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Să îmbunătățim munca în domeniul 
achizițiilor și contractărilor de animale

Hotărîrea Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. și a C.C. al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea sistemului de contractare și a- 
chiziții. de anima'e și produse animale, 
are o mare însemnătate ^pentru îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării cu hrană 
a oamenilor muncii și a industriei cu ma
terii prime. Hotărîrea prevede o seamă 
de măsuri care încurajează creșterea și 
îngrășarea de anima'e, ceea ce are ca ur
mare dezvoltarea șep.elului și creșterea 
cantităților de carne și produse animale 
pentru satisfacerea cerințelor de consum 
mereu crescinde ale populației. Această 
Hotărîre a stirnit un interes deosebit 
in rinduri'e oamenilor muncii dela sate.

Apreciind marea însemnătate politică 
și economică a Hotărîrii, unele comitete 
regionale și raionale U.T.M., au dezbătut 
pe larg in cadrul adunărilor de activ și 
ale organizațiilor de bază măsurile luate 
de partid și guvern pentru îmbunătățirea 
sistemului de contractare și achiziții de 
animale și produse 
zat căile prin care 
poate să contribuie 
rea acestor măsuri.

In regiunea Cluj, 
fost prelucrată in peste 600 organizații de 
bază U.T.M. cu sprijinul direct al acti
viștilor comitetului regional și comitetelor 
raionale U.T.M. Dezbaterile care au avut 
loc în cadrul organizațiilor de bază au 
oglindit interesul pe care-1 manifestă tine
rii din gospodări ie de stat, din gospodă- 
r: '.e colect’ve, întovărășiri agricole și gos
podar;; individuale față de această Hotă
rî re.

Analizind probleme'e înfăptuirii Hotărî
rii, comitetul regional d;n Cluj a găsit 
posibilități pentru ca t rveretul să dea ma: 
mult ajutor in această privință recoman
dfad un număr de 45 utemiști achizitori, 
in scopul intăr r i munci: de achiziții și 
contractări

Pe de altă parte, comitetul regional 
U.T.M. Cluj a prevăzut în planul său de 
muncă măsuri de îmbunătățire a muncii 
achizitorilor utemiști. Astfel s-a stabilit 
ci în fiecare raion din regiune să se or
ganizeze cite o consfătuire cu achizitorii 
uîemișt' și tineri. Pină în prezent s-au 
organizat 5 consfătuiri de acest fel.

O preocupare atit a organelor de stat, 
cooperatiste cit și a comitetului regional 
U.T.M. Cluj, a constituit-o rezolvarea 
problemei contractărilor de animale tinere 
și animale mici.

Urmările activității stăruitoare a orga
nelor și organizațiilor de bază U.T.M., a ti
nerilor achizitori și agitatori utemiști s-au 
oglindit în faptul câ in această regiune 
planul de contractări la vițe', de pildă, 

a fost îndeplinit în proporție de 180 la 
sută.

Succesele obținute în regiunea Cluj do
vedesc că acolo unde se aprofundează 
munca, unde se studiază temeinic și se 
ap'ică înlocmai hotărîri'e partidului și gu
vernului, există posibilitatea de a se ob
ține rezultate bune. Realizări în contrac
tarea de animale în general și de animale 
tinere și mici în special s-au mai obținut 
și in alte raioane și regiuni ale țării. Gos
podăria colectivă „8 Martie" din comuna 
Biled. regiunea Timișoara, regiune în 
care totuși nu sint folosite toate posibili
tățile pentru contractări de animale, a 

contractat IOD de porci grași, 100 de miei, 
200 de g'ște, 8 tăurași și 10.000 litri da 
lapte. In comuna Scînteești din raionul 
Galați țăranii muncitori au contractat nu
mai într-o singură zi 87 animale printre 
care purcei, minzați, viței etc. Rezultate 
bune s-au obținut și în regiunea Bucu
rești.

Succesele obținute dela apariția Hotă-' 
ririi dovedesc interesul crescînd al țăra
nilor muncitori pentru contractarea de 
anima'e, rolul important pe care-1 joacă 
această Hotărîre în dezvoltarea creșterii 
animalelor în țara noastră și in îmbună
tățirea aprovizionării cu produse animale 
a populației muncitoare.

P regătiri 
raionul Sibiu

N’u peste tot însă Hotărîrea este popu
larizată in rîndul țăranilor muncitori pen
tru ca aceștia cunoscînd prevederile Hotă 
ririi, să contracteze animale. In multe 
locuri nu se acordă atenția cuvenită con
tractării animalelor mici și a celor tinere. 
Organele de achiziții și contractări de a- 
nimale din regiunile Stalin și Constanța 
au obținut rezultate nesatisfăcătoare in 
această direcție. Mai cu seamă în regiu
nea Sbalin, regiune cunoscută ca fund 
foarte bogată in rase și varietăți prețioase 
de animale (porci de Bazna, de pildă) 
Hotărîrea cu privire la dezvoltarea siste
mului de contractare și achiziții de ani
male și produse animale a fost slab popu
larizată. Intre organele ORACA și L'RCAD 
din această regiune nu există o st: 
colaborare iar activiștii lor duc o 
slabă.

Organele utemiste din regiunea 
nti privesc cu destulă răspundere 
nile ce le revin in acest domeniu. Pentru 
activiștii comitetului regional și ai comite
telor raionale U.T.M. nu consEtue o preo 
cupare problema pregăt'ri: cadrelor de a- 
chizitori și agitatori utemiști, care să facă 
o muncă însuflețită pentru atragerea cit 
mai multo.- tineri țărani muncitori la con
tractarea de animale și produse anima'e

In fața oamenilor muririi din agricul
tură stă sarcina importantă de a asigura 
o creștere a septetului si a productivității 
acestuia incit în viitorii 2—3 ani să se 
creeze o simțitoare îmbunătățire a apro
vizionării populației munctoare dela ora
șe și sate cu produse alimentare și a in
dustriei ușoare cu materii prime.

Organizațiile U.T.M. au nenumărate 
posîbi'itâți de antrenare a tineretului la 
înîăptui*ea măsurilor luate de guvern și 
part'd. L’tem:șt>i și tineri' de la sate pot 
și trebue să îrchee c't mai multe contrac
te cu organele ORACA și cooperatiste 
pentru a crește și ingrășa animalele. De 
aici izvorăște sarcina cea mai importantă 
a organelor și organizațiilor de bază 
U.T.M., aceea de a desfășura o susținută 
muncă politică în r’nduî tinerilor țărani 
muncitori, «rătîndu-le acestora avantajele 
reale pe care le pot avea dacă vor încheia 
contracte. Tinerii achizitori dela sate, agi
tatorii utemiști de asemenea, pot da un 
mare ajutor în rezolvarea acestei pro
bleme.

O atenție mai mare dec’t oină acum 
trebue acordată contractării de animale 
mici și animale tinere.

Comitetele regionale și raionale U.T.M. 
au datoria să contribue la îmbunătățirea 
muncii organelor de stat și cooperatiste 
recomandfad acestora, utemiști și tineri 
dint’-e cei mai capabili neutrii a li se în
credința funcția de achizito-ri. Agitatorii 
utemiști care desfășoară muncă în rîndu' 
țănani'or muncitori și a tineretului de la 
sate trebue să cunoască bine Hotărîrea 
și să știe cum să expire avantajele pe 
care aceasta le oferă. Ei trebue să ducă 
munca politică cu răbdare, să fie ei înșiși 
exemnlu în această privință De asemeni, 
agitatorii utemiști trebue să popularizez0 
la gazetele de stradă pe țăranii muncitori 
și tinerii țărani muncitori care au încheiat 
contracte de creșteteia și îngrășarea ani 
male'or și dovedesc interes în îngrijirea 
anima'elor contractate. Prin diverse forme 
(adunări ale organizațiilor U.T.M., afișa
rea Hotărîrii în locuri mai vizibile și um
blate), agitatorii trebuie să ponularizeze 
în fața tinerilor toate avantaje'0 acestei 
Hotărîri Utemiștii trebue să-și lămureas 
că părinții și rudele, să le arate practic 
avantajele ce demirg din Hotărîrea guver
nului și partidului. Ei înșiși trebuie să în- 
chee contracte cu cooperativele sătești, 
să crească și să îngrașe animale tinere și 
mici. Fiind în primele rinduri ale luptei 
pentru înfăptuirea sarcinilor Hotărîrii cu 
privire la îmbunătățirea sistemului de con
tractări și achiziții de animale și produse 
animale, utemiștii contribuie la întărirea 
schimbului între oraș și sat, la creșterea 
bunăstării poporului nostru muncitor.

SIBIU 
Gavril).

In raionul Sibiu continuă să se desfășoare 
pregătirile în vederea campaniei de primă
vară. Pină la 24 februarie e mași
nilor și uneltelor agricole 
lective și in sectorul tnd 
minate ir. proporție de c
Fruntașe pe raionul S:b;j in acea<’a munca 
sînt gospodăriile colective din comune e 
Atnnaș și Cristian care eu terminat repara
țiile la p'ugurL semănători șî grape. Fru 
tași pe raion sfat dea-emeni ș: țărani: mj 
citorl din comunele Alăisor ș: Gcra Rfai 

au terminat la fel în întregise repa-a-, 
ța pluguri, grape șl semănători. Tot 
’a această dată s-a încercat puterea de ' 
ire. cuprinzindu-se întreaga cantri 

ințe. In comuna P 
t K>8 probe pentru 

incolț re. cuprinzind 
semințe prevăzuta 
ceasta acțiune ne, 
comuna Giimboaca. țar 
limbar și alții. Co.ect: 
citori din multe corni 
deaproape de transporta 
cimp știind că de aces 
mare masară recoltele care 
acest an. Colectiv 
precum și țăranii 
Amnaș și Vurpăr 
mate cantitate de 
rănii munc:tori 
exemplu, au trans:

Nu in aceeași situație se găsesc însă 
comune din raion, in cate transportul ba;e- 
gerulul se destășoară cu ince’.inea'ă. Defec
tuos se desfășoară și munca de condiționare 
a semințelor in unele comune, cum sint Ar
meni, Casoleț și Loamneș. Tehnicienii sfa
tului popular raional Sibiu cit și sfaturile 
populare din aceste comune trebuie să desfă- 
ș* tre o tna: intensă muncă in r’ndurlle țăra- 
n 1 ir muncitori pentru intensificarea pregă
ti? * în vederea campaniei agricole de pri
măvară.

care 
Vile 
p'nâ 
inc©
s?m: 
făcut

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

Pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor

Com tetul executiv al sfatului popular ra
ional Fetești, pe baza analizef posibilităților 
existente în satele raionului, a întocmit un 
plan de măsuri pentru dezvoltarea creșterii 
vitelor și mărirea productivității lor. Pentru 
îmbunătățirea raselor de bovine, porcine, o- 
vine și cabaline vor funcționa în acest an 
fa cuprinsul raionului 30 de stațiuni de 
montă cu un efectiv de 190 de tauri, 90 de 
vieri, 6 armăsari, 1.200 de berbeci. De ase
menea vor funcționa 9 stațiuni de montă ar
tificială și 4 stațiuni de incubație.

Pentru creșterea păsărilor, 24 gospodării 
agricole colective vor fi spripnite să faf in- 
țeze ferme avicole, care vor fi asigurate cu 
materialul necesar, in curind. ele vor pri
mi 8.000 de pui de o zi- De asemenea, un 
număr de 12 gosmodăr i agricole colective 
vor fi îndrumate și ajutate să înființeze in 
cursul acestui an stupine cu cel puțin 50 de 
familii de albine fiecare.

O atenție deosebită dă comitetul execuți' 
al sfatului popular ra onal consolidării și 
lărgirii bazei furajere. Pe izlazurile comu
nale .se va insămința cu lucerna o suprafață 
de 1 700 ha , iar pentru producerea semm> 
țelor d» ierburi perene necesare îmbunătăți
rii pășunilor și fînețelor, se vor organiza 2 
loturi semioere în comunele Tudor Vladiml- 
rescu și Țăndărei, cu o suprafață de cit-e 
200 ha. fiecare.

In acest an, unele suprafețe cultivate în iz
lazurile comunale nu se vor mai recolta, ci 
vor f date pentru Dășunat, iar 33 Ia sută din 
suprafața de teren cultivată cu plante fura
jere va fi însămînțată cu plante suculente și 
de siloz.

Pentru adăpostirea vitelor și a păsărilor 
proprietate obștească, în gospodăriile colec
tive se voi construi în cursul anilor 1954 
1956, 25 de grajduri pentru vite mari, nume
roase cotețe de păsări, saivane de oi și altele.

(Ager.pres)

Tractoarele șl mașinile agricole trebuie să fie pregătite bine și la vreme, ca din 
prinsele zile de muncă să funcționeze din plin. Acestui țel ii închină eforturile sale 
tineretul de"a cer'rul metanie Otopenl.

I îrm stt Enadie Gr.eorghe își întrece cu mult sarcin le. ajungînd să împlinească 
aproape trei norme, latâ-l. alături de tinărul Stcica Tudor, pe care îl califică, montînd 
□n motor. Foto: CSIKOȘ EUGEN

Voi ciftiva legume pe Iotul individual
împreună ca soțul meu am 

citit Hotârirea Consiliului de
M:n ștri al R.P.R. și a C.C. 
al P.M.R. cu privire la ex
tinderea și îmbunătățirea 
cultivării de cartofi, legume 
ș'. zarzavaturi de către mun
citori și funcționari pe loturi 
individuate.

Am găsit că Hotărîrea e 
bine venită pentru noi mun
citorii și funcționarii, deoa
rece este convenabil să cul
tivi 'egume și
în așa fel îneît să 
cînd ai nevoie și 
proaspătă, să te 

faezi pentru lamă 
faci griji pentru 
fără să cheltui 
cît ți-ar trebui 
toate legumele 
din piață.

Măsurile luate de guvern

zarzavaturi 
le culegi 

în stare 
aprovizio- 
fără să-ți

aceasta și 
atîția bani 
să cumperi 

trebuitoare

și partid pent: 
rea in acest an a ci 
de cartofi, legume și 
vaturi pe loturile 
sint aslfe!
pe care statul o poar 
vizionări: tot mai bune 
celor ce muncesc.

Conducerea uzinei noas
tre și-a propus și ea să ne 
sprijine mai mult în acest an 
pentru obținerea unor recolte 
frumoase de legume și ; 
zavaturi.

După ce am cunoscut i 
șurile Hotărîrii m-am și 
la sfatul popular raional 
cer să ni se repartizeze un 
lot. Ni s-a repartizat unul cu 
o întindere de peste 400 m.p. 
Odată cu repartizarea lotului 
de pămînt, am primit și o se
rie de îndrumări cu privire la

•a tmbunătăți- 
itivă'ii 
zarza- 

individuyle 
,emn a! grijii 

ta apro- 
a

zar-

mă-
dus

1 să

-e-

felul fa care trebuie cultivat 
terenul. Apoi am cumpărat 
răsaduri și semințe : 150 fire 
de roșii, răsaduri de vinete, 
100 grame semințe de sala
tă. 100 fire de ardei.

Mai toate pregătirile pen
tru începerea săditului
teren le-am făcut, dar nu ne 
vom opri aici. In serile cînd 
ne vom întoarce de la uzină 
vom 
tură 
și a 
cum
gumele și muncind fa acest 
chip sîntem siguri că vom 
culege o recoltă bună și ief
tină.

RADULESCU FLOR1CA 
utenristă 

controloare tehnică 
uzinele „Republica“-București

pe

studia broșuri în legă- 
cu cultivarea legumelor 
zarzavaturilor. Invățînd 
se cultivă științific Ie

Se încheie contracts pentru cultivarea de legume
In 

ve'e 
ciale 
muncă rodnică pentru înche
ierea de contracte pentru 
cultivarea de legume 
zarzavaturi.

Planul de contractare 
produsele legumicole șt 
micole a fost depășit pe

reg’iunea Iași, coleoti- 
organizațiilor comer- 
Aprozar au depus o

Contractări

cu

In comunele și sate’e ra
ionului Turda, unde Hotă- 
rirea Consiliului de Miniștri 

privire la îmbunătățirea 
sistemului de contractări a
legumelor, semințelor de le
gume, fructei :r și struguri
lor. a fost p'imită*cu viu 
faleres, mulți țărani munci
tori cu gospodării indivi
duale, precum și gospodăriile 
colective au încheiat nume-

★

treaga regiune cu’14 la 
sută. Numai la cartofi pla
nul a fosf depășit cu 28 la 
sută. ’In raionu; Roman au 
fost încheiate contracte cu 
812 producători agricoli. In 
raionul Hîr’.ău s-au contrac
tat pină in prezent 61 va
goane de fructe, iar în ralo-

nul Iași s-a contractat livra
rea a 24 vagoane de fructe.

Țăranii muncitori care 
contractat 
comerciale, 
comerțul 
sein duri, 
pentru 
țebr, 
ceapă, fasole etc.

au 
cu organizațiile 

au primit prin 
de întimpinare 

geamuri 
amenaja"ea 

semințe de

și cule 
răsadni- 
mazăre,

de legume, fructe
roase contracte cu organiza
țiile de stat și cooperatiste 
pent-u livrarea de legume și 
fructe.

Gospodăria colectivă din 
satul Boian, de -pildă, a con
tractat cu O.C.L. „Aprozar" 
cultivarea cu legume tim
purii a unei suprafețe de 15 
ha., iar cea din satul Bolduț, 
de 10 li a Asemenea 
tracte au mai

și struguri

con- 
încheiat și

gospodăriile agricole colecti
ve, din 
Color i c

Și în
Plăești, 
numeroase 
tre 
au 
tracte 
sfat: 
Ier și loan

Ceanul Mare, Triteni 
și altele.
comunele Poiana, 
au fost încheiate 

contracte. Prin- 
țăranii muncitori care 
încheiat asemenea con- 

în
Bela

comuna Poiana
Baila, • Ioan Hal- 
Nagy.
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Pe malul Dîmboviței s-a instalat de curind un hidromonitor sovietic cu aju
torul căruia se descarcă camioanele cu zăpadă. O conductă de apă trasă din Dîmbo
vița trece prin stația de pompare care alimentează hidromonitorul. Cu ajutorul lui, 
zăpada dintr-un camion este descărcată in 40—50 secunde...

fiecare

Pe la începutul acestei luni într-un 
amurg, au venit la căminul cultura! 
la adunarea cetățenească cei mai 
miilțj dintre țăranii muncitori din co
muna Apoldul de Sus, raionul Sebeș. 
Se dezbatea doar o problemă foarte 
importantă, care interesa pe
țăran muncitor. Era vorba de pregă
tirile pentru campania de primăvară 
O zicală din popor glăsuiește : 
iți vei. așterne, așa vei 
mănoase pe ogoare nu 
starea fiecăruia nu va 
munca de însămînțări 
gătit și întîrziat.

S-au discutat multe 
adunare : de repararea 
mașinilor agricole și i 
este necesar 
să-ți cari gunoiul pe ogor, să te în
grijești de vitele de muncă și încă 
multe sfaturi, toate de preț. Colectiviș
tii și mulți țărani cu gospodării indi
viduale mici și mijlocii, au tras învă
țătură Din zorii celei de a doua zi și 
pină mai ieri, peste 280 dintre ei în- 
trec’îndu-se, au dobîndit în munca de 
pregătire rezultate ce merită să fie 
luate in seamă.

Reparațiile au fost făcute în procent 
de 97 la sută pe întreaga comună. 
Trioarele, selectoarele au fosț termina
te de reparat in întregime, intrînd în 
funcțiune încă de Ia 10 februarie.

Cum a fost cu putință aceasta nu-i 
greu de spus: prin bună înțelegere și

„Cîim 
dormi". Reco.te 
vor fj și bună- 
crește dacă li 
pornești nepre-

lucruri în acea 
uneltelor, a 

atelajelor; dece 
să pregătești semințele,

interes, fiecare cetățean a zorit repa
rațiile, apoi la cooperativă s-au găsit 
cantități îndestulătoare de cărbuni, fia
re de plug, șuruburi și alte lucruri tre
buitoare reparațiilor.
consiliul de conducere al cooperativei 
a fost un bun gospodar. In al doilea 
rînd ne-am bucurat de vrednicia meș
terilor fierari din sat și din gospodăria 
colectivă care au prețuit fiecare mo
ment și în- al treilea rînd, pentru că 
am fixat prețuri la fiecare reparație în 
raport cu veniturile familiei, în așa fel 
ca ele să fie convenabile. Intr-un timp 
scurt, aproximativ două șăptămîni, la 
cele două centre din gospodăria colec 
tivă „Brazdă Nouă" s-au reparat 15 
pluguri, 14 grape, 4 căruțe și s-au tras 
20 fiare de plug. In sectorul nr. 9 
toate uneltele prevăzute în plan au 
fost reparate Cei care au dat avînt in 
muncă au fost deputății Albu loan, 
Sîrbu Alexe și comunistul Pîșu Gheor
ghe, au reușit ca pe lingă munca de 
îndrumare și organizare, depusă zi de 
zi printre cetățeni, să devină fruntași 
pe comună, terminînd primii repara
țiile plugurilor și grapelor.

Numărul celor care au terminat pri
mii reparațiile, este destul de mare: 
s-au remarcat țăranii cu gospodării 
mic, ȘÎ mijlocii : Biche Ioan, Klusch 
Sam. Schuster Ecaterina, Ciocoiu Pe
tre și alții, care nu au lăsat treaba de 
azi pe mîine. Cei mai mulți s au apu-

De astă dată,

cat. cu sîrg de selecționarea și trata
rea semințelor. Sub supravegherea de
putatului Rohosdorfei Andre la centrul 
nr. 1 s-au selectat zilnic 3—4.000 kgr. 
semințe. Tot prin grija acestuia, a- 
ceeași cantitate a fost tratată, procu- 
rîiid din timp prin cooperativă sub
stanțele necesare tratării.

Sș nu-și închipuie careva că flăcăii 
și fetele din comună au stat cu mîinile 
încrucișate și au privit cum muncesc 
cei vîrstnici Nicidecum. Au pus și ei 
umărul cu nădejde alături de toți. Să 
fi văzut cum însuflețea munca secreta
rul organizației U.T.M. din sat, tova
rășul Rău llie Pe lingă că a chemat 
pe utemiști de au curățat peste 800 
pomi de mușchi și licheni și au strîns 
zățiadă la 1800 porni, el a fost primul 
din sectorul nr. 5 care și-a selectat se
mințele și reparat uneltele. Utemistui 
Sîrbu Nicolae din sectorul nr. 10 își 
îngrijește cel maj bine vitele de muncă, 
cel dinții a probat puterea de încolți- 
re a semințelor și este fruntaș la repa
rații Trebue să spunem că pentru încer
carea puterii de încolțire a semințelor, 
la fiecare șef de sector avem cite o 
probă de încercire a puterii de ger
minație. Din cele.constatate, 99 la sută 
din boabele de orz au încolțit, ceea ce 
înseamnă că sînt bune pentru însă- 
mînțări. Tot bune sînt și boabele de 
porumb care au încolțit în procent de 
100 la sută Mal slab stăm cu boabele 
de oXăz, care au încolțit în procent de

Mașinile vor fi reparate 
lu timp

ARAD (de Ia corespondenta noastră Ana 
Martin).

Antrenați în întreceri socialiste; tractoriștii 
de la S.M.T.-Gottlob muncesc însuflețiți, pen
tru a termina reparațiile după plan, .De la 
bun început brigăzile de reparații au.Șfost 
întocmite în așa fel incit să se poată ajsica 
metoda de reparații pe ’ ansamble _ șr.'isu-b- 
ansamble de organe și piese. Rezultatele 
muncii rodnice depuse zi de zi n-au- întîr
ziat să se arate : au fost reparate 18 trac
toare K.D. și 25 de tractoare I.A.R., 65
grape și alte unelte. Tinerii tractoriști de 
la Gottlob sfat hotărîți să termine reparația 
parcului de mașini la timp și să facă repa
rații de bună calitate. Din experiență a'nu- 
lui trecut ei știu ca vor putea munci bine 
numai dacă vor avea uneltele puse la 
punct din vreme.

In urmă cu cîtva -timp utemist-ul Sipoș 
Frar.cisc împreună cu brigada sa a primii 
drapele-: de hr gadă fruntașă al comitetului 
regional U.T.M. Arad. El s-a angajat să 
muncească în așa fol pe mal departe, incit 
sa păstreze drapelul, cit mai mult. Și.fa- 
tr-adevăr utem'stul Sipoș a tradus în fapte 
angajamentul său.

Și :-n munca de reparații a tractoarelor Si
poș Francisc a muncit cu hotărîre, nurnă- 
rindu-se printre tractoriștii fruntași în cam
pania de reparații. Alături de el sfat mulți 
tl-neri care luptă hotărîți pentru ca reparații
le să fie terminate ta timp. Astfel sînt 
tractoriștii utemiști Pop Victor, Petreanu 
Andrei, Martin Ioan etc., care au fost mereu 
în fruntea întrecerii socialiste.

Pregătind temeinic mașinile pentru cam
paniile viitoare, mecanizatorii de la S.M.T. 
Gottlob luptă pentru plinea poporului mun
citor.

Mecanizatorii
dela S. M, T. Cobadin

CONSTANȚA (de la corespondentul' nos
tru Ion Ghițuică).

A'intul puternic care risipea zăpada căzută 
din abundență prerum și gerul aspru nu au 
oprit fa loc activitatea tinerilor mecanizatori 
dela S.M.T. Cobadin din raionul Negru-Vodă, 
regiunea Constanța. Dimineața, cfad eu por
nit spre atelierul de. lucru, unii din tracto
riștii și tehnicienii stațiunii își spuneau : 
„Pe acest timp e imposibil să lucrezi".c

Cu totul a! fel an precedat însă, mecani
zatorii acestei stațiuni fruntașe pe regiune. 
Ei s-au gîndit că t:input care a mai rămas 
pină la sosirea campaniei de primăvară este 
foarle scurt. Și acest lucru cere eforturi tot 
mai mari în campania de reparații. Cu toate 
că vremea era tot mai neprielnică mecani
zatorii continuau să lucreze. . i

In această zi, ca .dealtfel în toate zilele, ti
nerii mecanizatori au muncit cu mult e'an. 
Printre cei ce s-au evidențiat au fost și uterniș. 
tii Șuță Constantin, Ancruc.Gheorghe, Cră
ciun Ion, Grecu Ion și Codițoiu Gheorghe, șe
ful brigăzii, care au depășrt norma în aceste 
zile cu 40—60 la sută. Tractoriștii și tehni
cienii dela S.M.T. Cobadin au reparat pînă la 
17 februarie a.c. aproape 21 motoare I.Ă.R. și 
21 de motoare de tractoare K.D, 33. La fel 
și la mașinile agricole s-au obținut rezultate 
bune. Pină la aceeași diată s-au reparat peste 
41 pluguri de tractoare, 12 semănători, 17 
cultivatoare, 11 dlscuitoâre, 30 de grape și 
alte unelte,

Recondiționarea de piese a fost o preocu
pare de căpetenie a acestui S.M.T.

Hotărîrea mecanizatorilor de a da- cît 
mai muile tractoar.e- reparate, de bună ca
litate și la timp, se poate vedea în orice sec
tor de activitate al. S.M.T.-ului. In atelierul 
mecanic, în remiză sau la rodajul motoare
lor unde lucrează utemiștii și tinerii meca
nici de sector Chiriță Călăracu și .Nuțu 
Gheorghe, tractoristul Buzea Nicolae. strun
garul Andruș Nico’ae, fierari’ Rizea Nicblae 
și Aninaru Constantin au obținut zilnic de
pășiri de plan intre 28—85 la sută.

Concursul pe țară 
cl ech pelor astistica 

de amatori
Luni 1 martie începe în întreaga țară 

prima fază, faza pe comună, a celui de al 
3-lea concurs pe țară între echipei? artistice 
de amatori ale căminelor culturale, case'or 
de citit de la orașe și sate și ale colțurilor 
roșii din gospodăriile agricole colective.

In acest concurs pa.'ticfpă mii de"' echipe 
artistice de amatori dm întreaga țară. For
mațiunile artistice care, vor-fi-selecționate în 
această primă fază, vor pai ticipa apoi la eta
pa raională. (Agerpres)

numai 93 Ia sută. Statul însă ne-a v<e-., 
nit și pe această cale în ajutor putiirkl 
la dispoziție cantități de semințe de 
ovăz corespunzătoare și de calitate, fa ’ 
centre apropiate Schimbul se face in 
mod egal : Cit dai, atit primești.

Se străduiesc, e drept, țăranii mun
citori din Apoldul de Sus să term me 
pregătirile pentru primăvară din vre
me. Dar nu toate treburile 
șoară bine. De-ab.ia_.3D 
tractat cu statul și 24 
suprafață de grădinărie, 
ite Căratul bălegarului 
face încă rar, de aceea ___
nit planul de transportare a gunoiului 
pe cimp. Și totuși ca să dea roade 
îmbelșugate nămîntul tPebtiih îngrășat,' 
Cetățenii din comuna Apoldul de Sr>!s- 
au posibilități să facă acest lucru Ei> 
cresc vite multe, au gunoi suficient in. 
platforme și mijloace de a-l transporta? 
pe ogoare. Doar atit că trebuie mai 
multă preocupare, mai multă ateriție'; 
față de îndrumările date de tehnicieni 
și agronomi Muncind cu rîvnă pentru 
terminarea la vreme a tuturor pregă- 
tiri'or. țărani- muncitori din comtimi 
noastră pregătesc asigurarea. încă de 

acum, a unor recolte poujte.

se desfă- 
ha. teren con.-, 
hectare teren, 
au fost gtmo-- 
pe ogoare se 
nu s-a inele»' i-

KISS ION
agent agricol a! sfatului'popular' 

comuna Apoldul de Sus raionul Sebeș.

<



Dumitru Mircea

I? Te duci, ai? Pleci? Văd eu 
că-ți sticlesc ochii, frățioare. Ai 
sbura nu alta!

— Ce știi tu!?...
Erau doi ostași. Ce! care șe

dea pe bancă, în tața corpului 
de
Se

•iar.

gardă purta pe epoleți trese 
întoarse spre tovarășul său 
cu o

de caporal, 
și-i spuse 
glas:
- Plec, 

știi tu ?
Celălalt

speteaza băncii. Părea nemulțumit. Capora
lul nu intra în vorbă, tăcea ; era nemișcat 
ca o piatră! Și nu putea să-l priceapă. Cum 
să pricepi un om ca ăsta ? I-a venit comu
nicarea să plece la regiment, și fiecare se 
lămurise: caporalul isprâv.se serviciul mi
litar... Era lăsat la vatră, acasă, la plug sau 
la ciocan, acolo unde meseria il duce.... la 
fata care de bună seamă e friptă de dor. In- 
sfîrși't, la toate bucuriile vieții civi.e, multă 
vreme departe de ostaș... Ș! uite-l că nu 
sare într-un picior, nu zburdă ca o căprioa
ră. De un ceas șade pe bancă, Împietrit. A 
refuzat să facă o partidă de șah, în schimo 
și-a cercetat arma cu multă atenție. deși 
numai cu un ceas înainte la program, și-o 
curățise lună. Ce-o fi găsit la ea s-o mîn- 
gîie ca pe-o domniță? Acum e activitate 
de club, tovarășii care vor intra în post 
sforăfe, alții citesc și joacă șah. Doi s-au 
tolănit pe iarbă, bucurîndu-se de mîngiic- 
rea soarelui scăpătat spre asfințit. Fumează 
și discută nu știu ce despre fete, pare-se. 
Tovarășul caporal Caranfil stă pe banca și 
privește drept în gura neagră a tunelului 
de unde, nu peste multă vreme, va izvorî 
suflînd greu la urcuș locomotiva învăluită 
de fum și de aburi. Are să se cutremure 
pămîniul și corpul de gardă, va răsuna pînă 
hăt departe pe văile împădurite ale munți- 
Io',, flueratul locomotivei și-apoi se va în
tinde iar liniștea maiestoasă a culmilor se
mene. avîntate către cer.

Soldatul îl lăsă singur pe caporal și se 
trase spre cei așezați pe iarbă, aniestecîn- 
du-se in vorbă. Caranfil rămase in același 
loc, respirind rar, egal, parcă toropit de 
somn. . . . , ,

Di.n. văile dosnice se zămislește racoarea 
serii și întunericul. Soarele apune repede 
aici, se trage după spinarea muntelui săge- 
tînd de acolo multă vreme cerul vinețiu, cu 
sulițe lung: de jăratec. Urma lui rămine la 
orizont și după ce înserarea crește din vă
ile năpădite de umbre ca o negură sură, 
trăgind vederii zăgazuri din ce in ce mai 
apropiate.

Pînă atunci mai e. Încă n-a trecut perso
nalul de șase. Deci mai sînt încă patru cea
suri pînă la personalul care îl va duce fe 
regiment. Patru ceasuri! exclamă in gînd 
Caranfil. Greu mai trec ceie patru ceasuri I 
Și-.apioi cîteva zile — țiu știe cîte — la 
regiment. Și alea vor trece greu. Dar cele 
mai grele ceasuri vor fi de bună seamă pe 
tren dela regiment pînă acasă. Cum are să 
se simtă în hainele civile știe de cînd a 
fost în concediu : ca într-o îmbrăcăminte de 
împrumut care, chiar dacă-ți vine bine, te 
stînjenește cumplit.

Lingă bancă s-a așezat cuminte Cocoș, 
cîinele cel iute al corpului de gardă Și-a 
ascuns nasul în blană, semn că împrejur nu 
există nimic de iuat in seamă 
„sentinelă" neadormită ca el. 
Caranfi. _ ' ‘ .
n‘ndu-i încetișor :

— Măi. Cocoș, măi!...
...Cînd era doar cățeluș fericit la o stînă. 

un boț de blană cu picioare scurte și pa
tru dințișori ascuțiți. Cocoș fu „încorporat" 
în Cadrele armatei și transportat în brațe 
șapte kilometri Pe atunci •nici n-ave-a nume 1 
L-au botezat în urmi unui scandal săvîrșit 
în cuitea plină de găini a șefului dela gara 
cea mai apropiată... Cățelul nu mai văzuse 
asemenea vietăți și se repezise la ele, tă
vălind o puicuță spre hazul ostașilor și ne
cazul tovarășei Kati, soția tovarășului șef... 
L-au ■ botezat deci Cocoș și l-au trecut în e- 
fectivul corpului de gardă . Cocoș învăță să 
stea nemișcat 1a comanda „drepți", să se 
culce, să facă salturi și să stea în post 
lingă santinelă pe orice vreme- Era un 
cline ciobănesc, mare, voinic, puternic ' și 
rău! Nu mușca pe nimeni, dar nu lăsa o- 
mu' să miște. La „somația" lui, oricare 
vi! trebuia să se oprească dacă vroia

duioșie nefirească în

Inii pare ce

stătea în picioare rezemat_ __ t x__ ; x /“to.
de

iau munții unii către alții, dușmănoși... Două 
vieți, un om și un cîine

Caranfil și Cocoș Înfruntau vijelia... In 
albul învolburat nu se vedea decit gura 
neagră a tunelului prin care vintul pă.run- 
dea șu'erînd... Împrejur creștea zăpada, se 
troienea... Caranfil se văzu în curînd încon
jurat de nămeți... de frig. La picioarele lut, 
Cocoș. Clinele stătu nenrșeat un timp, așa 
cum se învățase... Pe urmă, răzbindu-l fri
gul — „șuba" lui Cocoș, îmb ăcăminte de 
orice vreme, se dovedea neputincioasă la 
viscol — începu să se neliniștească...

— Hai, du-te acasă. Cocoș îl trimise 
Caranfil. Noaptea asta nu-i pentru tine, 
măi Grivei. E pentru ostași mai conștlenți 
și mai bine echipați!

Cocoș insă nici n-avea de gînd! Voia, 
pare-se să dovedească oricui ca-i conșt ent 
nevoie mare. Și-atunci Caranfil asvirli o 
poala de șubâ peste cline... Cocoș mirii 
mulțumit, seine: și rămase nemișcat, sco- 
țînd, arareori nasul printre pulpane ca să mi
roase din cînd în cind vigl’ent, afară.

...C:nd veni schimbul. Caranfi fu. găsit pe 
jumătate îngropat in zăpadă... N c: nu putea 
vorbi de frig; schiță doar un zlmbet dure
ros.

— Dece rî-ai nrșeat. măi ? îl întrebă ca
poralul de schimb, strigînd ca sâ acopere 
vijelia Drept răspuns, Caranfil desfăcu 
pulpanele șubei și la lumina felinarului 
apăru Cocoș. încolăcit pe postamentul de 
scindură, adormit...

— Știi, m -a fost milă de el... tngăimă 
oarecum rușinat, Caranfil... E șl el vietate, 
sărăcuțul. Simte !

S-au împrietenit. Cînd Caranfi' citi po
ezia „Cîinele soldatului" se glndi la acea 
noapte pe care nic odată n-are s-o uite ..

— Eh, măi Cocoș! Mă duc.
Mă așteaptă 
sor, frate, o

pentru o 
Caporalul 

ii se aolecă și-l mingile pe cap, spu-

ci- 
să 

scape nevătămat, pînă .se auzea sau glasul 
santinelei sau ăl caporalului de schimb. A- 
tancl Cocoș dădea din coadă și nu-l mai 
interesa persoana civilului, cîtuși de puțin.

— Măi, Cocoș... ți-aduci tu aminte ?
.„Era o noapte înfiorătoare de iarnă Su- 

fa un vînt tăios, amestecînd ninsoarea, 
troienind-o. Pădurile vuiau surd, parcă mîrî-

măi, acasă, 
plugul și coasa. O să mă în
să-mi durez gospodărie...

★
casă!... Parcă-i răsare dinainte 
înfățișarea locurilor de baștină, 
cu dealuri domoefe pe care se 
cațără vii inibelșugete. livezi și 
pe culmile mei >ăsărite, pădu
rile, prelungindu-se pînă-n p'ep- 
ții pietroși ai munți'or, undeva, 

în îndepărtări albăstrii... Iată lunca r’u- 
lui. întinsă și netedă, cu ariniș des unde 
vara șuguiește tineretul, neliniștind întin
derea. lată și căsuța lor bătrinească unde 
ai lui așteaptă demult întoarcerea feciorului 
dm militărie. E cel mai mic; dintre șapte 
frați, doi au rămas în țarina depărtată a 
fronturilor... Le-a venit numai numele aca
să... Ceilalți și-au întemeiat demult gospodă
rii, fiecare cum s-a priceput și-a avut pu
tere. Bătrînii cu două pogoane s-au trezit, 
că tot cu două sînt șl astăzi. Acele două po
goane șl căsuța reprezintă „puterea mea e- 
conomică", spune de multe ori în de'idere 
Caranfil.
înțelege 
colectiv, 
cum cu 
adine în 
nii să schimbe rînduielile și ob!ce:uri’.e s 
tornicite dela domnul Hrtstos 
mai demult. Așa spun ei. 
că nu-i adevărat... A Invă 
sclavagism, 
învățat el și 
atrage.

Cum să nu
Păi. nu-l rabdă inima Cum să stea de-o- 
parte ? A mirosit el că in organizația de ti
neret ceva scîrțîie. Nu-i cum ar vrea e! s-o 
știe. „Ori am crescut eu ? înțeleg lucrurile 
mai bine? se întrebă caporalul, ne’.ăjnurlt. 
Se poate". A auzit murmurări de nemulțu
mire. 1 s-a părut că relele se trag deia or
ganizația de partid. Secretarul a devenit un 
fel de comandant, de pe vremuri ; nu știe 
decît să urle porunci... Cine 
critice, s-a trezit trecut la 
te ca reacționar!

— Hehei, bădie 1 vorbește 
cretarul, închipuindu-și ce discuție vor a- 
vea. Am să mă duc la el și-am să-i dau 
formele mele de candidat de partid. Uite, 
am fost primit în unitate...

— Ia ce unitate ? are să întrebe el încrun
tat, așa cum are obiceiul.

in privința acestei „puteri" nu se 
el cu bătrînii El vorbește despre 

iar bătrînii îl sfătuiesc — pînă a- 
binișorul — să nu se bage prea 
politica asta care îndeamnă oame- 

‘_ sta-
dacâ nu și 

dar Caranf I știe 
:at e' ceva desp'e 

feudalism ți capitalisnu, A 
despre socialism, ii știe și-l

— In unitatea noastră de pază, frate. Se
cret militar ; nu întreba mal mult- E unita- 
tate, •nu glumă.

Și-am să-I critic în ședință. Am să văd 
dacă și pe mine mă va scoate reacționar! 
Păi, ....
dela 
pentru serviciu conștiincios, pentru 
rea măestriei militare și a nivelului politic. 
Nu crezi ? Privește-o ! Am pus-o în rama !

Știe el cum să critice... A învățat.
Se perindau multe gînduri in capul lui 

Caranfil, dar dintre ele răsăreau crîmpeie 
din viața iui de militar. Iată, o ședință de 
bilanț, o ședință obișnuită. Pe atunci Caran
fil era soldat...

Un tovarăș a adormit în post. Nemai po
menit !

— Ce. erai în poală Ia Saftica, măi? se 
repezise unul cu gura mare Dormeai și sfo- 
răiai de se cutremurau munții ! Dar dacă 
atunci se strecura un dușman și te trecea 
tn somnul drepților și mina tunelul ? Hai ? 
Nu căsca ochii! Ei ? Tu. deșcă, visai la Săf- 
tica ta, la buze rumene și la alte asemenea 
drăcii civilești! Ostaș ești, cîrpă ești ?

Soldatul stătea pe scaun cu capul in mîlni, 
spășit, o întruc'lpare a căinței.

— Asta r.u-i critică, tovarășe Mnrcu, se 
ridică la cuvînt un caporal- Da. soldatul 
Bănoiii a greșit grav, foarte grav. Pentru 
asta regulamentul prevede pedeapsă. Dar 
nu .scrie nicăieri în acel regulament că sol
datul trebuie jignit și batjocorit în demni
tatea lut de om. Înțeles ? Ce-ai spus tu, to
varășe Marcu, e o răbufnire m:c-burgheză 
și capitalistă de batjocorire a omului...

Cum au trecut zilele și anii acolo, în fa
milia lor dintra munți, păzind o gură de tu
nel, partea de tară dată în paza lor 1 Cum 
sosea un tovarăș nou Intra în gr ja fami
liei. Nu-l puteau lăsa în doda lui; trebuia 
crescut !

Iacă, Vlaicu, ostașul ăsta volnic, a venit 
la ei mut ca o piatră In zece zile n-a spus 
decît raportul la schimbarea din post. Tăcea 
și-și rodea unghiile.

Un oltean al dracului își curăța Intr-o 
seară unghiile și intr-o vreme, asvîrli foar
fecă, înjurind :

— Fir-ar ale dracului! oreît mă chinuiesc 
cu ele nu oot ajunge la frumusețea dela de
getele lui Vlaicu... Ia uitați-vă cum le gmgiu. 
iește; Ie pupă și le răspupă... De-aia are cele 
mai frumase unghii de pe lume. Ia, inzredin- 
țați-vă !

— D'j-te dracului ! mormăi Vlaicu, ferln- 
du-și miinile la spate.

— Io-te-tee! Zgîrie-rău! se miră oltea
nul bulbucind niște ochi din vîrful patului, 
in așa fel că toată lumea izbucni în rts- 
Potrivită poreclă îi scornise!

Mă rog. așa-i că pînă la urmă Vlaicu s-a 
lăsat de nărav ’ Intr-o seară se duse ia 
oltean cu toarfeca și-i spuse simplu, să-l 
audă toți;

— Fii bun, tale-le; eu nu mă pricep. 
Hai.!-

își lăsase (șl toată lumea admi-ă puterea 
Iul de caracter) niște unghii mari, uriașe... 
o frumusețe de unghii 1

— Ah. Vlalc-jle. se văicărea olteanul, c-.-m 
t“ înduri să lepezi asemenea podoabă ? 
Uite-! pe nenea ct:m ț: le retează. Vlaicule. 
Bravo! Acum ești șl tu băiat curățel'

X*1îîcd hv ** suoiri si
c-j c? și nwrniâ 3 * „Taci oditâ. --3 
dracii!“

Acum Vlaicu e un fruntaș destoinic.
șt cumpătat totodată .. Se aude că va fi tri
mis undeva, comandant de gardă.

Dar cînd începea olteanul Melir.te să clnte 
din nai ori să povestească 1 Avea un fel al 
lui de a povesti.

— A fost odată ca niciodată...
Liniștiți și sătui, flecare se 

asculte.
— ...și avea Muma Pădurii

o
ies la raport;

eu âm primit scrisoare de mulțumire 
tovarășul comandant ai regimentului, 

ridica-

a Îndrăznit să-l 
gazeta de pere-

Caranfil cu se

moasă ca îngerii din cer, ca 
diu, ca pismele mele cînd 
fără seamăn de frumoasă -

— Măi, nă ’odule! striga 
povici. Cum ca cișmele de

— Dar tu cum ai vrea 
eu la raport, la soare te 
mele lui Melinte ba. Este ? 
seamnă că fata era fără 
moașă.

— Ș>? ...Mai departe? Îndemnau unii.
— Ce să mai fie ? Am zis de cisme. Noroc-

Soldatul se cade să-și curețe cișmele, rin ca 
alde Caranfil.

— Ișl scotea naiul de sub pernă și-l zi
cea să-ți uiți părinții, așa-i zicea. Duduiau 
dușumelele corpului de gardă.

amilia lor avea tată, mamă 
și flăcăi. Tatăl sergentul Ghiță 
Popescu, negricios, ager, nea
dormit, un muncitor dela un a- 
telier de reparații din București. 
Mama, bucătarul care în civilie 
abia știuse să mestece o mă

măligă, și-acum tălmăcea niște ciorbe 
grozave... Flăcăii, adunați din toate părțile 
țării... Un tip grozav se arătă, uimindu-i pe 
toți Oniste Lingură, un țigan din preajma 
Pașcanilor. Nu știa carte. A învățat ceva la 
regiment... Pe urmă, ia corpul de gardă, 
în liniștea îmbălsămată a munților, Onisie 
,se spec’allză".-

— Am să mă bag funcționar, referent la 
sfatul popular. Ia. te uită, tovarășe sergent 
ce iese din miinile mele ! ridea Onisie dez
velind niște dinți voinici și strălucitori.

Ir.tr-adevăr, Onisie scria neobișnuit de 
frumos. Nici tiparul nu-l putea întrece. N-a 
trecut mult și Onisie află că in el sălășlu
iește o putere neștiută... și se sperie de dînsa 
la început.

Intr-o vreme soldatul Onisîe Lingură ci
tea o carte -Se vedeau intr-insa niște poze 
care de care mai frumoase, ceva cu niște os
taș! la atac- Onisie, cu inima încălzită, 
cepu să le copieze pe 
locul ofițerului chipul tovarășului 
Popescu- Ii plăcuse 
ostași care semăna 
sergentului.

— Ce faci aici, 
Melinte, plec:ndu-sr 
io-te-teee ! Hei, băieți! 
glas în care era uimire șl spaimă, totoda
tă

Așa află corpul de gardă și Onisie tn- 
suș; că s-a descoperit un talent. Et, acu ce-l 
de făcut ?.„ Nu cumva poți zugrăvi un ostaș 
în post, pe Caranfil de pildă? Încearcă 
Onisie! Bă-ă-ă. tu ai un diavol în tine. Fă 
și tunelul. Fă-1 șî pe Cocoș, lingă santinelă... 
Ș’-a ieșit o gazetă de perete nemaivăzută...

— Măi Onisie. spune adevărul, nu um
bla cu șoalda- n-ai mai zugrăvit niciodată?

— Nu, tovarășe sergent ! Să-mi sară ochii 
din cap ! Unde să zugrăvesc ? Ce să zugră
vesc ? Eu sînt sacagiu... nu umblu cu zu
grăveli, frăție.

— N ci................... ...
Onisie s-a codit oleacă și-a răspuns, of- 

t:nd :
— Ba 

spus.nvma, odată... C;că făcea bani cu mîna I 
lut. hîrtil-. L-eu prins jandarmii și a murit 
la tnchisoare. acu-s treizeci de ani!

în
că iet. zugrăvind in 

sergent 
grozav avântul acelor 

întrucitva cu virtutea

Oni'le ? întrebă curias I 
peste umărul lui. 13, | 

izbucni el cu un

din familia ta, nimeni ?

a fost, bunicu-meu, săracu. M!-a

pregătea să

bănățeanul 
frumoasă ? 
să fie? Cînd 
poți uita, la
Ei, dacă este, in- 
seamăn de fru-

Po-

Ies 
cis-

Onisie a foet luai b regiment și trimis 
ia o școală Cînd a plecat, s-a sărutat cu 

ș; pîingea ca un copil mic, cu hohote 
P mgea șl ridea în același timp. L-a sărutat 
și -- Cocoș ; ? înțeles lățosul de Cocos că-i 
țc-râ.-.'re și a început să scheune încetișor.

*
Oare s-a înserat, ori lui Caranfi! i s-a pus 

pe ochi ? ia te uită, caporalul Caran- 
' I simte că-i vine să plîngă Măi, ce băr- 
-a‘ î Ce-i cu tine, Caranfil ? Nu te bucuri 
ti acasă ? Cum a'3 ? De do iă săn-

r-a povestești altceva decît cum 
■ta pădura-nlui. cu 
niște ochi asemă 
cum ii vezi, cum 
le-au fulgerat, 

d jm-dum, 
gknte trasor, sau cam așa ceva.

Nu te bucură ceasul intîloirii ?
Ba mă bucură... of, dac-ațl știi cum 

bucură. ~ 
și nu se 
să am-.
ților, la 
gardă. împreună cu care am 
parte de țară.-.

Si cealaltă inimă ?
Cealaltă să i-o duc Efimiței, 

S-o duc la mine în sat, șl să 
viață... Dar n-am decît o singură inimă și 
trebuie s-o duc cu mine. Voi închide în 
ceea ce știu eu, ca să-mi 
acești ani.

Ei, și-acum, hai să 
varăși— Poate n-o să 
odată; aș.a-i armat3. 
voi să-mi răspundeți.

Iertați-mă, dacă am 
ml-a venit în minte iar Efimia, fata pădu
rarului...

c

II

că are 
tort nncl gu-i de foc. 

k iiceș‘i prăpăd „ Pană 
descărcat in Inima ta un 

sau cam așa

Organizația comsomolistă
a școlii superioare tehnice ,,Bauman" din Moscova

P. Coșeliov

dush'ia

Școala tehnică superioară „Bauman" este 
unul din cele mai vechi institute de 
învățămînt din Capitala Uniunii Sovietice. 
Aici se pregătesc cadre tehnice pentru in- 

sovletfcă. Oamenii de știință șl
studenții din acest institut duc o muncă in
tensă de cercetări științifice pentru elabora
rea unor noi procese tehnologice Înaintate, 
pen’ru creerea unor noi mașini și aparate. 
In școală există a organizație de partid, o 
organizație sindicală șl una comsomol istă. 
Sub conducerea organizației de partid, tn 
școală se desfășoară o intensă muncă ob
ștească.

Organul conducător al organizației com
somoliste din școala „Bauman" este comite
tul de comsomol, format din 15 membri. Co
mitetul este ales la conferința organizației 
comsomoliste. Urmează apoi birourile orga
nizațiilor comsomoliste de facultăți, de ani 
și organizatorii de grupe.

Din grupa comsomollstă fac parte de o- 
bicei studenții comsomoliști dintr-o grupă 
studențească. Secretarul comitetului de 
comsomol, Vadim Tișcencov, ne-a declarat 
că . grupele comsomoliste se află In centrul 
atenției comitetului, a birourilor de facultăți 
șl de ani. Lucrul acesta e firesc: în cadrul 
grupei comsomoliste se face educația poli
tică a sbudentulul-cpmsomolist în cursul 
celor cinci ani și jumătate de învățămînt. 
Tișcencov ne-a dat exemple concrete In le
gătură cu conducerea grupelor comsomo
liste.

Odată, comitetul de comsomol a hotărit 
să asculte darea de seamă a organizatorului

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 28 februarie 1954

Pe marginea scrisorilor primite la redacfie

Ca rtea
„Sînt tînăr, dar totuși am căutat să în

văț cît mai mult pînă acum. Cărțile, în spe
cial, mi-au fost un înțelept povățuitor. Ade
seori ele m-au călăuzit pașii și totdeauna 
pe calea cea bună“

Cu aceste cuvinte își începe scrisoarea 
sa către redacție studentul Dumitru Popescu, 
de la 
rești. 
dură, 
bunul 
file a 
atîtea

un

mă 
ungDar inima omului e numai 

poate despica. Aș vrea două inimi 
Să las una aici, în creierul mun- 
tunel, cu tovarășii din corpul de 

păzit această

ne
ne
O

lingă Argeș, 
se bucure de

aduc aminte
ea 
de

te-îmbrățișăm, 
mal vedem nici- 
să vă scriu, Iar

ochii umezi... știți.

prieten bun al tineretului
regularitate la bib-

Institutul de Cultură Fizică din Bucu- 
in cuvinte simple, dai pline de cal
ei își exprimă recunoștința 
său prieten — cartea, din 
desprins dealungul anilor, 
cunoștințe folositoare.

,M-am gindit adeseori, scrie el, 
muncitori din țările capitaliste, care robiți 
de exploatatori, pot doar cu greu să dobîn- 
dească posibilitatea de a citi. Tinerii din țara 
noastră insă, au la îndemină o literatură să
nătoasă, puternic legată de realitate. Acea
stă literatură nu poate să îndrepte pașii 
tinerilor decit pe drumul cel bun“.

Tinerii noștri iubesc cărțile și le apreci
ază foarte mult. Oriunde, pe întinsul pa
triei noastre. — la orașe ca și la sate — 
vei întîlni mulți prieteni ai cărții. Numărul 
.mereu crescînd al volumelor din bibliote
cile cluburilor muncitorești, ale școlilor sau 
facultăților, din bibliotecile căminelor cultu
rale de\lne din ce in ce mai neîndestulător. 
Tot mai mulți sînt aceia care își petrec tim
pul lor liber citind în Biblioteci. Despre acti
vitatea bibliotecilor, despre cărțile citite a- 
co'.o, cit torit ziarului nostru ne scriu adese
ori corespondențe interesante. Tînăra Maria 
Constantinescu. o corespondentă voluntară a 
ziarului nostru din 
desnre biblioteca
Teleaiea

„B bl'oteca este 
prinde un număr < 
Tînăra bibliotecară Georgeta Barbu iubește 
cu pasiune munca sa. îndrăgește cărțile. Ea 
le îngrijește cu multă dragoste. Le-a așe
zat in rafturi după problemele pe care le tra
tează pentruca să poată găsi cu ușurință 
orice carte atunci cînd un cititor îi cere. Tî
năra bibliotecară nu se mulțumește numai 
cu atît. Ea se străduiește ca numărul citi
torilor să crească mereu. Și roadele străda
niei sale sînt frumoase. Numai în ultimul 
trimestru al anului trecut au împrumutat 
cărți de la bibliotecă 300 de c titori. In noul 
an, ea a început să muncească cu acebși 
elan. Dela 1 la 12 ianuarie, au fost citite 
448 de volume. Numai în ziua de 12 ianua
rie, au fost împrumutate 85 de volume. Tot 
în această zi, s-au înscris noi cititori — în 
număr de 153, — muncitori, tehnicieni, elevi 
și gospodine. Sînt, printre cititori, unii pe care 
bibliotecara îi cunoaște bine de acum. Prin
tre aceștia se află și tînăra muncitoare Pe- 
truța Ștefan, tînărul Valeriu Argeșanu, me
dicul Constantin Negulescu, muncitorul Tra
ian Simion de la fabrica „Sticloval" și încă

față de 
ale cărei 
atîtea și

la tiner'i

regiunea Ploești. ne scrie 
sfatului popular raional

bine Înzestrată. Ea cu- 
de peste 6 900 de volume.

mulți alții, care vin cu 
liotecă".

O altă corespondență 
Ceaușu, elev la Școala 
talurglcă din Pitești, ne 
blioteca din școala lor, despre sprijinul ne
prețuit pe care cărțile îl dau elevilor în 
însușirea materiilor predate la cursuri.

„Nouă ne este foarte dragă biblioteca 
școlii — scrie corespondentul. Acest lucru 
se datorește și faptului că bibliotecarul, to
varășul Vernișanu, se preocupă să ne reco
mande tot ce este mai interesant de citit 
din bibliotecă. El ștfe ce cărți anume să re
comande fiecăruia dintre noi, pentrucă ne 
cunoaște preocupările. Nu de mult, tovară
șul profesor Vernișanu. a sprijinit întreg 
colectivul clasei să studieze, „Bazele strun- 
găriei", studiu care ne-a fost extrem de folo
sitor, și din care am învățat multe".

In multe din scrisorile pe care zilnic ti
nerii le adresează ziarului nostru, ei ne 
scriu despre cărțile pe care le-au citit. Ase
menea scrisori ne vin deopotrivă de la orașe 
ca și de la sate. Acest lucru dovedește că 
lumina culturii pătrunde din ce în ce mai 
mult în mijlocul maselor, că acei care în
drăgesc cărțile sînt din ce în ce mai mulți. 
La sate, munca pentru culturalizarea mase
lor se bucură de un sprijin larg din partea 
țăranilor muncitori. Ei contribuie cu însu
flețire la ridicarea de noi cămine culturale, 
de noi biblioteci sătești. Adeseori, la redac
ție, sosesc scrisori dela sate in care, plini 
de bucurie, oamenii muncii dințr-o comună 
sau alta, ne vestesc: în comuna noastră a 
fost terminată construcția unui nou și fru
mos cămin cultural. O asemenea scrisoare 
am primit de curînd de Ia un tînăr corespon
dent voluntar din comuna Titești, regiunea 
Pitești tiv. Mihai Talpoș.

„Cînd trec prin fața căminului cultural 
din comună mi se umple inima de bucurie. 
Serile ia căminul cultural sînt atît de plă
cute ! Citim în bibliotecă, jucăm șah sau 
ascultăm la radio, ultimele vești venite pe 
calea undelor".

Pe lingă căminele culturale de la sate, 
tot pentru ridicarea nivelului cultural al ma
selor largi, activează bihliotecile sătești. In 
scurtă vreme, aceste biblioteci au atras 
cercuri largi de cititori La aceste biblioteci, 
țăranii muncitori găsesc cărți despre agri
cultură, zootehnie și despre alte probleme 
care-i interesează. Un corespondent a! zia
rului nostru, Gicu Bulele. din comuna Groj- 
dibod, raionul Corabia, ne scrie despre bi
blioteca din comuna lor. „Biblioteca a deve
nit un adevărat centru de cultură al satului 
— scrie el. Interesul pentru citit el țărani
lor muncitori din comună se dovedește a fi, 
pe zi ce trece, mal mare. La această biblio
tecă, numai în luna ianuarie s-au înscris 45 
de noi cititori, dintre care o mare parte sînt 
tineri. Tot aci s-a înființat un cerc de alfa
betizare".

Șirul exemplelor de acest fel s-ar putea 
prelungi, mult încă, pentru că pătrunderea 
'culturii în masa largă a poporului muncitor 
este una dintre problemele pe care tinerii 
corespondenți voluntari le ridică din ce în ce 
mai des în corespondențele lor. Cifrele și 
faptele din aceste corespondente sînt dovezi 
grăitoare ale interesului mereu, crescînd al 
tineretului din țara noastră pentru ridicarea 
nivelului lor cultural. Tinerii noștri au în
vățat să vadă în cărți un izvor nesecat da 
învățăminte. Cartea este acum tovarăș bun 
în timpul liber, atît cu strungarul cît și 'cu 
tractoristul sau studentul. Ea le este dragă 
deopotrivă tuturor.

a tînărului Radu 
medie tehnică me- 
vorbește despre bi-

comsomoliste au pus In discuție la adunările 
lor, materiale publicate în ziarul „Baumaneț" 
Cu o îna.tă principialitate, de pe pozițiile 
moralei comuniste, adunările au dezbătut 
problemele ridicate de ziar. Șl în ziar și la 
adunări au fost criticați cu asprime comso
moliștii care au o atitudine neserioasă față de 
învățătură, evită munca obștească, calcă re
gulile vieții colective. Adunările au consti
tuit o serioasă școală de educație comunistă 
a studenților.

In organizația comsomo'.istă a devenit o 
tradiție să se invite la adunări tineri mun
citori fruntași din întreprinderile industriale 
ale Moscovei. La aceste adunări muncitorii 
vorbesc despre munca întreprinderii, despre 
noile succese obținute în producție. Aceasta 
apropie pe tinerii muncitori și studenți, dă 
posibilitatea studenților să cunoască 
bine 
unde 
narea

De 
erate
com so moi iști lor 
aspectul moral a! 
„Tineretul trebuie 
etc. Discuțiile care se desfășoară la aceste
adunări au un caracter concret. Aici se 
vorbește și despre cei care învață cu sîrgu- 
ință, care se străduiesc să devină buni 
specialiști și despre cei care nu dau atenția 
cuvenită învățăturii Critica aspră a tovarăși
lor și influența colectivului constitue un 
puternic mijloc de educație. Problemele 
muncii de învățămînt și de educație se dis
cută regulat Ia ședințele birourilor de com
somol de facultăți șl de ani, care țin o 
strî.nsă legătură cu decanatul și sînt tot
deauna la curent cu situația studenților la 
învățătură. Unor astfel de probleme fe sunt 
consacrate șl consfătuirile activului comso- 
molist. convocate de către comitetul de 
comsomol împreună cu conducerea școlii 
superioare. Scopul acestor consfătuiri este 
de a îmbunătăți munca de Învățătură, de a

scoate la Iveală și a înlătura lipsurile exis
tente în procesul de învățămînt.

O atenție deosebită se acordă discipli
nelor soc!ale și economice — bazele marx- 
ism-leninismului și economia politică. Cu 
studenții fiecărui an se țin odată pe se
mestru conferințe pe diferite probleme ale 
teoriei marxist-leniniste. De exemplu, ulti
mele două conferințe au fost închinate 
următoarelor teme: „Țările de democrație 
populară pe drumul socialismului", „Esența 
agresivă a imperialismului american". Gru
pele comsomoliste, birourile de comsomo! 
pe facultăți șl pe ani, comitetul de comso- 
mol, urmăresc in permanență cum își însu
șesc comsomoliștii teoria marxist-lenlnistă 
și ii ajută la studiu.

— Munca de învățătură șl educație — 
ne-a spus Vadim Tișcencov, secretarul comi
tetului de comsomol, — este principalul în 
activitatea organizației de comsomol a 
școlii. La alcătuirea planurilor, noi ținem 
seama, înainte de toate, cum vor contribui 
măsurile respective la educația comunistă a 
studenților. Toată munca noastră de organi
zație este subordonată îndeplinirii acestei 
sarcini.

In întreaga noastră muncă noi primim, zl 
de zl, ajutor și Îndrumare din partea comi
tetului de partid și din partea organizații
lor de partid pe facultăți.

Munca intensă a organizației de comso
mol a școlii superioare tehnice „Bautnan", 
rontribuie la pregătirea unor cadre cu o 
înaltă calificare pentru industria sovietică. 
Mii de tineri specialiști, care au absolvit 
acest institut aplică cunoștințele lor in 
practică, mulți dintre ei au devenit condu
cători de Întreprinderi sovietice, oameni 
vestiți.

Odată pe an, în școala superioară „Bau
man" se organizează tradiționalele serate 
ale absolvenților la care vin mulți dintre 
cei care cîndva au studiat aici. Ei vorbesc 
cu recunoștință despre anii petrecuți in 
acest institut, despre munca rodnică a com- 
6omoliștllor.

Apoi, hotărîrile comitetului au fost discu
tate în adunările tuturor grupelor comsorno- 
list-e și acest lucru a jucat un mare rol 
educativ. A crescut exigența față de com
somoliști în privința învățăturii șl a muncii 
obștești. Au început să se țină regulat adu
nări la care se discută problemele vieții de 
zi cu zi a studenților.

Titlul de comsomo'ist te obligă să fi! 
fruntaș la învățătură și exemplu în munca 
obștească. $i comsomoliștii școlii superioare 
„Barman" îndeplinesc cu cinste 
cerință. E de ajuns să spunem că 
74 de studenți care primesc bursa 
55 sunt comsomoliști. Peste o mie 
somoliști duc o muncă de cercetări 
ce in asociația studențească științlflco-țeh- 
n:că.

Aproape 800 de comsomoliști au munci de 
răspundere fe linie de comsomol, fiind orga
nizatori de grupe comsomoliste, membri ai 
birourilor de facultăți și de ani, 533 de com
somoliști lucrează ca agitatori in 
studențești și in rîndul populației.

Peste 60 de comsomoliști muncesc 
pagandiști în intreprlnderi; ei 
cercuri politice și țin referate. O 
comsomoliști au diferite munci pe linie sin
dicală. sportivă și în cadrul altor organizații 
de masă.

Grija pentru un nivel înalt la învățătură 
al studenților și în primul rînd al comso- 
moliștilor se vădește și în alte sectoare de 
muncă ale organizației comsomoliste din 
școală.

Odată, redacția ziarului „Baumaneț" — 
ziarul școlii superioare „Bauman" — urmînd 
sfatul comitetului de comsomol, a organizat 
în paginile sale o discuție cu privire la as
pectul moral al studenților comsomoliști Sub 
titlul „Cum trebue să fie un comsomolisf, 
ziarul a publicat o serie de scrisori și foi
letoane interesante. A:este materiale au 
găsit un puternic ecou în rîndul studenților. 
Organizațiile comsomoliste de ani și grupele

comsomoliste din anul III al 
mașini termice șl hidraulice, 
face aceasta, o comisie special 

munca

grupeunei 
facultății de 
înainte de a 
formată in acest scop a controlat
organizatorului de grupă, s-a interesat cum 
decurg adunările comsomoliste, ce probleme 
se discută în cadrul lor, cum Învață com
somoliștii, cum ișl ridică nivelul politic șl 
ideologic.

O verificare atentă a permis comiletului 
să cunoască temeinic toate laturile activită
ții grupei comsomoliste, munca fiecărui 
membru ai ei șl să tragă concluzii juste. 
La ședința de comitet în cadrul căreia a 
fost discutată darea de seamă a organizato
rului de grupă, au fost invitați secretarii 
birourilor de facultăți și de ani precum șl 
adjuncțll lor — îm total vreo 90 de oameni. 
S-a vorbit despre părțile pozitive ale muncii 
organizatorului de grupă. Totodată insă, 
el a fost criticat pe drept cuvînt cu as
prime: s-a arătat că el nu se interesează 
suficient de viața comsomoliștflor în afara 
școlii, că nu a mobilizat întreaga grupă 
pentru a lua atitudine împotriva celor care 
nu dovedesc conștiinciozitate in învățătură. 
S-a arătat deasemenea că adunările de grupă 
nu au atins întotdeauna problemele care 
frămintă tineretul.

Trecînd în revistă lipsurile, comitetul de 
comsomol a sugerat organizației comsomo
liste a anului III cum să 
obligat biroul de comsomol 
în organizarea muticii sale.

Astăzi această grupă de
venit una dintre cele mai bune pe an. Stu
denții fruntași la învățătură au început 
să-și ajute colegii rămași în urmă.

le Înlăture șl a 
să ajute grupa

comsomo’ a de

—®------

această 
din cei 
Stalin, 

de com- 
științifi-

grupele

ca pro- 
conduc 
mie de

Succesele echipelor artistice 
de amatori

mai 
viața de muncă din întreprinderile 

mulți dintre ei vor lucra după termi- 
studiilor.
multe ori, adunările pe ani sînt consa- 
unor astfel de teme: „Despre cinstea 

anului nostru", „Despre 
studenților oomscmoliști", 
să învețe comunismul"

Echipele artistice de amatori 
căminelor culturale din raionul 
pregătesc intens pentru cel de al 
curs pe țară.

Cele 30 echipe de dansuri din ____ .„.
interpreta în pitoreștile costume romînești 
și maghiare, 16 jocuri specifice regiunii, ca : 
„Bătuta ca la Măgeși”, „Mărunțica”, ,,Cear- 
daș” etc.

In același timp, 19 echipe de cor repetă 
numeroase cîntece romînești, sovietice șl ma
ghiare. Echipa de cor a căminului cultural 

I din satul Măgeși, alcătuită dm 52 de țărani 
muncitori tineri și vtrstnici, a înscris în re- 
pertoriul său 7 cîntece, printre care „Pe al 
păcii stmdard", „Tractoriștii", cîntecul so
vietic „Nadia, Nadiușca" șl altele. Șl în sa
tul/Telechiu se fac pregătiri în cinstea celui 
de al IlI-lea concurs. Cei 43 de membri ai 
echipei de cor au învățat 6 cîntece noi.

De asemenea, la concurs vor participa și 
35 de soliști vocali din acest raion. Unul 
dintre aceștia, solistul Venter Nicolae, ță
ran muncitor din satul Peștiș, este bine cu
noscut în întregul raion pentru maestri a cu 
care interpretează din frunză sau pieptene 
cîntece. populare. Și cele 19 echipe de teatru 
ale căminelor culturale se pregătesc pentru 
concurs Artiștii amatori repetă 9 piese din
tre cele mai cunoscute la sate, cum sînt: 
„Referentul principal", „Sărbătoarea recolx 
tei", „Cuscrii Gherghinii", șl altele.

raion vor
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Alegeri în U T. M.
■Ar

B i I a n i
Clasa fn care avea loc adunarea generală 

a organizație, de bază U.T.M. a Liceului 
de tete d n Giurgiu era neîncăpătoare. După 
cs prezidiul adunării a fost ales, tovarășa 
Fotii Vochița, secretara organizație! de bază, 
a dat citire dării de seamă în care s-a ară
tat că problema învățăturii și disciplinei a 
stat in centrul activltă ii organizației de 
bază U.T.M.

Darea de seamă a subliniat faptul că nu
mărul e’evelor slabe la învățătură a scă
zut simțitor și că din ce în ce mai multe 
eleve, ca Dragomir Elena, Tudor Elena, 
Stănculescu Alexandrine și altele, își în
sușesc în mod temeinic materiile predate și 
ajută și pe celelalte colege ale lor, rămase 
in urmă.

Atît discuțiile cît și darea de seamă au 
scos puternic în evidență rolul important pe 
care i-au avut cele trei cercuri pe materii 
în aprofundarea problemelor predate la 
cursuri. Act'vitatea interesantă și variată a 
cercului literar, e cercului de științele na
turii cit și a celuj de matematici, a făcut ca 
elevele să ia parte activă la ședințele aces
tor cercuri și să aducă o însemnată contri
buție Ia continua îmbunătățire a activității 
lor.

Bilanțul activității utemistelor din acest 
liceu a sco6 în evidență o serie de realizări 
care le fac p? bună dreptate cinste. Pe 
lingă succesele pe tărîmul învățăturii, aju
torul dat de. 150 de eleve gospodăriei de 
stat „Toporu" la munca de cules a bumba
cului, a adus liceului lor multe laude. Mun
cind în timpul lor liber elevele au reușit să 
strîngă de pe ogoarele gospodăriei de stat 
peste 4200 kg. bumbac. Munca depusă în 
această direcție de echipa tov. Stalcu Flori- 
ca a constituit o pildă pentru toate celelalte 
eleve.

r o d n i c
mult interes au discutat utemisteleCu 

acestui liceu despre felul cum s-a preocupat 
organizația lor de bază U.T.M. de organi
zația de plonieFi. Analizînd activitatea des
fășurată de utemistele care au primit sar
cina de instructor de pionieri, adunarea ge
nerală a evidențiat în deosebi munca depusă 
de tov. Penă Elena, instructoare superioară 
de pionieri.

Preocuparea comitetului U.T.M. pentru or- ! 
ganiza'ia de pionieri este dovedită și prin 
faptul că atît Ia adunarea de alegeri a acti- i 
vulul pionieresc cît și la alte ședințe și con- . 
sfătuiri ale activului pionieresc, membrii co
mitetului U T M. au luat parte activă. De a- 
semenea comitetul U-T.M. a dat celor mai 
bune utemiste sarcina să ajute pion erelor ! 
rămase în urmă, în ce privește munca de 
învăițătură, realizind astfel o legătură m- 
strinsă între membrii organ zațiel U T-M 
și pionieri.

Șl în domemu! muncii sportive adunarea 
generală a scos în evidență o eerie de rea
lizări însemnate ale utemiștîlor de la acest 
liceu. Astfel la concursul școlilor medii re 
regiune, echipa d» baschet a liceului a ob- 
t nut locul I; ’a crosul închinat zilei de 7 
Noembrie utemistele șl elevele din liceu a : 
obținut locul I ne zonă iar la tir locul II. I 
De asemenea un număr de 150 utemiste au 
obținut insigna G.M.A.

Toate aceste rezultate, 
narea generală, eu dat 
organizații de bază un 
activitatea lor de viitor, 
șl mei multă perseverență 
șlrii temem Ice a materiilor

subliniate de adu- 
utemisteior acestei 
nou imbold pentru 
pentru a munci cu 

In vederea Insu- 
preda’e.

Co -es pondent 
PICIU JEAN

Ce cer utemiștii de la conducătorii lor

cu privire la Ziua
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS trans

mite Hotărîrea C.C. ai P.C.U.S. cu privire 
la Ziua internațională a femeii — 8 Mar
tie.

Anul acesta poporul sovietic sărbătorește 
8 Martie — Ziua internațională a femeii — 
în ajunul alegerilor pentru Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. intr-o atmosferă de puternic avint 
politic și în muncă, de luptă a întregului 
popor pentru înflorirea continuă a Patriei 
noastre, in condițiile luptei active a Uniunii 
Sovietice pentru slăbirea încordării interna
ționale și preîntîmpinarea unui nou război, 
pentru pace între toate popoarele.

Sub conducerea Partidului jComunist oa
menii muncii din Uniunea Sovietică înde
plinesc cu succes programul măreț al con
strucției comuniste. Blzu;ndu-se pe succesele 
obținute în dezvoltarea Industriei socialiste 
șl fâc’nd-c să progreseze continuu, poporul 
sovietic prin munca sa creatoare, plină de 
abnegație, traduce în viața măsurile Parti
dului și Guxeraulrt avind ca țel un avint 
considerabil al tuturor ramurilor agrlcti ’u- 

i prod'jcțtei c-tiecte x de consum popu- 
rWkarca bunăstării materiale și a ni- 
ul caîtxal al tuturor oawes'lor scrie

Hotărîrea C. C. al P. C. U. S.
8 Martie

Pentru a evita spargerea pinloanelor 
in timpul turației motorului, stahanovis- 
tul Dobre Florea. responsabilul brigăzii 
nr. 39 dela Atelierele Centrale LT.B. stu
diază cu multe atentie palierul carcasei 
V—«4—«6.

In fotog-afe: stahanovîstul Dobre flo- 
rea in timpul lucrului.

O uriași 
întăriră fax 
hjptri per.t 
'.ieri.ee. M* 
ac:lx la cj 
de o erxr; 
'.oare, de <

De cu.rtnd a avut loc în cadrul organizației 
de bază U.T.M. Mănăstur-fabrică, din raionul 
Făget, adunarea generală pentru darea de 
seamă și alegeri.

Pregătita din timp și cu seriozitate, adu
narea generală a reușit în mare măsură să-și 
atingă scopul.

Atît darea de seamă c’t și discuțiile ce s-au 
purtat au oglindit o serie de realizări însem
nate obținute de utemiști în ultimele trei 
luni de zile. Ceie trei brigăzi utemiste de 
producție au obținut rezultate frumoase în în
deplinirea sarcinilor de plan. Sînt numeroș: 
utemiștii din aceste brigăzi care prin munca 
depusă au reușit sâ devină fruntași pe între
prindere. Printre ace«t;a pot fi enumerat! Be- 
nescu Nicolae, Izsak Rozalia, Szabo Paras- 
chiva și alții.

In centrul activității organizație! de bază— 
a arătat darea de seamă — a stat problema 
întăririi vieții interne de organizație și a in
tensificării muncii de educație cornj- stă a 
tineretului. Aproape toți tlner.i. în urma ac
tivității depuse d-e comitetul U.T-'L. at: f s* 
încadrați în diferite cercuri șl c-jts •! ate *- 
vâțămîntului pelitic de ergartea;-» S‘-t v : • 
propagandiști care m.-cescc; rss .*» 
pregătirea ior idee-xg că ne*tru ■ t >-» = 
continuă a "l e'. cer-:.' or ș: cu-s.' ■
pe care te conduc.

Cete spuse în darea de 
activitatea organizației 
însă pe deplin 
zația de bază 
re au dezvăluit 
lipsuri destul de serioase manifestate în mun
ca vechiului comitet U.T .M. Astfel. în cm 
tul său utemistul Cornel Damca a cri1, cat cu 
asprime faptul că vechiul comite* n.- a șt jt 
să-și însușească învățăturile partfdahri nostra

dicari

seamă despre 
nu au mulțumit 

pe utemiștii din organi- 
Partic’.panțil la aduna- 
cu curaj o serie de

în direcția asigurării conducerii ©rect e
organizației de bază. „Fostul secretar = or
ganizației de bază, tov. Dumitrescu loan, a 
arătat în continuare vorbitorul, n-j a 
zat întregul comitet in îndepli-irea 
lor. ducînd de multe ori o activitate sectară 
luî.nd hotărîri de unu! singur, fără să sec 
sulte și cu ceilalți membri din com tet. Dea- 
semenea -. : F! comitet nu a cerut ș:-rj a T'- 
losit Întotdeauna și în toate acțiunile sate 
sprijinul organizației de partkT*.

Din această cauză — au subliniat ute 
la adunare, munca vechiului comitet a1 
-.Izației de bază U.T_M. a fost nesaț 'te z- 
teare în multe domenii de activitate As’;* 
calificare^ tineretului a fost t-*~‘i 
plan secundar. De instruirea rrz'i~ 
de grupă, de organizarea c*e> vtett 
sânte pentru fiecare grupă utrm stă s-- 
ocupat n'meni. Și în direcția «ite
rate Și sp'rtive s-au petrecut ac e asea-.j-j- 
toare Vechhit cc 
fire dorința tine 
a't'S’teă și de a 
destâSriâr-g «ctii

Ad^ta-ez ge~s 
tate soite aceste s'ăV»rtcră a e zeeSni'. o 
mitet ș a 'ăext pre^mer: oacrrte pccrid 
CMDiiet L'.T-M. ts care n ies: ateși rteetștte 
cei mai banL

Adunarea a cerut noc-ct comitet UT-M. 
să-și desfăș-oa*e acth iatea 1* așa ;e' :->c” 
să antreneze pe toți «leriști ș; t -e* la 
deptinirea sarcinilor de c'g»_ ra'te, la 
pentru ridicarea nivelului de trai a. ceter
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Arfa cinematografică — armă 
puternică pentru apăra'ea păcii

Hans Rotenberg, i 
laureat al Premiulăi 
delegației dneoștiici 
ctpat la manifestări 
micii filmului din 
înainte de a părăsi 
coresoorteent al Age 
AGERPRES.
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Plecarea cineaștilor 
germani din țară

S’mbă'4 ta amiază. căiea<1 
R odenberg. d tecvr la Dete 
Prerr u'.ui Naț5u*al. Martin 
nor. ’aurea1 a1 Prentritui I
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internațională a femeii
tractoriste, agricultoare, cultivatoare do 
bumbac, cultivatoare de sfeclă și crescătoare 
de animale au tost 
medalii ale U.R.S.S.

In Țara Sovietică, 
de un adine respect. Ea îndeplinește o sar
cină importantă și de onoare: educarea co
piilor — viitori constructori ai comunismu
lui. In U.R.S.S e?te in vigoare cea mai îna
intata legislație din lume, care asigură pro
tecția mamei și a copilului, ocrotirea muncii 
femeilor înaltul titlu de „Mamă-eroină" _ 
fost conferit unuLnumăr de 41.000 de mame 
cu mulți copii. Peste 4.000 000 de femei au 
fost de. 'ate cu ordinele „Gloria maternă* 
și ..Medalia maternității".

Statui Sovietic manifestă o grijă perma
nentă față de mamele cu mulți copii și ma
mele singure, ac.r Jtndu-ie ajutor material; 
numai in 1953 s-aj cheltuit In acest scop 
peste 65 mi.iar ie ruble. Statul Sovietic se 
îngrijește permanent de lemeia-mamâ, ii 
creaza posibilitatea să participe activ la via
ța socială și în producție, o ajuta in edu
carea cop îl r. An de an cresc cheltuielile 
pe-tru construcția de școli, grădinițe de co
pii și creșe. pentru tabere de pionieri și sa- 
natocil pentni copii.

Din experiența Uniunii Sovietice femeile 
din întreaga lume se conving că n-j nai vie
ri" a socialîsmu -j- as gură dezrobirea ce- 
r na a femeilor și te da posibilitatea să se 
■fiiuu. te toate domeniile vieții, si-și dez- 
valuie capacitățile și talentele. Urmind 
ex:m:l_. teme: or sovietice, temelie din Re- 
nubfica Popjteră Chineză, din Polonia. 
<=» nacia. Ungarte. R mrnia, Bulgaria. 
AAeria. Republica Populara Democrată Co- 
■tetni. Rer.rlca Populară M-r.gdă, Repu- 
rdca Demtcrată Germană participă activ la' 

ieții noi. Femeile din țările de 
X-prlara sărbătoresc ziua de 
i oci -uocese in construirea so
il ridicarea bunăstării poporu- 
poîtarer culturii.

F-~< * ~ >nc;tt«?e din țările capitaliste 
-- — .j ș Meri « — Ziua ntemaționelă 3 
eme-1 — :n ccofit; e exploatării creseînde 

și ale ««ra-:e*'i rhe'-ului de trai al <>ameni- 
-~r muncii. Grana înarmărilor, creșterea pre
turilor h p-od-jtee alimentare și la obiec
tele de larg consum, majorarea imp zttelor 
și șoma ul co--ti:jie -> grea povară pe ume
rii feTtetlor. Mize-ia. Famea. bolile bat tot 
mai des Ia ușîte familiilor lor.

F«neile muncitoare din țările capitaliste 
continuă să rămînă într-o situație de inega
litate fată de bărbați. în multe țări ale lu
mii femeile nu au dreptul de a a ege și de 
a fi alese în organele puterii de stat. Fe
meile sînt în primul rlnd acelea care sint 
lipsite de lucru, iar pentru muncă egală ele 
primesc un salariu mai mic decit bărbații. 
Se intensifică tot mai mult ofensiva împo
triva drepturilor democratice ale oamenilor 
muncii, se Iau tot mai multe măsuri repre
sive împotriva organizațiilor democratice 
care auără drepturile femeilor.

Femeile dîn țările capitalismului nu mai 
vor să se împace cu această situație, nu vor 
să trăiască într-o permanentă neliniște pen
tru viața copiilor lor. pentru fericirea fami
liilor lor. Femeile luptă tot mai activ pen
tru drepturi egale cu bărbații în toate do
meniile vieții, cer ocrotirea de către stat :i 
maternității, drepturi politice si cetățenești 
— indiferent de rasă, naționalitate, limbă, 
religie — dreptul ia învățămînt și dreptul 
la constituirea de organizații democrate ale 
femei'.or. Femeile din întreaga lume cer slă
birea încordării internaționale, reglementarea 
pașnică a problemelor litigioase, realizarea 
colaborării între popoare, renunțarea la 
folosirea armei atomice, a armei cu hidrogen 
și a cel rial te tipuri de arme de exterminară 
în masă a oamenilor.

In. ce! de al doilea război mondial, mi
lioane de femei au pierdut pe cei mai apro- 
piați ai lor — soți, fii, frați. In numele 
vieții copiilor, în numele viitorului omenirii, 
femeile din toate țările se unesc, își ridică 
glasul în apărarea păcii, împotriva unui nou 
război. O mare forță în mișcarea democrati
că a femeilor o constituie Federația Demo
cratică Internațională a Femeilor, care gru
pează 140.000.0.00 de femei din 66 de țări.

In avangarda mișcării internaționale a fe
mei'.or pășesc femeile sovietice. In numele 
victoriei cauzei păcii și democrației, femeile 
sovietice dezvoltă legăturile Internaționale 
de prietenie cu femeile din țările de demo
crație populară, cu lemeiie muncitoare din 
țările capitaliste și din colonii. Femeile mun
citoare din întreaga lume văd în femeile so
vietice prietenele lor credincioase în lupta 
activă pentru pace, pentru interesele lor vi
tale, pentru năzuințele și aspirațiile lor.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
ai Uniunii Sovietice felicită călduros femeile 
sovietice cu prilejul Zilei internaționale a 
femeii — 8 Martie.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice își exprimă convingerea 
fermă că femeile din Uniunea Sovietică — 
muncitoare și colhoznice, activiste pe tărî
mul științei și culturii, specialiste în indus
trie și agricultură, 
funcționare sovietice 
tivă, creatoare, vor 
acum înainte gloria 
tre, forța șl tăria ei, vor fi în primele rîn- 
duri ale luptătorilor pentru construirea co-

Comitetul Central alwPartidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

decorate cu ordine și

femela-mamă se bucură

a

munismului în țara noastră. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist adresează . tutu
ror femei'.or muncit .are în industrie, 
construcții, transporturi, agricultura — Che
marea de a lupta cu perseverență pentru-,ob
ținerea de noi și noi succese in ipțred^jea 
socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
celui ,de al 5-lea plan cincinal de dezvoltare 
a U.R.S.S., pe îtru folos rea deplină a tutu
ror posibilită.ilor și rezervelor economiei so
cialiste.

C.C. al P-C-US. cheamă femeile-muncitoa- 
re, ingineri, tehnicieni și maiștri să lupte 
și mai energ c pentru ridicarea productivi
tății muncii, reducerea prețului de cost șl 
îmbunătățirea calității, produselor, pentru 
sporirea producției la fiecare metru de su
prafață de producție,, pentru folos rea-mai.ra
țională a utilajului, le cheamă să studieze 
și sâ aplice pe scară largă experiența frun
tași.;,.- și inovatorilor în producție, cuceririle 
științei și tehnicii. C.C. al P.C.U.S. speră.că 
femeile care lucrează in industria ușoară , și 
alimentară vor depune toate eforturile -pen
tru realizarea cu succes ,a sarcinii întregului 
popor, — creșterea considerabilă a producției 
mărfurilor de consum popular, vor da dova
dă de inițiativă creatoare și - inventivitate 
pentru a obține o calitate superioară șl va
rietatea sortimentului de' mărfuri.

C.C. el P.C.U.S. cheamă femeile—colhoz
nice. muncitoare de la S.M.T.-uri și sovho
zuri, specialiste în agricultură să lupte pen
tru biruirea rapidă a rămînerii în urmă în 
dezvoltarea creșterii animalelor, în producția 
de cartofi, legume și zarzavaturi, pentru 
dezvoltarea continuă a producției de cereale 
și a tuturor celorlalte ramuri ale agriculturii, 
să introducă mai larg în producția colhozu
rilor și sovhozurilor cuceririle științei și 
experiența înaintată în domeniul ridicării 

ducției la hectar a culturilor cerealiere, 
egumicoie și tehnice în domeniul productivi

tăți creșterii animalelor, să lupte cu perse
verență pentru dezvoltarea gospodăriei ob- 
ștești a colhozurilor, pentru îmbunătățirea 
activității S.M T.-urilor și sovhozurilor, pen
tru crearea în țara noastră a unui belșug de 
alimente pentru populație șl de materii pri
me pentru indus-rta ușoară.

C.C. al P.C.U.S. cheamă femeile — lucră
toare pe tărimul culturii să-și îndrepte toate 
forțele și aptitudinile,, creatoare spre dezvol
tarea continuă a științei, literaturii și artei 
sovie'ice, a învățămîntului public și ocrotirii 
sănătății, iar femeile funcționare spre îm
bunătățirea prin toate mijloacele a muncii 
aparatului de stat. In calea mersului nostru 
kiainte, spre comunism, există destule gre
utăți ; la noi mai există întreprinderi și U- 
nele ramuri ale industriei care rămîn în ur
mă, care nu îndeplinesc planurile, mai exis
tă multe colhozuri, S.M.T.-url și sovhozuri 
care rămîn în urmă- C.C. al P.C.U.S. își ex
primă convingerea că femeile sovietice își 
vor îndrepta eforturi'e și energia spre bi
ruirea acestor dificultăți și lipsuri în munca 
noastră.

Sarcinile arzătoare ale construcției comu
niste din țara noastră impun organ zațiilor 
de partid să continue să atragă femeile la 
muncă în industrie, transporturi, construcție, 
agricultură, să 'ntensifice munca politică! de 
mase și cultural-educativă îp rîndurile feme
ilor, să se preocupe permanent de ridicarea 
calificării lor profes'onale. și a nivelului lor 
cultural și tehnic, să promoveze cu curaj 
femeile în munci de conducere în aparatul 
de pgrtid, sovietic, în econom e, sindicate, 
Comsomol.

C.C. al P.C.U.S. propune organizațiilor de 
partid, sovietice, economice, sindicale șl 
comsomol ste să se preocupe și mai mult de 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai 
ale femeilor, manifestînd o grijă deosebită 
pentru femeile mame, să le ajute în educarea 
copiilor. Este necesară Inst țuirea unui con
trol zilnic asupra respectării riguroase e le
gilor soviet ce privitoare la"' protecția muncii 
femeilor și a măsurilor luate de stat în ce 
privește grija permanentă față de femei și 
copii, trebuie îmbunătățită activitatea șco
lilor, grădinițelor de copii, creșelor, tabere-T 
lor de pionier', ospătărlllor publice, spălăto
riilor, atelierelor de croitorie și a celorlalte 
întreprinderi menite, să deservească nevo ie 
de trai ale populației. Trebuie întărit con
trolul asupra îndepliniri1 planurilor privind 
construirea de școli, grădinițe de copil, cre- 
șe, inst tații medicale și pentru deservirea 
nevoilor de trai ale populației.

Recunoscînd rolul deosebit al femeilor- în 
educarea copiilor, C.C. al P.C-U-S. este con
vins că femeile sov etice vor depune toate 
eforturile pentru'a educa o tînără generație 
harnică', curajoasă, capabilă să biruie otice 
greutăți, credincioasă poporului său și Pa
triei sovietice.

Femeile din Uniunea Sovietică trebuie 
să fie și pe viitor în avangarda lup
tei pentru pace -între toate popoarele și 
pentru preîntîmplnarea unui nou răaboir-tre- 
buie să întărească legăturile lor internațio
nale cu femeile munc toare din toate țările. 
Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, salutînd femeile .sov etice 
cu prilejul Zilei internaționale a femeii — 
8 Martie — le urează fierbinte noi succese 
în muncă în toate ramurile economiei na
ționale, științei Și culturii, pentru binele și 
fericirea poporului sov etic care pășește cu 
încredere înainte, spre comunism.
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Conditionarea și tratarea semințelor
Ma.'ele savant sovietic V. R. Viliams a a-ă- 

tat că una din verigile lanțului de măsuri 
pentru îmbunătățirea producției agricole o 
constituie folosirea semințelor de bună ca
litate și de soi bun.

Țăranilor muncitori le este cunoscut minu
natul proverb care spune : Dela o sămînță 
proastă să nu te aștepți la un rod bun“. Dar 
sînt încă multe cazuri cînd nu se pătrunde 
sensul aceslor vorbe înțelepte.

Dacă pămîntul este tot mai bine lucrat, pu
tem fi siguri de o recoltă mare numai cu 
condiția să semănăm o sămință sănătoasă, 
mare, grea, uniformă, cu putere mare de în
colțite și de soi bun Alegerea și pregătirea 
unor astfel de semințe constituie operația de 
condiționare a semințelor, iar apărarea să
nătății semințelor se face [rin tratarea se
mințelor.

înainte de a vedea in ce constă condiționa
rea semințelor este bine să știm cîte cev3 
despre sămînță.

Sămînța este un organism viu, care atunci 
cind este pusă In condițiuni prielnice de 
căldură, apă și aer, prinde viață, încolțește, 
crește și se dezvoltă.

La majoritatea plantelor agricole, sămîn
ța este în acelaș timp și fruct. Aceasta în
seamnă că pe lingă colțul din care se va 
naște o nouă plantă, sămința mai conține și 
o rezervă de hrană necesară formării rădă
cinilor și frunzelor, cu oare noua plantă să-și 
poată duce viața pe cont propriu.

Cunoașterea acestui lucru ne duce la ale
gerea pentru semănat a semințelor bine dez
voltate, care conțin o cantitate suficientă de 
substanțe hrănitoare.

Cum trebuie să fie materialul 
de semănat ?

De bună seamă că prima grijă pe care o 
avem este aceea de a semăna semințe prove
nite din regiunea respectivă. In acest scop, 
partidul șl guvernul au luat măsuri ca fie
care gospodărie agricolă de stat și gospo
dărie colectivă să și creeze fondul propriu de 
semințe, iar țăranii muncitori cu gospodării 
individuale să se poată aproviziona cu se
mințe selecționate.

Așa cum ne învață academicianul T. D. 
Lîsenco, nu se pot obține niciodată soiuri 
bune din cele rele, după cum soiuriȚs. bune 
devin rele în condițiunile unei agrotehnici 
nechibzuite.

Condițiile care se cer unei semințe bune 
sînt următoarele :

Puritatea de soi. Aceasta înseamnă că nu 
avem voie să semănăm semințe amestecate, 
provenind din soiuri diferite. Respectarea 
purității de soi trebue să fie garantată de 
gospodăriile producătoare de semințe și de 
organele agricole care au recunoscut cultura 
încă in lan

Facultatea și energia germinativă, (puterea 
de incoliire) Aceste Însușiri se determină In 
colhozurile din Un unea Sovietică în lalwire 
toacele proprii, în felul următor: se iau 400 
semințe, se pun la în clțit la temperatura unei 
camere locuite, cite 100 Intr-o farfurie cu ni 
sip ars șl umezit, sau re o bj'etă de suga
tivă care stă cu capetele In apă. Numă-ul de

seT nte d*ntr-o s-rti. ra'e sc-' x a 
mere 3 zite detamt’ni energia ț iaa'ate 
Ca cît energia germ:«ut-esze sa: 
U de 190, cu atit sâ'ir’ati este ■>»

După 7—8 zile auaără-zi 3a «
farfurie sem:n;e!e încolțite. Daca ca ■ 
4'0 sem-nțe au tecolțit. de pili» î'x -tt*1- 
țim cu 4 acest număr pen ro a ■etea ctte se
mințe din 1U0 au taeoițri. ia acest caz. ab
ținem 94. Puterea de iacrtto-e esze priu 
urmare 94 la sută.

Puritatea seminței se a”â 
Se eîntăresc 
apoi sămînța 
mînța curată

th

ri din U.R^lS, teâmln- 
s-a obținut o recoltă de 

. Ia hectar mai mare de- 
ării de boabe mici.

leld sraUlx: 
100 grame <te siar'nrÎL Așezăm 
pe masă și ategev oo-p-a-'e »ă- 

...... .  și de altă parte aaaarai de M 
felul (bucăți de pate. păieiaC. waiețe de 
buruieni, semințe sparte ș: se~ —e te «.’îe 
plante). Cintăr-m separat acest gvnot Dacă 
găsim de eremplj 2 grame, rseam-ă :j pu
ritatea semințe* noastre este 98 la sa'â. Este 
bine să facem cel puțin două probe. Dacă la 
p roba a doua găsim 96 la sută, tacen eteHa 
purității, in modul următor: adunăm oeie 
două cifre șl găsim 194 ; impărturi 194 la 2 
și găsim 97, core este purtstea • -.

Cunoscînd puterea de incol; re ș pu'l’aîea 
aflăm valoarea economică a seminței, asi ei 
înmulțim cifra care indică puterea c-e ger
minație cu cifra ce arată puritatea Ș: 
țlm valoarea rezultată la 100. In caz:' no«t-j 
avem: 94x97 = 9 118 împărțind pe 9.1'8 cu 
100 găsim 91, care este valoarea economică 
a seminței Cifra 91 arată că din 100 kg. de 
sămînță sînt bune numai 91 kg. In acest caz, 
atunci cînd semănăm, la fiecare 1000 kg. de 
sămînță mai dăm 9 kg. in plus, pentru a se
măna atît cît prevede agromlnimul.
Cum asigurăm însușirile cerute 

semințelor ?
După ce am văzut ce însușiri se cer din 

partea unei bune semințe, să vedem cum a- 
sigurăm aceste însușiri.

Puritatea și uniformitatea semințelor se 
realizează prin curățire și sortare. Dacă re
coltarea s-a făcut c-j combinele, semințele 
sînt foarte curate. Cum în țara noastră nu 
toate gospodăriile colective șl de stat recol
tează cu combina, și încă mai puțin gos
podăriile individuale ale țăranilor muncitori, 
înseamnă că problema curățirii și sortării se- . 
mințelor trebue pusă pe primul plan

Curățirea semințelor se face cj «futorul 
unor mașini, cum sînt vînturătorile, care în
depărtează prin vlnt corpurile ușoare, urmind 
ca sortarea semințelor, adică separarea ce
lor mari de cele mici să se facă cu ajutorul 
unor site mari sau ciururi.

Cel mai bun mijloc de curățire ș! sortare 
este triorul. In țara noastră avem numeroase 
Instalații complexe de curățire a eerealelor. 
ca : „V I.M. 2", „OS —3“ și altele, care per
mit centrelor de pregătire a semințelor să 
curețe și să sorteze în scurt timp sămînța 
pentru suprafețe de mii de hectare. In cursul 
triorărîi, semințele se aleg după mărime în i 
2-3 categorii Pentru semănat se aleg semin- i 
țel? cete maf mari și în același timp egale I 
sau uniforme. Aceasta va face ca răsărirea t 
să se facă deodată, plantele să crească în

Asigurarea sănătății semințelor
Pentm asigurarea sănătății semințelor tre

ble să se facă tratamentele împotriva mă- 
’urii Ia griul de primăvară și a tăciunelni 

'-âcat ș: zburător la o'z ș: ovăz. Se exe
cută nrmătoatele tratamente:

Tratarea umedă a tutur - semințelor, afară 
de io ș: oleaginoase, se face cu 300 litri apă 
in oa*e s-a pus un litru de fcrrr.alină. Cu a- 
oeasră soluție «e pot trata pini la 1 000 kg 
sămînță. Tratarea se face cu 2-3 zile înainte 
de semănat, pentru a lăsa semințelor timpul 
necesar să se usuce. Tratarea se face astfel: 
serrtnțeie se pun Intr-un coș sau sac șl se 
scufundă >n s- i-jțte. unde stau 3-5 minute, 
după ca'e se scot.

Tratarea semiumedă se recomandă pentru 
orz. ovăz și mei 
Iuții in care la 8T 
formalinâ.

(ie penî-u
Tratarea

Se stropesc semințele cu so-
• litri apă se pune I litru de 

Trata-ea se face in aceeași zi cu 
întrebui-ițindu-se 30 litri de solu- 
100 kg sămînță 
uscată se face cu prafuri care 

conțin otrăvuri ce atacă ciuperca producă
toare a tăciunelui sau mălurei.

Se folosesc 250—300 g-ame de abavit, 
granozan sau preparat P D. (prof. Daridov), 
pentru 100 kg de sămînță

Griul de primăvară se poate trata cu so
luție de sulfat de cupru (piatră 'inătă) 1 
la sută, ținînd semințele in soluție 5 — 15 mi
nute.

Tăciunele zburător al orzului se combate 
piin tratarea termică, astfel : se ține sămiița 
timp de 4 ore in apă cu temperatura de 
28-32 grade, după care se ține 8 minute in 
apă caldă de 52 grade sau 7 minute în apă 
de 53 grade. Aici trebue foarte mare atenție 
penlru a nu depăși nici căldura, mc> timpul, 
deoarece aceasta duce la moa-tea embrionu
lui. După tratare sămînța se zvîntă.

O atenție deosebită în pregătirea semințe
lor pentru semănat trebue acordată trata
mentului aerotermie al cărui scop principal 
este ridicarea puterii de germinație

Metoda constă în încălzirea, aerisirea și us
carea boabelor. Practic, aceasta se realizează 
Intinzînd sămința timp de cîteva zile 
soare, cîte 3-4 ore.

Ca efect, avem o ridicare e* puterii de 
minare cu 20-30 la sută

Condiționarea și tratarea semințelor 
buie făcută în egală măsură de fiecare 
podărie de stat, gospodărie colectivă sau în
tovărășire, de toți țăranii muncitori cu gos
podărie individuală

Pregătind semințe bune, punem bazele 
unor recolte mari, care să asigure îndeplini
rea sarcinilor arătate de partid, să contrlbue 
la ridicarea niva'ulul de trai al oamenilor 
muncit.
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O nouă acțiune agresivă 
a revanșarzilor de la Bonn

BONN 27 (Agerpres), — La 26 februa
rie a avut loc în Bundestag dezbaterile par
lamentare asupra proiectului de lege privi
tor Ia modificarea constituției vest-germa- 
ne, modificare menită .să înlesnească reînar- 
marea Germaniei occidentale și aderarea ei 
la așa numita „comunitate defensivă euro
peană".

Agenția D.P.A. relatează că în cadrul 
dezbaterilor a luat cuvîntul cancelarul Ade
nauer După ce a adus elogii puterilor oc
cidentale pentru atitudinea lor la conferința 
de la Berlin, Adenauer a repetat vechile lui 
teze în legătură cu ..necesitatea" reiinarmă- 
rii Germaniei occidentale.

Erich Ollenhauer, liderul opoziției social- 
democrate, s-a ridicat împotriva proiectului 
de lege guvernamental, declarînd printre 
altele: „Regret că prima acțiune a Bunde
stagului după conferința 
consacrată dezbaterilor 
țării noastre. Adoptarea 
prezentat de guvern va
șl reacții nefavorabile în Franța".

După deputatul creștin democrat Eugen 
Gerstenmeier, tost colaborator al lui Hitler, 
care a apărat punctul de vedere al guvernu
lui, a luat cuvîntul depilatul social-demo
crat Erler. El a criticat cu asprime proiec-

dezbateri-
„cu privi-

cea de a 
vest-ger-

de la Berlin... este 
asupra reînarmării 
proiectului de lege 

provoca neliniște...

tul de modificare a constituției declared că 
măsurile preconizate de guvern sînt anti
constituționale.

El a protestat de asemenea împotriva rit
mului accelerat care a fost impus 
lor subliniind că ele se desfășoară 
rile îndreptate spre Franța*1.

Agențiile de presă anunță că la 
treia și ultimă citire, parlafrientul
man a aprobat cu 334 voluri pentru și 141 
voturi contra, proiectul de lege privitor la 
modificarea constituției. Potrivit acestui 
proiect, i se acordă guvernului de la Bonn 
dreptul de a introduce serviciul militar obli
gatoriu, de a hotărî în problemele păcii și 
războiului etc. In afară de aceasta proiectul 
prevede că tratatele militariste de la Bonn 
și Paris nu contravin constituției,

Comentind hotărîrea Bundestagului, agen
ția Reuter constată că numărul voturilor 
favorabile proiectului prezentat de guvern 
corespunde numărului deputaților din coali
ția guvernamentală. Reuter adaugă că lin a- 
junul dezbaterilor toți deputății creștin-de- 
mocrați aflați în străinătate au fost reche
mați de urgență la Bonn întrucît Adenauer 
a ținut să-și asigure cu orice preț majorita
tea necesară adoptării acestui proiect de 
lege.

Scurte știri
® Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

a decorat cu Ordinul Lenln pe Fedor Fedo- 
rovski, pictor al poporului din U.R.S.S.

• Consiliul de Stat șl .Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Polone au adoptat o 
hotărîre comună cu privire la lucrările pre
gătitoare în vederea creării sfaturilor popu
lare (rade narodowe) sătești.

® După cum relatează ziarul „Liberation", 
după conferința de Ta. Berlin,. între Georges 
Bidault pe de o parte, și ambasadorul Fran
ței în U.R S.S Joxe și secretarul general al 
Ministerului Afacerilor Externe al Franței, 
Parodi, pe de altă parte, se observă o „tota
lă divergență" în anumite probleme impor
tante de politică internațională. Potrivit 
relatărilor aceluiași ziar, Joxe și Parodi cri
tică „destul de -aspru*' politica lui Bidault.

e Săptămînalul „Dekloan Times*1, care 
apare la Madras, (India), publică un arti
col de N. Pandurangam, în care autorul-sa
lută în numele cercurilor, largi ale opiniei 
publice indiene, propunerile constructive pre
zentate'de Uniunea Sovietică la sesiunea Co
misiei economice a Q.N.U. pentru Asia șl 
Extremul Orient care s-a încheiat recent 'la 
Kandy (Ceylon).

® După cum relatează ziarul „Hariari 
Rakjiat'*, în prezent în orașele, și satele țării 
se fac pregătiri în vederea congresului Par
tidului Comunist din Indonezia care se va 
tine în cea de a doua jumătate a lunii mar
tie.
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Crimeea: 
F. S. Ruse

Pe teme infernaționa'e Cultură fizică și spori

craniene
Pentru încetarea imediată 

în Indochina
a războiului

MOSCOVA 27 (Agerpres).-TASS trans
mite :

La 19 februarie 1954, a avut loc sub ipre- 
ședinția lui K. E. Voroșilov o șeci iță a Pre
zidiului Sovietului Suprem a.l U.R.S.S., con
sacrată examinării propunerii comune a Pre- 
zid'u'.ui Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. și 
a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene cu privire la transferarea regiunii 
Crimeea din componența R.S.F.S.R. în com
ponența R.S.S. Ucrainene.
' Din partea R,S.F.S.R., la ședința Prezi
diului au luat parte M. P. Tarasov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., V. A. Mas'ov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.Ș.F.S.R., 1. N. 
Zimin, secretar al Prezidiului"’ Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. și din .partea 
crainene — D. S. Korotcenko, 
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
Ucrainene, M. S. Greciuhaț prim 
dinte al Consiliului de Miniștri 
Ucrainene, V- E. Nijnik, secretar

Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. U- 
crainene cere Prezidiului Sovietului Suprem 
al U..R.S.S. să aprobe 
Prezidiului 
Sovietice 
Prezidiului 
Sovietice 
la

R.S.S. U- 
președin- 
al R.S.S. 
vicepreșe- 
al R.S.S. 
al Prezi

diului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene.

La ședința Prezidiului au mai fost de față 
P, N. Lialin, prim vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Șovinului regional de de- 
putați ai oamenilor muncii din Crimeea, N. 
Ni' Katkov și' Si F. Soanițki, președinți ai 
Comitetelor executive a’e Sovietului orășenesc 
dî.i, Simferopol șl Sovietului orășenesc din 
Sevastopol.

Xuîncl cuvînful la această ședință, M. P, 
Tarasov, președintele Prezidiului Sovietulu: 
Suprem al R.S.F.S.R. a spus:

CuvinSarea tui M. P. Tarasov

comună a 
Republicii 
Ruse și a 
Republicii 
privitoare 

transferarea Crimeei din componența 
R.S.F.S.R. în componența R.S.S. Ucrainene. 
Această hotărîre-va fi întîmipinată de între
gul popor ucrainean cu recunoștință și re
probare.

Ingăduiți-mi să vă asigur că Guvernul u- 
crainean va acorda atenția cuvenită dezvol
tării în viitor a economiei naționale a Cri
meei și ridicării bunăstării materiale și cul
turale a oamenilor muncii din regiunea Cri
meea.

La examinarea propunerii comune a Pre
zidiului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R și 
a Prezidiului Sovietului Suprem a! R.S.S. 
Ucrainene au luat parte N. M. Șvernik, 
membru al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., S. 1. Rașidov și O. V. Kuusi
nen, vicepreședinți ai Prezidiului Sov’etu ui 
Suprem al U.R.S.S., care au spus în cuvîn- 
tările lor:

Sovietului 
Federative 
Sovietului 

Socialiste

propunerea 
Suprem al 
Socialiste 

Suprem al 
Ucrainene 

din

Cuvîniorea Euî N. M Șvarn'ft
Prezidiului! Propu- 

transferarea regiunii 
componența Republicii Sovie 

Socialiste Ruse 
Republicii Sovietice Socia;

Tovarăși!
A fost prezentată spre examinare Prezidiu

lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. problema 
transferării regiunii . Crimeea din componen
ța R.S.F.S.R. in componența R.S.S. Ucrai
nene.

. După cum se știe regiunea Crimeea ocu.pă 
întreaga peninsulă a- Crimeei și se învecinea
ză di.i pun>cl de vedere teritorial cu Repu
blica Ucraineană, constituind parcă o pre
lungire naturala a stepelor din sudul Ucra - 
nei-. Economia regiunii Crimeea este strins 
legată de economia Republicii Ucrainene.

Din considerente geografice și economice 
transferarea regiunii Crimeea în componența 
Republicii Ucrainene frățești este oportună 
și * corespunde intereselor generale ale Stalu
lui Sovietic.

Din vremuri- îndepărtate, poporul ucrai 
nean și-a legat soarta de poporul rus. De-a 
lungul veacurilor ete au luptat împreună îm
potriva dușmanilor comuni — țarismul, feu
dalii și capitaliștii, precum și împotriva co
tropitorilor străini.

Odată cu victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie s-a întărit și mai mult 
prietenia de veacuri dintre poporul ucrainean 
și poporul rus, s-au consolidat și mai mull 
relațiile economice și. culturale dintre U- 
craîna și Crimeea.

Problema transferării regiunii Crimeea în 
componența Repub'icii Ucrainene este exami
nată in zilele cind popoarele Uniunii So
vietice marchează evenimentul mem >rabil — 
cea de a 300-a aniversare a reunirii Ucrai
nei cu Rusia

Transferarea regiunii . Crimeea în compo
nența Republici Ucrainene corespunde inte
reselor întăririi prieteniei dintre popoarele 
marii Uniuni Sovietice, va contribui la în
tărirea necontenită a relațiilor frățești dintre 
popoarele ucrainean și rus, la înflorirea și 
nis! marș a Ucrainei Sovietice.

• Prezidiu! Sovietului Suprem ai R.S.F.S.R. 
CU participarea reprezentanților Comitetului 
executiv al Sovietului regional de deputați 
ari.oamenilor muticii din Crimeea și Comite
tul executiv ai Sovietului orășenesc de de- 
putați aj oamenilor muncii din Sevastopol, 
a examinat propunerea Consiliului de. Mi
niștri al R.S.F.S.R. cu privire la transfera 
rea regiunii Crimeea in componența R.S.S. 
Ucrainene. Avînd în vedere caracterul comun 
;tl economiei, aproptepea, teritorială și strin
sele relații economice și culturale dintre re
giunea Crimeea și R.S.S. Ucraineană și 
ținind seanța de cpnsimțămîntul Prezidiului 
Sovielului Suprem al Republicii Ucrainene. 
Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.F S.R. 
cbnșideră oportun să transfere regiunea Cri 
meșa îiri componența Republicii Sovietice 
Socialiste Ucrainene.

,D. S. Korotcenko, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene care 
ti luat apoi cuvintul, a spus:

Tovarăși membri ai 
nerea privitoare la 
Crimeea din 
tice Federative Socialiste Ruse in compo
nența Republicii. Sovietice Socialiste Ucrai
nene are o mare însemnătate istorica și 
constituie o mărturie a prieteniei frățești 
dintre popoarele ceior doua mari Repuu.'.ci 
soc'a.iote.

In economia națională a U.R.S.S.. regiu
nea Crimeea joaca un mare rol ca mpur.a::- 
tă regiune siderurgică, viticola, v.nicola, 
pentru industria de conserve ș: pește, pentru 
creșterea animalelor, ca ținut cere pr duce 
griu de calitate superioară. Reg unea Cri
meea se învecinează cu teriluriu. R.S.S. U- 
crainene. Acest fapt a condiționat uezv j.ta- 
rea relațiilor culturale și economice com-j.ie 
dintre regiunea Crimeea ș: R.S.S. Ucrai
neană

Transferarea acestei importante regiuni, 
bogate in resurse de materii prime, cu o 
inuustrie mare, dezvoltata, cu iacto.c natu
rali curativi prețlojî, nu poate fi rea/ c’ă 
deci4 m conuițri.e țarii ruastre socialiste.

Desigur că acest important act istoric va 
sluji dezvoltării perman.-n.e a economi 
regiunii Crimeea în componența R S.S. 
Ucrainene. Regiune î Crimeea se va dezvm- 
ta din punct de veJere economic in propor
ții tot mai mari, lărg:ndu-ș' producț;a de 
varietăți prețioase de struguri, tutuu, gr;u.

Trebuie să subliniem și făptui că Crimeea 
reprezintă o regiune bogata in sanatorii și 
stațiuni balneo-ciimaterice de importanță 
mondială.

Transferarea regiunii Crimeea in compo
nenta R.S.S Ucrainene va fi primită cu una
nimă aprobare de către poporul nostru, intru- 
cit el vede în aceasta o manifestare a con
ducerii înțelepte și a grijii permanente a 
Partidului Comunist și Guvernului Sovietic 
pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a 
Patriei noastre socialiste.

Prietenia veșnică și de nezdruncinat dintre 
popoarele ucrainean și rus va f: chezășia 
întăririi economice cont nue a Uniunii So
vietice care se dezvoltă pe calea comunis
mului.

Sprijin întru totul propunerea privitoare 
la transferarea regiunii Crimeea in compo
nența Republicii Sovietice Socialiste Ucrai
nene.

lucitoare dovadă a marilor merite 
democrației sccia'iste, ale politicii 
niște, a prieteniei de nezdruncinat 
popoare, înfăptuită în țar t noastră. Numai 
în Țara noastră Socialista este cu putință 
ca un mare, popor cum este poporul rus să 
transfere fără nicio șovăire, c;> geierozitaie, 
unui alt popor frate, una 
cele mai de preț, 
noastră sovietică este 
probleme de o atît de 
privitoare la integrarea 
regiuni și raioane in componența uneia sau 
alteia dintre repubiict să fie rezolvare intre 
republicile frățești fă’a mc o dificultate, 
prietenește și de comun acord călăuzindu-se 
exclusiv de considerentele intereselor dezvol
tării economice și culturale, călăuz ndu-se de 
interesele generale a'.e Statului Sovietic, Je 
inlereseie întăririi continue a prieteniei ș: în
crederii dintre popoarele frățești.

înseamnă deci că din acest punct de ve
dere principal nu poate fi decit salutată pro
punerea comună a Prezidiu.ui Sovietului Su
prem al R S.F.S.R. și a Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Ucrainene cu privire la 
transferarea regiunii Crimeea in compone.ua 
R.S.S. Ucrainene.

De aceea, sprijin pe deplin propunerea fă
cută aci ca Prezidiul Sovietului Suprem al 
L.R.S.S. să aprobe propuneraa comună a 
Prez'diu'.ui Sovietului Suprem al R.S.F S.R. 
și Prezidiuiui Sovietului Suprem al R.S.S 
Ucrainene.

D'jr>ă încheierea discuțiilor, 
viețuirii Suprem al U.R.S.S. a aprobai 
nar.imitate decretul 
rea regiuni Cri 
R.S.F.S-R. in comp

In încheiere, a in 
!ov. președintele P 
prem al U.R.S.S.

Cuvîntarea

a
Ș
n

Cuvîntarea ui D S. Korotcenko
Tovarăși!

Prezidiul Sovietului Suprem a.l R.S.S. U- 
crainene împărtășește în întregime propune
rea cu privire , la transferarea regiunii Cri- 
meea din componența Republicii Sovietice 
Federative Socialiste Ruse în componența 
R.S.S. Ucrainene, propunere expusă aici de 
tovarășul Tarasov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprenr-al R.S.F.S.R. și prezin
tă mulțumiri sincere Prezidiului Sovietului 
Su>prem al Republicii Sovietice Federative 
Socialiste Ruse pentru fapta generoasă și 
nobilă a poporului rus.

Luînd în considerare caracterul comun al 
dezvoltării • economice, apropierea teritorială 
și relațiile economice și culturale dintre Re
publica Ucraineană și regiunea Crimeea. re
lații care se întăresc mereu, transferarea re
giunii Crimeea în componența R.S.S. Ucrai
nene este perfect oportună și cons'iluie un 
act de prietenie care dovedește încrederea 
nețărmurită și dragostea poporului rus față 
de poporul ucrainean

Poporul ucrainean știe prea bine că a în
treține o prietenie frățească cu marele po
por rus, cu toate popoarele din țara noastră 
înseamnă a. păși victorios pe calea indica
tă Me Partidul Comunist, pe calea unei vieți 
litiere și fericite, pe calea spre comunism.

Oamenii muncii din Ucraina Sovietică țin 
bine minte și nu vor uita in veacuri că nu- 
măi datorită prieteniei, ajutorului și spriji
nului poporului rus-frate și al altor popoa
re din Patria noastră, datorită grijii perma
nente a Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și a Guver
nului Sovietic, poporul ucrainean a înregis
trat succese uriașe în dezvoltarea economiei, 
în înflorirea culturii națională in 
socialistă in conținut.

Una din manifestările strălucite 
teniei indisolubile dintre popoarele 
este cea de a 300-a aniversare a 
Ucrainei cu Rusia, 
o mare sărbătoare 
ucrainean, rus și a 
niunea Sovietică.

formă și

ate pri?- 
U R.S.S.
reunirii 

marcată anul acesta ca
națională a popoarelor 

tuturor popoarelor din U-
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a'e 
le !'- 
înt.re.

din regiunile sale 
Nurri-ai in țara 

cu putință ca 
mare importanță 

teritorială a unor

prezidiu! So
in li

la transfera- 
componența

lui K. E. Voroșilov
Tovarăși!
Holarirea Prez d 
.R.S.S n legă'-u: 
Prezidii!»! Sxvre: 
Soxretuluî Suire 

i v re b transien

5 Supre

De mai bme de șapte ani de zile colo
nialiștii francezi duc un război nedrept, un 
război care a fost numit pe bună dreptate 
de către popoiut francez „război murdar" 
împotriva poporului vietnamez. Comunicatul 
,'kia! al conferinței de Ia Berlin a miniștrilor 
afacerilor externe ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei 
și Franței cu privire la convocarea in apri
lie a.c., a conferinței dela Geneva care va 
discuta rezolvarea pașnică 
coreeană și indochineză, a avut deaceea un 
larg ecou in întreaga lume.

Înțelegerea la care au ajuns min’ștrii de 
externe la Berlin in problema convocării 
conferinței dela Geneva este considerată de 
către opinia publică mondială ca o victorie 
a politicii de pace a Uniunii Sovietice, poli
tică îndreptată spre slăbirea încordării inter
naționale, ca o victorie a forțelor iubitoare 
de pace de pe întreg globul pămintesc.

Problema indixihineză atrage atenția în 
mod deoseb't, datorită mai ales evoluției 
evenimentelor.

Numeroase personalități de cele mai di
verse opinii se declară pentru rezolvarea in 
m hJ pașnic a problemei indochineze. Astfel, 
;ntr-o declarație tăcută la 22 februarie, pri
mul ministru al Indiei, Nehru, s-a referit la 
reglementarea pe cale pașnică a conflictului 
din Indochina. El a făcut ap I la părțile in
teresate să in: tree să pună capăt operațiu
nilor milhare din Indochina pină la convo
carea conferinței dela Geneva. Acest apel al 
Iu’ Nehru a provocat un viu interes in nu
meroase țâri Pentru încetarea vărsării de 
singe in Indochina, s-a pronunțat de curînd 
și secretarul general al O.N.U., Dag 

; Hammarskjcxld Deasemeni primul ministru 
I al Canadei. Louis Saint Laurent care vizi
tează in prezent India, a declarat în cadrul 

1 unei conferințe de presă că .sprijină in în- 
treg'me și fără nici o rezervă apelul lui 
Nehru care cere încetarea operațiunilor din 

j Indochina-.
In Franța, 

diată a cpei 
ia un avint tot 
actinie de spril

reglementare rapidă

cea mai convingătoare 
dîn S.U.A. iși

Și

a problemelor

Cuvîntarea lui S. !. Rașidov
Tovarăși 1
Transferarea 

nența 'Ucrainei 
selor generate 
Acest important act de stat va contribui Ia 
dezvoltarea economie' dintre popoarele ucrai
nean și rus.

Partidul nostru a unit strîns toate popoa
rele Uniunii Sovietice într-o familie frățească 
unită, în toate etapele luptei 
a păzit 
U.R.S.S. și a transformat-o 
puternică de neînvins care constitue temo'ia 
forței Statului nostru Soviete. Partidul nos
tru ne învață că atît timp cit această prie
tenie există ș' înflorește, nic' dușmanii in
terni nu sînt pentru noi de temut.

.Transferarea regiunii Crimeea în compo
nența R.S.S Ucrainene are loc în zi'.ele în
semnate cînd întregul popor sovietic sărbă
torește cea de a 300-a aniversare a reunirii 
Ucrainei cu Rusia, și va constitui, o nouă 
și strălucită manifestare a înțeleptei politici 
naționale a Partidului Comumst, politică care 
are drept scop dezvoltarea și înflorirea prin 
toate mijloacele a forțelor creatoare și spi- 
ritua'e ale tuturor popoarelor țării noastre. 
Acest lucru este cu putință nurnai în țara 
noastră unde nu există dezbinare națională 
și contradicții naționale, unde viața tuturor 
oamenilor sovietici se desfășoară în condi
țiile unei munci pașnice, constructive pen
tru pacea și fericirea întregii omeniri, unde 
grija pentru om este legea supremă a Gu
vernului Sovietic și a Partidului

Sprijin fierbinte propunerea 
Prezidiului Sovietului Suprem a' 
ș; Prezidiului Sovietului Suprem 
Ucrainene cu privire la transferarea Regiu
nii Crimeea in componența Republicii So
vietice Socialiste Ucrainene.

regiunii Crimeea în compo- 
Sovietice corespunde intere- 
ale măreței noastre patrii.

sa'.e eroice, el 
și întărit prietenia popoarelor 

într-o forță

Comunist, 
comună a 
R S F S.R 
a! R.S.S.

Cuvintcrca lui O. V. Kuusinen
Tovarăși 1
Propunerea comună a Prezidiului Sovie

tului Suprem al R.S F.S R. ș P ez’d’u'ui So
vietului Suprem ai R.S S Ucra'nene merită 
să i se acorde o atenț'e deosebit de nrtre din 
punct de vedere principial, tocmai pen
tru faptul că ea este o nouă și stră

Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R S.S. 
cu privire la iransfetarea regiunii Crimeea 
din componenta R.S.F.S.R. în componenta 

R.S.S. Ucrainene

j: Sspren* a' RSFSR 
ii R.S.S Ucrainene mi

compaieița Repuh! c i Sovet»ce Fe.te'at x-e 
Socialiste Rase ;n o—’i-nența Republic So
vietice Socialiste Ucrainene constituie o do
vadă a întăriri- continue a un-tăți* și prie
tenie1 de nezdruncinat dintre popoare'e rus 
ș. :i.-- linean in ma-ea și puternica fami e 
fră'easca a popoarelor Uniuni* Repub/cikr 
Sov’efice SocSaBste. Acest remarcabil act de : 
o mare importanță de stat confirmă odată ! 
mai mul: că relațiile dmtre republicile so- | 
c aliste un onale suveiane lin U.R.S S. se 
bazează pe o adevărată egalitate în drepturi | 
și pe înțelegerea și respectul leal a* intere- 
selor reciproce îndreptate spre înflorirea tu
turor renubîtcilor unionale.

In istorie nu au existat și n:ci nu au putut 
ex’s'a astfel de relații între state, in trecut, 
și mai cu seamă în caprtalism chiar la baza 
relațiilor dintre state stau tendințele de aca
parări teritoriale, tendințele statelor puter
nice de a se îmbogăți pe seama teritoriilor 
țărilor slabe

Numai în condițiile Uniuni' Republicilor 
Soviet ce Socialiste este cu putință o aseme
nea rezo'vare echitabilă a tuturor probleme
lor teritoriale între republicile unionale, re
zolvare conformă intereselor economice ș; 
gosțwdărești în deplină înțelegere reciprocă, 
prietenie și colaborare frățească a popoarelor 
lor.

Transferarea regiunii Crimeea în compo 
nența Ucrainei este tocmai c manifestare 
concretă a prieteniei dintre popoarele țării 
noastre a prieteniei pe care Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice a făurit-o in de
cursul întregii sale isterii de 50 de ani. Din 
punctul de vedere al dezvoltări' sate istorice, 
din punctul de vedere al situație' sile teri
toriale și economice, regiunea Crimeea are 
o mare însemnătate pentru întregu1 Stat So
vietic. Atît în trecutul îndepărtat cît și în 
trecutul apropiat, dușmanii au încercat în 
repetate rînduri să răpească Rusiei peninsuia 
Crimeea, s-o folosească pentru jefuirea și rui
narea pămînturilor rusești și ucrainene, să 
creeze acolo o bază militară pentru atacarea 
Rusiei și Ucrainei. De fiecare dată insă, po
poarele rus și ucrainean m luută comună au 

. bătut crunt pe cotropitori! insolenți și i-au 
aruncat peste hotarele Crimeei. care a lost 
și va rătnine întotdeauna un bastion sov'elic 
pe Marea Neagră Ucraina șî Crimeea șînt 
strîns legate prin comunitatea intereselor 
economice și prin apropierea teritorială 
După Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie legăturile economice și culturale dintre 
ele au crescut 
mult.

Transferarea reg unii Crimeea în' compo
nența R.S.S. Ucrainene va îniări, fără în
doială și mai mult are.-te legături tradițio
nale.

Tovarăși 1
Acest act prietenesc are Ioc în zilele cînd 

oamenii sovietici sărbătoresc în mod solemn 
remarcabila dată istorică — cea de a 300-a 
aniversare a reunirii Ucrate- cu Rusia, 
această mare sărbătoare naționa'ă nu numai 
a popoarelor ucrainean și rus, ci și a tuturor 
popoarelor Un'unii Sovietice 
poarelor U.R S.S este urre d n cele 
semnate temelii ale Statului n xstru 
multinațional izvorul forței s=‘e de 
a înfloririi și puteri' sale. Noi șt' 
bucură că popoarele
toate celelalte popoare f'ățețti ale necuprin
se; noastre țări, conduse de gloriosul nostru 
Partid Comunist vor dezvolta și întări și de 
ac: înainte prietenia io- frățească de nezdrun
cinat.

Să se în’ărească șî să înflorească marea 
ș: iubita noastră patrie — Uniu lea Republi
cilor Sovietice Socialiste!

și s-au adîncit deosebit <te

Prietenia po- 
mai in- 

Socia'isl 
nebiruit, 

m și ne
rus și ucrainean șt

și strinsele 
Prezi-

Avînd in vedere caracterul comun al economiei, apropierea teritorii li 
legături economice și culturale dintre regiunea Crimeea și R.S.S Ucraineană, 
diul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste hotărăște:

Să aprobe propunerea comună a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.F S.R.Sg aprobe propunerea comună a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.F S.R. și 
a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S, Ucrainene cu privire la transferarea regiunii 
Crimeea din componența Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse in 
Republicii Sovietice Socialiste

Moscova, Kremlin
19 februarie 1954

Ucrainene.
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem

K- VOROȘILOV
Secretar al Prezidiului Sovietului Suprem

N PEGOV.

componența

al U-R.S.S.

al U.R.SS

-

aișcarea pentru încetarea ime- 
,junilor militare din Indochina 

m*i mare Datorită stării 
it, pină și unii membri ai 
iei, srnt ne» uiți sa se pro- 
îgkmentarea pașnică a pro- 
leze Observatorul parlamen- 
_Le MonJe*. Jacques Fauvet 

acești, pc Pnj] Reynjud. 
umjt, Edgar Faure și Jacquei 

rare, încă înainte de plecarea lui Bidault la 
cuofermța de b Berli.i, „au cerut insistent 
ca mi ristrul aîaceril -r externe sa ioloseasca 
toate posibilitățile pentru a se rezoha 
„chestiunea onvucării unei conferințe p--n- 
tru problemele asiatice șt mai ales pentru 
problema Indochinei".

Cercurile big"’ ale opiniei publice din 
Franța văd în hutărirea conferinței de la 
Berlin cu privise la convocarea conferinței 
de la Geneva posibilitatea de a se pune 
capa; con iictului induchinez Ziarul „Le 
Monde" subliniază ca ,.in Asăa și mai ales 
in Indochina a sosi: timpul pentru tratative", 
in ziarul „Liberation", Marcel Fourrier cere 
guvernului francez să întreprindă încă pină 
la convocarea conierinței dele Geneva toate 
măsurile pentru încheierea armistițiului in 
Indochina, „intrucit cei patru miniștri s-au 
ințeles pentru începerea tratativelor pașnice 
și au stabilit data începerii acestora de ce 
să mai prelungim vărsarea de 
cu o zi ? — întreabă Fourrier 
gică a conferinței de la Berlin 
țiul Aceasta depinde numai 
nostru”.

Sfidind însă voința de pace 
a poporului francez dornic i 
capăt războiului colonialist, sfidind totodată 
voința unanimă a popoarelor lum'i de a se 
ajunge prin tratative la o destindere a ac
tualei situații internaționale, cercurile agre
sive din S.U.A. uneltesc in fel și ch’p pentru a 
menține focarul de război 
Acest lucru reese pe deplin 
rile presei americane, cit și 
țiuni întreprinse de politicienii americani în 
Indochina Astfel, în timp ce majoritatea 
ziarelor de pe glob au salutat cu satisfacție 
perspectiva rezolvării pașnice a problemei 
indochineze care s-a piolilat în urma acor
dului realizat la Berlin, presa munoipoluri- 
lor din S U.A. scrie, de pildă că „autorită
țile din Washington sînt îngrijorate de 
creșterea generală a stării neutralise din 
Franța și de dorința tot mai viu manifestată 
a francezilor de a se ajunge la o înțelegere 
cu privire la reglementarea războiului in 
Indochina" (corespondentul din Washington 
al ziarului „Christian Science Monitor") 
Alte ziare chiamă fățiș ta extinderea războiu
lui în Indochina; ziarul „New-York Times", 
de pildă, subliniind că „planul convocării 
unei conferințe pentru problemele Extremu
lui Orient, punîndu-se un accent deosebit pe 
Coreea și Indochina, trezește mari speranțe 
mai ales în Franța" și că „discutarea acestor 
probleme constitue un ternei de optim'sm", 
cere „să fie elaborate planuri și să fie dusă 
o politică pornind dela presupunerea că nu

peal'u
inooo

singe măcar 
Urmarea lo- 
este armisti- 
de guvernul

■ și înțelegere 
de a se pune

din Indochina, 
atît din relată- 
din ultimite ac-

se prevede o 
ușoară".

Dar, dovada 
cercurile agresive 
toate speranțele nu in realizarea păcii c> în 
lărgirea și intensificarea războiului din Indo
china, o constitue masurile practice luate n 
prezent de puterile occidentale și mai ales 
de Washington in această parte a lumii 
Recent, a sosit în Indochina ministrul apă
rării naționale al Franței, Rene Pleven și o 
serie de geneiali americani, francezi și en
glezi. Ei au ținut o serie de conferințe la 
care au discutat o singură problemă și anu
me — cum să iirtensiiice operațiunile mili
tare în Indochina. Rene Pleven împreună 
cu alți demnitari francezi a avut in Vietnam 
o întrevedere cu Harold Stassen, directorul 
oficiului american pentru operațiunile cu 
străinătatea (fosta direcție pentru așa zisa 
securitate mutuală). In timpul tratativelor 
s-a discutat problema sporirii livrărilor de 
armament american pentru trupele colonia
liste franceze și pentru guvernul marionetă 
din Indochina. După ce și-a terminat mi
siunea in Indochina, Rene Pleven a plecat 
mai departe In turneu la .Washington. Po
trivit relatărilor agențiilor de presă, Pleven 
a plecat in S.U.A., „pentru a discuta cu re
prezentanții autorităților americane metodele 
pentru a face mai eficientă contribuția 
S.U.A. la lupta împotriva Vietminului" 
(R. D. Vietnam)

Statele Unite au depus și depun eforturi 
considerabile pentru a lărgi războiul in In
dochina Astfel S U.A. au trimis in Indo
china peste 700 bombardiere și avioane de 
transport 1400 tancuri și autovehicule blin
date, 16000 camioane, 350 vase de război, 
240.000 09u cartușe, 15.000.000 proiectile de 
artilerie. La începutul lunii februarie a.c. a 
sosit in Indochina al 400-lea vas american 
'Încărcat cu armament și muniții pentru tru
pele iraticeze.

Dar Waslimglonul nu se limitează numai 
la livrări de armament Urzelile merg mult 
mai departe Astfel, la inspirația generalului 
american Hull. Li Sin Man s-a oferit să 
trimită trupe lismmaniste în Indochina, 
pentru a scoate, chipurile, pe francezi din 
impas. Conientțnd acest fapt, ziarul indian 
„Nat! mal Herald" scrie că „din punclul de 
vedere al lui Huli, lucrul cel mai important 
este că această măsură înseamnă un „război 
al asiatici'or .input iva asiat'cilor" sub stea
gul O N U. dar >n interesul puterilor Occi
dents e“. Pe aceeași linie merge și planul 
SUA. pentru iniei venția armatei lailan 
deze in Indochina Agenția „Un'ted Press" 
relata la 13 tebruarie că Donovan — am
basadorul S U A. :n Tailanda — elaborează 
împreună cu guvernul tailandez planul de 
intervenție în conflictul din Indochina.

Nu numai pe aceste căi oarecum ocolite, 
dar chiar in mod direct S U A. caută să ob
țină participarea nemijlocită a forțelor loi 
armate în Indochina, — aceasta pentru a 
prelua conducerea operațiunilor militare și 
pentru a transforma Indochina într-o colo
nie și o bază militară americană la fron
tierele R P Chineze. Intr-o telegramă trans
misă recent din Tokio, agenția International 
New Service anunța că 600—700 ofițeri și 
soldați din aviația americană f —f~ 
Indochina pentru a participa 
potriva Vietnamului

Unele certuri politice din 
festă tot mai mult îngrijorarea 
clicii militariste americane, 
lărgteea amestecului direct al S U.A. în tre
burile Indochinei. Corespondentul din 
Washington al ziarului „Le Monde", Henri 
Pierre, scrie' „Prietenii amiralului Radford 
generalii Gadiel, Van Fleet și alții încearcă 
fățiș să ia sub controlul lor conducerea răz
boiului din Indochina Cum pot crede ei că 
francezii vor consimți să piardă controlul 
asupra războiului sau păcii șj vor rătnîne 
simpli executatiți ?“

Faptele arată că în calea 
cale pașnică a problemei 
cercurile , agresive din 
cercurile guvernante din Franța legate dr 
acestea și care silit gata 
bo'ul murdar".

Popoarele din Indochina dornice de pace 
și libertate urmăresc însă cu vigilență ma
nevrele dușmanilor păcii și colaborării Eh 
luptă cu arma în mină pentru Independența 
patriei lor Numai in ultimele două luni co
lonialiștii francezi au pierdut 28 000 de oa
meni în luptele de pe fronturile din .Vietnam 
și Patet Lao In cursul campaniei de iarnă 
și de primăvară, forțele armatei populare 
vietnameze au eliberat provinciile Lai Ciau 
și Kont-um cu o suprafață totală de 24.000 
km p și cu o populație de peste 300 000 de 
oameni.

Popoarele iubitoare de pace din întreaga 
lume sînt alături de lupta dreaptă pentru 
libertate și independență națională a popoare
lor din Indochina și sprijină din toată inima 
orice pas făcut înainte spre reglementarea 
conflictului îndochinez

că 
pun

au sosit în 
la războiul im-

Franța iși tnani- 
față de acțiunile 
care urmărește

rezolvării pe 
indochineze, stau 
S U.A. precum ș'

să continue „răz-

D. MIHAIL

Lucrările Congresului al VI-lea 
al Partidului Comunist Bulgar

(Agerpres). — A.TB tranșSOFIA 27
m'te:

In ședința
Congresului al VI-lea al Partidului Comu
nist Bulgar la dezbaterile pe ma ginea, ra
poartelor de activitate a Comitetului Centra' 
al Partidului și Cotnis'ei Centrale de Revizie, 
a luat cuv ntul Anton lugov. membru al Bi
roului Paliile al C.C. a' P.C. Bu'gar. care 
a rostit o amplă cuvîntare.

El a arătat că succesele obținute de poporul 
bulgar în perioada dintre Congresele a! V-'.ea 
și al VI-lea ale Partidului, -jonfirtnă forța și 
viabilitatea regimului democrat popular, su
perioritatea iui față de reglmi! capitalist. 
După ce s-a ocupat de uriașa muncă organi
zatorică a Partidului Comunist Bu'gar, care

din seara de 26 februarie a

Situația
BEIRUT 27 (Agerpres) — TASS Si

tuația din Siria continuă să rămină încor
dată Postul de radio Alep a anunțat că co
mandamentul trupelor răsculate din districte
le mili'are de nord, de est de vest și cen 
trai nu recunoaște nici o declarație, care 
vine din Damasc.

După cum re a tea ză ziaree libaneze, de 
fapt Siria este divizată in prezent in doua 
părți Marele stal major generai, in frunte cu 
Șukeir. șeful marelui stat major, sprijină 
pe preșoJlntete provizoriu al republicii. Ma- 
atnun Kazberi. ales de par’ament. in vre ne 
ce trupee din regiunile din nordul țării și 
din *■» ia Centrală retuză să recunoască se 
succesorul lui Ș:șakli Ziarul „Telegraf" re 
latează că comandamentul trupe'or răsculate 
a trimis lui Kazberi un ultimatum în care 
îi cer să demisioneze imediat și să dizo ve 
parlamentul Ziarul arată că la 26 februarie

Turneul internațional 
de șah

Sîmbătă după amiază s-au jucat partidei® 
întrerupte din primele două runde a'.e turneu
lui internațional de șah al R.P.R., care se 
desfășoară in sala Teatrului C.C S

Fără să mai reia jocul, Bălanei a cedat la 
Nejmetdinov șl Șandor la Filip. Tut fără jcc, 
maeștri sovietici Nejmetdinov șt Korcinoi au 
convenit la remiză.

TînărU'l șahist Victor Ctocîltea și-a valori
ficat cu precizie avantajul material pe care-1 
avea la întrerupere în p-airtida cu maestrul 
sovietic Semen Furman și la mutarea 63 « 
obținut o victorie prețioasă.

Maestrul internațional Pachman (R. Ceho
slovacă) n-a reușit să concretizeze superiori
tatea pe care o avea la Paoli. Maestrul iu
lian a reușit să forțeze remiza după o serie 
de complicații interesante.

In partida cu Wade, campionul polonez 
Sliwa a cîștigat după 57 de mutări, in schimb 
maestrul din Noua Ze-elandă a obținut victo
ria in partida cu Paoli pe care o intrerupsese 
cu un pion în plus.

Bălănel s-a apărat corect în finalul parti
dei cu O-KeLy, și după manevre îndelungate 
care n-au dus la nici un rezul.at, partida s-a 
terminat remiză.

Partida Szabo — Furma-n s-a soldat cu re- 
nlză in urma repetării de trei ori a aceleiași 
poziții.

După două runde în clasament conduc 
Corclnoi (U.R.S.S.), Nejmetdinov (U.R.S.S.), 
Pachman (R. Cehoslovacă), Holnziv
(U.R.S.S.), K’.uger (R.P. Ungară) și Filip
(R.Cehoslovacă), cu cite l‘/2 puncte. Urmea
ză Ciocî'.tea (R.P.R.) Troianescu (R.P.R,), 
Sliwa R.P. Polonă) Stah'berg (Suedia). Șan
dor (R.P. Ungară), Wade (Noua Zeelandă), 
O’Kelly (Be'gia) cu cîte 1 punct, Furman 
(U.R.S.S.), Paoli (Italia), Bălănel (R.P.R.), 
Szabo R.P.R. '/2 “ '
zero puncte.

Astăzi este zi 
desfășura runda 
toarele partide: , ...... _
Pao!, O-Kelly—Voiculescu, Nejmetdinov — 
Filip, Szabo—Bălănel, CiociT.ea—Korcino’, 
Kluger—Furman, Troianescu-Stahlberg, Sli' 
wa—Holmov.

la construi- 
a vorbit de 
întăririi or- 

cu

nu 
ob- 

atenția

a însuflețit și mobilizat pop irul 
rea socialismului. Anton lugov 
problemele creșterii partidului, a 
ganizuțiilor de partid ș- a legăturii lor 
masele de oameni a' muncii.

Anton lugov a subliniat că partidul 
trebuie să Se mulțumească cu succesele 
ținute c- trebuie să-și concentreze 
asupra lipsurilor care mai dăinuie.

Anton lugov a consacrat o mare parte din 
cuvintarea sa problemelor legate de activi 
tatea industriei grele, de l'chidarea dispro
porției ș: gîtuirilor în economia națională.

Genera'ul-eolonel Pa icevski ministrul apă
rării naționa'e a rostit o cuvî.itare consa
crată succeselor în pregătirea de luptă 
politică a Armatei Populare Bulgare,

din Siria

și

1 Si-
unor

puncte și Voiculescu R.P.R.

de repaus, iar rnîine se va 
treia care cuprinde urma- 
Pacnman—Wade, Sandor—

Intîlnire internafională de haltere
In sala de sporturi „Dinamo" .din Capita

lă se va desfășura astăzi, cu începere de la 
ora 10 dimineața. întîlnirea internațională 
prietenească de haltere dintre echinele se
lecționate ale R P.R. și R.D. Germane.

Halterofilii germani, care au sosit în Ca
pitală simbătă dimineața, vor prezenta o 
formație in frunte cu maestrul sportului 
Siebert Gunther, campionii R.D. Germane, 
Georg Miske și Gerhart Schu'tze.

Din echipa țării noastre fac parte Ion 
rău. Gh Mănăilescu, Gh Purcărea, 
Enciu, Eremia Dancea, Silva Cazan 
alții.

Bi
llie

Șt

Știri sportive
• Ieri, urma să 

tîlnirea de fotbal 
București și Metalul Cîmpla Turzii, contind 
pentru turneul de calificare în campionatul 
categoriei A. Din cauza ploii căzută in 
timpul nopții, care a făcut impracticabil te
renul de joc de pe stadionul Locomotiva, 
acest meci a fost aminat.

• La 26 februarie, imprima zi a campiona
tului mondial de hochei pe gheață, care se 
desfășoară la Stockholm, echipa Uniunii So
vietice a intihiit echipa Finlandei. întîlnirea 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 7—1 (2—0; 
3—1 ; 2—0) in favoarea echioei Uniunii So
vietice.

Ul'imut joc din prima zi a campionatelor 
s-a disputat între echipele Suediei și Norve
giei. Victoria a revenit jucătorilor suedezi 
cu scorul de 10—1 (3—0; 4—0; 3 — 1).

• La 26 februarie s-a desfășurat rel de al 
doilea tur al turneului internațional de ho
chei rusesc (bandy), la care participă echi
pele selecționate ale U.R.S.S., Norvegiei, 
Suediei și Finlandei;

La ora 14. pe gheață și-au făcut apariția 
echipele Uniunii Sovietice și Norvegiei. Me
ciul a luat sfîișit cu victoria e.'hipei Uniunii 
Sovietice, care a înscris 8 puncte fără să 
primească nici unul.

Cu mult interes a fost urmărită întîlnirea 
vintre echipele Suediei și Finlandei, care s-a 
terminat cu storul de 4—4.

După turul doi, în fruntea clasamentului 
se găsește echipa Uniunii Sovietice cu 4 
puncte. Pe tocul doi se află echipa Suediei 
c'J 3 .puncte, urmată de Finlanda cu I pu.net 
și Norvegia zu zero puncte.

• Vineri după amiază a luat sfirșit la 
Budapesta turneul internațional de lupte li
bere ia care au participat echipele selecțio
nate ale Uniunii Sovietice, R. P. Ungare, R. 
P. Bulgaria și R. Cehoslovace. In ultima zi 
a turneului, prima echipă a Un’unii S<>vietice 
a întrecut cu 7—1 echipa R P. Ungare.

Clasamentul final al turneului este urmă
torul; I. U.R.S.S. I. - 8 puncte. 2. R. P. 
Ungară — 6 puncte, 3. U.R.S.S. II — 1 
puncte, 4. R. P. Bulgaria 2 puncte, 5. R. Ce
hoslovacă 0 puncte.

• La 27 februarie a sosit la Moscova lotri! 
reprezentativ de box al R.P.R.

Boxerii romîni vor participa 1< frei întîl- 
niri prietenești cu cei mai buni boxeri so- 
viet’ci.

trad în- 
Spartac

la Homs, in casa fostului președinte al 
rtci. Atasi. a avut loc o consfătuire a t 
oameni politici din Siria

După cum arată ziarul „AMiaiiat", parti- 
ctpanții te această consfătuire au hotărit, >.u 
eonstmțăniintul comandamentului trupelor 
răsculate, să sprijine cererea cu privire la 
abrogarea constituției și la tonnarea unui 
guver î ..pe o bază nouă"

Presa libaneză publică comentarii ale pre 
sei străine in 'egătură cu evenimentele din 
Siria. In esență, aceste comentarii arată că 
mersul evenimentelor din Siria urmărește 
traducerea in practică a proiectului englez de 
crearea așa numitei „Semilune fericite", 
din care urmează să facă parte Irakul, Siria, 
șl Transiordank. Potrivit concepției adepți- 
lor săi, această uniune trebuie să se gă
sească sub influența Angliei.

Spectacole
duminică 28 februarie 1934

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet ai 
R.P.R. : Dama de pică (seara). Teatrul ce 
Stat de Operetă: Vînt de libertate (ora 10,30). 
Casa cu trei fere (seara): Național „I L. Ca- 
ragiale" (Studio): Revizorul (o-’a 10). Viață 
nouă (ora 1,5). Ultima oră (seara). Național 
„I. L Caragiale" (Comedia) Floarea purpu- 
rie (orele 10 și 1-5), Mielul turbai (sea.-i); Mu. 
nicipal- Treizeci de arginți (ora 10). Lumina 
de ia Ulmi (seara): Studioul Actorului de Fii n 
„C Nottara”: Micii burghezi, (seara). Arma, 
tei (B-dul Grai Magheru): Jucători’ de cărți 
și Căsătoria (ora 10). Vlaieu Vodă (seara); 
Muncitoresc C.F.R Giuleșli): Titanic vals 
(ora l'o); Teatrul Evreesc de Stat: Bolnavul 
închipuit (seara); Ansamblul de Estradă ai 
R.P.R : Concert de muzică distractivă (orele 
16 și 19,45).

CINEMATOGRAFE: Republica. București, I. 
C. Frimu. Inf.ățirea intre popoate: O scrisoare 
pierdută; Patria, Elena Pavel: Pumnul de fier; 
Lumina: Aventurile lui Alioșa Ptițîn: Victoria: 
Rețeaua morții. Maxim Gorki: Gasa comună; 
Protecția muncii; Cîiitccul preriei; 8 Martie: 
Comoara din insula păsărelelor; Vasile Roaita: 
Aventură la Castel; Cultural: Ceapaev; Grivița: 
Undeva in Bizonia; Flacăra: Copilărie fericită. 
Meciul Internațional de fotbal R.P Ungară- 
Anglia. Pisoiul neascultător (desen animat); 
T Vladimirescu: Zona de vest: Arta: Batalio
nul de mare. Miorița: Sub vechea monarhie; 
23 August: Fata eu părul cărunt; llie Pintilie: 
Vestitorul vremurilor noi (Belinski), 8 Mai; 
Intilnire pe ring; Volga; l.upiăiorii poporului, 
Cîntecul preiiei; Rahova: Chiria primește an
samblul R.P R ; Olga Bancic: Revizorul; C. 
David: Stepau Razin: Gb. Doja; Corăbiile 
atacă fortărețele (Amiralul Ușakov, seria a 
11-a); Dohca Simo Arena celor curajoși; 
1 Mai; Brigada Kotovski, Alex. Popov: Co
moara: M Eminescu: Cîntărcțul stepelor; Bo- 
leslaw Bierut: Doctor Semeb.veis.
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