeace e zgură, rămășiță a îrrnta iti};i htr- 

ȘH 
să 
al 

iu’tăm 
șt'm a 
chcma-

t'iral a! omenirii — despre iubire. Am puf-'t

să înlăturăm din ’ vin*» nv

gheze și, să-: ajutăm pe pri tenii <Xva 
noștri să o facă. DiscuT’a n»-a a’ut.a 
știm a prețui sentimente’ ad'ni- orre-csc 
dragost i, să-l trăim cu bucurie, să 
pentru dragostea curată, si-rer.ă’ Să 
răspunde sincer, din tre>tă inima, la 
rea iubi'ei sau a Iubi ului:

, S.ă f.nrj din viața mea un vis
Din visul meu o viață". (M. Eminescu)ION BARNA
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Conferința dela Berlin a 
afacerilor externe ai celor

miniștrilor
patru puteri

6 ani dela înființarea 
Armatei Populare Coreene

Cultură fizică și sport

BERLIN 7 (Agerpres).----- TASS trans- tru puteri din cele două păr;’, ale Germa-
• nîxaî zmi nnnr mnticrAr»*P rf^tr’TLse.

La 6 februarie, la cea de a 12-a ședință 
a conferinței miniștrilor afacerilor externe ai 
celor patru puteri a continuat examinarea 
punctului 2 de pe ordinea de zi — „Pro
blema germană și sarcinile asigurării secu
rității europene".

Ședința a fost prezidată de J. F. Dulles. 
După cum se știe, în ședința din 5 fe

bruarie; miniștrii afacerilor, externe'ai ce
lor; trei puteri occidentale au refuzat să ac
cepte propunerea sovietică de a se constitui 
un gu.orn provizoriu al întregii Germenii 
și .de. a . se ține alegeri libere pe întreaga 
Germanie, deși această propunere deschide 
o cale justă spre unificarea Germaniei ca 
stat iubitor de pace, democrat. Este semni
ficativ că presa vest-germană, inspirată de 
anumite cercuri, ocolind esența , propunerii 
sovietice, declară pe un. ton gălăgios că a- 
ceăstă propunere, ește „inaCceptabi.ă".

Declarațiile făcute de miniștrii puterilor 
occidentale în ședința din 6 februarie au 
fost consacrate aceleiași încercări de a pre
zenta propunerea sovietică ca inacceptabilă 
pentru rezolvarea problemei germane.

G. Bida.ult, care a luat primul cuvîntul, a 
sprijinit din nou planul lui Eden, care în- 
locuește prin formalități parlamentare re
zolvarea sarcinei principale — sarcina uni
ficării Germaniei pe o bază democratică și 
pașnică pentru ca ea să nu mai poată nicio
dată amenința securitatea popoarelor Eu
ropei.

Bidault a declarat fățiș că el și partenerii 
săi occidentali consideră că, calea sipre re
zolvarea problemei germane constă în „aso
cierea Germaniei" cu statele occidentale. In 
felul acesta, Bidault a confirmat din nou 
că, guvernele Franței, S.U.A. și Angliei văd 
principala lor sarcină nu în crearea unei Ger
manii democratice și iubitoare de pace, ci în 
atragerea Germaniei într-o grupare mi’itară 
a statelor occidentale. Discursul lui Bidau't 
a fost o repetare a acelorași argumente ne
convingătoare și contrare faptelor reale pe 
care miniștrii puterilor occidentale le-au adus 
î:ț ședința din 5 februarie pontru a încerca 
să-și fiuindaimenteze refuzul de a accepta pro
punerile sovietice.

Bidault a încercat din nou să dovedească 
că nu. ar fi cu putință nici un fel de con
tact între guvernul Republicii Democrate 
Germane și guvernul de la Bonn dat fiind 
drosebiirea, dintre regimurile existente îp cele 
două părți ale Germaniei. Bidault a decla
rat din nou că respinge propunerea sovie
tică cu privire la retragerea, încă înainte de 
alegeri, a trupelor de ocupație ale celor pa-

niei, cu excepția unor con ti gen te restrînse, 
lăsate pentru îndeplinirea funcțiunilor de 
pază.

Bidault a prezentat propunerea sovietică cu 
privire la neadmiterea atragerii Germanie: in 
coaliții sau alianțe militare îndreptate împo
triva oricărei puteri care a luat parte cu for
țele ei armate lă războiul împotriva Germa
niei hitlerisțe drept „o interdicție pentru Ger
mania de a se alia cu vecinii ei". Astfel, Bi
dault a arătat odată mai mult ce anume se 
ascunde în realitate în spatele cererii pute
rilor occidentale cu privire la „asocierea Ger
maniei" cu statele occidentale. Fiind nevoit 
să țină seama într-un fe! sau altul de 
faptul că nu se poate cere ținerea unor 
alegeri pe întreaga Germanie sub controlul 
puterilor de ocupație, așa cum prevede pla
nul Eden și, in același timp să se afirme 
că atomenea alegeri vor fi libere, Bidault a 
declarat că intenționează să aducă modifi
cări acestei părți a planului lui Eden. 
Dar toată chestiunea s-a rezumat la o neîn
semnată modificare a unor amănunte ale pla
nului fără nici un fel de modificare de for.d. 
Bidault a spus că el nu renunță ia pro
punerea cu privire la controlarea alegerilor 
de către puterile de ocupație, dar că este de 
acord cu o oarecare „limitare" a controlului. 
El a propus să se creeze suplimentar niște 
comisii de supraveghere alcătuite din ger
mani și reprezentanți ai unei puteri neutre. 
Totodată, Bidault a continuat să stăru’e ca 
pregătirea legii electorale să fie încredințată 
nu unui guvern provizoriu al întregii Ger
manii, așa cum prevede propunerea sovietică, 
ci celor patru puteri de ocupație.

In încheiere Bidault a declarat că Ur.iunea 
Sovietică nu trebuie să nutrească nici un fel 
de temeri în legătură cu planul lui Eden, de
oarece ea va avea anumite „garanții esen
țiale". Bidault a afirmat că în discursul 
el „a folosit un limbaj de conciliere".

A luat apoi cuvîntul A. Eden. El a 
clarat că, după părerea sa, fiecare parte 
explicat pe deplin poziția în problema 
tății Germaniei. El a subliniat că intre

său

de
și-a 
un:- 
pla- 

nul propus de miniștrii celor trei puteri occi
dentale și planul sovietic este o mare deo
sebire. Ca și Bidault. Eden a repetat că pro
punerea sovietică este inacceptabilă pentru 
puterile occidentale, în primul rînd, pentru 
că ea cere o înțelegere între două regimuri 
existente în Germania, bazate pe principii de 
guvernare opuse, în al doilea rînd, pentru 
că propunerea sovietică prevede ținerea ale
gerilor pe alte baze de cit cele prevăzute în 
planul lui Eden și, în al treilea rînd, pentru 
că puterile occidentale nu consideră cu pu-

tință retragerea din Germania, încă Înainte 
de alegeri, a trupelor de ocupație ale celor 
patru puteri. Sfidînd logica. Eden a afirmat 
că retragerea trupelor de ocupație din Germa
nia. încă înainte de alegeri, propusă de gu
vernul sovietic pentru a se exclude orice pre
siune din partea puterilor străine in timpul 
desfășurării alegerilor pe întreaga Germa
nie, ar „crea un nou obstacol în ca tea exer
citării de către poporul german a dreptului 
său de a alege in ce! mai scurt timp un gu
vern ai întregii Germanii*.

Pentru a justific# refuzul de a accepta 
propunerea sovietică. Eden a pretins că are 
tndoeli in ceeace privește sarcinile conti
nentelor restrînse de trupe care, potrivit 
propunerii sovietice. 
Germania pentru î 
pază, rezultînd din sarcinile 
celor patru puteri

Eden a repetat din nou că 
acorda viitorului guvern al 
manii posibilitatea de a botă: 
dacă să adere sau nu la „comunitatea defen
sivă europeană", deșt, dopa cum a arătat 
în mod convingător delegația sovietică in 
cursul discuțiilor, acordurile de la Bonn și 
Paris hotărăsc cu anticipație problema ir.t.- 
grării Germaniei Ir. gruparea mirta'ă a 
puterilor occidentale îndreptată împotriva 
U.R.S.S. și a țărilor de democrație populară.

Eden a declarat că vrea să facă o propu
nere care, după părerea sa, ar da. posibili
tatea să se continue discutarea problemei ce 
stă în fa'a miniștrilor. Eden a întrebat daca 
delegat a sovietică este de acord să se țină 
în întreaga Germanie alegeri „cu condiția 
garantării unei supravegheri nepărtinitoa
re*. Eden a arătat că el se referă la propu
nerea făcută de Bidault în ședința din 6 
februarie. In încheie'e. Eden a repetat 
obișnuitele afirmații declarative în sensul ca 
..comun’tatea defensivă europeană" pe care 
el a numît-o „alianță defensivă" nu este în
dreptată împotriva Uniunii Sovietice. El a 
cerut să nu se pună piedici intrării Germa
niei în această așa zisă „alianță defensivă". 
Eden a dat asigurări că constituirea „comu
nității defensive europene* cu participarea 
Germaniei nu este în contradicție cu tratatul 
anglo-sovietic semnat în 1942. El a spus ca 
„dacă există alte căi care ar putea contri
bui la înlăturarea temerilor Uniunii Sovie
tice in ceeace privește securitatea ei*, el 
este gata să le examineze.

A luat apoi cuvîntul V. M. Molotov care 
a făcut o declarație cu privire la ușurarea 
obligațiilor financiar-economice ale Germa
niei legate de urmările războiului.

in ceeace privește 
restrînse de trupe 

trebuie să fie lăsate în 
îndeplinirea furscțiitor de 

- de control ale

planul său a: 
întregii Ger 
i tn mod îibe

j "V

Eroicul popor coreean înconjurat de drago
stea, admirația și sprijinul întregii omeniri 
iubitoare de pace, a sărbătorit la 8 februarie 
6 ani de existență a glorioasei sale Armate 
Populare.

Eroica armată a poporului coreean are o 
bogată tradiție de luptă împotriva cotropito- 
rikc imperialiști. Crearea cucleulri pe baza 
căruia avea mai tîrziu să ia naștere. Armata 
Populară Coreeană, este strins legată de 
lupte armată a partizanilor coreeni împo
triva ocupanților japonezi ai Coreei.

După zccobrrea Japoniei militariste de că
tre glorioasele armate sovietice care au eli
berat Coreea, poporul din țara dimineților li
niștite a pornit cu hotărîre pe calea făuririi 
unui stat liber, independent și demooratic. In 
aceste condiții în 1948, ia ființă Armata 
Populară Coreeană. Ea este o armată de 

! tip nou, o armată in slujba poporului, a apă
rării drepturilor și libertăților sfinte ale pa- 

i trîei.
De atunci au trecut 6 ani. Mai bine de ju- 

I mătate din aceștia au fost pentru Armata 
! Populară Coreeană, ani de imdîrjlte lupte și 
’ strălucite izbînzi împotriva cotropitorilor a- 
, mericani și a me'cenarilor lisînmaniști.

Deslănțuind sub steagul O.N.U. sîngercasa 
agresiune împotriva pașnicului popor coreean, 
Imperialiștii americani au urmărit să cotro
pească întreg teritoriul Coreei, să facă din 

' ea o bază de agresiune în deslănțuirea unui 
I nou război mondial.

Dar Ieșiturile Armatei Populare Coreene 
ș; ale voluntarilor chinezi au spulberat vi
surile monopoliștilor americani.

Nici barbarele bombardamente asupra sa
telor și orașele»- (Coreei, nici bombele cu na
palm și insecte purtătoare de microbi, nici 
sălbateca schingiuire a prizonierilor de răz
boi. femeilor, copiilor, bătririiilor, n-au putut 
infringe hotărîrea fermă a .poipcrujui coreean 
ie a-și apăra libertatea. Educați de Partidul 
Muncii în spiritul legendarelor pilde de ero
ism

i rele 
' dat

aie ostașilor sovietici, tinerii și tine- 
Coreei au depus toate sforțările, și-au 

și viața pentru a.părarea patriei iubite.

Ei știau că luptă pentru o cauză dreaptă, ceea 
ce le insufla curaj, dîrzenie.

Nemuritoare vor rămine minunatele fapte 
de arme săvirșite de Eroi ai Republicii Po
pulare Democrate Coreene ca tanchistul He 
Sun Hac, mitraliorul Kim Ghi U, aviatorii 
Kim Ghi Oc și Li Mun Sun.

Nemuritoare va rămine vitejia eroilor co
reeni Kim Men Cer, Kim Cian Guen, Kim 
Ok Cije și Li Su Paka, pare .asemeni tul 
Alexandr Matrosov au acoperit cu trupurile 
lcr ambrazurile cazemate.or inamicului și 
au asigurat succesul unităților lor.

In luxa sa eroică pentru libertate, .pentru 
independență naț'onală, pentru pace, poporul 
c-reean nu este singur. Alături de el stau 
marea Uniune Sovietică, China populară și 
țările de democrație populară, sutele de mi
lioane de oameni iubitori de pace din în
treaga lume, care privesc cu simpatie și ad
mirație spre eroica Coree care ieri și-a apă
rat cu eroism pămîntul patriei, iar azi se 
reface, în ritm rapid.

In vara anului trecut grație eforturilor păr
ții coreeano-chineze care se bucura de spri
jinul .popoarelor iubitoare de pace au încetat 
să mai bată tunurile în țara dimineților li
niștite. In ciuda împotrivirii cercurilor agre
sive din S.U.A., armistițiul a fost încheiat.

Astăzi poporul coreean care a trecut ia 
munca pașnică de reconstrucție a țării, lu.ptă 
pentru respectarea condițiilor de armistițiu, 
împo'civa manevrelor cercuritor agresive din 
S.U.A. care au întrerupt tratativele dels 
Panmunjon și au răpit iprizdnierii de război 
coreeni și chinezi.

Viteaza Armată Populară Coreeană stă azi 
de strajă -liuptei eroice a poporului coreean 
pentru reconstrucția patriei sale, pentru fău
rirea unei vieți noi.

La cea de a 6-a aniversaire a Armatei sale 
Populare, tineretul .patriei noastre alături de 
în'reg popo.ru'. muncitor trimite un fierbinte 
salut poporului coreean, vitezei sale armate, 
și-i urează din inimă izbîndă deplină în lupta 
pentru instaurarea păcii, pentru construcția 
Coreei democrat-populare.

După întîinirile de lupte clasice 
d ntre reprezentativele 
R.S.F.S.R. și R.P.R.

Declarația lui V. M. Molotov
Am ascultat în această ședință observa

țiile d-lui Bidault și ale d-lui Eden. Dele
gația sovietică pornește de la premiza că 
schimbul de păreri în problema discutată 
va continua.

.Astăzi, delegația sovietică consideră nece
sar să atragă atenția asuppa încă unei pro
bleme.

La examinarea problemei germane nu 
poate fi ocolită, problema obligațiilor finan- 
ciar-economice ale Germaniei legate de ur
mările războiului.

In nota sa din 15 august 1953, guvernul 
șovietic a adresat guvernelor S.U.A,, An
gliei și Franței propunerea ca, începînd de 
la 1 Ianuarie 1954, Germania să fie scu
tită complet de plata reparațiilor, precum și 
de plata datoriilor de stat postbelice către 
cele patru puteri, cu excepția datori’lor re
zultînd din obligații comerciale. In afară de 
aceasta, guvernul 
cerea cheltuielilor 
petor celor patru 
maniei și scutirea 
riilor rezultînd din cheltuielile de ocupație 
externe ale celor patru 
cumulat duipă 1945.

Necesitatea înfăptuirii 
evidentă, ținînd seama 
mania a. și executat o 
obligațiilor e' financiar-economice 
S.U.A., Anglia, Franța și Uniunea Sovietică.

Totodată, trebuie să se țină seama în 
măsura cuvenită de. necesitatea ușurării si
tuației economice a Germaniei și a creării

Cu privire la măsurile

favorabile pentru dezvoltarea 
pace, precum și de necesitatea 

situa,iei materiale a popu-

sovietic a propus redu- 
legate de staționarea tru- 
puteri pe teritoriul Ger- 
Qermamei de plata dato-

acestor măsuri este 
de faptul că Ger- 
parte însemnată a 

față de

unor condiții 
economiei de 
îmbunătățirii 
lațiel.

Intrucît propunerile cu privire la ușurarea
obligațiilor financiar-economice ale Germa
niei nu au fost examinate pînă în prezent 
de cele patru puteri și nu a fost cu putință 
să se ajungă la o înțelegere în a- 
ceastă problemă, guvernul sovietic a 
aplicat cu începere de la 1 ianuarie 1954 mă
surile corespunzătoare pentru ușurarea obli
gațiilor financiar-economice ale Republicii 
Democrate Germane.

Cu începere de la 1 ianuarie 1954, guver
nul sovietic a încetat perceperea reparațiilor 
datorate de Republica Democrată Germană, 
a trecut fără plată în proprietatea R. D. 
Germane întreprinderile sovietice aflate în 
Germania, a redus cheltuielile de ocupație 
pînă Ja o sumă care nu depășește 5% din 
veniturile bugetului de stat al R. D. Ger
mane.

In afară de aceasta, Republica Democrată 
Germană a fost scutită de a plăti Uniunii 
Sovietice datoriile de stat postbelice, inclu
siv datoriile rezultînd din cheltuieTle de 
ocupație externe, care s-au acumulat după 
1945.

Ar fi nejust ca cealaltă parte a Germa
niei, adică Germanie occidentală, să conti
nue să suporte povara cheltuielilor provenind 
din obligați’ analoage. Pe cit se știe din 
surse oficiale, Germania occidentală este 
obligată să plătească statelor străine apro
ximativ 7 miliarde mărci cu titlul delatorii

de stat postbelice. Germania occidentală su
portă o povară considerabilă decurgi-: din 

bugetar 1953—1954 se prevede să se plâtea- 
scă î.n cadrul articolului „Cheltuieli pentru 
apărare“ — in cta mai mare parte chrltueli 
de ocupație — 9,6 miliarde mărci, adică 
34,5% din încasările bugetare ale Germa
niei occidentale.

Este cu neputință să nu se sublinieze că 
Germania occidentală nu a fost nici pînă în 
prezent scutită, de obligațiile în ceeace pri
vește plata reparațiilor, iar potrivit acordu
lui de la Bonn, rezolvarea acestei probleme 
este amîpată pentru o dată nedefinită, p’.nă 
la încheierea tratatului de pace cu Ger
mania. Deoarece problema tratatului de pace 
cu Germania după cum se vede din poziția 
adoptată la această conferință de reprezen
tanții S.U.A., Angliei și Franței, este amî- 
nată pe un termen îndelungat, nedefinit, nici 
problema menționată mai sus nu-și capătă 
rezolvare.

Toate acestea oferă temeiuri să se tragă 
concluzia că este necesar să se examineze 
la prezenta conferință 
obligațiilor 
niei. Este 
să«i, fie de 
Germaniei 
de pretenții 
datorii’e postbelice, cheltuielile de ocupare 
externe, etc. In conformitate cu aceasta, de
legația U.R.S.S. prezintă următoarea propu
nere :

plata cheltuielilor de ocupație: in exercițiul
Riirrnfnr 1 _ 1 Cn nrAVpHp *b’ î

Succesul tratativelor economice dela Moscova 
dintre U.R.S.S. și Finlanda

\
MOSCOVA 7 (Agerpres).
Intre Ministerul Comerțului Exterior al 

U.R.S.S. și delegația guvernamentală finlan- 
; deză au avut loc la Moscova, între 26 ianua

rie și 6 februarie, tratative cu privire l.a pro
bleme economice.

In cursul tratativelor, cele două părți s-au 
călăuzit după prevederile tratatului de prie- 

. renie, colaborare și asistență mutuală înche
iat între U.R.S.S. și Finlanda la 6 aprilie 
1948, fiind totodată conștiente de însomnăta- 
tea pe care guvernele celor două părți o atri
buie întăririi și dezvoltării relațiilor economi
ce dintre cele două țări.

Ca rezultat al tratativelor, cele două părți 
au ajuns la un acord cu privire la acorda
rea unui împrumut de către Uniunea Sovie
tică, Finlandei, în sumă de 40 milioane de 
ruble, în aur, în dolari S.U.A., sau în altă va
lută care se va stabili de comun acord — 
'mprumut ce va fi folosit conform aprecierii 
guvernului finlandez. împrumutul este acor
dat pe termen de 10 .ani cu o dobindă de 
2.5 la sută. Cele două părți au convenit ca 
acordul cu privire la împrumut să fie rati
ficat în timpul cel mai scurt posibil, el ur- 
m’nd să intre în vigoare la data efectuării 
schimbului instrumentelor de ratificare, care 
va avea loc la Helsinki.

Guvernul Sovietic a acceptat să plătească 
în devize și aur o parte a livrărilor către 
U.R.S.S. pe care le va efectua Finlanda în 
1954.

Cele două părți au constatat cu satisfacție 
:n cursul tratativelor că acordul comercial 
pe cinci ani care a fost încheiat în 1950 a 
contribuit la o creștere considerabilă a schim-

problema ușurării 
financiar-economice ale Germa - 

important ca poporului german 
pe acum pe deplin limpede că 
nu-i vor fi prezentate niciun fel 

în ceeace privește reparațiile.

penfru ușurarea obligafiilor financiar-economice 
ele Germaniei, legate de urmările războiului

Ținînd seama că Germania a îndeplinit deja 
o parte însemnată a obligațiilor financiar-eco- 
Cpmice față de Statele Unite ale Ame- 
riciî, Anglia, Franța și Uniunea So
vietică legate de. urmările războiului, recu
noscând că măsurile pentru ușurarea obliga
țiilor financiar-economice ale Germaniei le
gate de urmările războiului, vor contribui în 
mod substanțial lă dezvoltarea economiei 
pașnice a Germaniei șl la creșterea bună
stării materiale a populației.

Guvernele S.U.A., Franței, Angliei șl

U.R.S.S. au căzut de acord că începînd de 
la 1 ianuarie 1954 :

1. Germania este scutită complet de plata 
reparațiilor sub orice formă, precum și 
plata datoriilor de stat postbelice 
patru puteri — S.U.A„ 
U.R.S.S. — cu excepția datoriilor 
din obligații comerciale.

2. Se reduce plata cheltuielilor 
staționarea trupelor celor patru pul 
ritoriul Germaniei ia proporțiile unor ’chel
tuieli anuale care să nu depășească 5% din 
veniturile bugetului de stat al Republicii

*

Franța,

de 
către cele 
Anglia și 
rezu Ițind

legate de 
>.ci pe țe

Democrate Germane și Republicii Federale 
Germane.

3. Germania este scutită complet de plata 
datoriilor rezultind din cheltuielile de ocu
pație externe ale celor patru puteri, care 
s-au acumulat după 1945“.

Delegația U.R.S.S. speră că propune: e 
prezentate de ea în problema ușurării obli
gațiilor financiar-economice ale Germaniei 
legate de urmările războiului, vor fi exami
nate in cadrul conferinței cu atenția cuve
nită.

După V. M. Molotov a luat cuvîntul J. F. 
Dulles. El a Început prin a susține că mi
nistrul 
tice nu 
nuareă 
ne", deși Molotov care a luat cuvinte 1 îna
intea lui Dulles, a declarat că delegația so
vietică pornește de la premiza că schimbul 
de păreri. în problema discutată va fi con
tinuat.

Dulles a declarat că el vrea să facă c’teva 
observații în legătură cu declarația delega
ției, sovietice referitoare la ușurarea obliga
țiilor, financiar-economice ale Germaniei le
gate de urmările războiului. Dar Dulles a 
redus această parte a discursului său la afir
mații gratuite potrivit cărora, datorită așa 
zisului ajutor american, Germania occiden
tală ar fi realizat mari succese în dezvolta
rea ei economică. Dulles nu a adus in spri
jinul celor spuse de el nici un fapt, îitrucît 
faptele dovedesc contrariul. Se știe că „aju
torul" american acordat Germaniei occiden
tale este îndreptat spre militarizarea econo
miei ei, spre restabilirea arsenalului pentru 
realizarea planurilor americane în Europa, 
ceea ce împovărează gre-u păturile larni ale 
populațjei din Germania occidentală. Dulles 
nu a spus, nimic in legătură cu fondul mă

afacerilor externe al Uniunii Sovie- 
ar fi „Socotit că este de dorit conti- 
discutării problemei unilății germa-

surilor propuse de V. M. Molotov îndreptate 
spre ușurarea obligațiilor financiar-econo
mice ale Germaniei.

In continuare, Dulles a repetat vechile sale 
obiecțiuni lipsite de temei împotriva propu
nerii sovietice cu privire la constituirea unui 
guvern provizoriu al întregii Germanii și 
la ținerea unor alegeri libere pe întreaga 
Germanie
Bidault și Eden, care au luat cuvîntul după 

Dulles, au declarat că delegația sovietică 
nu a răspuns la așa zisele „noi" propuneri 
făcute de ei.

In legătură cu aceasta. V. M. Molotov a 
subliniat că delegația sovietică încă nu și-a 
exprimat părerea în legătură cu declarațiile 
făcute la 6 februarie de dl. Bidault șl de 
dl. Eden, ținînd seama de faptul că discuta
rea problemei germane va fi continuată. V. 
M. Molotov a arătat că in ședința din 6 fe
bruarie, miniștrii occidentali nu au făcut nici 
un fel de noi propuneri. Observațiile făcute 
de Bidault și Eden s-au referit la amănun
tele problemei discutate, dar nu au atins 
latura ei principală, și anume dacă alegerile 
pe întreaga Germani» vor fi efectuate 
germani înșiși sau 
pație.

Bidault și Eden

de 
de autoritățile de ocu-

s-au declarai de ecord

★

că discutarea problemei germane trebuie 
continuată. Eden a propus ca a doua zi după 
ședința restrînsă, fixată pentru data de 8 
februarie, să se treacă la discutarea celui 
de al 3-lea punct de pe ordinea de zi — 
„Desure tratatul de stat cu Austria", urmînd 
ca ulterior să se revină 1a examinarea pro
blemei germane.

V. M. Molotov a arătat că, potrivit înțe
legerii la care s-a ajuns anterior, la 8 fe
bruarie urmează să se țină o ședință res
trînsă, iar la 9 februarie este oportun să se 
continue discutarea punctului 2 de pe ordi
nea de zi — „Problema germană și sarci
nile asigurării securității europene".

Eden a fost de acord cu aceasta.
Dulles a propus să se treacă la discutarea 

problemei austriace de îndată ce va sosi de
legația austriacă.

Amintind că în ședința restrînsă din 8 
februarie vor fi examinate și chestiuni de 
procedură, V. M. Molotov a propus ca discu
tarea chestiunii, privind procedura exami
nării punctului 3 de Pe ordinea de zi 
facă la această ședință.

Această propunere nu a întîmpinat 
țiunl.

Cu aceasta, ședința a luat sfirșit;

Ședința din 8 februarie
BERLIN 8 (Agerpres). — Luni după a- 

miaza a avut loc o ședință închisă a celor 
patru miniștri ai afacerilor externe.

„Scânteia tineretului"
Pag. 4-a 9 februarie 1954

In comunicatul dat publicității la sfîrșitul 
ședinței se spune: „Luni la ora 15 cei patru 
miniștri ai . afacerilor externe și-au 
nuat lucrările în șodință restrînsă în 
rea Consiliului Aliat de Control.

După cum se stabilise anterior.

conli- 
clă Ji-

ei au 
discutat chestiuni legate de primul punct a!

bului de mărfuri dintre U.R.S.S. și Finlanda. 
Cele două părți și-au reafirmat dorința reci
procă de a dezvolta și pe viitor schimbul de 
mărfuri între cele două țări și în acest scop 
au căzut de acord să înceapă la 20 februa
rie a.c. tratative cu privire la încheierea unui 
nou acord comercial pe termen lung.

Tratativele s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească și în spiritul unei depline 
înțelegeri reciproce.

Acordul cu. privire la împrumut a fost sem 
nat de partea, guvernului Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste de I. G. Kabanov, 
ministrul comerțului exterior, iar din partea 
guvernului Republicii Finlandeze — de T. 
Aura, ministrul comerțului și industriei al 
Finlandei —- șeful delegației.

La semnarea acordului au fost de față :
Din partea sovietică — A. I. Mikoian, vice

președinte al Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S.; S. A. Borisov, P N. Kumîkin, M. 
R. Kuzmin, locțiitori ai. ministrului comerțu
lui exterior al U.R.S.S.; V. A. Zorin, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S-,
V. F. Popov, președintele Consiliului de Con
ducere al Băncii de Stat a U.R.S.S., L. I. 
Zorin, N. 1. Ceklin, K. K. Bahtov, șefi de di
recții ale Ministerului Comerțului Exterior al 
U.R.S.S.

Din partea finlandeză — A. Gartz, trimis 
extraordinar și ministru plenipotențiar în 
U.R.S.S., E. A. Vuori, V. G. Palmroth, șefi 
de departamente din Ministerul Afacerilor 
Externe al Finlandei, dr. K. Waris, membru 
în consiliul de administrație al Băncii Fin
landei, R. Enkeli consilier al misiunii finlan
deze la Moscova.

Recepție la ambasada Marii Britanii din Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 6 februarie, P. F. Grey, însărcina- 
cu afaceri ad-interim al Marii Britanii, 

in U.R.S.S.. a oferit o recepție cu prilejul 
s: sirii la Moscova a grupului de reprezen
tau;! ai unor firme engleze în frunte cu J. 
B. Scott.

La recepție au luat parte J. B. Scott, di
rectorul firmei „Crompton Parkinson"; lor- 
du Veruiam. directorul firmei „Enfield Ca
res* ; R. Asquith, directorul firmei „Wil
liam Asquith", W. Glass și J. B. McRosthy, 
directorii firme: .Johnson and Phillips" ; A. 
Lane, directorul firmei „Brush Electrical 
Engineering" ; L. D. Law, directorul firmei 
„Lobnitz and Co."; S. G. Grist, directorul 
firmei „Blaw Knoix" ; F. G. Fielding, di
rectorul firmei „Fielding and Platt" ; A. C. 
Jeans, directorul firmei ..Mullard Overseas" 
și alțl reprezentanți ai firmelor engleze care

se află actualmente la Moscova pentru tra
tative comerciale.

Ca invitați, la recepție au luat parte: A. 
I. Mikoian, vicepreședinte al ((Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., 1. G. Kabanov, minis
tru! comerțului exterior, S. I. Borisov, P. N. 
Kumîkin, M. R. Kuziminj locțiitori ai mi
nistrului comerțului exterior, M. V. Neste
rov, președintele Camerei de comerț a
U. R.S.S., D. Borisenko, locțiitor al președin
telui Camerei de comerț a U.R.S.S., V. A. 
Klențov, L A. Razin, V, P. Dașkevici, V. A. 
Kamenski, P P. Gordeicik, T. I. Ivanov, K.
V. Soboiev, J. I. Timofeev, A. I. Divovici, 
L. N. Bibikov, conducători ai uniunilor de 
comerț exterior; funcționari superiori ai 
Ministerului . Comerțului Exterior și ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
pi ietenească.

„Izoestia1 despre concertele date la Moscova 
de artiștii romîni

să se

obiec-

ordinii de zi și au examinat procedura 
tării celui de ai 3-lea punct de pe ordinea 
de zi.

Cei patru miniștri au căzut de acord ca 
discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi să 
înceapă cel mai tîrziu vineri."

discu-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Ziarul „Iz
vestia" publică o cronică muzicală semnată 
de I. Martinov în care acesta se ocupă de 
concertele date la Moscova de artiștii Repu
blicii Populare Romîne.

Locuitorii din Moscova, se spune în cro
nică. au manifestat un mare interes pentru 
concertele ari ști lor romîni și au primit foar
te călduros pe maeștrii artei din R.P.R., 
artă care este încă de mult bine cunoscută 
in țara sovietică.

Proesorul Constantin Silvestri, s-a dove
dit un strălucit și talentat interpret muzical. 
Dirijori: rom:n a impresionat puternic audi
toriu'. sovietic, care a dat o înaltă prețuire 
artei lut. .

Simpatia unanimă a publicului și-a cîști- 
gat-o solista Magda lanculescu de la Opera 
din București Tînăra solistă are o voce plă
cută. sonoră (soprană de coloratură), inter
pretarea ei farmecă prin spontaneitatea îm
binată cu finețea artistică.

Pianistul M. Katz a doved t o stăp'nire 
perfectă a paletei sonore și seriozitate în

interpretare. El a executat în mod strălu
cit și cu pasiune concertul Nr. 1 pentru pian 
și orchestră de Ceaikovski, dînd dovadă de 
o justă înțelegere a stilului și caracterului a- 
cestei lucrări. Foarte convingător ș: viguros 
a sunat în interpretarea acestui ajtlst con
certul în re minor de Bach. Un mare inte
res a stîrnit de asemenea felul în care M. 
Katz a interpretat piese pentru pian ale lui 
G. Enescu. Violonistul I. Voicu — muzician 
serios și talentat — a executat Simfonia 
spaniolă de Lalo. Din interpretarea lui mul
te părți au rămas bine întipărite auditoru
lui. în special andantele, interpretată cu ele- 
vațiune romantică.

Nu este pentru prima dată cînd artiști ăi 
Republicii Populare Romîne au concertat în 
Uniunea Sovietică, — scrie în încheiere Mar
tinov. Această nouă întîln’re ou ei a dove
dit odată mai mult bogăția artei muzicale 
romîne, bogăția ei de talente, rapiditatea 
extraordinară a ritmului în care ea se dez
voltă.

Scurte știri
• Agenția A.N.S.A. anunță că după mei 

mult de o săo:ămână de consultări președin
tele Republicii Ital’ene, Einaudi. l-a însărci
nat cu formarea guvernului po leaderul de
mocrat creștin Mario Scdba.

• In urma presiuni >r părții americane, 
membrii suedez și elvețian in Comisia neu
tră 
tiî 
la 
sa 
țiu 
piedică echipa neutră

de supraveghere au respins cererea păr- 
coreeano-chineze de a se trimite imediat 
Incion o echipă mobi’ă de inspecție care 
ancheteze violarea acordului de armisti- 
de către americani. Partea americană îm- 

de inspecție care

Pe podiumul instalat în sala sporturilor 
dela Floreasca s-au întrecut în două zile de 
concurs, reprezentativele de lupte clasice a'.e 
R.S.F.S.R și R.P.R. Lă sfîrșilul celor două 
reuniuni, urmărite de peste 3.000 spectator:, 
bilanțul victoriilor este favorabil luptătorilor 
sovietici care au obținut 15 victorii față de 
una singură realizată de reprezentanții noș
tri. In echipele R.S.F.S.R. au figurat mu',1 
luptători tineri ca și dealtfel în formațiile 
R.P.R. Excepționala pregătire a tinerilor 
luptători sovietici, — majoritatea maeștri ai 
sportului, — le-a permis să-și întreacă cu-n 
asemenea scor adversarii, dominîndu-i mai 
ales printr’o excepțională pregătire fizică. 
Reprezentanții R.S.F.S.R. au ocupat în cam
pionatele unionale locuri de frunte, fapt care 
arată că actualii campioni, au în tineret un 
schimb puternic, capabil să facă față cu suc
ces oricăror întreceri.

Toți sportivii sovietici care au. evoluat pe 
podiumul sălii Floreasca s-au .prezentat foar
te bine pregătiți. In primul r.înd au o forță 
excepțională, rezultat al unei munci intense 
de zi cu zi. Toți utilizează acțiuni' variate iar 
lupta lor este bazată pe multilateralitate : de 
pildă atacă la centură și-și prind adversarul 
în salt la brațe. O mare calitate a sportivi
lor sovietici este acea că îșl bazează, acțiu
nile pe lupta la brațe și cap, mai ales în 
prima repriză de șase minute. Aceasta duce 
la slăbirea forței brațelor adversarilor, care 
în următoarele minute de joc nu mai pot nici 
a'aca. nici apăra. Sînt foarte activi chiar și 
atunci cînd sînt nevoiți să se apere (mai a- 
les în repriza de parter). Luptătorii sovietici 
și-au asigurat avantaj în primele minute de 
luptă, ia.r mai apoi conduc lupta destul de 
calm dozăndu-și raționat eforturile.

Aceste calități au putut fi observate la toți 
luptătorii sovietici, dar mai ales la Boris Gu
revici, N. Belov, N Maneev, etc.

Reprezentativele noastre au fost alcătuite 
din elemente tinere. Majoritatea luptătorilor 
noștri au lăsat o bună impresie sportivilor 
sovietici, reușind să se comoorte destul de 
bine. Trebue remarcată excepționala perfor
manță realizată de rriaestrul sportului Lazăr 
Bujor, care l-a întrecut prin tuș pe dețină
torul medaliei de aur_a Jocurilor sportive ale 
celui de 
laev. O 
asemeni 
a luptat 
mondial 
de cileva ori în dificultate și apărîndu-se cu 
succes, terminînd înt'lnirea la o mică dife
rență de puncte. -Scholtz a arătat forță și o 
bună pregătire tehnică, dar îi lipsește simțul 
tactic. Comportări bune au mai avut D. Pîr- 
vulescu, bine pregătit tehnic, dar care trebue 
să lucreze mult pentru desăvlrșirea forței, 
M. Belușica, Fr. Hahn, A. Ruzsi etc.

Luptătorii noștri au vădit însă o serie de 
lipsuri ca : lipsa de inițiativă în luptă și de 
aci lupta pasivă pentru care cîțiva au fost 
avertizați — slaba rezistență în luptă și lip
sa de forță, Ei mai folosesc încă o tactică 
rigidă, și nu dozează suficient efortul in 
luptă.

Această întîlni.re va constitui pentru luptă
torii noștri fruntași dar mai ales pentru an
trenorii noștri un bun. prilej de a-și revizui 
metodele de .antrenament punend accent ne 
desăvlrșirea multilateralității și mai ales 
pentru mărirea forței de luptă.

Convorbirea 
redactorului nostru 
cu Boris Gurevici 

maestru emerit al sportului, 
campion mondial și olimpic

Cînd Dam rugat pă Boris Gurevici cam
pion mondial și olimpic să ne vorbească des
pre întîlnirea cu luptătorii romîni, a prim’t 
cu multă plăcere, arătîndu-ne ceeace l-a 
impresionat la luptătorii noștri și ceeace mai 
au de făcut pe drumul ridicării măestr'ei 
sportive.

Ne-a vorbit în primul rînd, despre ultimul 
său adversar Mihai! Sch l;z ; „Scholtz este 
un. tînăr puternic, cu perspective, ne-a spus 
maestrul emerit al sportului B Gurevici. 
Știe să facă față acțiunilor adversarului. Se 
apără bine la parter, dar îl sfătuesc să în
lăture o mare lipsă ; acțiunile nepermise, 
care într-un concurs oficial îl pot aduce 
descalificarea. Deasemeni el trebue să învețe 
ță-și pregătească acțiunea pe care vrea s-o 
întreprindă".

„Despre luptătorii romîni, a continuat Boris 
Gurevici, pot spune că în uiltimii doi ani, eu 

. făcut un simțitor progres. Ei întreprind «ac- 
- ținui, au Inițiativă și mari posibilități de 

dezvoltare. Ceeace trebue să facă fn primul 
■ rînd: este îmbunătățirea tehnicii și conco

mitent cu aceasta formarea unei tactici mo- 
i bile, aplicabilă în funcția de adversar. Tre

bue ca luptătorii romîni să învețe cit mai 
multe acțiuni.

Cred că avînd experiența cît mai multor 
întîlniri internaționale, sportivii romîni își 
vor ridica măestria și vor obține mul le suc
cese. Dintre reprezentanții R.P.R. mi-a plă
cut lupta lui Pîrvulescu, L. Bujor, Fr. Hor
vath, M. Scholtz (bineînțeles).

Sper că întîlnirlle luptătorilor noștri 
sportivii romîni 
strînsă legătură 
țări, la ridicarea

al IV-lea Festival, Valentin Nico- 
foarte bună comportare a avut de- 
tînăruil reșițean Mihail Scholtz, ca'? 
cu mult curaj tn fața campionului 

și olimpic Boris Gurevici, puntndu-1

cu 
vor contribui la o și mai 

între sportivii celor două 
măestriei lor sportive".

pos turi le de 
ora 8 dimi- 
frontiera li- 
lucru la cu-

funcționează la Incion să-și .îndeplinească 
îndatoriri e.

• După cum anunță presa și 
radio din Siria, la 5 februarie 
neața guvernul sirian a închis 
bano-siriană fără a aduce acest 
noștința guvernului libanez.

O După cum a anunțat Consiliul ameri
can pentru securitatea națională, în urma 
accidenteloi de tot felul în curstfT anului 
1953 au fost ucise în S.U.A. 95.000 de per
soane și au fost rănite alte 9.600.000. Acci
dentele de circulație au provocat cel mai 
mare număr de morți.

Știri sportive
MOSCOVA 8

Pe stadionul „Dinamo" din Moscova 
desfășurat la 7 februarie întîlnirea interna
țională prietenească de hochei pe ghiâță în
tre echipă clubului suedez NAKKA și „Zenit" 
Moscova. Hocheiștii din Moscova au obținut 
Victoria cu scorul de 10— 1.

★
MIERCUREA CIUC 8 (Agerpres). — Pe 
pista de ghiață din incinta stadionului 
„Avîntul" din Miercurea Ciuc au luat sfîr- 
șit duminică întrecerile finale ale campiona. 
telor republicane de patinaj viteză la care 
au luat parte 74 de sportivi din diferite orașe 
ale țării.

In probele rezervate bărbaților cele1 mai 
bune rezultate au fost realizate de patinatorul 
VI. Bulat de la C.C.A., care a cîștigat 4 ti
tluri de campion al țării, stabilind totodată 
3 noi recorduri ale R.P.R. VI. Bulat a reali
zat cea mai bună performanță în cursa de 
10.000 m. El a parcurs această distanță în 
timpul record de 19‘43"4/T0. Bulat este pri
mul ^patinator din țara noastră care reali
zează un timp sub 20 minute pe 10.000 m. 
Un nou record al țării a realizat și patina
torul din Cluj, Titus Sarka (Știința), învin
gătorul probei de 500 m. tînărul 
a marcat un rezultat de 48‘‘8/10.

In competițiile senioarelor, Gizi. 
Magda Fazecaș s-au dovedit cele 
cîștigînd flecare cite două titluri, 
de 5.000 m Magda Fazekaș „ ______
U‘54"l/10, timp care constitui? un nou re
cord al țării.

♦

(Agerpres) TASS transmite:
................. ■' s-a

paținator

Kahane și 
mat bune, 
In proba 
a realizat
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