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Să învățăm din primele zile 
ale noului semestru!

Tn facultățile patriei noastre a început 
al II-lea semestru de învățătură. Studenții 
au pășit in noua etapă hotăriți să obțină 
succese și mai mari decit în semestrul I.

Consfătuirea cadrelor didactice din în- 
vățămiatul superior, organizată de Mi
nisterul Invătâmintului în ianuarie, pre
cum și consfătuirile de analiză {mute în 
mai toate institutele de învătămînt supe
rior, au arătat că rezultatele obținute 
anul acesta au fost mai bune decît în anii 
trecuți. A crescut nivelul de pregătire al 
studenților, și cu toate că profesorii exa
minatori au dat dovadă de o mai înaltă 
exigență a sporit numărul studenților care 
eu obținut la examene numai calificative 
de „foarte bine" și „bine". Grupele sau 
chiar anii întregi în care nu există niciun 
student restantier sînt în număr mai mare 
decît în anii trecuti.

Analizînd ou seriozitate multiplele as
pecte ale activității studențești, consfă
tuirile de analiză au scos în evidentă, pe 
ilîn-gă rezultatele obținute, și unele lipsuri 
care s’-au manifestat în primul semestru 
de învățătură. Astfel, ca urmare a faptu
lui că unii studenți n-au învățat planifi
cat, sistematic, încă din prima zi de 
cursuri, că nu și-au însușit materia cu 
seriozitate ci s-au mulțumit s-o frunză- 
reașcă în ajunul examenului, aceștia nu 
și-au „luat toate examenele.

Examenele au dovedit deasemeni că 
sînt studenți care își însușesc mecanic 
„buchea" manualului fără să înțeleagă în 
adîncime ceea ce li se predă, nu studiază 
bibliografia și nu citesc nimic în plus și 
care din această pricină au cunoștințe 
destul de puține în ceea ce privește mate
riile de specialitate și nu au o cultură ge
nerală bogată și multilaterală.

Se cuvine deci ca acum, la începutul 
noii etape de învățătură, să studiem, pe 
baza realizărilor și a lipsurilor care au 
existat, învățămintele prețioase care rees 
din experiența muncii primului semestru 
și finind seama de ele să organizăm te
meinic, încă dela început, munca de în
vățătură pe semestrul II.

Desfășurarea întregii sesiuni de colocvii 
și examene a dovedit pe deplin că rezul
tate bune au obținut fără excepție numai 
acei studenți care au învățat temeinic, cu 
seriozitate. încă din prima zi de cursuri, 
care n-au lipsit nici o zi dela cursuri și 
seminar:! și au mers la consultații ori de 
cîte ori n-au reușit să înțeleagă singuri o 
problemă. Studenții care și-au închipuit 
că le va fi destul să parcurgă odată în 
fugă materia în preajma examenului și 
care și-au permis să lipsească de ne
numărate ori in timpul semestrului dela 
cursuri și serwinarii, au neglijat să-și 
ia notițe și să-și alcătuiască conspecte, 
s-a<u prezentat la examene slab pregătiți, 
n-au putut să răspundă la întrebările 
puse -și au primit calificative „insufi
cient".

Se desprinde de aci limpede concluzia 
că fiecare student are acum ca principală 
sarcină să-și organizeze temeinic munca 
de însușire a materiei. învățătura trebue 
să înceapă încă din primele zile ale se
mestrului.

Cum va reuși studentul să îndeplinea
scă această sarcină — fără îndoială 

.grea — de care depinde succesul muncii 
lui? Va izbuti desigur, dacă-și va plani
fica; amănunțit munca de învățătură.

O asemenea planificare riguroasă a 
studiului ii va da studentului posibilitatea 
să se prezinte la examene cu întreaga 
materie temeinic însușită l în cunoștințele 
lui nu vor exista astfel niciun fel de 
goluri și studentul nu va fi nevoit să-și 
sacrifice nopțile în preajma sesiunii de 
examene, frunzărind în pripă manualele.

Pentruca în însușirea cunoștințelor stu
dentul să aibe continuitate, el trebue să 
se străduiască să nu lipsească nici o zi

La monumentul eroilor sovietici
Cu ocazia celei de a 36-a aniversări a Ar

matei Sovietice, în memoria glorioșilor ostași 
sovietici care s-au jertf i in lupta împotriva 
fascismului pentru eliberarea patriei noastre, 
marți dimineața a avut loc solemnitatea de
puneri de coroane de flori la monumentul 
eroilor sovietici din Piața Victoriei.

La solemnitate au participat tovarășii- ge
neral de armată Emil Bodnăraș. P. Boriiă, 
Constanța Crăciun, Soț ți Toma, Mihai Mu
jic, Alexa Augustin, acad. 1. Murgulescu, Gh. 
HossU, Al. Sencovici, general locotenent N. 
Ceaușescu, general locotenent Gh- Pintile. 
general mai >r Ion Vințe, Stelian Moraru. T. 
Rudenko. Gh- V drașcu, Nicolae Teșa și aliii

Din partea Ambasadei Uniunii Sovietice 
au fost de față P Dedușkin, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al U.R.S.S, general loco
tenent D. 1 Sm rnov, atașat militar al U- 
niunii Sovietice și alți colaboratori al Amba
sadei.

Au fost de față membri ai corpului diplo
matic: Va.n liu-pin, ambasadorul R. P. Chi
neze, W. Wrzosek, ambasadorul R. P Po
lone, R. Schmelz, ambasadorul R. Ceho- 
slodjțț Den En, ambasadorul R-P D. Co
reene, L- Pataki. ministrul R. P Ungare, 
M. L.ako, Ministrul R.P. Albania, K. Stre ch, 
însărcinat cij afaceri ad-interim al R. D. 
Germane. R. Z Grigorov, consilier a! Amba
sadei1 R. P. Bulgar a și alții.

Au 'ost de față general:, ofițeri și ostași ai 
Forțelor Armate ale R.P R., delegații ale or
ganizațiilor de masă, ale muncitorilor din 
ta.bri.cile șl instituțiile Capitalei, etc.
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de la cursuri și seminarii. Fiind prezent 
la curs, ascultind cu atenție expunerea 
profesorului și îuîndu-și sistematic notițe, 
studentul nu va pierde nici o idee prin
cipală, va înțelege fiecare demonstrație și 
îi va fi mult mai ușor să învețe apoi după 
cursuri și bibliografie.

Primul semestru de învățătură a dove
dit că în general profesorii și asistenții au 
fost tot timpul alături de studenți, i-au 
ajutat ori de cite ori au avut nevoe, or
ganized meditații și consultații, exp’.i- 
cind problemele mai complicate. Există 
nenumărate exemple de asistenți utemiști, 
ca Tomuleanu Valeria de la Facultatea 
de Fizico-Matematici din București, Petre 
Albăstroiu dela Institutul de M ne „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Petroșani și alții, 
care s-au ocupat cu dragoste și grijă de 
studenții care întîmpinau greutăți în în
vățătură, ajutîndu-i să înfrîngă dificultă
țile și să-și ajungă colegii. Studenții care 
au dovedit dragoste de muncă și au știut 
să folosească cu chibzuință acest prețios 
ajutor, participând cu regularitate la con
sultațiile organizate, au dobîndit cuno
ștințe temeinice și au obținut la examene 
rezultate bune.

Pentru studenții care au venit însă la 
consultații numai în ultimele săptămîni, 
care au încercat în această perioadă să 
parcurgă tot materialul pe care trebuiau 
să-l învețe timp de un semestru, acest 
ajutor n-a putut să dea roade; consultația 
pe care o dă profesorul nu poate înlocui 
munca individuală a studentului, nu-i 
poate oferi „în rezumat" nfateria parcursă 
în cîteva luni. De aceea, în etapa de mun
că, care începe, studentul trebue să chib- 
zuiască în așa fel, să-și planifice astfel 
studiul, incit ajutorul pe care-1 prijnește 
să-j folosească pe deplin, încă din primele 
zile de învățatul ă.

In buna organizare a muncii fiecărui 
student, un rol hotărîtor î] are colectivul 
grupei studențești. Dacă în grupă va 
exista un colectiv închegat, care să nu to
lereze nici o rămînere în urmă, dacă va 
exista interes din partea colectivului pen
tru problemele ftecărui student în parte, 
dacă colectivul se va dovedi combativ 
față de orice tendință de chiul, de lene 
sau de nepăsare și va critica cu asprime 
pe cei care neglijează studiul atunci fără 
îndoială că nivelul la învățătură a! fiecă
rui student va fi mult mai ridicat.

Pentru studenții ultimului an problema 
bunei organizări a muncii de învățătură 
pe semestrul II se pune cu și mai multă 
ascuțime Peste cîteva luni ei vor da cel 
mai greu examen — examenul de stat — 
și apoi vor pleca în producție. Munca pe 
care acești studenți vor trebui s-o desfă
șoare în timpul acestui semestru este de- 
aceea cu mult mai grea. Recapitu’area ș: 
adîncirea materiei studiate dealungul 
anilor de facultate, alcătuirea lucrări: de 
examen, trebuesc pregătite cu grije încă 
de pe acum De aceea, grupele și orga
nizațiile U.T.M. din anii IV trebuie să 
se îndrepte hotărît cu fața spre învăță 
tură.

Organizațiile U.T.M. din ani și facul
tăți au datoria să se îngrijească îndea
proape de munca grupelor pentruca de 
fapt de felul cum merge munca în grupă 
depinde în mare măsură bunul mers a! 
muncii studențești în facultate.

In planurile de muncă pe care le vor 
întocmi organizatorii de grupe și birourile 
U.T.M din am și facultăți, sarcinile să 
fie împărțite astfel ca niciun student să 
nu fie supraîncărcat cu sarcini obștești, 
pentruca să-și poată consacra toate tor
țele muncii de învățătură. încă din pri- 

•rnele zile ale semestrului, studenții tre
bue să învețe cu rîvnă, cu seriozitate. 
Numai astfel ei vor izbuti să-și însu
șească cunoștințe temeinice, să se pre
gătească pentru a deveni cadre de spe
cialiști cu o înaltă calificare.

A participat de asemeni o delegație de ofi
țeri sovietici.

O companie de onoare cu muzică și drapel 
a dat onorul.

Solemnitatea de la monumentul eroilor so
vietici s-a deschis prin Intonarea imnului de 
stat a! R P.R. și imnului de stat al Uniunii 
Soyieiice.

Au luat cuvîntu' generol-maior Ion Ene- 
scu din partea Forțelor Armate ale R.P.R. 
și general-locotenent D I Smirnov atașat 
militar al Uniun.i Sovietice.

Apoi. în sunetele Imnului eroilor căzuți în 
luptă pentru libertate, au fost depuse co
roane de flori la monumentul eroilor sovie
tici.

Au fosf depuse coroane dm partea Comi
tetului Central a' Partidului Muncitoresc 
Rom n. Guvernului R P.R., Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Fo-țelor Armate ale 
R.P R , Ministerului A'aceriio' Interne, Con
siliului Central aț Smdicatelnr, Uniunii Ti
neretului Muncitor. A R.L.U.S-ului Comite
telor regional și orășenesc ale P M.R., Sfa
tului Popular a: Capitalei și din parie» în
treprinderilor și Instituțiilor din Capitală.

Au fost depuse coroane d:n pa’tea Amba
sadei Uniun.i Sovietice și din partea amoa- 
șade'or și miș unilor diplomatice ale țărilor 
de demorrație populară.

La sfirșitui solemnității, o companie de 
onoare cu muzică și drapel a defilat prin 
fața monumentului eroilor sovietici

(Agerpres).

Miercuri 24 februarie 1954

Recepție
in cicsîea ce^ei de a 36-a aniiersări 

a Armatei Sovietice
și Flotei Maritime Militare Soiietice

Marți 23 februarie, atașatul militar ț*  
Jrgă Ambasada Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste tn Republica Populară Romînă, 
general-Iocotenent D I. Smirnov, a oferit in 
clădirea Ambasadei U.R.S.S. în R-P.R. o re
cepție tn cinstea cele: de e 36-a ar.iversări a 
Armatei Sovietice șl Fotei Maritime Mili
tare Sovietice.

La recepție eu hiat paria dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gh. Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de MLnlș’.rt secretar ■general al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, Îo6if Chlșlnevschi șl Gh. Apostol, vi
cepreședinți ai Consiliului de Miniștri, se
cretari ai C.C. al PALR-, Miron d^nstanti- 
nescu, secretar a! C.C. al P_M.R., Chlvu 
Stoica, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, general de armată Emil Bodnăraș,’ 
ministrul Forțelor Armate, S. Bughict, mi
nistrul Afacerilor Externe, membri al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, miniștri, 
reprezentanți al armatei romîne, oameni ai 
științei, literaturii și artei.

La recepție au luat parte de asemenea, 
șefii reprezentanțelor diplomatice șl atașații 
militari acreditați în Republica Populară Ro
mână.

Din partea sovietică, Ia recepție, au luat 
parte colaboratorii responsabili al Ambasa
dei Sovietice, ai atașatului militar și repre
zentanți comerciali.

Recepția s-a desfășurat țntr-o atmosferă 
caldă și prietenească. (Agerpres)

In ciuda greutăților
BACAU. — (dela corespondentul nostru 

Beno Dumitrescu).
Lucrul cel mai rău nu este să te lovești de 

greutăți, cl să te sperii de ele. Iată cuvintele 
pe care le auzi pomenite mai des în aceste 
ale de către utemiștii și tinerii dela S.M.T 
Podoleni. Și intr-adevăr nu se poate spune 
că- piedicile pe care le-au întimpinat ei s’nt 
primele. Dacă ar fi să vorbim numai despre 
gerul pătrunzător, despre înzăpezire și ce
lelalte greutăți legate de acestea, ne putem 
da seama că nu le este ușor să-și facă da
toria. Totuși ei nu se dau bătuți, rfiuncesc 
cu însuflețire Organizația de bază U T.M. 
îndrumată de către organizata de parîid se 
slrăduește să insufle tinerilor avint în 
muncă, să Ie explice importanța sarcinilor 
lor pentru asigurarea hranei poporului.

De-ore această problemă s-a discutat tn 
adunarea generală U.TM. in care s-a ana
lizat munca brigăzilor utemiste, se vorbește 
de asemeni și in consfătuirile cercului po.i- 
tfc.

Așa se explică faptul că numeroși utemiști 
și tineri de la această stațiune :ntxnp;nă cu 
realizări însemnate campania de pri-năva'ă 
și pentru că in fruntea lor se află aseme
nea utemiști de ispravă ca stahanovistul Pa
duraru Mihail ce-și depășește norma cu 10 
la sută. Dache Ion. responsabilul brigăzii 
fruntașe Boarul stah.wiovlst Ciobanu Con- | 
stantin ce ap! că metoda sovietică Bugace» 
de reparații pe ansamblu și alții.

Luptînd pen'.ru a asigura succesul cam
paniei de primăvară, tinerii dela S.M.T 
Podolenl se străduesc sâ asigure o calitate 
cit mai bună a reparațiilor, iar motoarele 
venite de la centrul mecanic sînt cercetate cu 
atenție și cînd este necesar sînt refăcute a- 
numite reparații pentru a se garanta func
ționarea lor neîntreruptă și in bune condi 
țiuni. Pînă în prezent au fost reparate 36 
pluguri, 20 grape stelate, 10 secerători, și 26 
de tractoare, adică majoritatea mașinilor e- 
gricole. îndată ce vor sosi restul motoare
lor de la centrul mecanic, tractoarele rămase 
vor fi reparate după metoda Bugacev. Or
ganizația U.T.M. trebue să dea o șj mal 
mare ateniîe mobilizării la lucru a utemiș- 
ti’.or și tinerilor și mal ales a condițiilor de 
trai și de muncă ale acestora.

In această privință direcția S.M.T. a făcut 
o serie de eforturi pentru îmbunătățirea con
dițiilor de cazare și hrană ale tractoriștilor 
clare s-au schimbat mult în ultimul timp

Această străduință trebuie să continue, 
trebuie să se dea mai mare grijă reparării 
și amenajării vagoanelor in care vor locui 
tractoriștii. Muncind în acest fel, organizația 
U.T.M. va da o contribuție de preț la pre
gătirea campaniei de insămînțărl in bune 
condițiuni.

Nu peste mult timp șiruri de tractoare 
vor păși mîndre pe poarta SALT.-ului spre 
ogoarele colectiviștilor, întovărășiților și ță
ranilor individuali.

Utemiștii vor dovedi că știu să învingă 
greutățile în orice împrejurări.

-----O-----

Decorarea academicianului 
N. Gh. Lupu

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne a emis un drecret 
prin care se conferă „Ordinul Muncii" clasa 
l-a academici a nul’ii N. Gh. Lupu cu pri
lejul împlinirii a 70 de ani dela neș'ere. 
pentru îndelungata activitate în învățămin- 
tn’ medical superior și merite valoroase pe 
tărimul activității clinice.

O justa, atitudine 
fata de cumpărători

ARAD (dela coresponden
ta noastră Ana Martin).

— EL tovarăși I Cu ce vă 
pot servi ? Întrebă vinzătoa- 
rea de-a raional de confecții, 
pe cei doi tineri care s-eu 
oprit in fața cuiapului cu 
uși de stidă Încălcat'cn cos
tume bărbătești.

— Vreau— ai ci uhu să 
ne axnparăni costame la feL 
zise anul dintre tineri.

Utemista Eteaa Dragoș. 
căci ea era vfaxătcarea. se 
grăbi sâ arate imer.ux dAc
rite costume.

Aceștia cercetară cu aten
ție czxnala. talia și oile in- 
crun ^marun’.e'.^ț se hotă- 
riră parcă cumpere
costume gri. Trecsrâ in ca
bină sâ le încerce.

— la te uită! Mie ta*  vtae 
ca turnat, Făatcă, spuse cu 
bucurie Em;l Negruț, priete
nului sân.

— Da, ce mie Îmi stă mai 
rău ? se invirti Ștefan Pleu, 
privindu-se in oglindă.

Și pentruca acestea cores
pundeau dorinței lor, se În
dreptară hotăriți spre vinza- 
taare.

— Minunat!_ Vă rugăm 
să ne faceți bonul, spuseră 
tiner<i roetalurgiștL

După ce achitară costul, 
vtnzatoarea le ieși în caleșl 
le ură: „să le purtațl cu 
plăcere".

De esemeni nu a uitat 
să-i mai invite pe tineri,

Succesele 
tinerilor oțelari 
GALAȚI (dela corespon

dentul nostru lancu Tritan).
— Da, să au raminem în 

urmă față de brigada tova
rășului Răducanu Tudor, — 
discuta cu oțelaril topiiori, 
din brigada I-a, tovarășul 
Ciorneia Ernest, înainte de a 
începe lucrul. — Știți că 
sintem In intrecere...

După această scurtă con
vorbire, fiecare membru din 
brigada l-a dela cuptorul 
Siemens-.vâartin, trecu la 
locul său de muncă. Orele 
de lucru au trecut pe ne
simțite, iar în condica de 
evidență apăru procesul ver
bal, încheiat de responsabi
lul brigăzii. Aici era scris 
negru pe alb: intr-un schimo 
am dat încă o șarjă rapidă.

Așa oglindesc mai toate 
procesele verba ie de eviden
ță încheiate de responsabilii 
brigăzilor, care lucrează in 
cele trei schimburi dela cup
torul Siemens Martin. Oțe 
larii dela uzina metalurgică 
„Progresul“-Brăila, sint lio- 
tărîți să dea in cursul lunii 
februarie c;t mai multe șarje 
rapide. De pildă, pină la 
data de 16 februarie, au ela
borat 41 de șarje rapide. In 
fruntea întrecerii, se află și 
brigada II-a, condusă de ti.- 
nărul Balaban Stan. Din 
brigadă, în mod deoseb.t 
s-au evidențiat tinerii Cri- 
șan Gheorghe topiior și 
Gîlcă Stan incărcător.

Numeroase lucrări 
despre muzică

Muzicologii din Cluj scriu 
numeroase luc'ă’i desp-e mu
zică și jstor a muzicii univer
sale și a muz-ci romîneștl.

Astfel, l. Balea. pregătește 
lucrările „Cursu de istorie a 
muzicii ruse și sovietice", 
.Istoria muzicii oiicnele și 
ezr-ca imperialismului'*  și 
„Problemele creației de o- 
peră . Romeo Ghir.xraș lu
crează la ,Rolul Ș: locul ar
te: in vlafa sonată cu apli
cări jn istoria muzicii". „In
terpretarea real a a a muzi
cii" și ..Muzica vocală nmi- 
neisca in feudalism ca og'.in- 
d -e a antagmismului de cla
să Dț asem.-nea. Stefan La
katos :ntocmeș> .Monogra
fie asupra relațiilor muzi
ca e roarino-magh are In tre
cut”.

pentru a mai face cumpără- 
turi din magozin.

Tinerii pruauseră că vor 
mai vent șl ieșiră vesed ciă 
magazin.

L.ena Dragoș e la Se» ea 
toate celeîalu tovarășe din 
brigada de xma desen ire. 
dm cate face porte. Lte- 
nusta Biringer .'fargareca, 
dela ranoul oe Incalțanunle, 
se straduește și ea sa ser
vească cit nu: eoațuiacias 
pe cumparâfarL

Att t:ner-_L c2t și vtrsuilcll 
du arigaauai .Unlversa.*  
ur. 2 di-. Arad. apUcă mesoda 
sorlenca Cor„icum. Datorita 
aplkâru acestei meCode ute- 
■Ăsioi Nicolae Lmgurar. 
nex>3GS*bLei  jnagaruaiuL a 
in.ațat să se l-gnjească mo: 
bine de buna apreriztoovu a 
aagazanduL ca aaâttan 
câuia'e oe cofisnmat;: . Me
toda Cxorchin, a adus o 
coatriocție prețioasă ia înde
plinirea planul». pentru 
■aptul că rr.ariurile aduse 
sînt :r_mos rindu^e în ma
gazin, încă înainte de înce
perea lucrului. Astfel se face 
ca in timpul orelor de ser
viciu nu se pierde nici un 
minut iar brigada de buna 
deservire în frunte cu vinzâ- 
torii Elena Dragcș, Marga
reta Saidner, Margareta Bi- 
ringer și alții, prin buna de
servire pe care o fa: aci, 
caută ca niciun cumpărător 
să nu plece nemulțumit.

ORAȘUL STALIN (dela 
corespondentul nostru).

Nu trecuseră decit cîteva 
minute, de cind indicatoa
rele ceasornicului arătau ora 
începerii lucrului. Munci
torii din schimbul de dimi
neață al fabricii de produse 
de panificație din Orașul 
Stalin, începuseră o nouă zi 
de muncă. Respectînd rețeta 
de fabricație, cei din secția 
frămintat, reușesc să prepare 
bine aluatul pentru piine. 
Unul după altul, cazanele 
în care se frămîntă aluatul, 
sunt puse în mișcare. In nu
mai 10 minute se frămîntă 
automat cu ajutorul unui 
malaxor deservit de un sin
gur muncitor, o cantitate de 
380—400 kg. aluat. Trans
portul in secție se face cu 
ajutorul cazanelor pe roți. 
Acest lucru îi scuteșle pe 
muncitori de a depune efor
turi mari.

Din cadrul brigăzii care 
își desfășoară activitatea la 
această secție, face parte și 
tovarășa Guzbeth Marga
reta. împreună cu ceilalți to
varăși din brigadă, ea se 
străduește să contribue tot 
mai mult la îmbunătățirea 
calității pîin'i. Aluatul tră- 
mîntat, trece în secția de 
coacere Aci prelucrarea lui 
este continuată mai departe 
de alte două brigăzi, in ca
drul cărora își desfășoară ac
tivitatea numeroși tineri. A- 
luatul se cintâreș'.e și se 
taie cu ajutorul unor cintare 
automate. Pixiii îi este dată 
apoi ultima formă. La acea
stă fază de pregătire-mode- 
fat, lucrează și utemistul 
Bendea Ioan, membru in co
mitetul organizației de bază 
L-TAL Organîztndu-și bine 
munca și folosind din plin 
cele 480 de minute de luciu, 
el aduce un aport însemnat 
la succesele brigăzii din care 
face parte. Exemplul lui este 
■ml și de ceilalți utenrști

Cooperativa
Pentru an fanna'-ar Ion Miîra e pățit r-- 

șioee. Dar, insJsrșît *fa*-a-L  e axoape oori- 
piectaL

In Dirou intră tovarășul Sebastian Afa-lar, 
președintele cooperativei.

— Ce vești not, tovarășe MCm ? Sfat 
ceva cMitractâri pe ziua de azi ?

— Un singur lucru este ooa astăzi. Sfai 
să-ți povestesc.

Și Mihu Ion. casierul cooperativei, ktcepa 
să-i povestească ce a pățit de dimineață. A 
trecu: ca de obicei se fa cîțiva țăran: mun
citor sâ stea de vorbă cu e; și sa vadă care 
s-a mai hotarit să contracteze an rr.aiele 
priu cooperativa Unii insa l-au luat repede.

— Dar tu, Mihule. ce iaci ? Tu ai cor trac
tat ? Le-a e:șp'icat Mihu că și el v*ea  sâ 
vindă dm animale și că Ie crxrractează x:*  
cooperativă, dar „ formularul nu era com
plectat și ceilalți vroiau să vadă contrac- 
tul. P’ecă la cooperativă și prime, iuc*»  
pe care l-a făcut a fost să-și inT.ocmea5»-ă 
și el contractul cu cooperativa, A doua zi 10 
țărani muncitori dl«i comuna ComățeL ra
ionul Sibiu au venit să inches cor. racte. 
Văzuseră cu toții că Mihu Ioan a contractat 
și exemplul lui a fost urmat cu încredere oc 
cei din sat.

♦
Despre cooperativa dir comuna Comățri, 

raionul Sibiu, se spune câ este o cooperat:.! 
fruntașă in deosebi in munca pe care o d ce 
la conteacfarea de animale. Și acest lumi 
s-a văzut mai cu seama dună apariția H- : i 
ririi pârlidului, și guvernului cu privire la 
îmbunătățirea și dezvoltarea sistema.u: de 
contractări și achiziții de animale. Îndrumați 
de organizația de partid, agitatorii comu
niști și utemișii precum și saiariații coope
rativei au început să desfășoare o susțin.'ta 
muncă de popularizare a Hotăririi in rin.iu- 
rile țăranilor muncitori. S-a duș mancă de 
lămurire din casă în casă, dela om la om, 
iar Hotărirea a fosl citită și la căminul cul
tural unde venise aproape tot satul. T niml 
Bogorin X’iorel. contabilul cooperativei te-a 
demonstrat apoi țăranilor muncitori pe o 
• a’-lă ir.tregu pmces al c«xi‘rsetărilor de 
animale și avantajele con trac fanți lor.

In curînd spre magazine
a

Piine gustoasă 
oamenilor muncii

și tineri din secție. Printre 
aceștia, se numără utemiștii 
Chiper Petru și Suciu loan 
ajutori de cocători.

Unul dintre cei 25 de 
fruntași în producție a’ fa
bricii, este și tovarășul Cior
nei Ion cocător. Brigada de 
producție condusă de el, este 
fruntașă în întrecerea socia
listă. La cuptorul pe care îl 
deservește cocătorul Ciornei 
Ion, se produce numai pline 
de calitate bună. Paralel cu 
preocuparea ce o are de a 
da pîine de calitate bună, 
el lucrează cu multă înde- 
mînare. In numai 5 nrnute 
introduce în cuptor aproape 
100 de pîinl. Luna trecută 
și-a depășit norma cu peste 
50 la sută.

Ajutat de tovarășul Cior
nei, tinărul Mircea Bulatca 
și alți ajutori cocători, obțin 
succese frumoase în muncă. 
Un rezultat al eforturilor 
depuse de muncitorii de aci, 
este că planul de producție 
al fabricii pe luna ianuarie, 
a fost depășit cu 4 la sută. 
De asemeni se fabrică pîine 
de calitatea l-a in procent 
de 96,6 la sută, iar piine de 
calitatea II-a în procent de 
0,4 la sută.

Dacă majoritatea muncito
rilor acestei fabrici se stră
duesc să dea pîine de bună 
calitate, nu același lucru se 
poate spune despre cei care 
lucrează la încărcarea pîine' 
în camioane pentru a fi 
transportată la centrele de 
distribuire. Aci pîi.nea proas
pătă, în loc să fie așezată 
frumos în camioane, este 
asvirlită dela o distanță des
tul de mare una peste alta, 
ceea ce face ca o parte din 
piine, să ajungă Ia consu
matori tuctită. Conducerea 
fabricii, trebu'e să ia măsuri 
pentru remedierea acestei 
lipse, pentruca plinea să a- 
jungă la consumatori fn con
dițiile cele mai bune.

din Cornătel
Țărani: muncitori din comuna Cornățel. 

r= ■ Sibiu, au trecut te încheierea de con- 
tracte cu cooperativa îndată după apariția 
Hotiririi. Comuniștii și utemiștii au fost și 
<e data aceasfa io frunte. Mihu Petru, Veco 
Cokcnan. Nicui Petru și Coman Nkulaie eu 
ios: n.-imii care au hotărit să contracteze.

Orice eveniment noj legat de con:r.icta- 
re- de animate, era urmărit cu atenție de 
F.tcare țăran muncitor. Și chiar după cîteva 
zile s-a ivit ocazia de a se vedea practic 
cum este aplicată hotărirea. La 4 nctembrie 
țărani1 mundlori Rădici Ioan, Mihu Maria 
șj alțîL care aveau contracte încheiate cu 
cooperativa înainte de apariția Ho'ărîrii, ou 
?--Î3t Ia p’za de recepție animalele o,n- 
tr setate. Aceștia au primit cite 4 lei de kilo 
gram, iar cei cu ammale extragra^e și mal 
mult. în căruțele cu care se întorceau, de'a 
S * z. flecare avea cîte 4 kilograme de bum
bac si 3 kilograme de talpă cumpărate la 
preț de stai. Ic plus fiecăruia i-au fost scâ- 
zu> cotele de porumb și de came, avin.l 

fa:» dreptul de a cumpăra ta preț d<*  
stet cojoace $: căciul*

Tăranr muxitor Moga Miron, a fost de a- 
-e-’-.-- ți-tea . : • întregii comune. La 28 
-viie—.n-te !953 ei a preda: la baza de recep- 
*e tin S p j o ne-eebe de boi contractați 
F" - cooperativă. Pentru că beii erau inca- 
d-- ; n categoria extragrași, Moga Miron 
a P'imi: 8301 >. Printre cei care au venit la 
el *ă  se d-nvăigă personal de toate acesie * 
a fost ș: Nistor loan. Nistor era anul dintre 
U*:'  : mănători care nu erau pe deplin 
crcvinț de avan-ajele pe care le acoruă 
Hotarirea partidulu: și guvernului cu priv’o- 
lj contractări. De aceea cînd ajunse la Moga 
Marfa îi și spuse dela poartă •

— Mă: Mir- are. nu ne cunoaștem de leu 
de azi te rog să-mi spui cinstit cum e cn 
boii pe care i-ai ooT.ractat. Am și eu ani
male mic:, mari, tinere și bătrine și aș veia 
să indiei ș: ea contracte ca cooperativa, dai 
știu eu

Miron Moga 1 invită în casă. îl mai în
tre: a de una. de alta, despre familie, despre 
ogor, apoi văzind nerăbdarea în ochii pri«<

* In lupta pentru a da populației con- 
| sumatoare din țara noastră, încălțăminte
* tot mal multă și mai bună, muncitorii 
| de la fabrica de încălțăminte „Flacăra 
i Roșie" din Capitală, își șporesc eforturile.

In acest scop, ei aplică o serie de me
tode sovietice printre care și metoda Li- 
diel Savelieva, controlul pe fiecare fază 
de operație și obțin realizări tot mai 
însemnate.

In fotografie: Ia secția finit tovarășul 
Potor Ion, controlor de calitate, împreună 
cu utemista stahanovistă Nicodim Mioara, 
lucrind la ambalarea produselor.

foto Agerpres

Noi cunoștin{e agrotehnice
TG. MUREȘ (dela corespondentul nostru 

Pintea Alexandru).
Seara s-a lăsat încet deasupra satului. Ia 

casele colectiviștilor au început să se .3- 
prin-dă luminile Ir. această vreme, intr-una 
din camerele sediului gospodăriei agricole 
colective din comuna Niculești-Ciba, mal 
mulți țărani muncitori ascultă cu atenție 
cuvintele inginerului agronom Harko Bela și 
iau notițe, in această cameră se țin lecțiile 
cursului agrotehnic. Alături, în altă ca
meră. u-n alt grup de c lec'ttviști ascultă 
conferința ținută de. inginerul zootehnist 
Banjesz Eugen. Aci se țin lecțiile cursului 
zootehnic. Pină acum colectiviștii au ascul
tat expunerea despre folosirea rațională a 
îngrășămintelor, despre iarovizare, despre 
hrana animalelor etc-

De fiecare dată, la cete două secții a'.e 
cursului agrozootehnic cu durata de 3 ani, 
din comuna Niculești-Ciba, iau parte aproa.u§ 
60 de colectiviști tineri și vârstnici.

Pentru îmbogățirea cunoștințelor agrozoo
tehnice aie colectiviștilor a luat ființă in Re
giunea Autonomă Maghiară, numeroase ast
fel de cercuri tn cadrul cărora se țin săptă- 
mînal conferințe. La 63 de gospodării agri
cole colective s-au organizat cursuri cu o du
rată de 3 luni, iar în cadrul gospodăriilor 
printre care comuxa Racoșul de Sus și Mun- 
geni, naion>ul Odorhei, Mărcuș din raionul 
Tg. Secuesc, s-au organizat cursuri agro
zootehnice cu o durată de 3 ani. Aceste 
cursuri sînt frecventate de numeroși colecti
viști, membri ai consiliilor de conducere ai 
gospodăriilor și brigadieri, în total aproape 
3.000 de colectiviști.

Lecțiiie sînt ținute de specialiști trimiși 
de secțiile agricole ale sfaturilor populare 
raionale. Lectorii folosesc în cadrul expune
rilor planșe cu desene, probe de îngrășă
minte și fac experiențe practice, cu ajutorul 
cărora colectiviștii își îmbogățesc cunoștin
țele agrozootehnice. Aceasta \ia face cu pu
tință ca elevii colectiviști să culeagă recolte 
mai mari, să sporească numărul de animale 
șl să obțină dela acestea o producție înaltă.

contractează
tenului său, începu să-i povestească cum 
fost

— Am primit, Nistcce, 8300 lei, bani in 
mină. Am cumpărat apoi la preț de stat 
bu-mbac și talpă. Uite-le colo pe ladă 1 Că 
mi-am luat alți boi în loc știi și tu, ca am 
trecut doar prin fața casei ta'e cînd am ve 
nit dela Sibiu. Mai am acum 300,0 de Iu. 
Săptămina viitoare mă duc iar la Sibiu că 
vreau să-mi cumpăr un cojoc pe care am 
dreptul să-l iau tot la preț de stat cum scrie 
în Hotărirea care ne-â fost citită ih toamnă 
ia cămin. Cu ceilalți bani o să văd eu ce-o 
să-mi mai iau, că la casa omului se simte 
nevoie Je multe.

Începuse să selpsereze cînd Nistor a piș
cat spre casă. In poartă, la despărțire, Moga 
ii spuse din nou :

— Du-țe, Nistore, la coopan-țivă șl fă 
contractele, că n-o să-ți pară rău.

Printre cei care s-au dus a dou^ zl la 
cooperativă să încheie contracte era și Nis
tor loan.

Hotărirea partidului și guvernului cu pil- 
vl.re la contractările de animale a avut u" 
puternic ecou in rîndul țăranilor muncitori 
din comuna Cornățel, raionul Sibiu. Dale 
rită munch politice duse dc c imunișli și 
utemiști, tot mai mulți țărani muncitori vin 
să încheie contracte cu cooperativa pentru 
animale mici, mr.ri, tinere și bătrine. Numai 
în luna ianuarie 1954 au mai fost centra etate 
prin cooperativă 8 animale cornute și 9 
perei. Țăranii muncitori din Cornățel re stră
duiesc acum ca printr-o hună iiigriijre 
pontă da ia termenul fixat in contract, ani
male de cea mai bună calitate.

Pentru munca depusă în vederea contrar 
țărilor, cooperativa din Cornățel este consi
derată pe drept cuvînt o cooperativă frun
tașă în raionul Sibiu.

Regiunea Stalin însă este codașă la con
tractări de animale. Aceasta înseamnă că în 
regiunea Stalin nu sînt folosite toate posibi
litățile și că situația poate fi remediată fo- 
losindu-se posibilitățile existente, așa cmn 
s-a-j folosit în comuna Cornățel.

POPA GAVRIL 
corespondentul „Scînteli ti•reretu:ui,, 

pentru regiunea Stalin.



Despre activitatea organizației comsomoliste
a profesorilor din școala noastră

Clasa 5-a „D.“. 40 de băieți șl fete stau
tn bănci și ascultă cu atenție pe profesoară. 
Aceasta le citește „Aventurile lui Tom 
Sauyer" de Mark Twa:n. Cînd capitolul 6-a 
terminat, învățătoarea e spus copiilor:

— Data viitoare vom afla ce s-a intîmplat 
mai departe cu Tom și prietenii săi.

Am urmărit, nu fără emoție cum ieșea din 
clasă Rimma Alexandrovna Sidorova incoiriju- 
rată de elevii săi. Mi-aduc aminte de o alta 
zL cu un an In urmă, cînd în adunarea de 
comsomoî s-a discutat despre tînăra profe
soară care venise de curînd în școală. R. A. 
Sidorova ascultase la această adunare o 
serie de observații. Dar ea nu a fost numai 
criticată. Comsomoliștii doreau mult să-și 
ajute noua lor tovarășă.

Ar fi o naivitate să se creadă că munca 
Sidorovei a început să se îmbunătățească, 
imediat după adunare. Arta de a educa este 
complexă și secretele ei nu se dezvălue din- 
tr-o dată în fața profesorului. O vizitam pe 
Rimma Alexandrovna și n.e străduiam să o 
ajutăm dîndu-i numeroase sfaturi. Ea a în
vățat multe lucruri dela A, A Nicolschi, cel 
mai în vîrstă profesor de matematică din 
școală, profesor emerit a! R.S.F.S.R.

Timpul trecea Tînăra învățătoare a înțe
les că elevii din clasa 5-a, care sînt zburdal
nici și foarte vioi, protestează cu toată fi
ința lor împotriva povețelor, a convorbirilor 
cu caracter moralizator care i-au plictisit de 
mult, că profesorul trebue să găsească felul 
în care să se apropie de fiecare copil, să fie 
exigent și drept

Rimma Alexandrovna predă matematica 
Acum, tn clasa 5-a „D.“, unde ea este di
rigintă, toți elevii au note bune la matema
tică. R. A. Sidorova vine zilnic în această 
clasă și se interesează la ceilalți profeso
ri dacă lecțiile au decurs bine. Ea i-a învă
țat pe copii să fie ordonați, disciplinați și ei 
au Indrăgit-o pe profesoara lor severă dar 
dreaptă.

Intenționat am vorbit atît de amănunțit 
despre R. A. Sidorova. Mîhnirile ei, ca și pri
mele el succese ne sînt foarte apropiate nouă 
tuturor, membrii organizației de comsomoî 
a profesorilor. Sînt profund convinsă că 
lucrul cel mai însemnat în activitatea or
ganizației noastre este munca cu fiecare tt- 
năr profesor; el trebue să fie ajutiat să 
crească. Este știut că de cunoștințele profe
sorului depind și cunoștințele elevilor, suc
cesul întregii sale munci educative. Dacă el 
Jșl însușește bazele științei marxist-leniniste, 
dacă își perfecționează măestria pedagogică,

Grija penfru
La rubrica „Viața U.T.M.*  din ziarul 

„Scînteia tineretului" nr. 1478 a apărut ar
ticolul întitulat „Munca la sate în centrul 
atenției comitetului regional U.T.M. lași". In 
articol se arătau lipsurile reeșite în plenara 
comitetului regional U.T.M lași în care s-a 
analizat felul cum s-a muncit cu organizațiile 
de bază U.T.M. dela sate.

* Scolastica; filozofie idealistă — apărută 
în epoca evului mediu —, dușmănoasă ști
inței, ruptă de viață fi auînd un caracter 
mistic.

** Inchiziție: organ de anchetare și de 
represiune al bisericii catolice, care perse
cuta pe adversarii acesteia (îndeosebi pe 
oamenii de știință) și care tortura ctimpliț 
sau executa pe acei ce i se împotriveau.

Plenara a scos la Iveală o serie de lipsuri 
care se manifestau tn activitatea comitetului 
raional U.T.M Pașcani cît și a celorlalte 
comitete raionale în direcția îndrumării și 
sprijinirii în muncă a organizațiilor de bază 
U.T M. dela sate.

In răspunsul trimis ziarului, comitetul ra
ional U.T.M. Pașcani recunoaște lipsurile 
Ce 1 s-ău arătat.
j Critica adusă tovarășului secretar Rado-

In scrisoarea trimisă ziarului nostru, un 
corespondent voluntar ne-a scris despre con
dițiile în care muncesc tinerii de pe șantierul 
Buftea.

Tinerii brigadieri ne scria corespondentul 
— muncesc cu mult elan, chiar șl acum, în 
timp de Iarnă. Totuși conducerea șantieru
lui nu se îngrijește să asigure tinerilor con
diții corespunzătoare de muncă. Curățenia 
în dormitoare Iasă de dorit. Timp de aproape 
două luni tinerii nu au mai primit săpun.

Din experiența Comsomolului

I. Protopopova
secretară a organizației comsomoliste a 

profesorilor din școala medie Nr. 3 
din orașul Cunțevo, regiunea Moscova

atunci și lecțiile sale devin mai interesante, 
mai pline de conținut. Dacă lin tînăr pro
fesor urmărește literatura de specialitate, a- 
pa.riția cărților noi din domeniul literaturii 
beletristice, se interesează de muzică de 
artă, atunci lui îi este ușor să-i atragă pe 
copii, să se.ocupe de ei în timpul liber

In organizația noastră sînt nouăsprezece 
titieri p'ofesori. Unii dintre noi au venit in 
școală de curînd, alții predau de cîț'va ani. 
Dar noi toți mai avem încă multe de învă
țat La noi a devenit o tradiție ca să asistăm 
fiecare la lecț ile celorlalți. La începutul fie
cărei luni, comitetul de comsoțjiol alcăiiieșle 
un grafic al acestor schimburi 'de experiență 
Noi am asistat de multe ori, de exemplu, la 
lecțiile tinerei profesoare A S Liubovina

Profesorul are datoria să șt'e și cum tre
bue să Între în clasă, și ce ținută să aibă în 
timpul lecției, trebue să se învețe să stăpî- 
nească atenția copiilor De aceea noi dez
batem problemele cele mai diferite legate de 
metodica predării, de desfășurarea lecției, 
după ce asistăm la lecția unui tovarăș.

In adunările noastre luăm în discuție «- 
proape întotdeauna referatul unuia dintre 
comsomoliști. Profesorul ne vorbește sau des
pre felul cum conduce clasa, sau despre fe
lul cum conduce el activitatea cercului pe 
materii, sau despre felul în care învață el 
însuși, despre ceeace citește—

Cercul de geografie este condus de patru 
ani de către V.V. Lapteva. Din cerc fac parte 

,și acum elevii care au activat in cadrul lui 
în decursul acestor ani. La^ început, aceș
tia erau elevi «ai claselor a 5-a și a 6-a; 
acum ei sînt e'evl în clasele superioare. Și 
conținutul activității în cerc s-a schimbat 
corespunzător. Temele închinate marilor 
descoperiri geografice au fost înlocuite cu 
altele noi, cu noi probleme Elevii Valentin 
Palatov și Alexandr Vagtiin, de pildă, au 
pregătit, cu ajutorul profesoarei, un re
ferat pe tema „Noua teorie a academicianului 
O. I. Șmidt despre origina pămîntului". 
Mulți^elevi ai'profesoarei V. V. Lapteva se 
pregătesc să devină geografi și geologi. Co
piii învață bine la geografie. Noi am ascul
tat cu mare interes referatul lui V. V. Lap
teva cu privire la activitatea cercului.

Pe urmele materialelor publicate în „Scînteia tineretului’1

organizfiile de bază U. T. M. dela sate
vlcî Mihai și celorlalți membri al b’roulut 
comitetului raional — se spune în răspuns 
— este justă.

Membrii biroului raional, chiar dacă uneori 
s-au deplasat în organizațiile de bază U.TM. 
din sate, au muncit superficial și din această 
pricină organizațiile nu au primit un ajutor 
corespunzător, nu au fost luate măsuri con
crete de îmbunătățire a activității acestor 
organizații de bază UTM

Astfel, tovarășul Apostol Mihal, șeful sec
ției de școli med-i șl pionieri, un timp înde
lungat a făcut „contro'ul*  organiza: ’’, r de 
bază U.T.M. și al unităților de pionieri, tr.r 
mult din birou și din ședințele de analiză a 
muncii instructorilor superiori

Pentru remedierea acestor lipsuri, biroul 
comitetului raional U.T.M a luat măsuri de 

Condiții corespunzătoare de muncă
pastă de dinți, șl alte articole de igienă. 
De asemeni, schimburi nu primesc dccft Ia 
două luni odată. Conducerea șantierului nu 
s-a îngrijit ca tinerii să primească hainele 
de protecție.

Organul de resort căruia l-a fost trimisă 
scrisoarea corespondentului spre cercetare, 
ne răspunde că cele semnalate corespund 
realității și că s-au luat măsuri per.tru în
dreptarea situației.

La una din ultimele adunări am discutat 
despre felul în care profesorii își ridică mă
estria lor pedagogică. S'ar putea să fiu gre-, 
șit înțeleasă, să se creadă că întreaga viață 
a organizației noastre se compune numai 
din adunări. Desigur, nu este așa. Adunările 
ne ajută mult șl tocmai de aceea vorbesc 
despre ele. Comsomoliștii noștri s-au obiș
nuit să critice liber și deschis lipsurile to
varășilor lor Ei pun în discuție la adunări 
toate îndoielile lor, problemele nerezolvate, 
aicix se discută propunerile cele mai dife
rite. se alcătuiesc planurile muncii noastre 
comune

Tinerii profesori frecventează secțiile me
todologice,. cercurile politice. Cîțiva au ab
solvit universitatea serală de marxism-leni
nism Ne mîndrim mult cu faptul că la trei 
dinți e tinerii noștri profesori li s-a incredin 
lat conducerea unor secții metodologice șco
lare Secția de limbă și literatură rusă este 
condusă de M C Dubasova, secția de geo
grafie — de V. V Lapteva ; eu conduc sec
ția de limbi străine.

Atunci cînd alcătuim planul de muncă ai 
organizației noastre, ne străduim să preve
dem și adunări și seri de distracții și dis
pute sau conferințe, excursii — tot -ceeace 
poate aduce folos unui profesor, ce-l poate 
ajuta în munca lui. Timpul liber petrecut 
în colectiv ne apropie și tace viața noastră 
mai interesantă.

In viața organizației noastre ocupă un 
loc însemnat activitatea extrașcolară a pro
fesorilor cu elevii — comsomoliști și pio
nieri. In prima jumătate e anului, au fost 
organizate cîteva reuniuni tovărășești ale 
elevilor: una închinată vieții și activității 
dramaturgului Ostrovschl. alta — pe tema 
„Tineretul în lupta pentru pace" șl altele 
Aproape toți elevii din clasele superioare au 
participat la pregătirile pentru reuniunea în
chinată luptei pentru pace. Unii au învățat 
versuri, cîrftece, -povestiri în limbi străine. 
Nadea Luneva șl Volodea Stepin, elevi în 
clasa 10-a, au pus în scenă o piesă. Am in
vita. la această reuniune studenți bulgari 
și coreeni care studiază la Moscova Elevi 
i-au primit cu căldură ; pionierii le-au făcut 
daruri. In munca noastră noi simțim per
manent sptijinul directorului școlii S. A. A- 
chimov, al profesorilor noștri mai în vîrstă 
și cu mai multă experiență, al organizați 
de partid.
(Din „Comsomolscaia Pravda” Nr. 20/1964 >

întărire a muncii de îndruma’* ș! eor.tr- 
a organizațiilor de bază U.T-VL sătețri 
In acest scop, membrii biroului comi
tetului' raional și activiștii vor ține c 
strinsă legătură, mergind mai ces In 
organizațiile de bază U.T-M. din sate și *-  
jutîndu-le cît mai cooc'et în muncă.

Deasemeni. pentru a cunoaște prob!er~*>  
satului și pentru a îndruma cu fc'.ns pe tine
rii țărani m-jndîori în lupta pe"’ra răsare» 
nmdncțlel de an male ș- «reale. ectfT șt.ri 
cnmîtetaiii raional își wr îns-x» ex-vștTrr*  
agrioz<vteh.nice. paritclo&ad ea regetaSate ta 
cursurile agrozootehnice la tre *-*a  Ixscrts

Deacure tBaăațe anRaâatSăe 4e bed 
U.TMxf i y'fiț raiotnlnl Pașoan*  ror p~—: 
mai mult «jirtor și o fclrxEire Mi concretă 
în munce lor.

Brigad:era rs prirsrt rrie Je sc'1—5 bo
canci. sawn. pas'â de i rit Ș.a. Dre^trri*  
brigadier iar stei arc— respectare. la pr.ria- 
;a dotT.hoareic». s-aa '.sat r-ăscri ca, ta txu 
martie, si se facă o cer arat e genera'ă a «- 
restore și otrițecia să fie făcxcă « rețnla- 
ri'ate.

Tinerii brigadieri de pe acest șantier ea 
acum condiții cores?«xsziroare Oe -rocă. Ei 
mjrcesc cu ș> Bai rwiî efac la tacririie ce 
se efectuează pe șantier.

Azi, prin raionul
Bistrița

Mă aflam de cîteva minute în fața tova
rășului Chirai Ion, redactor 'șef al ziarului 
„Avîntul" din orașul Bistrița. Aveam înain
tea mea un om între două vîrste care își 
trecea cu neastirnpăr mîiniie prin părul tă
iat scurt. își așeză mîiniie pe birou și ml 
se adresă cu o voce repezită : .

— Zici că ești nou prin regiunea noastră, 
nu cunoști locurile șl oamenii și ma întrebi 
unde ai găsi lucruri interesante. Să le luăm 
pe rind pe toate șl dumneata ai să-ți fil-gi 
ce-ți place. Iți prezint întii ra'otiul Bistri
ța. Putea fi considerat ca unul dintre cele 
mai înapoiate așezări ale țării noastre. Ra
ion aproape complect agrar, cu Industrie pu
țină. Bistrița era remirriită mai ales prin 
numărul mare al b rlnavilor. De mergeai 
pe valea Birgăului fete frumoase ca acolo 
nu ai fi găsit nici unde, dar boala și 
aici își făcuse lăcaș lată ce aspecte poți să 
scrii acum, despre punctele sanitare iniiin- 
țate în aproape fiecare comună, despre lupta 
care se dă împotriva bolilor. Apoi, de 
mergi acolo, ai să găsești și alte lucruri in
teresante. Să luam de exemplu fabrica de 
hirtie „Bernat Andrei” Sa o cauți pe staha- 
novista Buleu Pacaschiva, care a apărat 'n 
1944, cu arma în mină, fabrica împotri
va hoardelor fasciste aflate in retragere. 
Și gîndește-te că atunci ea era analfabetă. 
Poți să mai scrii dela această fabrică despre 
cele 5 blocuri muncitorești construite de eu- 
rind, despre cinematograf, cămin de zi, centru 
de radioficare. Tot pe valea Birgăului te poți 
opri la cele 4 gospodării agricole colective 
care se țin lanț pe firul apei Dacă vrei poți 
să te repezi pînă în satul Bureanca, locuit 
ce romi Poetul Alexandru Rău a și publi
cat citeva poezii In Almanahul Literar din 
Cluj despre locurile acestea, in sat ai să gă
sești o școală nouă, un cămin cultural. A- 
cum, dacă vrei, să ne întoarcem pe valea 
Sileului. S-au construit pe acolo în anii 
aceștia vreo 8—9 școli, 7 cămine culturale 
spital, maternitate.

Să mergem mai departe, la Cobllița. Aci 
es'e una dintre cele mai bune stațiuni bal- 
neo-climaterice din Balcani. Pe timpul bur- 
ghezo-moșierlmii. aci își aveau vilele exploa
tatorii Acum sunt instalate tabere de pio- 
"l-eri In toamna trecută stațiune*  a fost e- 
lectriflcată. Nu ar fi rău să te dud și pe 
«colo. La o aruncătură de băț de Bistrița se 

j află satul Jelea Acum drumul într-acoks 
i este mai greu din cauza zăpezii Meri
tă Insă să vizitezi satul. Toți țâ-

i rănii muncitori au intrat tn colecti
vă. La începutul anului și-au tras lumină 
! electrică :n case Dacă cunoști limba maghia

ră ai să poți participa ta repetițiile echipei 
’ artistice. Pregătesc piesa „Furtună în munți*  
J ~e care o vor prezenta la 28 februarie Se 
1 tai?’: iese atunci 4 anî dela înființarea gos- 
I podărM agricole colective Insffrșlt poți mer- 

șe li stațiunea experimentală poailorJă a 
iCAR-ul- Sunt mu’îl ingineri tineri acolo 
Eî Qi pet vorbi despre experiențele pe 
aere le-an făcut perrtra aclimatizarea la șo
ld "os’ru a p--Tr plante sub-tropicaie, ca >ă- 

I Oft. smchlni. rodia, manda-înuî etc.
I-a — mulțumit t-'va'aș-_ ut Chi’ai șl am

I plecat Acasă Insă, chid atu revizuit noti
țele. —-.’m încu'cat de-.it ---'.ea. Unde să 
~i doc mai tatii? Unde sunt lucruri mal 
i—e-esante ?
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Cu dalta și ciocanul

În Dobrogea, sau h Ecuator
Tovarășii Mihai Bla. 

ga și Gh Sarivan ne 
sugerează ideia că sa
la de așteptare a gării 
Nicolae Bălcescu din 
raionul Medgidia, re
giunea Constanta, ar 
putea fi inlrebuințită 
de Ministerul Indus
triei Alimentare pentru 
congelare și afumare. 
\'u de alta, dur ar fi 
năcat să nu fie exploa
tat un astfel de frigo- 
rifer.

Există aedo o sobă 
de teracotă, proaspăt 
zidită, da' nu te poite 
încălzi E atit de rece,

Vino m î i n e
La dispensarul din comuna Fundul Moldo

vei, tovarășul medic Aurel Zbucea consultă 
pactenții in mod superficial și le amină trata
mentul de pe o zi pe alta.

Cine vrea să înțeleagă I 
Eu nit cred să fie bme.
Doctorul nu ne tratează 
Ci ne spune; „Vino mime".

Totdeauna i se Intimpld
Ca să fie ocupat
Te amină și se scuză...
Și cu asta, „te-a pansat"

«4ș dori să fiu mai sincer
Și să-i spun că nu e bine
Dar mi-e frică să nu mi spună 

„Vino ml ine".

Un spectacol de pomină
Că minerii din Fiii- 

peștii de Pădure sint 
mari amatori de tea
tru ți că spectacolele 
date in sala căminului 
cultural sint frec
ventate de un mare 
număr de spectatori 
este un lucru normal 
Anormal este dispre. 
tul, lipsa de grijă, a- 
rătate de direcțiunea 
căminului față de 
public.
Mare a fost bucuria 
minerilor cînd Intr-o 
seară, pe la sflrșitul 
lui ianuarie, operato

rul cinematografic a anunțat că a doua zi. 
la orele 20 va avea loc un spectacol dat de
o ’ J de actori din Bucureșt', in frunte cu 
-V. St-oe.

— Să ne .’adm bi’ete din timp să nu ră- 
:ă-ă — și-au spus cetățenii, auzind 

?4 locurile sint numerotate.
In mod obișnuit cînd iți iei un bilet la un 

spectacol te interesezi de ora tnceperii și 
pe urmă iți vezi de treburi, tivind grifă să 
sosești la teatru cu 10 minute înainte de 
spectacol. Totuși spectatorii care au proce
dat așa au avut surpriza să sosească la că
min nu înainte de spectacol ci după, fiind
că... spectacolul a avut loc la ora 18, deoa
rece trupa de actori mai avea de jucat tn 
aceeași seară la Băi coi Ce fel de spectacol 
o fi fost acela, cu ce repeziciune au jucat 
actorii, cu ce iujeală și-a spus Stroe cuple
tele. cum a cîntal Cornelia Teodosiu un 

incit it pllngi de milă șt mai-mai tfi vine s-0 
încălzești tu ne ea. Foc niciodată nu poft 
face. Iutii nu sini lemne. „Toate lemnele 
date stafiei sint date nutnai pentru biroul de 
mișcare" — te informează șeful gărit. In al 
doilea rind, dacă te bate gindul să faci rost 
de lemne șf să aprinzi focul, apoi Ifi blestemi 
bunătate de gind. Tot fumul intră in cameră, 
fiindcă sala de așteptare nu are coș.

Nu se poate pricepe ce l-o jt determinat 
pe inginerul care a construit gara să con
funde Dobrogea cu un finut ecuatorial și să 
facă pe meleagurile noastre o clădire fără 
sobe și fă'ă coș Dar tn schimb este lesne 
de infeles de ce această situație mai dăinue 
și astăzi Regionala C.F.R și șeful gării nu 
sint pătrunși de grija pentru călători.

Tovarășul Vasile Epure, care ne semna
lează acest fapt a concretizat in citeva ver
suri critica justă pe care o aduce tovarășului 
medic Zbucea.

tango tn ritm de marș, ca să termine mai re
pede și s-alerge cu sufletul la gură la Băicoi 
— nu știm, nu ne-a mai scris corespondentul 
nostru, N. Măndescu. Nu ne-a scris, pentru- 
că — deși a avut norocul să afle la timțn 
de schimbarea orei — n-a putut auzi nimic 
din ceeace se petrecea pe scenă Direcțiunea 
căminului cultural din Fihpeștii de Pădure 
a numerotat băncile din sală cu cretă albas
tră — împodobind pantalonii spectatorilor 
cu diferite desene de culoare albastră — 
dar de vîndut a vîndui de două ori atîtea 
bilete. Stătea lumea și pe bănci și^in pi
cioare șl pe sobă șt pe mese șt ne unde mal 
apuca... Unii vociferau, alții sistiau cerînd 
liniște, alții țipau și tn toată această hăr
mălaie clnta Petre Guști, uitlndu-se mereu 
la ceas, nu cumva să Intirzie la Băicoi. A 
organiza un astfel de spectacol — sau mai 
bine zis a-l dezorganiza — nu se cheamă 
a face „operă de culturalizare" cum își în
chipuie direcțiunea căminului cultural din 
Filipeștii de Pădure și trupa de actori care 
a jucat acolo.

Cazul dela Filipeștii de Pădure nu este 
singurul. Și alți corespondenți ne-au semna
lat în ultimele luni numeroase spectacole 
improvizate și atitudini neserioase din partea 
trupelor în turneu Ministerul Culturii tre
bue să cerceteze mat îndeaproape turneele 
din provincie, și activitatea căminelor cul
turale.

FLORIN Z. FLORIN

„Ai învins, G a I i ! e i!“
S-au împlinit 390 ani dela nașterea mare

lui Învățat Galileo Galilei.
Exponent strălucit al Renașterii „epocă ce 

avea nevoie de titani șl care a creiat titani, 
titani ca gîndire, pasiune și caracter, ca mul
tilateralitate și erudiție" (E. Engels. „Dialec
tica naturii") Galilei a fost deopotrivă genial 
ca fizician, astronom, matematician și înte
meietor al mecanicii.

Galilei 6e baza înainte de toate pe fapte 
șl-șl supunea observațiile sale asupra naturi! 
tuturor verificărilor posibile șl în primul rind 
experienței El a contribuit într-o mare mă
sură la eliberarea științei de superstiții.

Galilei a luptat necontenit pentru răspîn- 
direa adevărurilor și legilor descoperite de 
el, în scopul eliberării oamenilor de teama 
față de fenomenele naturii pe atunci neînțe
lese de ei. El a dat o lovitură de moarte con 
cepțiilor scolastice, mistice, despre originea 
„divină" a naturii, luptînd pentru o înțelegere 
materialistă științifică a acesteia.

IN CAUTAREA ADEVĂRULUI

Galileo Galilei s-a născut la 15 februariș 
1564 tn orașul Pisa din ItaEa. Tatăl 6ău, Vfa 
cenzlo, își făcuse un renume datorită studiP 
lor salfc asupra muzicii antice și moderne. 
De mic copil Galileo se pasiona pentru 
jocurile mecanice. Ii plăcea să construiască 
jucării năstrușnice ce imitau obiecte In miș
care, ca morile, trăsurile, corăbiile..,

Primele studii le-a făcut acasă sub îndru
marea părintelui său. După o scurtă ucenîc'e 
la o mînăstire, unde a cunoscut unele opere 
ale culturii antice, a continuat studiile tn 
Florența unde se mutase între timp familia 
6a. Avea 17 anî cînd, urmînd hotărîrea ta-, 
tălui 6ău, a plecat la universitatea din Pisa, 
ca să studieze medicina. Pe timpul acela îl 
'atrăgea mat mult filozofia și el tșl consacra 
aproape tot timpul studierii operelor lui A- 
ristotel. Curînd însă, teoriile scolastice*  ale 
acestuia au început să-1 nemulțumească, de
oarece el era însetat de a cun riște fața ade
vărată a lucrurilor. Ceea ce îl îndîrjea îndeo

„Scînteia tinersMi"
J?ag. 2-a' j, 24 februarie 1954

Figuri de sauanfi geniali

sebi pe tînărul Galilei era faptul că scolas
tica ridica un zid întunecat în calei cu'-:eș- 
terii lumii și e legilor er, î.i calea progre
sului.

Galilei părăsește prelegerile de Floznfle 
șl se preocupă mai mult de ma remar că, fi
zică, geometrie

Adevărurile clare și D’eclse a’e mi’ematîch 
îl pasionează „Matematica și nu logice te 
învață să raționezi*  spunea cu entuziasm 
studentul Galiîei.

Cînd avea numai vtrsta de 19 an! Galile» 
face prima 6a descoperire.

Se afla tn Interiorul ce*edralef  din Pisa,

cînd atenția îi este atrasă de oscilațiile uria
șului candelabru pe care tocmai îl aprindea 
un slujitor al bisericii. 1 s-a părut încă deia 
prima vedere că oscilațiile pendulului se fac 
în intervale constante de timp Neavînd la 
îndernînă un Instrument potrivit pentru mă
surarea duratei pendulațiilor — în acea vre
me încă nu se,inventase ceasul de buzunar 
— a folosit propriul său puls. Intr-adevăr, el 
a constatat că durata oscilațiilor răminea a- 
ceiași cu tocate că pendulul se mișca din ce în 
ce mal încet. Cu ani mai tîrziu această des- Această experiență l-a dus pe Galilei și la 

o altă minunată descoperire — legea inerției, 
coperire l-a dus la o serie de concluzii teore- Concluziile acestei descoperiri erau nimici- 
tice și practice ce au deschis perspective tie- toare pentru concepțiile mistice ale scolastici-

bînuiîe Uidustrid cevsoe—/•cirie' *!  !n ape’aș 
timp I-au ajutat La desoapererea legă căderii 
corpurilor.

IZGONIREA DIN CETATE
Sîntem în anul 1532: Ga', «ef este erofe&or 

de mat-ematKi La «nî.ers **'ea  dra Prsa 
este deța celebre prin invmțrîle, cercetările 
și lucrările sare A desenoe-:t compasul pro- 
porționat lerixxnetral, mașina pne-amatîcă. 
Rezolvase probleme diilcfle de Irigație, de 
tehnică utilitară, publicase prima sa lucrare 
știlnțîfxă „Bl’aretta*  In care se ocupa de 
apEcațri'e p-actîce ale teor’ei lrr Arh!mede 
Sălile în care își ține*  cursurile tînărul sa
vant deveniseră cu totul nerrKăpătoa-e. Teo
remele sale asupra centrelor de gravitate ale 
corpurilor solide cu diferite forme geometrice 
cuceriseră pe 6tuden;i Cri: < ie pe care le a- 
duce teoriei mișcării, în felul în ca-e era ex
pusă în tratatele lui Aristotel, au rid:cat îm
potriva sa p’otestele adepților acestuia.

Curînd. Gali'.ei demonstrează pentru pri
ma oară experimentat legile căderii corpuri
lor, legi descoperite de el.

Ideile din acea vreme despre mișcarea cor
purilor erau confuze și aveau la bază obser
vații neștiințifice și superstiții. Corpurile e- 
rau considerate grele șl ușoare „prin ele în
sele" greutatea corpurilor fiind socotită ca 
o... calitate ascunsă a lor. Se credea dease
meni că corpurile grele șt cele ușoare, cad 
sau se ridică pentrucă tșl caută locul în na
tură conduse fiind de.. „un suflet" al lor.

Atacînd această concepție naivă, neștiinți- 
îică cu privire la căderea corpurilor, Galilei 
demonstrează că dacă în practică unele cor
puri cad mai repede și altele mai încet, cauza 
e numai rezistența aerului. Dacă această re
zistență ar lipsi cu totul, toate corpurile ar 
cădea cu aceiași iuțeală.

Pornind dela acest adevăr, Galilei e pă
truns adevărata cauză a fenomenului căderii 
corpurilor. Observînd că corpurile cad cu o 
viteză constant accelerată el stabilește că 
există o legătură directă între viteza de că
dere a corpurilor pe deoparte șl distanța par
cursă de ele și timpul în care o parcurg pe 
de altă parte. Pentru a verifica observațiile 
sale el face o experiență eu o bilă pe un plan 
înclinat. Trecînd de planul înclinat bila își 
continuă drumul. Ea s-ar mișca neîntrerupt 
și cu o viteză uniformă dacă nu ar Interveni 
rezistența aerului și frecarea cu planul care 
să-i modifice viteza sau s-o oprească în loc.

Jr*  Se <3- e-ie’ astfel că natura ecționeazî 
c.-i * sale proprfr, firești și că
-z i’e 3e*c  e r.'c de zel, îngeri sau du- 
h;r care, cr '.?:*!  e. răspui-leau fiecare de 
e ■ se. oțxfrea corpurilor cerești. Ace 
«•« <x»--.. jx. contraz-ceau dogmele bisericii 
Și periei tae 4'm -ir.ia spirituală a Papei. 
Ir-r*  : :cr. ’* cer izgxiiroa din cetate a lui 
Gal -. rsre oleacă la Padua— Pă'ăsind ce
tate*  Pivei. Gabiei a dus cu dînsul actul ce 
naștere a unei 3o: științe: Dinamica.

„A*  VĂZUT CERUL Șl PĂMINTLL 
CEL NOU»

Inel df-. anii cfnd era student la Pisa. Ga- 
l.Te *-a  > m;;: atras de s mpiitatea teoriei lu! 
Copernk. Ordinea cerească stabilită de Pto- 
lomex o*,  ne ca*e  e*a  considerată literă de 
lege de ma- bine de 15 veacuri, I se părea 
cr>rr?5ca’ă Dere în un-versul acesta con
struit a: : de armcnxis. stelele, aștni ș! pla
netele trebu e eă meargă pe drumuri atît «le 
Intortoch'ate ? Ipoteza lui Copernk după ca-e 
soarele Și nu părnlMnl este central s sternu
lui nostru planetar explica mai bine și mai 
simplu particular::^’.*  mișcărilor planetare 
Cu toată at’acț'a pe care teoria lui Copernic 
despre unf.-ers o exercita asupr*  lui Galilei au 
treburi an! de zile de frămlnlări pînă cînd 
acesta să se convingă pe deplin de 
justețea ei.

Cînd însă la 21 august 1609 Galilei șl-a 
îndreptat pentru prima oară telescopul, con
struit de d’nsul. spre cerul înstelat el a avut 
proba de nesdruncinat a adevărurilor teor:ei 
lui Copernic In cîmpul telescopului său ru
dimentar, (care la început avea o putere de 
mărire de numai 3 ori. iar mai tîrziu de 32 
ori) i-a apă’ut o lume Infinită de aștri în 
neîncelaîâ mișcare de-alungul nemă-ginitelor 
spații planetare Prin telescop calea Laptelui 
I-a apărut ca o gigantică îngrămădire de ste
le, infinite ca număr ți foarte Îndepărtate 
din care cauză, privite cu ochiul liber, lumina 
lor se contopea într-o pînză compactă, ce
țoasă. Privită prin telescop luna se dovedea 
a fi nu o „candelă cerească", ci un corp ca 
și pămîntul, cu munți și cu văi. El văzu că 
o parte a lunii care strălucește slab și nu 
este luminată de soare, primește o lumină 
slabă, cenușie dela pămîntul nostru ceeace 
dovedea că șl pămîntul este un corp ceresc 
și că reflectă, ca și luna, lumina solară. Des
coperirile iui Galilei au trezit un uriaș Inte
res înarmat cu telescopul, Galilei pășește la 
luptă deschisă împotriva neștlinței El este 
g.ata să înfrunte opreliște’.e deslănțuite, ho- 
târît să strivească minciuna și superstiția, Ig
noranța și misticismul

Prietenii săi, oameni înaintați ai vremii, 
sînt alături de dînsul Dm întunecimile car- 
cerii în care fusese aruncat de inchiziție Cam
panella. cetind cartea lui Gali'.ei „Vestitorul 
Stelelor", în care erau explicate marile ade

văruri descoperite, îi trimit*  un emoționant 
mesaj: ^Am văzut cerul și pămîntul cel 
nou I*

In zadar încearcă dușmanii adevărului și 
a! progresului să susțină că „instrumentul 
diavo'. j oi*,  te'escopul, dă Imagini false. Con- 
tlnuîndn-șl cercetările Galilei aduce mereu 
no: d- .ez: menite a dărtma din temelii teoria 
I-ivechriă a lui Ptolomeu Prin telescopul său, 
Galilei descoperă că Jupiter are patru sate
liți El trage concluzia că este posibil să 
existe și al:e sisteme planetare în afară de 
sistemul nostru solar. Incercînd 6ă combată 
descoperirile lui Galiîei. dușmanii acestuia a- 
duceau astfel de argumente stupide : „Dacă 
am admite existența celor patru sateliți ai lui 
Jupiter v însemna că sint în total 11 planete 
și nu șapte Ori mai mult de șapte planete 
nu pet exista, căci fața omului are numai 
șap*  deschizături ; gură, doi ochi, două nări, 
două urechi, iar candelabrul lui Solomon nu 
avea decit șapte brațe*.

Cu ace:aș: înverșunare au întîmpinat con
ducătorii bisericii catolice și adepții vechilor 
teorii despre univers descoperirea „petelor în 
Soare" deoarece aceștia conside eu soarele ca 
„simbol al curățeniei cerești".

Observînd mișcarea petelor pe suprafața 
soarelui, Galilei a putut demonstra mișcarea 
soarelui tn jurul axei sale, mișcare care se 
înfăptuiește în 25 de zile. Iar din moment ce 
soarele este un g'.ob ce se mișcă în jurul 
axei, devenise mai ușor de admis că și glo
bul pămintesc se învîrtește în jurul soarelui.

„E PUR SI MUOVE"
înflăcărat adept al sistemului Iul Copernic, 

Galilei atrage asupra lu! ura de moarte a 
vrăjmașilor științei și progresului.

in anul 1616 Galiîei este chemat la Roma 
din ordinul papei Pius el V-lea și primește 
primul avertisment de a renunța la doctrina 
îui Copernic condamnată de biserica cato
lică. Acestor amenințări Galilei ie răspunde: 
„E fără de folos să condamnați aceas'ă’carte. 
Trebuie să condamnați întreaga astronomie 
și nici aceasta n-ar ajunge. Trebuie să opriți 
pe oameni să mai privească cerul".

E răspunsul pe care atotputernica știință 
îl dă neputincioaselor tribunale ale reacțiutni 
car*  pot ucide pe unii dintre luptătorii ei, dar 
nu pot distruge adevărurile științifice procla
mate de aceștia.

In anul 1632 Galileî publică lucrarea : 
„Dialoguri asupra celor două sisteme prin
cipale ale lumii", tn care dovedi justețea 
mariloi adevăruri afirmate de Copernic Dună 
apariția cărții, Inchiziția începu prigoana im 
potriva sa. Smuls din mijlocul prietenilor ș' 
discipolilor săi, în plină iarnă, bătrînul de 
70 de ani a fost adus la Roma în fața „ju
decătorilor" unde timo de șase luni de zile 
a fost supus la sălbatice presiuni pentru a-l 
face să renunțe la apărarea învățăturii lui 
Copernic.

La 22 Iunie 1633 Galileo Galileî a fost 
purtat de Inchizitori pe străzile Romei pînă 
la biserica Minervei unde el 6-a dezis formal 
de teoriile lui Copernic. Se spune că ia Ieși
rea din biserică Galilei ar fi pronunțai ctivin- 
tele „E pur si muove“ („Și totuși (.pămîntul) 
se mișcă”).

In anii de exil șl închisoare, care au durat 
pînă in preajma morții sale, Galilei duce mai 
departe lumina științei Vigoarea geniului 
său era mai vie ca oricînd dar trupul nu-1 
mal ajuta lnfrîngînd boala, și slăbiciunea 
omul de știință șl-a continuat melodic cerce
tările. Prietenii devotați de peste hotare îi 
publicau operele. îl vizitau în închisorile saia 
și îi trimeteau mesagii înflăcărate

In decembrie 1637 Galileî orbește. Cu toa
te acestea el nu-și întrerupe nici-o clipă ac
tivitatea, pînă în clipa morții sale, în anul 
1642.

MOȘTENIREA
Lucrările pe care Ie-a lăsat marele învă

țat au supraviețuit dealungul veacurilor Des
coperirilor sale epocale li s-au adăugat me
reu altele îmbogățind tez-m .îl cunoștințelor 
omenirii despre natură Matematica, fizica, 
chimia, biologia, sprijinite ne practica ome
nească creatoare, au lărgit perspectivele în
țelegerii lumii. Astronomia a căpătat telos- 
coape uriașe care desvăluie lumi noi în lu
mea unică și nest'îrșită.

Galiîei constituie pentru generația din zi
lele noastre un minunat exemolu de intransi
gență neabătută în lupta împotriva concep
țiilor Idealiste, reacționare

Astăzi, Ideologii reacționari al burgheziei 
se străduies:, folosind diferite subtilități idea
liste, să dezorienteze masele și să le împ-e- 
dice să-și explice In mod științific fenome
nele din natură și s<K-ietate.

împotriva acestor lachef al imperialismului 
se ridică oamenii de știință înaintați, ‘n frunte 
cu savanții sovietici, care duc mai departe, 
spre nai cuinii, moșteniie^ nemuritoare a lui 
Galilei.

Cinstind cea de a 390-a aniversare dela 
nașterea lui Galiîei, în condițiile avtnfuiai 
științei înaintate, ne slărue în minte emoțio
nantele cuvinte ale savantului german Kep.er:

„Ai învins, Galilei 1“
, V. NEDELCU



HOTAHOTA Rl » A Sărbătorirea aniversării 
Armatei Sovietice

Consiliului de Miniștri al 
a Comitetului Central al 

cu privire la extinderea și îmbunătățirea

Republicii Populare Romîne
Partidului Muncitoresc Romîn 

cultivării de cartofi, legume și zarzavaturi 
pe loturi individuale de către muncitori și funcționari în orașe și centre industriale

tr
ȘI

Consiliu! de Miniștri' ăl Republicii Popui 
lare Romîne și Comitetul Central al Parti- | 
dulul Muncitoresc Romîn, analizînd rezulta- i 
tăie aplicării Hotărîrii Consiliului de Miniș- i 
tri al R.P.R. și a C.C. al P.M.R. cu privire 
la repartizarea de loturi individuale către ; 
muncitori și funcționari în vederea cultivă- i 
rii cartofilor și legumelor au constatat urmă
toarele:

Muncitorii și funcționării din orașe șl cen
tre industriale care au lucrat bine loturile 
legumicole pe care le-au primit în folosință, 
eu reușit să obțină asemenea cantități de 
legume și zarzavaturi îneît și-au asigurat în 
mare măsură, iar unij chiar în întregime, 
nevoile de consum din producția lor proprie.

Astfel, unii muncitori de la întreprinderea 
„Filimon Sîrbu“ București, cărora li ș-au 
repartizat loturi de cîte 200 m. p„ — fiind 
sprijiniri efectiv de către conducerea admi
nistrativă a întreprinderii și comitetul de 
întreprindere, au reușit să pună în valoare 
un teren degradat pe care l-au curățat, ni
velat, irigat și îngrășat, obținînd o producție 
de legume și zarzavaturi care a contribuit 
la îmbunătățirea în mod simțitor a aprovi
zionării familiilor lor.

De asemenea, , muncitorii șl funcționarii 
de la C.F.R. Satu Mare, regiunea Baia Mare, 
au obilnut în medie pe 64 loturi a 200 m. 
p. cîte 200 kg. cartofi, 50 kg. varză 
și alte legume Muncitorul Mihad Niculae de 
Ja uzinele „23 August“ București a obținut 
pe un lot de 300 m. p. o producție de peste 
800 kg. legume din care 200 kg. roșii, 120 
kg. varză de vară, 200 kg. varză de toamnă 
și alte produse, asigurînd buna aproviziona
re a familiei sale.

Asemenea exemple sunt numeroase și arată 
pe deplin că muncitorii șl funcționarii care 
cultivă bine loturile de pămint primite în 
folosință, obțin o c’t mai bună aprovizionare 
economisind în același timp sume însemnate 
de bani din bugetul familiei; ele demonstrea
ză de asemeni că repartizarea de loturi in
dividuale spre folosință muncitorilor și func
ționarilor pentru cultivarea de cartofi șl 
legume, precum și sprijinirea muncitorilor 

, și funcționarilor care au terenuri proprii de 
a cultiva asemenea culturi, nu trebuie să fie 
o campanie ocazională, ci o preocupare per
manentă pentru organele de stat, organele 
de partid și sindicale.

Rezultatele obținute în atribuirea șl culti
varea de loturi individuale, muncitorilor și 
funcționarilor, nu sînt însă nici pe departe 
corespunzătoare cu posibilitățile existente șl 
cu interesul manifestat de muncitorii șl 
funcționarii din orașele și centrele Industria
le de a beneficia de Înlesnirile șl avantagiile 
acordate celor care preiau în folosință ase
menea loturi individuale.

Conrtetele executive ale sfaturilor populare, 
în sarcina cărora intră aprovizionarea ora
șelor și centrelor industriale, n-au înțeles 
însemnătatea atribuirii de loturi ind vîduele 
către muncilor! și funcționari pentru îmbu
nătățirea aprovizionării oamenilor muncii. 
In loc să ducă o acțiune sistematică de 
Identificarea terenurilor din jurul orașelor 
și centrelor industriale, și din interiorul lor, 
în loc să extindă repartizarea de loturi, 
popularizînd pe scară largă foloasele pe care 
muncitorii și funcționarii le au prin culti
varea cartofilor și legumelor, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare au lăsat — cu 
unele excepții ca lucrurile să meargă de la 
sine.

In multe orașe și centre industriale tere
nurile disponibile n-au fost repartizate 
muncitorilor și funcționarilor, răminind ne- 
fclosite aproape 35.000 ha. a căror cultivare 
ar fi sporit cantitățile de produse legumicole 
destinate consumului oamenilor munci.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii nu 
a acordat sprijin muncitorilor și funcționari
lor cărora li s-au repartizat loturi individu
ale. Ace.as'a a contribuit ca unele loturi re
partizate muncitorilor și funcționarilor să 
rămină nefolosiie suficient sau să fie folosite 
în alte scopuri. Astfel, in regiunea Galați in 
unele locuri, terenurile destinate cultivării 
cartofilor și legumelor au fost însămînțate cu 
alte plante, in alte locuri, muncitorii și func
ționarii au obținut recolte mai mici decît 
permiteau posibilitățile reale.

Conducerile administrative ale întreprin
derilor și instituțiilor nu s-au preocupat ca 
muncitorii și funcționarii să primească loturi 
pentru folosință proprie și nu le-au acordat 
sprijinul necesar în lucrarea acestor tere
nuri.

Numeroase întreprinderi industriale puteau 
și trebuiau să procure contra plată muncito
rilor și funcționarilor care cultivă cartofi și 
legume, unelte mici făcute chiar de întreprin
dere din deșeuri și să dea sprijin la procu
rarea semințelor.

Organele sindicale nu au luat măsuri or
ganizatorice pentru a stimula interesul mun
citorilor și funcționarilor în cultivarea de 
cartofi, legume și zarzavaturi, nu s-au inte
resat cum cultivă pămîntul cei care au 
preluat asemenea terenuri și dacă primesc 
ajutorul necesar, n-au popularizat rezultatele 
bune obținute, ca ele să constituie un în
demn pentru muncitorii și funcționarii din 
orașe și centre industriale.

Numeroase comitete regionale, raionale și 
orășenești de partid și organizații de bază 
n-au dat atenția cuvenită acțiunii de a- 
tribuire a loturilor de pămint către munci
tori și funcționari, precum și grijii pentru 
buna îndrumare agrotehnică și obținerea de 
recolte bogate de pe aceste terenuri. Ele 
n-au înțeles că aedasta este o" sarcină politică 
șl economică însemnată in lupta Partidului 
și Guvernului pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al celor ce muncesc, sarcină 
a cărei îndeplinire trebuie să constitue o 
preocupare permanentă. Organele și organi
zațiile de partid nu au dat indrumarea și a- 
jutorul cuvenit organelor sindicale și comi
tetelor executive ale sfaturilor populare în 
acțiunea lor de atribuire a loturilor indivi
duale și de cultivare a acestora de către 
muncitori și funcționari.

Pentru înlăturarea lipsurilor serioase ară
tate mai sus și pentru a încuraja și sprijini 
inițiativa și priceperea muncitorilor și func
ționarilor de a folosi din plin loturile ce le 
sînt puse la dispoziție Pi mod gratuit in ve
derea îmbunătățirii aprovizionării lor. Con
siliul de Miniștri al Republicii Populare Ro- 
m’ne și Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romin.

Hotărâse:
1. — întreprinderile șl lnstttuțffle. organi

zațiile economice de stat și cooperaitste, care 
posedă terenuri virane și neculsivate situate 
în jurul orașului București, al orașelor de 
subordonare regională și raională, al centre
lor industriale sau pe teritoriul acestora ie 
vor repartiza muncitorilor și funcționarilor 
care nu dispun de asemenea terenuri — pen
tru a le cultiva cu cartofi, ceapă, roșii, fasole 
și alte legume și zarzavaturi pentru consu
mul familiilor lor.

Conducătorii întreprinderilor, instituțiilor 
și organizațiilor economice care nu dispun 
de asemenea terenuri sau dispun de supra
fețe neîndestulătoare, vor solicita comltetel ?r 
executive ale sfaturilor populare repartizarea 
terenurilor virane' necu'.tivate existente in 
jurul orașelor respective.

2. — Comitetele executive ale sfaturilor 
populare prin secțiile lor agricole vor iden
tifica pînă la data de 1 martie 1954 toate 
terenurile necultivate din jurul orașelor și 
centrelor industriale cit și cele virane de pe 
teritoriul lor.

Comitetele executive ale sfaturilor populare, 
în colaborare cu organele sindicale vor re
partiza aceste terenuri întreprinderilor, insti
tuțiilor și organizațiilor economice de stat 
și cooperatiste pentru a fi date în folosință 
muncitorilor și funcționarilor in vederea cul
tivării lor eu cartofi, ceapă, roșii șl alte le
gume și zarzavaturi.

In același scop vor fi repartizate și unele 
terenuri răzlețe al" gospodăriilor agricole de 
stat care se află in apropierea orașelor și 
centrelor industriale, în cazul cînd prin a- 
ceasta nu se prejudiciază realizarea planu
lui de producție al gospodăriei.

3. — Pentru anul 1954. repartizarea tere
nurilor arătate la art’colul I și 2 se 
ce! mai tîrziu pină ia data de 15 
1954.

Aceste tereo.urj vor fi repartizate 
torilor și funcționarilor în folosință 
pe mai mul;I ani.

Mărimea loturilor va fi de cea. 100 m.p. 
pentru cei care au famil e compusă din 2—3 
membri șl ,pînă la cca. 300 m.p. pentru cel 
cu familie mai numeroasă.

Terenurile date în folosința muncitorilor și 
funcționarilor s’nt scutite de orice impozite 
}i obligațiuni de predare către stat.

Pentru o bună șl rațională folosire a tere
nurilor se recomandă muncitorilor și func
ționarilor să semene în deosebi cartofi, cea
pă, usturoi, roșii, vinete, intercalînd salată, 
fasole, ridichi, pătrunjel, mărar și alte le
gume și zarzavaturi.

Acolo unde există condiții naturale de iri
gare (apă curgătoare, bălți sau lacuri), co
mitetele sindicale vor organiza participarea 
activă a muncitorilor și func.lonarllor și a 
membrilor lor de familie la lucrările de ame
najare a teienurilor în vederea 
conducerile" întreprinderilor și 
vor sprijini executaiea acestor

va face 
martie

muncl- 
propre

irigației, Iar 
instituțiilor 

lucrări.

Acolo unde nu există condiții naturale pen
tru irigație, jar apa freatică se găsește la 
mică adîncime, se vor săpa cu forțe proprii 
fîntîni. -

4. — Muncitorii și funcționarii cărora li 
s-au repartizat asemenea loturi se vor putea 
aproviziona cu cartofi de sămință, semințe 
de legume și răsaduri de pe piață sau la or
ganizațiile comerciale de stat și coopera
tiste.

5. — Conducătorii întreprinderilor, institu
țiilor și organizațiilor economice sînt obli
gați să procure contra cost, la cererea mun
citorilor și funcționarilor care au primit lo
turi individuale pentru folosință proprie, in
ventarul mic ce grăduiărie.

Inrreprinderile care dispun de deșeuri fe
roase ți lemnoase, vor confecționa in afara 
orelor de lucru unelte de grădinărit pentru 
a fl puse ia dispoziția muncitorilor și 
funcționarilor contra cost sau sub formă de 
împrumut.

Întreprinderile industriei locale și coopera
tivele meșteșugărești vor confecționa (jin re
surse locale și vor pune in vinzare munci
torilor și funcționarilor uneltele necesare cul
tivării cartofilor, legumelor și zarzavaturi
lor

6. — Pentru transportul muncitorilor șl 
funcționarilor care au primit loturi indivi
duale la d:stanțe mai mari de 3 km. 
orașe, se vor acorda reduceri de 
pe C.F.R. și autobuzele care fac 
oraș și comunele învecinate

AVnlsterul Căilor Ferele și 
Gospodărie: Comunale și Industriei Locale, 
in termen de 5 zile de la data publicării 
prezente: hotăriri, ver da 
vire Ia modut în care se 
reduceri.

7. — întreprinderile șl 
gospodării enexe. sînt obligate a orgarrza 
aratul cu mijloace proprii mecan ce sau cu 
tracțiune animala pe terenurile muncitorilor 
și funcțonarl'or grupate in loturi mai mari.

Gospodăriile agricole anexe ale acestora, 
vor produce răsaduri șl pentru cultivatorii 
loturilor individuale din întreprinderea res
pectivă.

De asemeni, gospodăriile agricole de stat 
din zona orașelor și centrelor muncitorești, 
vor produce la cerere răsaduri și cuburi nu
tritive pentru a veni în sprijinul acestor cul
tivatori.

8. — Se recomandă muncitorilor, funcțio
narilor și tuturor oamenilor muncii din orașe 
și centre muncitorești care posedă în jurul 
case: terenuri, curți șl grădini, să cu'tive 
cît mai mu'.țr cartofi, usturoi, ceapă, roșii 
și alte legume și zarzavaturi pentru nevoile 
gospodăriei lor

9. — Minis'erul Agriculturii și Silvicul
turii și comitetele executive ale sfaturilor 
populare vor mobiliza inginerii și tehni
cienii legumicoli pentru îndrumarea muncito
rilor și funcționarilor, cu privire ia orga
nizarea și întreținerea grădinilor de cartofi, 
legume și zarzavaturi.

In acest scop Ministerul Agriculturii șl 
Silviculturii va edita broșuri speciale care 
să cuprindă modul de folosire a acestor 
parcele, precum și indicații agrotehnice, pen
tru cultivarea cartofilor, legumelor și zar
zavaturilor.

10. — Se recomandă Consiliului Central 
al Sindicatelor din Republica Populară Ro- 
m.înă să îndrume și să controleze modul cum 
organele sindicale din întreprinderi și insti
tuții mobilizează muncitorii, funcționarii și 
familiile acestora, în acțiunea de organizare 
a grădinilor de cartofi, legume și zarzava
turi, de îngrijirea lor în bune condiții și 
popularizarea realizărilor bune, obținute de 
cei care au aplicat în mod conștiincios regu
lile minime agrotehnice.

învățătorii și învățătoarele pot contribui 
cu lolos la pregătirea și îndrumarea școla
rilor — fii ai muncitorilo- și funcționari
lor — cu privire la participarea lor la lucră
rile ce trebuie făcute în aceste grădini.

Presa centrală, regională și locală, radio 
Șl stațiile locale de radioficare, cinemato
grafia, vor populariza acțiunea de cultivare 
a cartof lor, legumelor și zarzavaturilor pe 
loturile virane date in folosința muncitorilor 
și funcționarilor.

Comitetul Centre! al U.T-M. va mobiliza 
organizațiile de tineret In vederea partici
pări: tineretului alături de cei vîrstnici Is 
cultivarea terenurilor virane, repartizate 
muncitorilor și funcționarilor.

Comitetele de partid regionale, ra:onale, 
organizările de bază din întreprinderi și 
instituții sunt obligate să desfășoare o lar
gă muncă de masă în rlodurile muncitorilor 
și funcționarilor, arât:ndu-le importanța po
litică și eocnomică a prezente: hotăriri.

de 
50 la sută 
curse între

Ministerul

instrucțiuni cu pri- 
vor obține aceste

La 23 februarie, oamenii muncii din Capi
tală au sărbătorit cu entuziasm cea de a 
36-a aniversare a Armatei Sovietice.

Cu acest prilej au avut loc numeroase a- 
dunări sărbătorești.

La Casa Prieteniei 
str. Batiștei, un mare 
muncii au ascultat 
I. Ionlță, intitulată : 
strajă a păcii, și securității popoarelor".

Adunarea de la Casa Prieteniei Romînn- 
Sovietice a luat sfîrșit printr-wn program 
artiste prezentat de Ansamblul de estradă 
a! Aunistcrului Forțelor Armate.

Tineretul din Capitală a sărbătorit cea de 
a 36-a aniversare a Armatei Sovietice prin
tr-o adunare festivă organizată in sala 
„Filimon Sirbu".

Adunarea a fost deschisă de tov. Marin 
Vasile, u'im sectar al comitetului regional 
București al U.T.M.

A luat cuxîntul ofițerul Ion Cr»m-in, care 
a vorbit despre însemnătatea celei de a 36-a 
anive-sâr, a Armatei Sovietice.

Ansamblu! artistic al ministerului a'ace- 
rilor inte'ne a prezentat, in :ncheierea adu
nări. un frumos program artistic.

Adunări !n cadrul cărora oamenii muncii 
din Capitală au sărbătorit cea de a 36-a a- 
niversare a glorioasei Armate Sovi 
mni avut loc te uzinele ~ 
sitatea „C. I. Parhon”. 
roase alte întreprinderi

★

Ca prilejul cele! de 
Armatei Sovietice ș! a 
lltare a U.R.S.S, a avut ioc !n sa’a leatralui 
de Sta*  din Bacău o adunare festivă ta care 
au țMrtâdpat numeroși oamen: ai munci!, »c- 
tniștt de partid, a! aparatului de stat

Dună cuvbttul de oescfi’Oere rostit de tor 
Gh. Bostan, secretar al oomi'etcRrf regtonsî 
AR.L.U.S, tovarășul Constantin CSmpeunu a 
wtrtt despre .Armata Sovietică, straja pădL 
libertății și securității popoarelor*.

A urmat apoi un frumos program ertls*!c
★

Peste 1-500 camenț a! munci! de naționali
tate romlră și maghiară, activiști de partid 
șl ai organizațiilor de masă,’elevi, studențt, 

la adunarea 
mare a Pa-

Romino-Sovietice din 
număr de oameni ai 
conferința ofițerului 

„Armata Sovietică

•ce au
„Republica*.  Univer- 
rrecwn și In cume- 
și iastltnțîL

Preșcdintele Consiliului de Miniștri 
GH. GHEORGHIU-DEJ

Secretar
AL.

al C. C. al P. M. R
MOGHIOROȘ

■*5-

Tinerii îngrijitori de animale (lela Zorleni
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A 36-a aniversare a Armatei Sovietice 
și Flotei Maritime Militare 

al U. R. S. S. ■Ordinul Ministrului Apărării
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS trans

mite Ordinul Ministrului Apărării al 
U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovietice, N. A. 
Bulganin, cu prilejul celei de a 36-ia aniver
sări a Armatei Sovietice și Flotei Maritime 
Militare.

Tovarăși soldați, șl matrozi, sergenți 
cartnici !

Tovarăși ofițeri, generali și amirali!
Astăzi, ostașii sovietici, împreună cu 

tregul popor al țârii noastre sărbătoresc
în
eca 

de a 36-a aniversare a Armatei Sovietice și 
a Flotei Maritime Militare.

Forțele Armate intimpină ziua glorioasei 
aniversări in atmosfera marelui avînt în 
muncă și politic create in țară de nolie suc
cese in dezvoltarea economiei și culturii, de 
grija Partidului Comunist pentru îmbunătă
țirea vieții poporului și de apropiatele 
geri pentru organul suprem al puterii 
stat — Soviete! Suprem al U.R.S.S.

Educați de Perfidul Comu ist și de Gu
vernul Sovietic credincioși datoriei militare, 
ostașii Armatei și Flotei iși perfecționează 
cu perseverența pregătirea lor de luptă și 
asigură securitatea Patriei noastre.

Felicit efectivul Armatei Sovietice șl Flo
te. Maritime Militare cu prilejul celei de a

ale- 
de

36-a aniversări a Forțelor Armate Sovie
tice.

■ Urez trupelor succese continue în perfec. 
ționarea măiestriei de luptă, in însușirea teh
nicii și mînuirca armamentului modern per
fecționat, în ridicarea vigilenței și a pregă
tirii militare.

Pentru a marca această sărbătoare, ordon :
Astăzi, 23 februarie, în capitala Patriei 

noastre — Moscova — in capitalele Republi
cilor Unionale, precum și la Kaliningrad, 
Lvov, Habarovsck, Vladivostok, și in orașele, 
erou; Leningrad, Stalingrad, Sevastopol șl 
Odesa se vor trage, în semn de salut 20 de 
salve de artilerie.

Trăiască
Trăiască 

tezele sale
Trăiască
Trăiască

Sovietice, care conduce ferm și hotărlt țara 
spre victoria comunismului!

' Ministrul Apărării U.R.S.S., 
Mareșal al Uniunii Sovietice, 

N. A. BULGANIN.

marea noastră Patrie Socialistă 1 
puternicul popor sovietic și vii 
Forțe Armate 1
Guvernul Sovietic!
Partidul Comunist al Uniunii

de la Moscova

au parrctpat marți seara 
festivă ce a avut loc ir sala 
latului Cultura! d!n Tg. Mureș cu ocazia ce
lei de a 36-a aniversări a g’.orioesei Annaje 
Sovietice.

Despre tnsemnă‘.a*ea  zilei in care oamenii 
mur.cll de pretutindeni sărbătoresc 36 de *ni  
de la nașterea primei armate a muncitorilor 
și țăranilor eliberați, au vorbit Tn limbile 
romînă și maghiară tovarășii Claudiu Sirbu 
și Alexandru Roman.

Particlpan’ii la adunare au manifestat în
delung pentru prietenia dintre poporul romtn 
și marele popor sovietic, pent {: glorioasa 
Armată Sovietică, care a e’Ibecat patria noa
stră de sub jugul cotropitorilor fasciști.

Adunarea festivă a fost încheiată cu un 
bogat program artistic.

In cursul aceleiași zile, delegați al oame
nilor muncii din oraș au depus coroane de 
flori pe mormîntui din Cimitirul Eroilor So
vietici. (Agerpres;

—_•-----

Cu prioire la distribuirea 
petrolului lampant

Ministerul Industriei Petrolului a luat mă
suri în vederea aducerii la- îndeplinire a pre
vederilor comunicatului cu privire La distri
buirea petrolului lampant.

S-au luat măsuri pentru aprovizionarea 
fără întrerupere a Capitalei.

In vederea bunei deserviri a populației 
stațiile de desfacere vor funcționa fără în
trerupere, ziua și noaptea.

In vederea aprovizionării stațiilor de des
facere din țară se vor spăla zilnic 20—40 
vagoane dintre cele destinate transportului 
de produse negre în vederea întrebuințării 
acestora la transportul petrolului.

Ministerul Industriei Petrolului în colabo
rare cu Ministerul Căilor Ferate a luat mă
suri ca transportul de petrol să aibă prio
ritate față de o serie de alte transporturi.

(Agerpres)
•------- -

Se restabilește 
circulația trenurilor

urma muncii însuflețite depuse de mur»-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 22 februarie a avut loc la Moscova șe- 
d nța solemnă a Ministerului Apărării al 
U.R.S.S, împreună cu reprezentan’I ai orga- 
nzaț : - de partid, sovietice și obștești din 

tali, consacrată celei de a 36-a aniver
sari a Armatei Sovietice și a Flote; Maritime 
Militare.

Sala este pavoazată de sărbătoare. Lîngă 
gk-rioasele d-aoele de luptă împodobite <u 
pa-.r'ici de decorații, este aliniată o gaîdă 
de c-»a*e  formată din mfanterlștl, marinari, 
aviatori, artilerîțtf, tanchiști și cavaleriști.

Asistența salută cu căldură, tntîmpinind 
cu aplauze furt-jnoase apariția în prezidiul 
ședinței a ~ — —
Bulganin, 
ralilor și 
vieți te.

Ședința

tovarășilor K E- Voroșllov, N- A. 
N. M. Svemik, a mareșalilor, ami- 
reprezentanților vieții publice so-

solemnă este deschisă printr-o 
scurtă cuvfritare de tov. N. A. Bulganin, ml- 
rd strai apărării al U.R.S.S. care a arătat că 

sovetic Intimpkiă e’a de a 36-a ani- 
versere a Forțelor Armate Sovietice în con- 
dițiile unor uriașe succese în dezvoltarea e- 
conorniet și culturii Partidul Comunist ma
ri festă o grijă neobosită pentru ca nivelul 
material de trai al poporului sovietic 
crească an de an.

Forțele Armate Sovietice au dovedit 
fapt că știu să-și apere poporul, patria.

să

!n

As stența întîmplnă cu aplauze furtunoase 
șl prelungite urările rostite de tov. Bulganin 
in cinstea vitezelor Forțe Armate ale 
U.R.S.S., în cinstea eroicului popor sovle- 
t c, a scumpului Partid Comunist.

Se dă cuvîntul tov. N. A. Mihailov, se
cretar al Comitetului Moscova — al PC.U.S., 
pentru a aduce salutul din partea organiza
ției de partid Moscova și a oamenilor munci! 
din capitală.

Ostașii Forțelor Armate Sovietice au fost 
salutați de tov- N. M. Șvernlk, președintele 
Cons l ului Central al Sindicatelor din Uni
unea Soyiellcă, de tov. A. N. Nesrnelanov, 
președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., 
de tov. <A N. Șeiepin, secretar al C-C. al 
Comsomolului, din partea țărănimii colhoz
nice — de tov. P. I. Ajirkov, Erou al Mun
cii Socialiste, președintele colhozului „Bo- 
reț“ din raionul Bronnițî, regiunea Moscova.

Toți cel care au luat cuvîntul, au vorbit 
despre dragostea nemărginită a oamenilor 
sovietici față de ostașii lor și despre hotă- 
rîrea de a-i ajuta prin toate mijloacele la 
întărirea puterii de apărare a Statului sovie
tic socialist.

In încheiere, tov. N. A- Bulganin, minis
trul apărării al U.R.S.S., a mulțumit din ini. 
mă celor oare au luat cuvîntul pentru fell- 
cităr le și saluturile calde.

După ședință a avut loc
---------------------

In preajma alegerilor pentru Sovietul
al U. R. S. S.

un mare concert.,

Suprem

aceste zile auMOSCOVA 23 (Agerpres). - TASS trans
mite :

Campania electorală în vederea alegerilor 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S., care vor 
avea loc la 14 martie, se desfășoară în con
dițiile unui uriaș avînt politic și în muncă.

Colectivele din întreprinderi, instituții și. diri. Alegătorii au astfel prilejul de a cu- 
colhozuri, organizațiile obștești, cetățenii so
vietici, folosesc pe larg dreptul care le este 
acordat prin Constituție de a face propagan
dă pentru candidați, în adunări, prin presă 
șl prin radio.

Mii de ziare sovietice publică în coloanele 
lor materiale consacrate celor mai buni re
prezentant! al poporului sovietic. .

La radio se

consacrate candidaților. In
loc pretutindeni mari adunări la care ale
gătorii se întîlnesc cu candldații pentru 
locul de deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. Pentru aceste întîlnirl, la orașe șl 
sate se pun la dispoziție cele mai bune otă-

transmit emisiuni speciale

noaște personal pe candidați șl activitatea 
lor obștească și în producție.

Următorii candidați s-au intîlnit cu alegă
torii lor: țesătoarea Liubov Ananova, Adia 
Tarasova, artistă a poporului din U.R.S.S., 
strungarul Iakov Șaraban, textilista Salcia 
Ahadova, Alexandr Șeiepin, secretar al C0-1 
mitetulul Central al Comsomolului, cotnpoa 
zitorul Vasili Soloviev-Sedoi și alții.

-e-------------
135 de ani dela înfiinfarea Universității 

din Leningrad
23 (Agerpres). — TASSLENINGRAD 

transmite:
La Leningrad a luat sfîrșit sesiunea știin

țifică de două săptămîni consacrată împli
nirii a 135 de ani de la înființarea Univer- 
s’tății din Leningrad — una din cele mai 
mari instituții de învățămînt superior din 
Uniunea Sovietică. Participanții la sesiune 
au ascultat aproximativ 100 de comunicări 
despre studiile teoretice ale colaboratorilor 
științifici ai Universității.

In ședința de închidere a luat cuvîntul 
rectorul Universității, Alexandr Alexandrov, 
membru corespondent al Academiei de Șt- 
ințe a U.R.S.S. El a vorbit despre bogatele 
tradiții sociale și științifice ale Universității 
din Leningrad subliniind*că  de istoria aces
tei instituții de învățămînt superior este 
legată activitatea cunoscutului revoluționar 
bulgar Dmitri Blagoev, care a studiat acolo

Boboc se smuci din loc, trăgînd cu ușurin
ță șareta la care era înhămat. Deabia ieșit 
din curtea gospodăriei, începu să depene un 
trap întins. Boboc este calul la care tine 
cel mai mult Mihai losup, îngrijitor de cai la 
gospodăria de stat din Zorleni, 
Bîrlad. Dintre cei zece căi de care răspunde 
Mihai losup, Boboc este favoritul 
hățurile de piele strîns în mîini, 1 
veși» la trapul iute și elegant al calului și 
spune cu mîndrie în glas:

— Nu-t dau pe zece cai 1 L-am îngrijit de 
cînd era mînz. Șl uite ce mindrețe! Nu este 
nici de rasă mai buriă și nici nu-l îngrijesc 
mai altfel decît pe ceilalți, dar ăsta e mai 
aparte... e crescut de mine.

Utemistul Mihai losup îngrijește cu dragos
te de caii pe care îi are jn primire. Minca- 
rea cu rația și la ore fixe, apă la timp, 
ca și curățenia ce domnește în grajd au făcut 
ca intr-adevăr caii de,care răspunde MiWai 
losup să fie mîndria gospodăriei. La grajd 
toți caii îi sînt egali. Unii spun că lîngă 
Boboc întirzie parcă mai mult dar cînd 
se cer cai pentru diferite munci, o alege 
pe cea mai grea pentru Boboc.

— De... nu orice cal poate face o treabă 
grea I spune serios Mihai.

— Acum sîntem la Fîntînele, îmi zise Mi
hai losup la ’eșirea din sat. Să vezi ce poate 
Boboc. Și uite, fără bici. Înțelege de cuvînt.

Mergeam ia Fîntînele, la secția zootehnică 
a G.A S. Zorleni, să stau de vorbă cu cel 
md bun mulgător a! gospodăriei, utemistul 
Păncescu Gheorghe Tovarășa Floricica Ma
rin. organiza'or al U T M. în această gospo
dare. înr povestise multe despre acest mul
gător și doream să stau de vorbă cu el.

regiunea

I Ținînd 
Mihai pri-

Pe utemistul Păncescu Gheorghejl cunosc 
toți muncitorii tineri 
așteptînd să înceapă 
Ii place să .învețe, 
mul ie. Este cel mai 
ai lui Ion Păncescu, 
comuna Epureni, raionul Murgeai și el a tre
buit să mai stea după terminarea școlii să 
se ocupe de ale casei, ceilalți frați fiind ple
cat: să învețe fiecare cîte o meserie. A lu
crat, după cîțiva ani, ca zilier ’.-a Bujoreii!, la 
o altă secție a gospodăriei de stat Zorleni. 
Aici a învățat să mulgă vacile. La început 
neîndemînatec, uneori vărsînd din lapte, spre 
marea părere de rău a bătrînului zootehnician 
Vasile Barbu c.are-i zicea în asemenea ocazii :

— Măi băiatule, fii atent! Uite, așa se mul
ge !...

Străduințele comunistului Vasile Barbu nu 
au fost în zadar. Gheorghe Păncescu a de
prins repede și b:ne meșteșugul. In 1952, pe 
cînd se afla la școala de brigadieri dela 
Scăioși, raionul Buzău, ascultînd atent lec
țiile și notîndu-și cu grije tot ceeace nu cu
noștea, a simțit pentru prima dată cît de 
necesar este să înveți, să aduni cît mai 
multe cunoștințe. I: venea destul de greu. Nu 
mai pusese mina pe carte de cîțiva ani. S-a 
străduit însă și a reușit.

Pe diploma de absolvire a școlii scrie: Ele
vul Păncescu Gheorghe a absolvit școala de 
brigadier cu calificativul „bine".

întors în gospodărie a început să pună în 
practică cele învățate. Masajul ugerului, mul
sul în cruce, hrănirea și îngrijirea rațională a 
vacilor după metode sovietice, au făcut ca în 
loc de 1.200 litri de lapte pe lună dt era

și vîrstnici. Era acolo, 
cursul agro-zootehnic. 
să cunoască tot mai 
mic dintre cei 6 copii 
muncitor ceferist din

peplanificat să obțină de la cele 10 vaci, 
care le Îngrijea 2^» ittri. Planul pe 1953 l-a 
termmat pe Ia sfirșitul lui septembrie. Acum, 
în timp de iarnă, laptele este mai puțin, dea- 
bia trece peste 1000 litri pe lună. Și acest 
lucru i! frămintă mult.

In Legea privitoa e la măsurile pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor, în anii 1954- 
1956. tînărul mulgător Păncescu ' Gheorghe 
și-a găsit și sarcinile ce-i revin.

— Vaciie pe care le am nu sunt de cine I 
știe ce rasă. Sînt vaci obișnuite, cum se gă
sesc pe la noi. Dar dacă le îngrijești, pot 
da și ele .lapte mult și bun. Am c:;it că m 
1954 trebue să obținem de fiecare vită în 
perioada de lactație, cite 2200 litri de lapte. 
Acest lucru este pe deplin posibil, dar nu 
este prea ușor Trebue să depunem toată a- 
tenția pentru buaa îngrijire a animalelor. 
Eu, de altfel am și propus gospodăriei să 
se mărească ralia de nutreț pe timpul Iernii : 
Deasemeni mă îngrijesc să nu le dau mîn- 
carea înghețată, iar apa vitelor să aibă o 
temperatură potrivită. In felul acesta sini 
sigur nu numai că voi îndeplini dar voi și 
depăși sarcinile din Legea pentru dezvolta
rea creșterii animalelor.

Tinerii mulgători Ciobotaru Vasile și Bu- 
taru Vasile ascultau atenți cele spuse de ute
mistul Păncescu Gheorghe și 
adăugă :

— Și noi procedăm la fel; iar 
Păncescu e adevărat : sîntem 
vom depăși sarcinile de plan pe anul 1954.

GH. ANGELESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului" ț 

regiunea Bîrlad

In
citorit ceferiști și militari al Forțelor noastre 
Armate, care lucrează cu ajutorul pluguri
lor sovietice și romînești la deszăpezirea 
liniilor de cale ferată, în zilele de 22 și 23 
februarie au plecat din Capitală mal multe 
trenuri de călători Au fost redate circula
ției trenul rapid nr 61 București-Iași pre
cum șl trenurile accelerat nr. 301 București- 
Episcopia Bihor, nr. 501 București-Vatra 
Do.-nei, nr. 405 București-Ba iă-Mare cu 
ramificație pentru Tg. Mureș, nr. 601 Bucu- 

: reș'i-lași și nr. 201 Bucureștl-Arad-Curtici.
Datorită muncii avintate a celor care con- 

. duc plugul ce lucrează pe linia Roșiori de 
Vede-Bucureștl și care Ia ora 17 se afla în 

, stația Anghelești, marți seara a oulut fi re
pus io circulație și trenul accelerat nr. 101 
pe distanța București-Timișoara. prin Ro
șiori

In
' sos:t 
celor 
curse de serviciu au circulat ia mod normal 
in cursul acestor două zile. (Agerpres)

de Vede.
cursul acestor două zile ii Capitală au 
trenurile corespondente (pereche) a'e 
care au plecat. Deasemenea trenurile

Informație

Ciobotaru

ce spune I 
siguri că I

La manifestările care au loc in cadrul „Săp- 
tămînii filmului din Republica Democrată 
Germană" ce se desfășoară în prezent în 
Capitală participă și o delegație din R. D. 
Germană formată din: Hans Rodenberg, di
rector ia Defa-Fi'.m. laureat al Premiului Na. 

| țlonal, Mariin Hellberg. regizor, laureat al 
Premiului Național, distins cu Premiul In
ternațional al Păcii, regizorul filme'or „Sa
tul condamnat" și „Mica șl marea fericire" 
și Rudolf Muller din Comitetul de Stat pen-

pentru lru Cinematografie al R. D. Germane.
J (Agerpres)

și a luat parte la mișcarea revoluționară 
studențească. La această universitate ,a fost 
creată școala științifică sovietică a arabiști- 
lor în frunte cu academicianul 
Kracikovski. Școala și-a cîștigat un 
mondial.

Profesorul Alexandrov a subliniat 
ultimii ani au fo.st create în cadrul 
sității zeci de noi laboratoare utilate cu apa
rate moderne fabricate în țară. In prezent, 
la Universitate funcționează 12 facultăți cu 
129 de catedre, 7 institute de cercetări ști
ințifice și un observator astronomic.

Colectivul oamenilor de știință care lu
crează la Universitatea din Leningrad între
prinde numeroase studii de mare importantă 
pentru dezvoltarea diferitelor ramuri ale ști
inței. Aceste studii au de asemenea o mare 
importanță practică pentru progresul indus
triei și agriculturii sovietice.

-e----------------

Ignatl 
renume

că în
Univer-

f
Știri sportive

• Cel de al XX III dea Congres al Fede- 
rației internaționale de șah e numit o co
misie care să alcătuiască noul regulament 
de desfășurare a turneelor de șah pentru 
campionatul mondial. Președintele acestei co. 
misii a lost numit marele maestru interna
țional K. Opocenski Comisia a fost alcă
tuită din arbitrul de categorie internațio
nală 1. Louma și marele maestru interna
țional L. Astalosz Comisia s-a întrunit la 
Praga și a alcătuit un proiect al noului re
gulament care va fi supus spre aprobare 
zelui de al XXIV-lea Congres al Federației 
internaț:onale de șah. Fo-ma definitivă a 
noului regulament urmează a fi dată de o 
comisie aică'uită din președintele Federației 
internaționale de șah, Fo.ke Rogard, preșe
dintele Zonei l-a. Marcel Berman (Franța) 
ș. a-bitrul de categorie internațională Opo- 
censki. Prezidiul Federației internaționale de 
șah (F.I.D.E.) a hotărît ca această comisie 
să se întrunească la Stockholm între 20 și 25 
februarie. Regulamentul, în forma lui defini
tivă, va fi t pârii in cincț limbi • franceză, 
rusa, germană, engleză și spaniolă. Cea de 
a Xl-a olimpiadă de șah se va desfășura în 
vara anului aresta la Buenos Aires, după 
nou! regulment.

• In ziua de 22 februarie au sosit la Mos
cova pentru a participa la turneu! interna
țional de hochei-bandy, echipele selecționate 
ale Norvegiei, Suediei și Finlandei. 
Concursul dintre echipele de hochei din ță
rile scandinave iși din Uniunea Sovietică se 
va desfășura pe stadionul „Dinarno" din 
Moscova în zilele de 24, 26 și 28 februarie.

in Uniunea Sovietică hocheiul-bandy sau 
rum este numit aici, rusesc, se bucură de o 
mare popularitate.

Hocheiul-bandy se deosebește cu totul de 
hocheiul cu puc. Echipele sunt alcătuite din 
11 jucători: portar fundași mijlocași și ata- 
canți. Jocui se desfășoară în două reprize a 
cîte 45 minute fiecare. In locul pucului, ho- 
rheiștii folosesc o minge mică. .

• Recent a avut loc la Budapesta ședința 
de constituire a Comitetului internațional de 
organizare a celei de a 12-a ediții a Cam-

pionatelor mondiale universitare. Secretarul 
general al Uniunii Internaționale 3 Studen
ților, Jtri Peltkac, a roșit cuvîntul de de
schidere . Președintele Comitetului pentru 
cultură fiz:că și sport at R.P. Ungare, Hegvi 
Gyula, a fost ales președinte al Comitetului 
de organizare. Vicepreședinți au fost propuși 
reprezentanții Uniuni; Sovietice, Franței, 
Braziliei, Indiei, precum șl ai U.I.S. și F.I S.U. 
(Federația internațională sportivă universi
tară). Șeful secției de educație fizină și sport 
al U.I.S., C Telalov, a fost ales secretar al 
acestui Comitet. In cu-sul ședmței. Comite
tul de organizare, credincios principiilor jocti. 
rilor olimpice, a hotărît. ca toate țările să 
poată participa la Campionatele mondiale 
universitare care se vor desfășura Intre 31 
iulie și 8 august 1954 la Budapesta. Cam
pionatele vor cuprinde întreceri la urmă
toarei^ sporturi : atletism, gimnastică, înnot, 
și sărituri baschetbal, volei, scrimă, tenis de 
masă, ciclism, tenis de cîmp, fotbal, box, hal
tere, lupte libere și clasice.

• Marți dimineața a sosit in Capitală de
legația șahiștl’or sovietici care va participa 
la cel de al IV-lea Turneu Internațional de 
Șah ai R-P-R. Din delegație fac parte maeș
trii. V. Koncinoi, S. Furman, R. Holmov, R. 
Nejmetdinov, precum și marele maestru in
ternațional A. Lillienthal și maestrul A. So- 
kolski, care au fost invitați să asiste la tur
neu. Conducătorul delegației este I. Ciudinov.

Tot în cursu’ dimineții de marți a sosit și 
campionul R P. Polone, B. Sliwa.

In Gara de Nord, oaspeții au fost întîm- 
pinațl de reprezentanți ai Comdetujui pen
tru cultu-ă fizică și sport și ai Comisiei 
Centrale de șah.

Festivitatea de deschidere a Turneului inJ 
ternațional de șah al R.P.R. va avea loc 
miercuri 24 februarie, ora 18, in sala teatrului. 
C.C.S. (Agerpres).
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Primul grup de comsomoliști din Moscova a pișcat 
pentru a participa la valorificarea păminturilor înțelenite

Adunarea dela Kremlin

Tratat'.vela comerciale 
sovieto-finlandeze

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 22 februarie, reprezentanți ai tineretului 
din orașul Moscova și din regiunea Moscova 
s-au adunat în marele palat al Kremlinului 
pentru a-și lua rămas bun de la primul grup, 
de tineri și tinere care și-'au'exprimat dorin
ța de a pleca la lucru în Kazanstan și Si
beria, în Ural și în regiunea Volgăr,- pentru 
valorificarea păminturilor înțe'.enite.

Apariția în prezidiul adunării a lui ,G. M. 
Malenkov, V. M. Molotov, N. S. Hrușoev, 
K. E. Voroșilov, N. A. Bulganin, L. M. Kaga- 
novici, A, I. Mikoian, M. Z. Saburov, M G. 
Pervuhin, N. M. Șvernik, P? K. Ponomarenko, 
A. I. Kiricenko a fost întâmpinată de partici
pant: cu aplauze călduroase 'șl îndelungate.

Descjiizind adunarea, Aiexandr Șe’.epin, se- 
cremr al .Corniietului Central al Comsomclu- 
lui; a spus că nâmeroși tineri, educați de 
Comscmolul leninist, pleacă să lucreze în re
giunile cu pămînturi înțeienlte. In decurs de 
cîteva zile, peste 5.000 de tineri din Moscova, 
mai mult de 1.000 de tineri și tițiere niti Ku
ban, 8.000 de comsomoliști ditt-Ukrama, suțp 
de tineri patrioți din multe alte repub’ici și 
regiuni' ale țării, și-au exprima, dorința de a 
participa la indepLmirea acestei saroini im
portante.

Ivan Benediktov, ministrul, agriculturii al 
U.R.S.S.. a vorbit participanților la adunare 
despre volumul apropiatelor lucrări. Încă în 
primăvara acestui an, a declarat el, colhozu
rile și S.M.T.-urile din Siberia, Kazahsta î, 
Ural și din regiunea Volgăi trebuie să însă
mânțeze 1.800.000 ha. de noi pămintuii valo
rificate. In afară de aceasta, sovhozurile lo
cale vor valorifica anul acesta 500.000 ha. 
Cea mai mare parte a acestor suprafețe va 
fi însăpiințată cu grîu. Intr-un termen scurt,

— doi ani — vor fi desțelenite cel puțin 13 
milioane de ha. de pămînt.

I. Benediktov a urat detașamentului de a- 
vangardă al tineretului care pleacă la lucru 
succese depline în sarcina sa nobilă.

A luat apoi cuvîntul Pavel Lobanov, orim 
locțiitor al președintelui Consiliului de Mi
niștrii al R.S.F.S.R. și ministrul agriculturii 
al R.S.F.S.R., care a subliniat în cuvinla'ea 
sa că valoriiicarea rațională a păminturilor 
lăsate în paragină timp de seccle va spori în 
scurt timp producția de grine cu sute de mi
lioane de puduri.

Istoria, a spus Pavel Lobanov, nu cunoaște 
asemenea riun de valorificare a pămîri’urilor 
nou de către o țară într-un termen atit de> 
scurt. O astfel de sarcină b poate îndeplini 
numai Statul Sovietic care a creat o puter
nică industrie și orinduirea colhoznică. Dis
punem de suficiente mijloace și forțe pentru 
aducerea la îndeplinire a acestui plan gran
dios.

Au vorbit apoi 
strul sovhozurilor al U.R.S.Ș., inițiatori: 
acțuuii patriotice a. tineretului sovietic, 
cătușul Boris Lunkin, de la uzina de auto- 
vemcule mici din Moscova, coanuinerul Ni
kolai Balakin din Kuban și alții. Ei au scos 
în evidență uriașe însemnătate pentru 
voltarea agriculturii și pentru 
bunăstării pbporuiui sovietic, a 
pământurilor lăsate în paragină. 

• A luat de asemenea cuvîntul N. 
prun secreta: al C.C. al P.C.U.S.

A'.exei Kozlov, mini- 
no’li 

1a-

dez- 
ridicacea 

valori, icurii

S. Hrușcev 
care a >ost 

întâmpinat cu multa căldură de cei prezenți. 
Participant^ la adunare au adoptat în una. 

nimitate un apel adresat comsomoliștilor și 
comsorfiolistelor, tineretului din Uniunea So
vietică prin ca.re tinerii și tinerele sînt che
mați să sprijine inițiativa tinerilor pair.ioți șr 
sa participe la valorificarea păminturilor în- 
țelenite.

Răsunetul internațional 
al conferinței de la Berlin

MOSCOVA 23 (Agerpres).— TASS trans
mite:

Zilele acestea au luat sfîrșlt la Moscova 
tratativele dintre reprezentanții Camerei 
unionale de Comerț și ai Camerei de Comerț 
fino-soviet'ce în cadrul cărora au fost dis
cutate problemele referitoare la lărgirea co
merțului sovieto-finlandez. Reprezentanții 
firmelor finlandeze, care au participat la a- 
ceste tratative, au stabilit de asemenea un 
contact personal cu reprezentanții organiza
țiilor economice sovietice î-n vederea în
cheierii unor tranzacții comerciale.

Aceste consfătui'i și întîiniri au arătat do
rința reciprocă a celor două părți de a dez
volta mai departe comerțul sovieto-finlandez, 
precum și existența unor mari posibilități 
încă nefolosite în acest scop.

Totodată, a fost acordată o deosebită aten
ție livrărilor către Finlanda de utilaj indus
trial, automobile, mașini agricole și tractoare 
din partea Uniunii Sovietice. Conducătorii 
Camerei de Comerț fino-sovietică au primit 
liste de mașini și utilaj sovietic, care pot 
fi livrate Finlandei chiar în cursul acestui 
on. Tratativele cu privire la livrarea aces
tor mărfuri din Uniunea Sovietică în Fin
landa vor continua.

Au fost discutate modalitățile de comerț cu 
mărfuri tehnice; s-a subliniat în special nece
sitatea încheierii de acorduri pe termen lung 
cu privire la livrarea reciprocă de mașini și 
utilaj. Im același timp s-a ajus la o înțele
gere asupra vînzării în Finlanda a mașinilor 
și utilajului sovietic în consignație.

Schimbul de păreri care a avut loc în le
gătură cu posibilitățile livrărilor reciproce 
de mărfuri și stabilirea .unui contact per
sonal între reprezentanții firmelor finlande
ze și cei ale organizațiilor economice sovie- 
.tice vor fi folosite pentru apropiatele trata
tive cu privire la încheierea unul acord co
mercial pe termen lung între U.R.S.S. și Fin
landa. —•—
Teleqrama lui G. Myrdal 

către A. I. Mikoian
R. P. Chineză orientarea unilaterală a politicii dusă 

Adenauer.
de

NouăPEKIN 23 (Agerpres). — China 
transmite:

Referindu-se la acordul realizat la 
rinta de la Berlin în problema convocării 
la Geneva a unei conferințe pentru discuta
rea căilor rezolvării pașnice a problemei co
reene și a restabilirii păcii in Indochina, 
ziarul „Jenminjibao", într-un articol de fond 
intitulat „Un pas spre slăbirea încordării 
internaționale", arată că poporul chinez spri
jină în totul acest acord care poate să con- 
tribue într-o măsură considerabilă la des
tinderea încordării internaționale.

Ziarul subliniază că acordul realizat la 
conferința de la Berlin este rezultatul efor
turilor consecvente ale guvernului sovietic, 
îndreptate spre realizarea unei înțelegeri 
între cele cinci mari puteri asupra rezolvă
rii principalelor probleme internaționale.

Referin.lu-se în continuare la propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la convocarea 
unei conferințe a celor cinci mari puteri 
pentru discutarea măsurilor în vederea slă
birii încordări) internaționale, ziarul arată 
că poziția consecventă, activă și precisă a 
Uniunii Sovietice în această problemă a fost 
aprobată pe larg și sprijinită cu căldură de 
popoarele 
lume.

Acordul 
rul, are o

conte-

iubitoare de pace din întreaga

realizat la conferință, scrie 
uriașă însemnătate.

zla-

R. P. D. Coreeană
PHENIAN 23 (Agerpres). - TASS trans

mite :
Intr-un articol intitulat „Calea spre re

glementarea pașnică a problemei coreene și 
spre micșorarea încordării în relațiile inter- 
naționade". ziarul „Nodon Sinmun" salută 
hotărirea miniștrilor afacerilor externe ai 
celor patru puteri cu privire la convocarea 
la Geneva în aprilie a.c., a unei conferințe 
a reprezentanților U.R.S.S., S.U.A.. Franței, 
Angliei, Republicii Populare Chineze, Re- 
pub.îctl Populare Dem.erate Coreene, Coreei 
de sud și ai altor țări pentru examinarea pro
blemei coreene precum și a problemei restabi
lirii Dacii în Indochina. împreuna cu toți 
oamenii de bună credință, scrie ziarul, po
porul coreean sprijină aceste hotărîri ale 
conferinței de la Berlin, deoarece ele în
seamnă un pas înainte sure întărirea uăcii 
și a rezolvării problemelor privind unifica
rea națională a Coreei șl restabilirea păcii 
în Indochina, precum și spre micșorarea în
cordării în relațiile internaționale.

tF
BONN 23 (Agerpres). — Presa vestgw- 

mană continuă să comenteze rezultatele con
ferinței miniștrilor afacerilor externe ai ce
lor patru mari puteri.

Ziarul „Hamburger Echo" recunoaște că 
cercurile conducătoare de la Bonn nu au 
fost deloc interesate în succesul conferinței 
de la Berlin și, in restabilirea unității Ger
maniei.

„Bonnul, scrie ziarul, a așteptat cu nerăb
dare un eșec al conferinței da la Berlin. Ne
răbdarea lui Adenauer a dovedit că Bonnul 
nu a pu.s prea mare preț pe conferință".

Expl'lcinJ de ce guvernul de la Bonn ș: 
Statile Unite nu au dorit un succes al con
ferinței de la Berlin ziarul scrie că „Occi
dentul vrea cu orice preț includerea Germa
niei in armata europeană".

Ziarul „Stuttgardler Zeitung", organul 
partidului lui Adenauer, scrie: „Puterile 
occidentale nu au avut niciun motiv pentru 
a insista asupra luării unor hotăriri pozi
tive în problema germană".

Numeroase ziare vestgermane se desoli
darizează msă de politica lui Adc.iaucr și a 
puterilor occidentale. Astfel, de pildă, „Ne?. 
Rhein Zeitung" scrie că „probk.roa ge rr.-- 
nă trebuie să f e rezolvată pe cal:r
tratativelor. -Conferința de la Berlin -
să fie privită ca o verigă în acțiunea oe 
glementare a conflictelor in.e*na_:  r.Ie'

Ziarul „Passauer Neue Presse" declrră 
„comunitatea defensivă europeană este 
ir-adevăr o plea că in calea un :..ar.i". 
rul arată că V. M. M-Ltov. prin pla.t. 
de asigurare a securității în Europa a e 
rit o alternativă pentru tratatul cu c'ix" 
la armata europeară. „Nu există o altă alter
nativă, scrie ziarul. Toate celelalte s. t 
rinț:, iluzii sau demagogie".

După c'jm arată o ga.:u! 
t'dului Comunist " "
Volk", comunicatul 
miniștri de externe 
tativelor pașnice găsește o recunoaștere din 
ce în ce mai largă. „Freies Volk" subli.n' 
ză că propunerile făcute de V. M. Moictov n 
legătură cu crearea unor comitete .ne i.f.rca- 
ga Germanie care să aibe func’ii de ; r- 
donare și colaborare în domeniul e: “ mic 
și cultura! indică calea sore rezol,o ei ?-.ș- 
n.îeă a problemei germane. „ Nu-rl lai D-. -
la propunerile lai V M. Mo otov ;n pr roleme 
germană dovedește că c! ș A1' • : - 
nu vor destinderea ’.ncrodării inte- 
nu vor înțelegerea reciprocă între germa.-.- 
și unificarea Germaniei".

MOSCOVA 23 (Agerpres). —
TASS transmite telegrama adresată 

G. Myrdal, secretar executiv ‘ ~

o'

re-

A 
fn. 

zJ-

Germania
BONN 23 (Agerpres).
Propunerile făcute de ministrul de exter

ne al U.R.S.S., V. M. Molotov in legătură 
cu lărgirea comerțului dintre est și vest și 
în special propunerea referitoare la crearea 
unui comitet pe întreaga Germanie cu 
funcții de colaborare și coordonare în dome
niul comerțului au avut un puternic ecou în 
r’ndurile opiniei publice vestgermane. Oglin
dind reacțiile • favorabile acestor propuner', 
numeroase zrare burgheze subliniază că 
cercuri largi ale opiniei publice vestgenrnaiie 
se declară pentru o politică de intensificare 
și lărgire a comerțului dintre est și ve>st.

Ziarul „Aachener N'euas Tageb’.att" se de
solidarizează de politice războiului economic 
deschis dusă de guvernul Adenauer șl salută 
orice inițiativă s-ar lua în direcția lărgirii 
comerțului dintre est și vest.
. Săp'tăimînalul „Die Prognose" din Stutt- 
gard, organ al cercurilor economice, critică

relațiilor

de
G. Myrdal, secretar executiv al Comisiei 
Economice O.N:U. pentru Europa, lui A. I. 
Mikoian, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Părăsind Uniunea Sovietică, îngăduițl-mL 
domnule vicepreședinte, să vă exprim adtaca 
mea recunoștință pentru caldia ospitalitate a 
Guvernului Sovietic, pentru interesul mani
festat de dvs. personal față de misiunea mea 
și pentru schimbul rodnic și pozitiv de pă
reri dintre neț cu privire la activitatea Co
misiei Eccn -mice O.N.U. pentru Europa, ca 
instrument al colaborării economice în în- j 
treaga Europă.

In încheiere, dar nu în ultimul rînd din. 
punct de vedere al importantei pentru mine, 
ingăduiți-mi să vă mulțumesc pentru 

"ele oare ați dat dovadă personal pentru 
nat-tea mea.

gr'-P 
să-

MYRDAL, 
secretar executiv# al Comisiei Economice 

O.N.U. pentru Europa.
----- e------

central el Par- 
diu Germania. „Freies 

comun al celor pa.ru 
a arătat că mrtete tra-

S.U.A.

Pentru extinderea 
comerciale între state!

-I ‘
„The New York Times'*  — dud lipsă,He do*  
lari. Ele au o nevoie acută de alimente,.ule
iuri vegetale, fibre textile și materii prime 
pe carp le poate livra China. Ele au. nevoie 
deasemenea de un debușeu ‘pentru ‘desfacerea 
mașinilor, chimicalelor, firelor de lî.riă șl 
produselor lor finite".............. ■ ’» i

Aceste tendințe puternice >de normalizare 
a comerțului internațional au început în cele 
din urmă'să realizeze unele breșe în for
tăreața blocadei economice, americane. In 
1953 Uniunea Sovietică a făcut, comerț cu 51 
de state; cu 25 dintre ele aceasta s-a făcut 
pe baza unor acorduri come etate încheiate 
pe un an sau pe termene mai lungi. In ul
timul timp guvernul sovietic, ducînd în mod 
consecvent o politică de extindere a legătu
rilor economice cu țările străine inclusiv cu 
țările din lumea capitalistă, a încheiat ast
fel acorduri comerciale cu Franța, Finlanda, 
Iran, Danemarca, Grecia, Norvegia, Suedia, 
Argentina, Islanda, Afganistan șl un acord 
de plăți cu Egiptul. Deasemeni, la 2 decem
brie 1953 a fost încheiat primul acord co
mercial intre U.R.S.S. și India. La Moscova 
a fost și o delegație economică franceză 
care a discutat probleme importante în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor economice 
dintre cele două țări. Deasemeni în urma 
unui tratat, s-a semnat în ianuarie 1954 un 
protocol cu privire ta schimbul de rtrărfuri 
dintre Uniunea Sovietică și uniunea econo
mică Belgia-Luxemburg. De curând a sosit 
la Moscova un grup de reprezentanți al unor 
firme engleze și au dus tratative în proble
mele comerciale cu organizațiile sovietice 
de comerț exterior. I.n condiții corespunză
toare, organizațiile comerciale sovietice ar 
putea astfel plasa în Anglia, în decurs de 
trei .ani, comenzi de vase și utilaj și ar mi- 
tea cumpăra diferite materii prime, mărfuri 
industriale și alimentare în valoare de 4,5 
miliarde de ruble, adică de peste 400.000.000 
lire sterline.

Delegații comerciale din țările capitaliste 
au vizitat China încheind o serie de acorduri 
economice. După cum se spune într-un recent 
raport el O.N.U., țările occidentale au expor
tat în cursul primului semestru al anului 1953 
mărfuri în valoare de 163.300.000 dolari, 
față de 112.000.000 dolari în perioada co
respunzătoare a anului 1952. Țări ca Marea 
Britanie, Franța, Belgia, Germania occiden
tală, Otanda, Țările Scandinave, Italia, Aus
tria și Japonia și-au sporit simțitor volu
mul comerțului cu China. R. P. Chineză a în. 
cheiat deasemeni acorduri cu India, Indo
nezia și Ceylon. Republica Populară Romînă 
a încheiat acorduri comerciale cu o sărie de 
țări capitaliste. De curînd a fost semnat un 
astfel de acord cu Egiptul. La 1 februarie 
a.c. a fost semnat un acord comzrclarl intre 
Grecia și Cehoslovacia pe termen de un an, 
iar cu cîtva timp în urmă s-p s&mnat un 
protocol cu privire La schimbul de mărfuri 
pe anul 1954 între R. P. Polonă și Suddta.

Presa din țările capitaliste subliniază con
dițiile avantajoase ale acordurilor economice 
încheiate cu Uniunea Sovietică și faptul că 
aceste acorduri ajută ta slăbirea dependen
ței țărilor respective de Statele Unite.

Ziarul francez „Liberation" scrie astfel că 
„acordul franco-soviet'c asigură Franței 
livrarea unei- cantități însemnate de materii 
prime necesare pentru industria noastră 
grea, ca de pildă minereuri de crom șl man- 
gan, asbest, pe care pînă acum eram nevotți 
să le cumpărăm Ia un preț foarte ridicat din 
America și trebuia să le plătim în’dolari. 
Remarcăm că unele dintre aceste mărfuri în 
conformitate cu faimoasa lege „Battle", âu 
fost incluse in categoria celor „strategice". 
Așa dar Uniunea Sovietică ne va livra mate
riale pe care America ne interzice să le li
vrăm Uniunii Sovietice 1 Iată ceeace ne con
vinge de absurditatea pjjor măsuri discrimi
natorii impuse comerțuuii nostru exterior". 

Zadarnic se străduiesc căpeteniile așa nu
mitului departament al „războiului psiholo
gic" dela Washington să prezinte încercările 
Uniunii Sovietice de a dezvolta legături co
merciale normale cu toate țările ca „uneltiri 
primejdioase pentru lumea occidentală". 
Dimpotrivă, faptele arată importanța excep
țională pentru însănătoșirea vieții economice 
internaționale a extinderii legăturilor econo
mice între răsărit și apus. E dcajuns să e- 
mintim că executarea în străinătate a comen
zilor sovietice ar putea să asigure de lucru 
cel puțin ta 1.500.000—2.000.000 oameni, pe 
timp de trei ani — ceea ce înseamnă — ți- 
nind saama și de existența familiilor munci
torilor — a procura mijloace da existență 
pentru aproape 6.000 000 oameni!

Cu atit mai 'nsemnată este această pers
pectivă în condițiile actuale ale înmulțirii 
simptomelor de criză în lumea capitalistă si 
cu deosebire în S.U.A. Faptele arată astfel 
falsitatea propagandei dușmanilor normaliză
rii comerțului internațional. Așa cum a decla
rat V. M. Molotov la conferința dela Berlin 
„este absolut evident că a reia care nu vor 
să contribuie la normalizarea comerțului ex
terior, nu vor să contribute î.n felul acesta 
la micșorarea încordării în relațiile dintre 
state."

In ședința din 17 februarie a conferinței 
miniștrilor afacerilor externe ai celor patru 
puteri de’.a Berlin, V. M. Molotov a prezen
tat propunerea ca să se creeze uri comitet 
pe întreaga Germanie cu funcții de coordo
nare și colaborare în domeniul comerțului, 
operațiunilor financiare, transportului, ches
tiunilor de frontieră și al altor chestiuni le
gate de relațiile economice. Iată o nouă cale 
practică propusă de delegația soviîtică la 
conferința de la Berlin, cale care ar contri
bui la apropierea pe cale pașnică a crier două 
părți ale Germaniei dar pe care reprezentanții 
occidentali au respins-o.

In interesul destinderii încordării interna
ționale trebuesc înlăturate obstacolele și dis- 

i eliminările în domeniul comerțului interna- 
ț onal ’ Extinderea relațiilor comerciale îm- 

: tre state este de natură să contribue 1a ron- 
, solidarea păcii în lume.

0 însemnătate deosebită pentru comerțul 
tări'or capitaliste o are faptul că piața 
Uniunii Sovietice — piața unui stat socialist 
este o piață stabilă, care nu cunoaște fluctu
ațiile provocate de crizele economice. In anul 
1931 de pildă. în toiul celei mai pustiitoare 
crize economice pe care a cunoscut-o vreo
dată lumea capitalistă, cînd nivelul comerțu- 

a scăzut de mai bine de două 
Uniunea Sovietică era s:n-

„Dacă noi toți tindem cu adevărat spre 
micșorarea încordării internaționale — a spus 
V. ĂL Molotov la conferința dela Berlin a 
miniștrilor afacerilor externe ai celor patru 
puteri — acest lucru trebuie să se oglindească 
și în relațiile internaționale, legate de extin
derea legăturilor comerciale între state". Dez
voltarea schimburilor economice între state 
are astfel o însemnătate deosebită pentru 
realizarea unei reale destinderi și însănăto
șiri a situației internaționale.

Cace este situația iir prezent pe acest tă- 
rîm? Datele publicate de birourile de statis
tică ale Organizației Națiunilor.Unite au a- 
rătat încă in anul 1952 că nivelul comerțului 
internațional este cu 12 la sută mai scăzut 
decît in anul 1928, deși populația globului 
în acest sfert de veac a sporit cu 25 
la sută. Cum se explică această situație, 
care, firește, nu poate decît să aibă o influ-, 
errță negativă asupra creșterii nivelului de 
trai ai populației, asupra relațiilor dintre 
state?

Situația aceasta se datorește faptului că 
unele puteri, și în primul rînd Statele Uni
te ale Americii, au desfășurat și continuă 
să desfășoare in ani: de dună cc-i de ai doi
lea război mondial, o politică de 'ng'ădire 
și discriminare îndreptată spre interzicerea 
comerțului cu Uniunea Sovietică, cu R. P. 
Chineză și țările de democrație populară. Cu 
trei aci in urmă, guvernul Statelor Unite a 
denunțat astfel, acordul comercial dintre 
S.U.A. și, U.R.S.S. care a fost în vi
goare timp de mai mulți ani. Dar chiar 
din anul 1945 guvernul S.U.A. a interzis în 
fapt să se exporte în URSS mașini, metale 
feroase și neferoase și alte produse. Scopul 
acestor măsuri era evident: zădărnicirea sau 
cel puțin frînarea operei de reconstrucție eco
nomică a Uniunii Sovietice care suferise dis
trugeri considerabile în anii războiu
lui antihitlerist. Aceleași măsuri arbitrare 
a j fost luate și față de țările de democrație 
populară. Astfel, Cehoslovaciei nu i s-a li
vrat utilajul pe care-1 comandase în Statele 
Unite șl pe care îl p'.ătise în întregime.

Pe de altă parte. Statele Unite au exerci
tat presiuni asupra celorlalte țări capitaliste 
cu scopul evident de a reduce la zero schim
burile comerciale dintre răsărit și apus. 
Pretextul l-a constituit interzicerea trimite
rii de materiale strategice în țările lagărului 
democratic. In realitate insă pe lista produ
selor interzise in Franța și Anglia «te pildă, 
produse care urmau a fi exportate în Uni
unea Sovietică și țărilz de democrație popu
lară, se aflau peste 250 de categorii de măr
furi. departe de a avea o însemnătate milita
ră. S-a ajuns astfel să Fe puse pe lista arti
colelor stoategroe pînă și— nrngBe de tenis 
pe motivul că acestea ar putea fi folosite ca 
muniții pentru tunuri le-jucării!

Dzr lucrurile au rr :rs și mai departe căci 
in octomt' ie 1951. Congresul american a 

I adoptat așa numita lega „Battle*  prin care 
i se prevede încetarea acordării .ajutorului**  
i american acelor țări capita 
' punîndu-sa acestor măsuri 
' vor face comerț cu țările 
! erotic.

Rezultatul trfuror acestor 
că în anul 1951 v-'emu! mă: 
de Anglia către Uniunea Sovietică s-a redus 
de 5.7 ori față de anul 1933, iar a celor fran- 

. ceze de 5.6 crL Aproape în întregime au 
iest împiedicate exporturile către Uniunea 

' Sovietică d.n Statele Unit?. Germania occi
dentală șl alte țări capitaliste. Măsuri dis
criminatorii au fast luate ș‘. față de țari 
-srostră. Iată un caz coracterisrk: guv-rnul 
american a prciestat pe jrsgă guvernul ita
lian in legătură cu vfnde*ea  unei mașini pe 
care Ita'Jp a exportat-o in Republica Popu
lară Romi.iă. Guvernul italian n-a putut face 
însă a teev.i decît să-și ceară scuze întrucît 
mașina fusese d« acum trimisă in țara noas
tră.

Asemenea măsuri aveau drept scop nu nu- .nornică iniernațlrnală ce a avut loc la Mos- 
mai ruperea legăturilor comerciale tradițio
nale dintre o serie de țări, ci constituiau 
totodată o parte integrantă a „războiului 
rece" — fiind îndreptate spre înrăutățirea re
lațiilor internaționale.

Toate aceste piedici și măsuri discrimina
torii nu și-au atins, insă scopul. N-a putut 
fi oprită dezvoltarea rapidă a econo
miei Uniunii Sovie'ice, Chinei și țărilor de 
democrație populară. Dimpotrivă, aceste mă
suri au contribuit la crearoa p'ețil mon
diale a lagărului democratic, la întărirea co
laborării economice dintre aceste țări în sco
pul obținerii unui avînt economic general. 
Pînă și presa burgheză americană nu poate 
să nu recunoască această realitate. Referin. 
du-se astfel la un raport asupra situației 
econom'ce din Europa occidentală publicat de 
către Secretariatul Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, ziarul „New York Ti
mes" scrie: „pe cînd economia Europei occi
dentale este considerată (în raportul comisie: 
O.N'.U.-n.r.) ca suferind de o stagnare ad'ncă, 
țările din Europa răsăriteană și mai ales 
Uniunea Sovietică își dezvoltă intr-un ritm 
rapid producția industrială. Dacă acest ritm 
de dezvoltare este menținut mvelul produc
ției și consumului principalelor materii prime 
industriale din U.R.S.S. va fi la sfîrșitul a- 
cestei decade egal sau superior celui e șap
te dintre cele mai industrializate țări din 
Europa apuseană".

In schimb blocada economică impusă de 
către Statele Unite țărilor blocu'ui american 
a contribuit la înmulțirea greutăților econo
mice ale țărilor capitaliste. Aceste țări s-au 
lipsit astfel ele înșile de piețele tradiționale 
cu care în trecut întrețineau legături econo
mice puternice. Înaintea celui de al doilea 
război mondial, de pildă, comerțul cu Uniu
nea Sovietică, și cu țările răsăritene repre
zenta pentru țările Europei apusene circa o 
treime din totalul schimbului de mărfuri. 
Țările vesteuropene exportau aici produsele 

. industriei lor și importau alimente și materii 
prime.

american 
le' 

„aj
isto care nesu- 

dlscrîmîn sforii 
lagărului d.tno-

măsuri a fost
'uri'.cr exportate

lui internațional 
ori și jumătate, 
gura țară care își dezvolta legăturile co
merciale. Statu! S 
peste 30 la sută 
de schimb. (echipament), 23 la sută din ma
șinile electrice, 31 la sută din aluminiu și 
alte cantități însemnate de mărfuri exportate 
de țările capitaliste. I.n felul acesta comen
zile făcute de Uniunea Sovietică au salvat 
de șomaj zeci de mii de muncitori din ță
rile capitaliste, au salvat de faliment nume
roase întreprinderi.

In prezent in vreme ce au abandonat sau 
au restrîns legăturile economice cu țările din 
lagărul democratic, cercurile de afaceri din 
țările blocului american întimpină numeroase 
greutăți în ceea ce privește relațiile comerci
ale pe însăși piața mondială a lagărului ca
pitalist. Folosind avantajele pozițiilor lor 
economice, monopollștli americani caută să 
acapareze piețele de desfacere și resursele 
de materii prime ale lumii capitaliste, Impun 
desființarea îngrădirilor vamale pentru ex
portarea mărfurilor ior proprii în timp ce 
pun bariere .peste bariere în calea importului 
de mărfuri din țările marșalizate în Statele 
Unite. Zăvorind aproape complect piața ame
ricană pentru Importul a o serie de mărfuri 
străine, trusturile .nord americane caută să-și 
înlăture astfel concurențli șl să realizeze, 
prin impunerea unor prețuri de monopol, 
profituri uriașe pe socoteala consumatorilor 
în propria lor țară.

Tarifele vamale stat extrem de mari (la 
unele .produse se .ridică pînă la 790ila sută față 
de prețul mărfii). Formalitățile vamale sînt 
atit de complicate incit pînă șl în raportul 
Comitetului consultativ american pentru pro
blemele securității mutuale se arată, nu fără 
semnificație, că „pentru ca o serie de măr
furi să poată trece prin vamă, este nevoie 
de mai mult timp decît i-a trebuit lut Co- 
lumb pentru a descoperi America"! Uneori a- 
ceste formalități necesită 2 pînă la 4 ani. Nu 
întîmplător se snune că mai ușor poate trece 
o cămilă prin urechile unui ac decît să pă
trundă o marfa străină pe piața Statelor 
Unite 1 In aceste condiții, economia unui în

șir de țări capitaliste — îndeosebi t> 
din Europa apuseană, se sufocă, a a- 
într-un adevărat impas. Crește r.econ- 
ș-majul, deficitul acestor țări. Din anul 
pînă in 1952. comerțul tuturor țărilor 

capitaliste cu Statele Unite a înregistrat uri
așul deficit de 32 miliarde de dolari. Pro
blema exportului, nrcblcma piețelor a devenit 
o chestiune cu aft mai acută pentru aceste 
țâr; cu cît au apărut pe piața capitalistă noi 
concuren;i. — societății’ bancare șl indus
triale din Germania occidentală și Japonia 
— refăcute dealtfel cu sprijinul capitalului 
american.

Poate f: Ignorată în aceste condiții marea 
însemnătate a faptului că populația Uniunii 
Sovietice, a R. P. Chineze și a celorlalte 
țari d’ democrație populară numără aproape 
un miliard de oameni, pate fi ignorată exis
tența noii piețe mondiale democratice care 
posedă resurse economice inepuizabile șl o 
cipac ate de absorbție mt^eu crescîndă ? 
Firește că nu ! Presiunea puternică a opiniei 
publice d n tarii? capitaliste, interese'e cercu
ri?- mdustrlale din aceste țări au făcut să 
se ridice tot mai multe voci de protest împo- 
t-iva dezorganizatcr'or americani ai comer
țului internațional. „Ridicați barierele 
existente în relațiile economice dintre 
răsărit și apus" — cer oamenii politici lu
cizi din țările capitaliste. Consfătuirea eco-

Sovietic achiziționa atunci 
din mașinile unelte și piese

treg 
ceicr 
juns 
tenit 
1915

LGA 23 (Agerpres». — După 
tă agecțta France Presse. faind 
cadru tesrivrtâța anuale a Aso- 
- s.ătoe dia C;.ț>enhaga. mi
nier ex^me a! 
iedarat ca guvernul danez 
.«te tu U.K S.S. un acord 
termen .ung și în general 
re-jjci comerciale trainice cu 
rasiritene.

cavez a. afacerilor externe 
m«a> de asea 
zări a cuua

i ujari progre: 
use de une.e
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WASHINGTON 23 (Agerpres). - A»- 
dul realizat la Berlin în privința c'r." 
unei conferințe pentru examinarea -- - ■ - 
melor Extremului Orient a dat naștere Ia nu
meroase comentarii în rîniurle cercurilor 
politice reacționare din State'e rute.

Neliniștiți de consecințe'e pe care tec 
putea avea această conferință asupra a-.*.-:-,  
lei politici americane o serie de merrm-- 
Comis'ei senatoriale pentru afacerile externe 
au criticat cu asprime realizarea roes-, i a- 
cord la care, sub presiunea optate: pub c*  
mondiale, secretarul Departamentului ce stat 
a tost nevoit să consimtă'.

„II vom avertiza în mod serios pe Dj'.'os. 
a declarat senatorul republican
Smith, asupra primejdiilor pe care Ie com
portă o politică de împăclu re '. La : 
său, senatorul Homer Fergus m a afirmat 
că „a accepta să se înceapă con., r. r. 
ptomatice cu China comunistă prezintă un 
mare pericol. Acest lucru ar putea aduce 
pacea...".

împotriva „armatei europene^
Dezbaterile din comisia de politică externă 

a Adunării Naționale franceze
de voturi. Fostul ministru socialist a preci
zat că. date fiind cunoscutele deosebiri de 
vederi între cele șase state participante la 
această comunitate, este lesne de înțeles că 
în majoritatea cazurilor. Consiliul de mi
niștri nu va putea ajunge la un acord. De 
asemenea, consiliul miniștrilor „europeni" nu 
va avea nici un vot în probleme esențiale 
care, potrivit prevederilor tratatului comu
nității politice, vor intra în competența „înal
tului comisariat". -

Raportul luj Jules Moch a dat naștere la 
numeroase controverse între partizanii și 
adversarii armatei europene din sînul co
misiei pentru afacerile externe. Potrivit re
latărilor agenției D-P-A. au avut loc dis
cuții aprinse cu privire la cuantumul contri
buției financiare a fiecărei țări membre a 
comunității defensive europene.

Lucrările comisiei continuă.

PARIS 23 (Agerpres). — Fostul minis
tru de interne socialist, Jules Moch, a pre
zentat in fata comisiei de politică externă 
a Adunării Naționale un raport cu privire 
la armata europeană.

Caracterizînd armata europeană drept „lip
sită de eficacitate", Jules Moch a arătat că. 
în mod practic. Consiliul de miniștri al co
munității politice europene — organ poli
tic al comunității defensive — nu va putea 
desfășura nicio activitate valabilă, întrucît 
în numeroase cazuri specificate nu se vor 
putea adopta hotărîrl decît cu unanimitate

„Scînteia tineretului"
Pag 4-a 24 februarie 1954

Danemarcei, 
do- 
co- 
să 
ță-

_ ... s-a
: ea in favoarea unei li- 

rțc.a: de produse agricole 
ce a barierelor va- 

țâri.
i externe, Hansen și-a 

:t părerea că in urma conferinței de 
m. au fost create numeroase posl- 
de destindere a situației internațio-

Majo-area tarifelor 
la transporturi în Anglia
LONDRA 23 'Agerpres). —
După cum a anunțat ministrul transportu- 

lor in Camera Comunelor, începind de la 
martie. tari.eie la transporturile feroviare, 

precum și taxe« pentru folosirea docurilor și 
canalun.or vor fi majorate cu 10%.

rul .„Manchester Guard an" subliniază 
orirea târlelor la transporturi va avea 

drept consecință o sporire a prețului cărbu
nelui cu aproximativ 4 șilingi la tonă și a 
prețului o.elu.ui cu 9 șilingi la tona.

Asociația Camerelor de comerț din Angl'a 
a pcole 
rind că 
ireascâ". 
transporturi, a declarat un purtător de 
v:nt ai Asociației vor îi mult mai grave 
cit par la prima vedere".

-----•-----

r
1

at împotriva acestei măsuri dec.a- 
„este vorba de o hotârire nebu- 
„Consecințele sporirii tarifelor la 

cu- 
de-

Scurte știri
v Dură cum s-a mai anunțat recem 

in Norvegia au fost majorate prețurile la 
p.tne, calea, ceai, carne și produse ue carne. 
Au lost majorate de ase.nenea cu 22% tari
fele la tramvaiele d;n Oslo.

Ziarele anunța ca guvernul a hotărît să 
majoreze cnirnle cu circa 11%.
• După cum anunța agenția Ceteka, doi 

ziariști americani, tieiga și George Lohr, au 
cerut drept de azil in K. cehoslovacă.

• La Sverd.ovsk s-a desenis -o expoziție 
consacrata arhitecturii Repuo.icii Populare 
Romine.

S.nt expuse aproximativ 400 de fotografii, 
înfațișind monumente arnitectonice, proiecte 
de orașe, așezări muncitorești, cluburi, sta
dioane, cons.rucțiî industria.e și civile, pre
cum și opere ale creației populare și ma
chete.

o Agenția France Presse anunță că la 
18 februarie au fost executați la Nairobi 
prin spînzurare, opt africani din tribul Ki
kuyu, acuzați de a fi avut legături cu per
soane care posedau „arme nedeclarate".

o După cum anunță agenția Reuter, do
cherii din portul Sydney au declarat o grevă 
de 24 de ore cerînd sporirea salariilor și re 
venirea ta ziua de muncă de opt ore. Greva 
docherilor a imobilizat 52 de vase 
aflau în .portul Sydney.

Aceeași agenție relatează 
Melbourne, muncitorii portuari au 
lucrul în semn de protest împotriva conce
dierii a cîtorva dintre tovarășii lor care au 
refuzat să lucreze zece ore pe zi.

oare se

că tin portul 
încetat

cova in aprilie 1952 și la care au luat parte 
471 persoane — majoritatea aparținind cer
curilor de afaceri, —.din 49 de țări, a oglin
dit pe deplin acest curent puternic al opiniei 
publice din occident. Consfătuirea a adoptat 
principiul că deosebirea de sistem economic 
și social nu constitue un obstacol pentru ex
tinderea relațiilor internaționale bazate pe 
egalitate și avantaje reciproce. După cum se 
știe Uniunea Sovietică șl celelalte țări ale 
lagărului democratic au promovat cu consec
vență în politica lor externă acest principiu. 
Țările care fac parte din .lagărul socialist 
consideră că relațiile lor comerciale cu ță
rile capitaliste constitue unul din facbrll 
foarte importanți de natură să contribuie la 
coexistența pașnică, îndelungată, a celor 
dot’ă sisteme.

Dorința Uniunii Sovietice șl a celorlalte 
țări democratice de a dezvolta relații co
merciale cu alte state în condiții reciproc 
acceptabile, nevoile arzătoare ale țărilor ca
pitaliste de a face comerț au avut ca urma
re faptul că, îri ciuda presiunilor americane, 
numai un mic număr de țări s-a izolat de 
U.R.S.S. și de țările de democrație populară. 
Majoritatea statelor își manifestă dorința de 
a-și intensifica legăturile comerciale cu Uni
unea Sovietică, R. P. Chineză și țările de de
mocrație populară.

„Comerțul cu Uniunea Sovieti’ă, cu țările 
Europei răsăritene și cu China poate rezolva 
în linii generale problemele care stau în 
fața Angliei și Europe: occidentale", a de
clarat Roland Berger, directorul consiliului 
britanic de sprijinire a comerțului interna
țional.

Ziarul francez ,,Le Monde" a pus următoa
rea întrebare/

„Este oare admisib’l ca senatorul american 
Battle (autorul legii discriminatorii susa- 
mintite — n- r.) să-i dicteze Franței răspun
sul pe care t-ebuie să-l dea propunerilor cu 
privire la dezvoltarea comerțului cu răsări
tul ?" Pînă și unele ziare americane sînt 
nevoite să tragă aceileași concluzii. „Anglia, 
Belgia. Olanda și alte țări europene — scrie

■ , — ., , —,------------------------------

Uh'Strul francez al finanțelor se pronun ă pentru intensificarea 
schimburilor comerciale cu Rîsăr;tul

PARIS 23 (Agerpres)). — Intr-un inter
viu acordat recent revistei „L’Agence econo- 
mique et financiere", Edgar Faure, ministru 
al finanțelor în guvernul Laniel, s-a pronun
țat pentru intensificarea schimburi'or co
merciale între Franța și țările din Răsăritul 
Europei.

,,O agravare a încordării internaționale, a 
declarat Faure, nu ar face decît să îngreu-

i 
i

neae și mai mult situația noastră economi 
că. Realizarea unei destinderi a acestei în
cordări și încetarea confiatelor din Extre
mul Orient ar contribui la redresarea e- 
conomiei franceze.. Ar fi de .dorit ca, profi- 
tînd de întâlniri'e care au avut loc la Ber
lin pe plan diplomatic, să se dezvolte și 
mal mult relațiile comerciale dintre Estul 
și Vestul Europei".

In legătură cu dizolvarea Comisiei neutre de repatriere
KAISUNG 23 (Agerpres).—CHINA NOUA 

transmite :
Partea coreeano-chineză a protestat ener

gic împotriva rezoluției ilegale adoptată de 
membri: indian, suedez și elvețian din Co
misia neutră de repatriere de a dizolva a- 
c.easta Comisie la 2l februarie 1954, ora 24.

Int.r-o scrisoare adresată generalu'ui-loco- 
tenent Thimayya, președintele Comisiei neu-

tre de repatriere, genera'.ul-locotenent Li San 
Cio, reprezentantul părții coceeano-chineze, 
subliniază că Comisia nu ș:-a .îndeplinit încă 
importantele funcțiuni și sarcini prevăzute în 
acordul cu privire la competența Comistei 
neutre de repatriere, și că cei care au ini
țiat această acțiune vor fi răspunzători pen
tru toate consecințele, ce ar putea decurge de 
aici.

A. BRATU

Spectacole de azi
CINEMATOGRAFE: Patria: Săptămtnia

filmului din R.D. Germană: Republica, Bucu
rești : Fiica regimentului ; I. C. Frimu : Apă
rătorii patriei ; Înfrățirea între popoare : O 
afacere importantă ; Elena Pavel : Pumnul de 
fier; Maxim Gorchi: Gasa comună, Protec
ția muncii. Victor Serov și Ctntecui preeriei: 
Lumina • Aventurile lui Alioșa Ptițîn ; Victo
ria • Rețeaua morții ; Timpuri Noi : Meciul de 
fotbal Anglia—R.P. Ungară, Delegația, păcii, 
Jurnal românesc nr. 6, Jurnal sovietic nr. 66; 
Gh. Doja: Corăbiile atacă fortărețele (Ami
ralul Ușacov, seria Il-a) ; Alex. Popov : Co
moara ; 8 Martie : Comoara din insula păsă
relelor ; Vasile Roaită .■ Aventură la castel; 
Cultural: Cea pa ev : Grivița : Undeva în Bi- 
zonia ; Const. David : Stepan Rozin ; Alex. 
Sahia : Africa, seria II-,a) ; Flacăra : Copilărie 
fericită, Mec'.ul internațional de fotbal An
glia— R.P Ungară, Pisoiul neascultător; T. 
Vladimirescu : Zona de Vest ; Arta : Batalio
nul de mare, Popular : Călătore îndepăr
tată . M. Eminescu . Cîntărețul stepelor ; Mio
rița : Sub vechea monarhie : 23 August: Fata 
cu părul cărunt : Donca Sirno: Arena celor 
curajoși ; Ilie Pintilie : Vestitorul vremurilor 
noi (Belinschi) ;8 Mai : Intîlnire pe ring ; 
Volga: Luptătorii poporului și Cîntecul pree
riei ; I Alai : Brigada Cotovschi .
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