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Cum pot fi folosite Ioturile individuale 
pentru cultivarea cu legume
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Pentru sporirea producției de legume, 
fructe și struguri de masă

Pregătiri de primăvară

Hotărîrea Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la îmbunătățirea siste- 
mu lui de contractare a legumelor, semin
țelor de legume, fructelor și strugurilor 
de masă este de o deosebită însemnătate 
pentru sporirea producției în aceste ra
muri, în vederea îmbunătățirii aprovizio
nării populației. Prevederile Hotărîrii 
conștitue un bun mijloc de a stimula pe 
producători pentru creșterea producției de 
legume, fructe și struguri.

Așa se explică faptul că hotărîrea a 
fost primită cu interes de oamenii muncii 
dela sate și că în scurtă vreme s-au în
cheiat numeroase contracte. Intr-o știre 
publicată zilele trecute se comunica rezul
tatul semnificativ că în regiunea Iași pla
nul de contractare-la legume și fructe a 
fost depășit cu 14 la sută. Succese în
semnate s-au înregistrat și în alte locuri. 
Aceasta demonstrează puternic că îmbu
nătățirea sistemului de contractare la a- 
ceste produse agricole va duce la rezul
tate deosebite.

Nu se poate socoti însă că lucrurile vor 
merge de la sine datorită prevederilor 
hotărîrii. Se cere să consolidăm aceste 
succese, să întărim munca de explicare a 
hotărîrii, de aplicare în viață a- măsuri
lor ei.

Măsurile luate pentru ridicarea produc
ției de legume, fructe și struguri se în
cadrează în programul de măsuri, elabo
rat de plenara lărgită a C.C.. al P.M.R. 
din 19-20 august 1953 în vederea dezvol
tării continue a economiei naționale și a 
ridicării simțitoare a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Extinderea zonelor legumicole în jurul 
Capitalei ca și a altor orașe și centre 
muncitorești, asigurarea condițiilor pentru- contractată, 
aplicarea regulilor științei înaintate în ----- 1
scopul ridicării productivității acestor 
zone și asigurarea pe aceste căi a unei 
cantități mai mari de legume decît cea 
obținută pînă acum — toate acestea au o 
foarte mare însemnătate în îmbunătățirea 
aprovizionării populației muncitoare.

Contractarea unor suprafețe mari 
tru cultivarea de legume, fructe, și 
guri de masă, produse care conțin 
semnate cantități de vitamine și alte 
stanțe puternic hrănitoare, va duce nu 
numai la asigurarea pieții orașelor și 
centrelor industriale cu aceste produse 
dar și la o scădere simțitoare a prețuri
lor, mărind astfel puterea de cumpărare 
a oamenilor muncii. Deaceea. pentru pro
ducători contractările de legume, în spe
cial, constituie o datorie patriotică In 
același timp, pe baza hotărîrii, producătorii 
se bucură de Însemnate avantaje. Inles 
nir'le .prevăzute în hotărîre, ca avansuri 
în bani, materiale pentru construcții, re
duceri de impozite pentru terenurile con- 

... tractate, scutiri de cote etc. constituie un 
stimulent important pentru producători 
m munca lor de ridicare a producției.

Așa cum prevede hotărîrea, contrac- 
tanții vor avea posibilități mai bune de 
muncă asigurîndu-li-se materiale, sprijin 
fitosanitar, asistență agrotehnică, ceea ce 
va duce la realizarea lucrărilor în gră
dini de legume, livezi de pomi și vii în 
condiții superioare.

Producătorii care vor încheia contracte 
se vor bucura de scutirea cotelor obliga
torii pentru suprafețele cultivate cu le
gume și semințe de legume contractate. 
Pentru obținerea de îngrășăminte chimice 
statul va sprijini pe contractanți, supor- 
tînd 50% din valoarea totală a îngrășă
mintelor. Contractanților li se vor da pe 
credit unele soiuri de semințe pentru cul
tura de legume și cultura semințelor de 
legume cu reducere de 75%. în afară de 
fasole, mazăre, cartofi timpurii sau de 
vară. Guvernul a hotărît totodată -reduce
rea normelor de venituri mijlocii prevă
zute asupra impozitelor agricole la supra
fețele de teren pentru care s-au încheiat 
contracte de predare a producției către or
ganizațiile contractante.

Pentru producător este deosebit dV im
portantă asigurarea utilajului și a mași
nilor. Pri.i hotărîre se stabilește că statul 
acordă ajutor contractanților care au 
pompe și motoare destinate irigării cul
turilor. Așa, de pildă, lor li se vor vinde 
carburanții și lubrefkinții necesari pro 
ducției la prețurile fixate pentru unitățile 
de stat. Toate acestea sînt măsuri care 
ajută producătorilor să pregătească cu 
mai multă ușurință condițiile pentru înce
perea munci! și atrag pe mulți țărani 
muncitori, să încheie contracte pentru le
gume și fructe spre a beneficia de aceste 
avantaje.

pen- 
stru- 

în-
SU li

O altă problemă importantă pentru 
producători constă în asigurarea fonduri
lor pentru procurarea de semințe, utilaj 
etc. Ținînd seama de aceste necesități ale 
producătorilor, hotărîrea stabilește că ce
lor care contractează li se vor acorda 
avansuri în numerar, ce reprezintă pînă 
la 30 la sută din valoarea producției con
tractate.

Măsurile urmăresc îmbunătățirea siste
mului de contractare a semințelor de le
gume stimulînd pe producătorii contrac- 
tanți care vor preda o cantitate ce de
pășește producția contractată pentru fie
care fel de sămînță, prin acordarea unor 
prime de producție în valoare de 60 la 
sută din prețul de contractare. De asemeni, 
contractanților producători individuali li 
se acordă dreptul să cumpere la prețuri 
reduse, după predarea recolte', pentru fie
care 50 kg. sămînță de varză timpurie, 
varză de vară, varză roșie și gulioare, cîte 
un metru cub de cherestea, 2 kg. de sodă 
caustică, 20 m. pînză De avantaje ase
mănătoare se bucură pentru predarea fie
cărei tone de arpagic.

Hotărîrea constituie un puternic stimu
lent atît pentru producătorii individuali, 
cît mai ales pentru gospodăriile agricole 
colective și întovărășirile agricole în spo
rirea producției de legume, fructe și stru
guri. Astfel, în cazul respectării graficelor 
de livrare, gospodăriile colective vor primi 
un spor de preț de 30 la sută, Iar înto
vărășirile agricole un spor de preț de 20 
la sută peste prețurile fixate de comi
tetele executive ale sfaturilor populare 
pentru gospodăriile individuale. Iar în ce 
privește contractările de semințe de le
gume, în cazul că vor depăși producția

• gospodăriile colective vor 
primi avantajele în produse industriale, 
acordate gospodăriilor individuale, majo
rate cu 20 la sută, iar întovărășirile cu 
10 la sută..

Sprijinul acordat de către stat trebuie 
să fie un stimulent pentru contractanți și 
în sens;;! că el va fi folosit în întregime, 
cu chibzuință și pricepere pentru obține
rea unor recolte bogate la hectar.

Tineretul se alătură eforturilor tuturor 
oamenilor muncii pentru a se traduce în 
viață măsurile prevăzute de această Hotă
rîre. Organizațiilor utemiste le revine ast
fel sarcina să ducă o temeinică muncă 
politică în rîndui utemiștilor și tineretu
lui pentru a face cunoscută Hotărîrea Con
siliului de Miniștri al R.P.R. cu privire 
la îmbunătățirea sistemului de contrac
tare a legumelor, semințelor de legume, 
fructelor și strugurilor <?e masă și astfel 
să mobilizeze tineretul în munca pentru 
ridicarea producției de legume și fructe 
Folosirea celor mai variate metode de 
popularizare — afișarea în locuri vizibile, 
Citirea în colectiv a Hotărîrii, discuții în 
jurul ei în diverse ocazii sau în gazetele 
de perete — toate acestea prezintă o mare 
însemnătate. Utemiștii 
lămurească și părinții 
prevăzute în Hotărîre. 
printre primii care să 
pentru cultivarea de 
struguri. Organizațiile 
utemiștii care lucrează 
zațiilor contractante să lupte cu tot ela
nul pentru aplicarea întocmai a măsurilor 
prevăzute în hotărîre.

Comitetele regionale și raionale U.T.M. 
au sarcina să îndrume cu mai multă a- 
tenție munca tinerilor și utemiștilor cul
tivatori de legume și fructe. Important în 
acest sens este ca utemiștii și tinerii să 
dea un puternic sprijin la munca în sere 
și răsadnițe, la folosirea metodei de cul- 
tivare a legumelor în cuburi și ghivece 
nutritive, la respectarea întocmai a indi
cațiilor științei pentru cultura legumelor, 
pentru îngrijirea pomilor și a viilor.

O deosebită atenție trebue să fie acor
dată cultivării legumelor pe loturi indi
viduale, care co'nstitue o cale eficace de 
îmbunătățire a aprovizionării cu legume 
și zarzavaturi a muncitorilor șj funcțio
narilor Utemiștii și tinerii muncitori și 
funcționari trebue, să Fie sfătuițj de către 
organizațiile de bază U.T.M- să cultive 
cu legume asemenea loturi și să facă 
toate lucrările, cum sînt însămînțările, ră
sadurile etc., pentru a obține astfel recolte 
bogate.

Utemiști și tineri din domeniul agricul
turii ! Să muncim cu pricepere și însufle
țire pentru cît mai multe contractări de 
legume, semințe de legume, fructe și stru
guri, pentru recolte cît mai bogate în 
aceste ramuri pentru aprovizionarea popu
lației și ridicarea nivelului de viață al 
poporului nostru muncitor.

★ ★

Postul utemist de control 
sprijină reparațiile

Una din principalele sarcini ale organiza
ției de bază U.T.M. din S-M.T. Băilești în 
perioada actuală, a reparării mașinilor și 
unelte'or agricole a fost reorganizarea și în
tărirea postului utemist de control.

Ca urmare a îndrumării și sprijinului dat 
de către organizația de bază U.T.M. mem
brii postului utemist de control, au întărit 
simțitor activitatea de producție pe locurile 
în care muncesc. Secretarul organizației de 
bază U.T.M. Oprea Ghenciu, a făcut un in
structaj cu postul utemist de control, îndru- 
mînțlu-l cum trebuie să-și desfășoare activi
tatea.

Tovarășul Ștefan Cociabă, responsabilul 
postului utemist de control, dovedește multă-l 
străduință în această activitate. El urmăreș-.; 
te după planul de muncă activitatea membri
lor postului, ține permanent legătura cu 
organizația de bază U.T.M. șl conducerea 
stațiunii, sezlsînd la timp lipsurile.în. desfă
șurarea procesului de producție.

In urma muncii depuse de postul ute
mist de control, utemiștii Mihai Trusmlescu, 
Petre Iovița șf Ștefan Mustățea care înainte 
vreme aveau slăbiciuni îr» muncă' fac acum 
lucrări de bună calitate și la timp, consti
tuind un bun exemplu pentru ceilalți' meca
nizatori.

Dr. Ing. D. Andronicescu
" - Directorul secției de legumicultura 
î'n ----- *=*-----

fi schimbate 
tor ; ceea ce 
faptul că unele din ele pot fl cultivate inter
calat, iar altele se pot rîndui una după alta 
pe același teren în cursul unui an. Așa, de 
pildă, salată, morcovi, sfeclă roșie, pătrun
jel, se pot cultiva pe marginile straturilor 
în care sînt însămînțate 
salata și ridichiile de lună 
tercalat, între cuiburile 
dovlecei.

Folosirea de două ori în 
aceluiași teren, prin culturi succesive, duce 
la mărirea cantităților de legume obținute 
de pe lotul individual. Unele legume, avînd 
nevoie de o perioadă mai scurtă de timp de 
la însămînțare pînă la recoltare, lasă terenul 
liber și în acest teren se pot cultiva alte 
legume.

Așa, în terenul în care s-a însămînțat sa
lată, spanac și ridichi de lună, după recol
tarea acestora se pot cultiva pătlăgele roșii 
de toamnă. După mazărea pentru păstăi, 
după ceapa de arpagic și usturoiul verde 
se poate cultive varză de toamnă. Dacă se 
cultivă cartofi timpurii încolțiți, o parte din
tre aceștia pot fi recoltați mai devreme, in 
luna iulie. Pe terenul rămas liber în acest 
fel, se poate cultiva fasole de toamnă pentru 
păstăi, sau castraveți de toamnă. Se pot 
face numeroase asemenea combinații de cul
turi care să ducă la folosirea cît mai chib
zuită a terenului, la obținerea unor recolte 
cît mai mari de pe lotul individual

De pe un lot de 100—300 metri pătrați 
cultivat cu legumele arătate mai înainte, se 
pot obține cam următoarele cantități de pro
duse : pătlăgele roșii 90—150 
30—60 kg., fasole și mazăre 
ceapă și usturoi 20—40 kg., 
dovlecei 15—45 kg., verdețuri 8—15 
varză timpurie 20—50 kg., varză de toamnă 
50—100 kg., morcov, pătrunjel, sfeclă roșie 
30—60 kg. Acestea sînt recolte mijlocii, so
cotite atunci cînd nu se fac culturi interca
late, cultivări pe marginea straturilor și cul
turi duble. Folosind aceste metode și dînd o 
îngrijire atentă legumelor și zarzavaturilor de 
pe lotul individual, fiecare mpneitor și fu-nc- 

mai mari 
chiar du-

Cultivarea legumelor 
pe loturi individuale 
de către muncitori și 
funcționari a dat 
general rezultate bune. Atunci cînd eu fost 
bine lucrate, loturile primite în folosință au 
dat recolte ce au satisfăcut în mare măsură, 
iar uneori chiar în întregime, nevoile de con
sum ale familiilor ce le-au lucrat. Aceasta 
bine înțeles, cînd lotul respectiv e fost curățat 
și săpat sau arat adînc, cînd au fost folosite 

cînd s-au ales 
s-au cultivat, 
să fie folosită

îngrășăminte, cînd s-a irigat, 
cu chibzuință plantele care 
astfel încit suprafața lotului 
în întregime.

De multe ori, terenurile din 
folosință loturi individuale 
funcționarilor sînt foste locuri virane, care 
nefiind lucrate de ani de zile, sînt îmburuie- 
nite în mare măsură. Pentru înlăturarea bu
ruienilor — dușmani primejdioși ai culturi
lor, de legume — trebuie sa se ia toate mă
surile,posibile. Cel mai bine este 
sau să se sape adine pămîntul, 
continuie distrugerea buruienilor prin gră- 
părî repetate. După ■ • • ■
burtfienile se vor 
plivit.

£a să crească și 
dea roade cit mai mari — legumele trebuie să 
aibă la dispoziție hrană și apă. Hrana tre
buie să fie asigurată, mai ales in cazul tere
nurilor virane care n-au mai fost lucrate de 
mult timp, prin aplicarea unei cantități mari 
de bălegar bine descompus — 20.000— 
40.000 kg. la hectar, adică 2—4 kg. la m.p. 
Este bine ca odată cu bălegarul să se dea 
și îngrășăminte minerale, cum este super- 
fosfatiul sau sarea potasică cîte 150—200 kg. 
la.hectar, (15—20 gr. la m.p.).

In privința apei, Hotărirea Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. și a C.C. al P.M.R. arată 
că, acolo unde există condiții 
acestea vor fi folosite în mod organizat, 
t’ăcînd în comun lucrări de irigație. 

iAcolo unde aceste condiții nu există, Hotă
rîrea recomandă să se sape cu forțe proprii 
fîntîni. Fie că există condiții naturale, fie 
că se asigură apa pe diferite alte că! trebuie 
să asigurăm udatul pentru întreaga grădină 
și în special pentru acele plante care suferă 
mai mult, atunci cind apa lipsește și dau 

sînt pătlăge- 
ardeii, varza,

care se dau în 
muncitorilor și

in.s am in ța rea 
distruge

să se are, 
apoi să se

legumelor, 
prin prășit și

să se dezvolte bine, să

naturale,

Coresipond.ent
D. MIT1TELU

In comuna Cudalbi 
pregătirile trebuiesc grăbite ■

și sfeclă roșie 10—20 
l r i D m-P- '• pătlăgele, vinete i.c.A.K. arjej io—20 m.p.

Aceste suprafețe pot 
după dorința fiecărui oultiva- 
este mai important însă, este

alte legume, iar 
se pot cultiva in- 
de castraveți și

cursul unui an a

kg., cartofi
10—20 kg., 

castraveți și 
kg.,

au datoria să-și 
asupra avantajelor 
Utemiștii să fie 
încheie contracte 
legume, fructe și 
de baza U.T.M., 

în aparatul organi-

In aceste zile grija cea mai mare a-comi
tetelor executive ale sfaturilor popula"? și a 
organizațiilor U.T.M., t'ebuie să fie. îndrep-' 
tată spre terminarea la timp a pregătirilor 
în vederea primăverii.

Această grijă ar fi trebuit s-o aibe și co
mitetul execut'v al sfatului popular al co? 
munei Cudalbi din regiunea Găleți. In co
mună există destul utilaj pentru a fi pregă-. 
tlt semințe etc Din păcate comitetul execu
tiv, a desconsiderat această sarcină. ‘Agenții 
agricoli ai sfatului popular au pregătit cam
pania cu tabele împărțind comuna pe sec? 
toare, împărțind deputății etc. 'sDat’«-pre-ț 
ședințele și secretarul sfatului popular n-au 
știut nimic de aceasta.

Către mijlocul lunii februarie' din utilajul 
gospodăriilor individuale nu se reparase nici 
5 la sută, iar situația pregătirii semințelor 
era de asemeni nesatisfăcătoare. Lipsuri se
rioase se manifestau și la gospodăria colec
tivă și S.M.T. O cauză a acestora era că 
cooperativa nu aprovizionase cu cărbuni și 
fier centrele de reparații. Dealtminteri nici 
acum lucrurile nu stau prea bine.

In cele din urmă comitetul executiv at sfa
tului popular a dat seama de lipsurile 
sale. Intr-o ședință s-a analizat situația și 
s-au luat primele măsuri de îmbunătățire.

Fără îndoială că măsurile luate — de. a- 
provizionare a centrelor de reparații cu căr
buni și fier, de organizare a centrelor de se
lectare a semințelor șl de înzestrare cu ma
șinile necesare — vor grăb' ritmul muncii 
dacă ve exista preocupare și control pentru 
înfăptuirea lor. .

Comitetul executiv ar trebui apoi, să popu
larizez? pe țăranii munc'tori fruntași ca Gri- 
gore Gradea, Gheorghe Gradea, 'Ionică Dră- 
guș zis Stelea. care au reparat deja utilajul.

Iar organizația U.T.M., al cărui sprijin s-a 
făcut prea puțin simțit pînă acum, are da
toria să se apuce serios de treabă și să mo
bilizeze utemiștii și tineretul pentru termi
narea în scurt țimp a pregătirilor.

Corespondent
ZAMFIRA BACALU

recolte bune cînd se udă, cum 
lele roșii, pătlăgelele vinete, 
fasolea, cartofii.

Un lucru de care depinde în 
obținerea de legume diferite, 
mari, treptat, din primăvară 
este folosirea chibzuită a suprafeței lotului. 
Hotărîrea recomandă ca loturile să aibă 
100—300 m.p. Pe o asemenea suprafață 
este bine să se cultive următoarele legume: 
roșii 30—60 m.p.; cartofi 30—60 m.p.; fasole 
și mazăre pentru păstăi 20—40 m.p.; ceapă 
de arpagic și usturoi 20—50 m.p.; castraveți 
și dovlecei 10—30 m p.; salată, ridichi de 
lună și spanac 5—10 m.p.; varză timpurie și 
de toamnă 15—40 m.p.; morcovi, pătrunjel

ționar poate să culeagă roade m-ult 
Jecît cele arătate mai sus, putînd 
bla cantitățile.

Foloasele aduse de cultivarea 
legumelor și zarzavaturilor pe loturi indivi
duale de către muncitori și funcționari, în 
orașe și centre industriale, sînt deosebit de 
convingătoare dacă socotim cît de mari 
sînt posibilitățile acestor loturi. Cultivatorii 
de loturi Individuale se pot bucura de aceste 
foloase importante în măsura în care se 
interesează de întrebuințare cît mai deplină 
a eeestor posibilități, în scopul obținerii unor 
recolte cît mai mari care să acopere nevoile 
de consum ale familiei și să le 
același timp economii însemnate.

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

Contractări de legume și zarzaoaturi
In toate comunele și satele țării noastre, 

unitățile cooperatiste desfășoară acum acțiu
nea pentru încheierea de contracte cu țăra
nii muncitori în scopul cultivării și valori
ficării legumelor. Statul acordă mari avan
taje cultivatorilor de legume. Prin coopera
tivele cu care încheie contracte, ei primesc 
cherestea pentru confecționarea răsadnițelor, 
semințele necesare, precum și avansuri în 
bani. Pînă acum. Uniunea Centrală a Coope
rativelor de aprovizionare și desfacere a re
partizat unităților cooperatiste, pentru a fi 
puse la dispoziția cont'actanțilcr, 12.000 m.c. 
de cherestea pentru răsadnițe, 35.000 kg. 
tablă pentru roțile de irigat, rogojini, araci, 
precum și geamuri pentru răsadnițe. Cu aju
torul Ministerului Agriculturii și Silviculturii 
s-au procurat și repartizat mari cantități de 
semințe, printre care 173.000 kg. mazăre, 
120.000 kg. faso'e și s-au luat totodată mă
suri pentru procurarea semințelor de roșii, 
ardei, conopidă, castraveți, rădăcinoase și 
altele.

Avantajele acordate de către stat produ
cătorilor de legume fac să crească din zi în 
zi numărul celor care încheie contracte cu 
cooperativele pentru cultivarea și valorifica
rea legumelor. In întreaga țară s-au înche
iat contracte pentru cultivarea cu legume a 
peste 9.000 ha.

In regiunea Iași, unde s-au Încheiat con-

mare măsură 
în cantități 

pînă toamna
cartofilor,

aducă în

tracte pentru 1.378 ha. de legume 
vaturi, producătorii au primit în 
materiale ți semințe 1.925.000 lei ca avans, 
Iar în regiunea Galați, unde planul „contrac
tărilor a fost realizat în proporție de 127 la 
sută, cultivatorii au primit pentru pregăti
rea și buna desfășurare a lucrărilor legumi
cole 1.500 kg. tablă, 730 m.c. de cherestea, 
8.880 kg. sămînță de mazăre și însemnate 
sume de bani.

încheierea din vreme a contractelor și a- 
sigurarea semințelor și materialelor necesare 
ajută pe cultivatori să-și pregătească din 
timp toate condițiile pentru executarea lu
crărilor în grădinile de legume. Există însă 
o serie de unități cooperatiste din regiunile 
Ploiești, Craiova, Baia Mare și Pitești 
neînțelegînd importanță încheierii la 1 
a contractelor, au realizat pînă acum [ 
contractărilor abia în proporție de 
la sută.

E necesar ca în aceste regiuni, cu 
nul sfaturl.or populare și al organizațiilor 
de masă, cooperativele să Intensifice munca 
de popularizare a avantajelor acordate de 
stat cultivatorilor de legume și să grăbească 
încheierea contractelor, dînd astfel posibili
tatea producătorilor să-și pregătească con
dițiile în vederea obținerii unei recolte spo
rite de legume în acest an.

șl zarza- 
afară de

căre, 
vreme 
planul 
11—22

spriji.

(Agerpres)

★ ★

'n ultimele zile, acțiunea de dezăpezire a 
liniilor de cale ferată a continuat cu multă 
intensitate Au fost astfel redate în exploatare 
și liniile: Buzău—Făurei—Brăila—Galați; 
Buzău—Făurei—Constanța ; Ploiești—Urzi- 
ceni; Constanța—Mangalia : Eforia—Techir- 
ghiol , Roșiori de Vede—Zimnicea ; Roșiori 
de Vede—T’. Măgurele ; București—Pitești 
—Craiova.

In prezent, plugurile sovietice și românești 
lucrează la ultimele lucrări de dezăpezire 
ale 'iniilor care sînt: București—Constanța, 
București—Giurgiu, Giurgiu—Videle, Bucu
rești—Urziceni, Urziceni—Făurei, Bărboși— 
Tec»:i» Roșiori de .Vede—Costeștl.

Din stația București Nord, pe lingă 
nurile accelerate spre Episcopia Bihor, Vatra 
Dornei, Baia Măre și Tg. Mureș, lași, Arad, 
Curtici și trenul rapid București—Iași care 
circulă în mod normal îa ultimele zile, au 
fost repuse în circulație și alte trenuri: tre
nul arcelerat nr. 701 București—Galați, care 
pleacă la ora 18,15; trenurile de persoane nr 
1.001 București—Tînlșoara, 1a ora 1,50; nr. 
5.005 București—Pașcani, la ora 8,45;
1.005 București—Timișoara (prin Pitești), la 
ora 14,36 și nr. 3001 București—Teiuș, la 
ora 1,16. (Agerpres).

tre-

nr.

Strungarul utemist Nicolae Ionică de 
la fabrica de mașini agricole „Tudor 
Viadimirescu" din București își depășește 
norma în medie cu 200 la sută. Acest 
succes îl datorește în bună parte și aju
torului pe care îl primește de la maistrul 
Nicolae Borcan.

In fotografie : utemistul Nicolae Ionică 
primind îndrumări de la maistrul său 
asupra unghiului de tăiere a cuțitului.

Crește producția do tricotaje
SIBIU (deia corespondentul nostru Popa 

Gavril).
Muncitorii din sec'ia confecții a fabricii 

de tricotaje „Drapelul Roșu” din Sibiu ob
țin zi de zi noi ș: însemnate succese în pro
ducție. Desfășurînd larg steagul ‘ ' 
socialiste șj organizîndu-și tot 
munca, ei contribuie din plin la 
sarcinilor de plan pe întreaga fabrică. Pc 
.îngă activitatea rodnică ce se desfășoară 
în secții în scopul confecționării de tot 
mai multe articole de tricotaje, muncitoarele 
au în centrul preocupării lor realizarea de 
economii. Utemistele Benchea Paraschiva, 
Ciorogaru Cornelia șl Nicoară Filofteia care 
lucrează la croit sînt fruntașe în această di
recție. in vederea lărgirii sortunenteior, mun
citorii tineri și vîrstnici din această fabrică 
confecționează în secția prelucrătoare de de
șeuri a fabricii, diferite articole ca de exem
plu : veste de damă, pulovere, veste pentru 
copii precum și alte produse. La una din 
mașinile de cusut din cadrul secției lucrează 
și utemista Văsoiu Ana Ea este bine cu
noscută pentru activitatea rodnică ce o des
fășoară zilnic. Tovarășa Alexandiescu Erna 
responsabila secției, îndrumă muncitoarele 
pentru a lucra fiecare articol cu multă aten
ție, în special la cusut și ta potrivirea modelu
lui. Urmîndu i sfaturile, muncitoarele sec
ției au acum în centrul preocupării lor îm
bunătățirea continuă a calității produselor, 
pe care le confecționează. Străduința mun
citor.lor dela fabrica „Drapelul Roșu“-S!biu 
a fost încununată de succes. Astfel, valoarea 
produselor de Larg consum confecționate în 
această secție care au fost livrate O C.L.-ului 
Sibiu în primele două luni ale acestui an, 
întrece suma de 15.300 lei. Printre artico
lele livrate, se numără 397 de veste pentru 
dame, 120 pulovăre de copii fără mineci, 55 
pantalonași lungi ' ' —
de copii

întrecerii 
mai bine 
realizarea

. pentiu copii, 165 vestuțe 
și altele.

--- •----
întînipinarea zilei 
de 8 Martie

popu La rSfatul
nea Oradea, are în comisia 
real sprijin prin t ' 
ozre o desfășoară aceasta zi de zi. Concen- 
trindu-și atenția asupra realizării planu'ui de 
colectare, a reparării uneltelor agricole, pre
gătirii grădinilor, curățirii pomilor etc., fe
meile au obținut însemnate realizări. in 
urma acțiunii întreprinsă de ele s-au colec
tat însemnate cantități de cereale și carne. 
Numai de la 1-26 februarie s-au colectat 
peste 10.000 kg. cereale și 3.825 kg. carne. 
De asemenea, în unele cartiere în care fe
meile au activat cu mai multă sîrguință, a 
fost terminată repararea uneltelor și cură
țirea semințelor necesare campaniei agri
cole de primăvară.

Șl muncitoarele de la gospodăria agricolă 
de stat din orașul Salonta întâmpină ziua 
de 8 martie cu frumoase realizări. La secția 
grădinărie, unde se vor însămînța peste 60 
ha. grădină cu legume și zarzavat, zeci de 
femei lucrează cu hărnicie la însâmînțarea și 
întreținerea celor 1.000 m.p, răsadnițe.

Muncind cu aceeași dragoste și în dome
niul activității culturale, femeile din orașul 
Salonta au organizat cursuri de alfabeti
zare pe grupe de case, în. locuințele neștiu
torilor de carte. (Agerpres)

orășenesc . Salonta, reglu- 
de fem^i un 

multipla activitate pe

Un mecanizator din părțile Hîrlăului
fermeca 

Orice 
drumeț ce avea cale prin aceste meleaguri 
ale Hîrlăului, cu văi și dealuri multe, se 
simțea atras de pei.sajul ce părea zugrăvi’ 
de o mină măiastră.

Cu pas încet, im tntau prin grîu cîțiva oa
meni. Intre ei, unul de statură potrivită, Va- 
sile Chlriac, președintele gospodăriei colec
tive din Coarnele Caprei. Vasile Chiriac 
frînse citeva spice și le frămîntă în palma 
bătucită. Le privi îndelung. Asemenea „aur” 
se legăna în spice grele, rotunde ca o vra
bie, pe o suprafață de 104 hectare. Ade
vărată bogăție și mîndrie pentru colecti
viști.

— Vin seeerătorile — exclamă bucuros u- 
nul din grup și toți rămaseră cu privirile 
pironite spre cele două secerători care îșl 
făceau loc prin holda de grîu, strîngînd în 
snopi rodul bogat. Pe tinărul acela din 
față cu păru! castaniu strîns cu grijă sub 
șapcă și care conduce un K.D. 35, îl cunosc 
de mai multă, vreme. E al doilea an de cînd 
muncește cu tractorul în gospodăria lor co
lectivă. In toamnă, el a venit și a arat 
gorul pînă la ultima brazdă.

După ce a terminat arăturile, trebuia să 
înceapă însămînțările. Odată cu începerea a- 
cestora s-a pornit însă o ploaie despre care 
oamenii locului spun că Începe la întîl ale 
lunii și nu se mai potolește pînă la jumă
tatea ei ; ploaie măruntă specifică nordului 
Moldovei. Colectiviștii mai aveau mult de 
însămînțat. Pe acea burniță, tractoristul Puiu 
Ioan 
nînd

Și 
nate. 
copt, 
rodul

Holda, ca o mare tălăzuind, îți 
privirea cu aurul greu din spice.

rin

o-

conducea K-D.-ul peste ogoare, semă- 
grîu! de toamnă al colectivei, 
însămînțările tn cruce -au fost termi-
Grîul îngrijit bine, a crescut și s-a 
Acuma lată-1 pe tractorist strîngînd 
bogat cu secerătoarea.

Cu
azi stațiunea, 
era doar o clădire părăsită,

aproape
★

5 ani în urmă, aici unde e 
pe un delușor după Hîrlău, 

cu geamuri

sparte șl fără tocuri la uși, cu țigla de pe 
acoperiș furată, în schimb cu buruieni cite 
vrei: ciulini, urzici, mărăcini... Intr-o zi, 
lingă clădire au apărut citeva tractoare. 
Zgomotul lor contrasta cu liniștea de 
odinioară a dealului. Se înființase aici sta
țiunea de mașini și tractoare Frumușica.

— E greu să muncești în asemenea con
diții, își spuneau unii tractoriști.

Intr-adevăr era greu. Tractoriștii
aveau dormitor. Tâmplarii au început să 
facă tocuri pentru geamuri, s-au pus feres
tre, uși, s-au reparat sobele și în scurtă 
vreme dormitorul era geta. De atunci pînă 
azi s-au făcut multe : remiza pentru trac
toare, două remize pentru batoze, noi dor
mitoare .....................................................
a fost 
drumul 
sînt în 
rești șl

După 
pe undeva prin Botoșani, 
repartizat la S. M. T.-Frumușica. I s-a dat 
și lui un tractor LA R. Muncea și creștea 
și el odată cu stațiunea. După doi ani a 
fost trimis la altă școală, în Orașul Stalln, 
să se specializeze pentru noile tractoare fa
bricate în țara noastră, puternicele K.D. 35.

El a fost primul din stațiune care a pornit 
la muncă cu K.D.-ul șl n-am întîlnit un 
om mai îndrăgostit de mașină ca băiatul 
acesta. Că-și îngrijește tractorul, îl curăță, 
asta-i ceva firesc pentru el.

In vara anului trecut, Puiu a fost plecat 
vreo trei săptămîni din stațiune. Tractorul 
său a rămas în mîna lui Gh. Răileanu. 
timpul cît' a fost plecat, Răileanu a ; 
tractorului motorașul și un pinion.

Cînd a venit înapoi, bucuria lui lean 
s-a stins în supărare. In do’ ani de 
tractorul lui nu se defectase niciodată 
acum în două săptămîni să nu-1 mal i 
noască ?

Directorul stațiunii — Mlhai Trofin, care

a înțeles durerea lui Puiu, mi-a destăinuit 
un secret :

— Primul K.D. nou care vine în stațiune 
lui 1-1 dau!

Nu a fost campanie agricolă în oare Puiu 
să nu-șl îndeplinească planul cu cel puțin 
sută-la sută. In toamna trecută de pildă, 
ap căzut puține ploi. Tractorul mergea greu, 
pămîntul uscat nu ceda cu ușurință brăzda- 
relor. In urma plugului 
mari, adeseori cit 
din greu, dar și-a 
i-a fost răsplătită 
toate 
multe

campaniile, 
ori.

ieșeau bolovani 
roata carului. A muncit 
îndeplinit planul. Munca 
și în toamnă ca și în 
A fost premiat de mai

comitetul U.T.M. din stațiune. Puiu e fiu 
de țăran sărac de prin părțile Sucevei — 
din comuna Roman, raionul Botoșani. In 
stațiune el a învățat mult. Cînd s-a dus o- 
dată acasă a stat de vorbă mai pe îndelete

pentru tractoriști, in februarie 1951 
adus grupul electrogen și s-a dat 
uzinei electrice a stațiunii. Acum 
construcție noi locuințe muncito- 
două remize pentru batoze.
ce terminase .școala de tractoriști 

loan Puiu fusese

★

încercat vreodată sentimentul plin de

In 
spa'd

Ați încercat vreodată sentimentul plin de 
bucurie al înălțimilor ? Să urci pe munți, 
să faci. palmele streașină deasupra ochilor 
și să privești de jur împrejur frumoasele pei
saje pitorești? Bucuria aceasta a avut-o 
Puiu în decembrie 1952 la :asa de odihnă 
din Sinaia Stătea multă vreme lîngă ferea- 
sîră_Și privea culmile stîncoase, înzăpezite, ale 
bătrînilor Carpați, care se întind departe, 
pînă acolo unde privirea nu mai poate a- 
junge.

In mai 1953 a văzut din nou Sinaia. De 
sus, dela cota 1400 vedea cum nămeții se 
prefac în pîrîiașe repezi. Dar acestea n-au 
fost numai clipe de odihnă plăcută. De 
flecare dată cînd s-a întors dela Sinaia, a 
avut în stațiune o mare bucurie, parcă a- 
nume pregătită, in decembrie 1952 a venit 
șl nu-i venea să creadă. Rîdea cu lacrimi 
și-i venea 
jurul său. 
ploma de 
luna mai, 
tractoriștii 
la Festival. Toate acestea pentru 
sale de tractorist.

★
Puiu Ion a crescut aici tn stațiune. Aici 
primit carnetul de iitemlst tn 1950, aici 
muncit ca utemist, fiind ales tn 1952 în

să strîngă în brațe pe flecare din 
Tractoristul Puiu Ion primise dl- 
stahanovist. Iar anul trecut, în 

tot după ce a venit dela Sinaia, 
l-au ales ca delegat al tinerilor 

meritele

cu părinții.
Iată ce le-a spus:
— Dece nu vă înscrieți în gospodăria co

lectivă?
— Uite, judecătorul nepoftit unde era 1 

Stai băiete, nu te pripi. Ce știi tu ? Stai să 
vedem și noi cum o să meargă : de-o merge 
bine, nu zic nu, am să mă-nscriu șl eu și 
maică-ta, de nu...

— Cum nu ? Știu c-o să meargă bine. 
Am văzut mai multe gospodării, iar dum
neata numai pe asta. Au fost săraci cînd 
au intrat și acum au devenit oameni în
stăriți.

— Lasă-mă pe mine cu asta, să-mi vadă 
ochii mei, că n-au orbit șl apoi mă-nscriu

Așa l-a scos din sărite.
— Uite, atunci să-ți dau adresa să te duci 

să vezi: gospodăria agricolă colectivă din 
Coarnele Caprei, raionul Hîrlău, regiunea 
Iași. Să întrebi acolo de colectivistul Ion 
Felichl, care a primit în 1951 peste un va
gon de produse. Șl să te mal duci șl la
și a început să-l copleșească cu tot felul de 
exemple. Mai târziu, taică-său 
s-a înscris în întovărășire.

— Și crezi că numai atît? 
pînă nu-i lămuresc să treacă în 
spune loan cu vocea blîndă, 
hotărîre.

i-a scris că

Nu mă las 
colectivă — 
dar plin de

★

Drumul lui Puiu spre cucerirea tainelor 
meseriei crește mereu. Pe timpul iernii el 
a fost trimis la școală. Cum învață acolo? 
Ce va face la întoarcere? E oare greu de 
ghicit ?.

a 
a

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scînteii tineretului* 

pentru regiunea Iași



Mai multă producție de pe aceeași suprafață de producției — acesta este angajamentul pe care șl l-a luat colectivul 
uzinei Electroslla-„S. M. Chirov" din Leningrad. Această Inițiativă are o foarte mare însemnătate, deoarece își pune ca scop 
folosirea cit mai deplină a rezervelor interne pentru ridicarea productivității muncii, pentru sporirea producției și pentru scă
derea prețului de cost.

întrecerea pentru sporirea capacității de producție a utilajului existent s-a extins și în alte întreprinderi din Leningrad,
precum și in întreprinderile din alte orașe ale Uniunii Sovietice. Tinerii muncitori sovietici luptă cu mult entuziasm alături de
tovarășii lor vîrstnici, pentru descoperirea și folosirea tuturor rezervelor din producție.

De curînd, colegiul Ministerului industriei de mărfuri alimentare a analizat prețioasa inițiativă a brigăzii comsomoliste a
Mărgăritei Kondratova de la fabrica de produse zaharoase „Octombrie Roșu" din Moscova șl a brigăzii lui Vasili Paviin de la 
fabrica de biscuiți „Bolșevic" din Moscova, care au pornit întrecerea pentru sporirea capacității de producție a fiecărei mașini. 
Colegiul ministerului a aprobat Inițiativa tinerilor inovatori și a propus extinderea și popularizarea ei.

Margarita Kondratova și Vasili Paviin au fost distinși cu insigna „Fruntaș al întrecerii socialiste din industria mărfu
rilor alimentare a U.R.S.S. ‘ și au fost premiați.

Folosesc rezervele de jjroducție
Colectivul uzinei metalurgice „I. V, 

Stalin" —- mare întreprindere producătoa
re de turbine hidraulice și turbine cu a- 
buri și-a luat angajamente serioase.

Dacă am împărți puterea tuturor mașini
lor produse in anul 1953 la suprafața de 
producție a Uzinei, pe fiecare metru patrat 
ar reveni 34,5 kilowați. In noul an însă, 
colectivul uzinei își ia angajamentul să ob
țină 55 kilowați de pe fiecare metru patratal 
suprafeței de producție, 6ă sporească cu o 
cincime capacitatea de producție a utilaju
lui în secțiile de construcții metalice, să 
mărească de două ori producția articolelor 
de larg consum.

Pentru îndeplinirea acestui angajament 
este necesară folosirea completă a rezer
velor interne de producție. împreună cu în
tregul colectiv al uzinei pentru aceasta 
luptă și comsomoliștti. Tineretul participă 
activ la tntrecerea pentru folosirea com
pletă a utilajului, pentru introducerea teh
nologiei înaintate, pentru lichidarea' pierde
rilor de producție.

★
De curînd, în colțul roșu al secției de 

turbine cu aburi a avut loc o adunare des
chisă de comsomol, la care au participat 
tinerii muncitori, șefii de sectoare, maiștrii, 
tehnologii și economiștii. Secretarul biroului 
de comsomol, Maria Silucova, a dat cuvîntul 
tînărului maistru Gherman Jabin, care a pre
zentat un referat

Referentul a vorbit despre Iuoruri care pă
reau cunoscute de mult tuturor.

— Treceți prin secție și veți vedea că 
o parte din mașlnile-unelte funcționează 
cîte 24 de ore în șir, iar o parte din ele 
stau, nu lucrează Sau, să calculăm cîte scu
le se strică la noi, ce pagube ne aduce avan
sul neregulat la confecționarea pieselor...

înainte de această adunare, mulți credeau 
că toate aceste deficiențe pot fi înlăturate 
numa' . de administrație. Dar acum le este 
clar tuturor că la lupta pentru o producție 
ritmică, pentru folosirea complectă a utila- 
jtifui.' trebue să participe fiecare muncitor. 
Adunarea comsomolistă a trasat un plan 
concret de acțiune. In el s-a ținut seamă de 
propunerile tinerilor muncitori Unii dintre 
partîcipanții la adunare s-au plîns că meca
nicii repară prost mașlnile-unelte. Secreta
ra biroului de comsomol al secției, Maria 
Sllltcova. a scris despre aceasta ta ziarul u- 
zinei. Curînd după aceasta de >a secția me
canicului principal a venit un inginer pentru 
a iha măsuri Tot așa procedează șl organi
zatorii de grure comsomoliste din sectoare 
El ascultă cu atenție propunerile tinerilor 
muncitori prezentate la adunare șl își dau 
silința să le îndeplinească

In sectorul de prelucrare a pieselor mici 
din secția n« I. pe care îl conduce comsomo- 
ltstul Vladimir Perșin. lucrează aproape nu
mai tineret. Mult! tineri muncitori din acest 
sector au o atitudine creatoare față de 
muncă

Strungarul comsomolist Ghenadi^ Veazov 
prelucra piulițe din oțel tlial. El făcea sin
gur strunjirea preliminară și tot singur tăia 
apoi filetul Oare nu s-ar putea diviza aceste 
operații în așa fe1 ca operația mai grea și 
maț de răspundere să o ia asupră-și. iar 
operația pregătitoare să o încredințeze unui 
alt strungar?

— Vrei să prelucrezi cu mine piulițe? — se 
adresă Ghenadi tînărului strungar Kozîriov.

— N-am să pot. Calificarea mea este in
ferioară pregătirii tale.

Pentru mărirea producției la fiecare mașină
Fabrica de produse zaharoase „Octombrie 

Roșu" din Moscova este una din cele mai 
mari fabrici de acest fel din țară. iClooolata, 
bomboanele,. caramelele fabricit „Octombrie 
Roșu" se bucură pe drept cuvlnt de prețuirea 
consumatorului sovietic.

Muncitorii și inginerii fabricii caiită ne
încetat noi rezerve pentru sporirea produc
ției de produse de cofetărie. Izvorul acestor 
rezerve este folosirea rațională a tehnicii, or
ganizarea justă a muricil, îmbunătățirea teh
nologică a întregului proces de producție

Vom vorbi mai jos despre prețioasa Ini
țiativă a brigăzii comsomoliste a Margarite! 
Kondratova, care a inițiat întrecerea pentru 
o mai bună folosire a utilajului.

★
Toată lumea cunoaște, desigur, bomboa

nele acestea gustoase. învelite în hîrtie au
rie. numite „Cheița de aur". E'e sînt prefe
rate atît de copii cît și de vîrstnici și deaceia 
nu se învechesc prin magazine.

Aceste bomboane sînt fabricate cu 
rul unor mașini speciale de modelat 
velit din secția de cofetărie. Se 
duce în mașină printr-o parte pasta de bom
boane, iar prin cea'altă parte ies din mașină 
bomboanele gata. învelite în hîrtie.

La fiecare mașină de acest fel lucrează cu 
schimbul două brigăzi.

De curînd sectorul de mașini de modelat 
și învelit sau, cum I se spune mai pe scurt, 
sectorul I.F.Z., a fost complectat eu mașini 
fabricate la Kiev. Printre cele mai bune bri
găzi, cărora li s-a încredințat sarcina de a 
studia folosirea noilor mașini, a fost și bri
gada comsomolistă a Mărgăritei Kondratova

Fetele s au apucat de treabă cu multă în
suflețire. Ajutoarea Kondratovei, Liuba Ermi
lova și muncitoarea dela aparatul de vid 
Liu.ha Ciuvahlria (brigada este formată din 
trei membri) șl-eu propus să studieze cît se 
poațe mai repede modul de funcționare al ma
șinii in această muncă la 
toată silința, 
111 a.‘erai.

Norm® de 
stabilită la 
„Cheița de aur". Șf iată că a venit curînd 
ziua, în care brigada a reușit să îndeplineas-

ajuto- 
șl In
in tro-

care și-au dat 
un ajutor mul-fetele au primit

brigadă a fost 
de bomboane

schimb pentru
5.50 kilograme

„Scînteia tineretului**
v Pag. 2-a 2 martie 1954

Din experiența Comsomolului

A. Davidianț

— Nu-ți fie teamă, — începu să-l îndemne 
Ghenadi — am făcut rost de un cuțit ascuțit 
după indicațiile Iul Kolesov și ne vom însuș’ 
tăierea Intensivă.

Așa au și făcut. Ca urmare, la același 
strung au început să producă de două ori 
mai multe piulițe.

Tînărul strungar Ghenadi Deianov își 
perfecționează cu perseverență prooesul de 
lucru. Să prelucrezi mai repede orice piesă, 
fie și numai cu un minut sau două — iată 
deviza lui Deianov. Nu de mult, lîngă 
strungul lui. s-a adunat un grup de tineri 
strungari. Ca un profesor care se urcă la 
catedră. Ghenadi se ridică pe un postament 
mic de lîngă strung, fixă o piesă și porni 
motorul Astfel au început lecțiile l>a școala 
inovatorului Prima temă a fost „Prelucra
rea unei carcase".

Conform fișei tehnologice aprobate, piesa 
de prelucrat trebuie să fie fixată pe unghi. 
Această fixare este slabă Ea nu permite să 
fie folosite cuțitele din metal dur, vitezele 
meri. Timp de luni întregi s-a format o nouă 
tehnologie. La baza el a stat propunerea lui 
Deianov: piesa să fie fixată nu pe unghi, ci 
în platoul cu patru bacuri.

Elevii lui Deianov, Victor Dașkevici, Rita 
Leontieva, Volodea Timofeev șl alții, urmă
resc cu atenție fiecare mișcare a sa. „Da, 
așa treaba merge mai repede" — se gîndesc 
ei în sinea lor... Cîteva zile au durat lecțiile 
la școala lui Deianov, pînă cînd tinerii 
strungari și-au însușit metoda lui de lucru.

Strungarul Boris Cazln care lucrează 
cu metode rapide, a fost unul dintre primii 
muncitori din secție care și-a însușit me
toda de tăiere intensivă a meta'miui iar 
apoi i-a învățat șl pe mulți din tovarăși] să! 
In prezent, în această secție. 15 tineri strun
gari lucrează după această metodă.

De curînd, în sectorul lui Vladimir Perșin 
âu fost repartizați 40 de absolvenți a1 școlii 
profesionale In primele zile, mulți dintre el 
n-o puteau scoate 
strungurile lor se repartizau de obicei, lu 
crări mai mărunte, de serie Face striing-i.ru! ■ inului 1953 
două-trei piese șj 
pentru o altă operație o nouă piesă. Mai mult 
se ocupă cu punerea la punct a strungului 
decît cu strunjirea pieselor încearcă de-ți 
îndeplinește norma! Activiști comsomoliști 
au hotărît să-și aiute noii tovarăși. Fiecare 
a fost repar'izet pe lîngă un muncitor expe
rimentat Aceștia le ajută să-șj pregătească 
strungurile, să ascută cuțitele, să se des
curce in citirea schițelor și desenelor Mulți 
dintre noii venițl au început să-și îndepli
nească normele

Dar cum să se termine cu punerea mereu 
la punct a strungurilor și prin aceasta să se 
sporească productivitatea muncii strungari
lor ? Și comsomolișt': s-au g:n1it la acea
sta Pînă acum comenzile de piese veneau 
pentru fiecare mașină in parte Cînd se tor 
mina executarea unei comenzi pentru o tur
bină se începea executarea comenzii pentru 
o altă turbină Dar practica de mai mulți ani 
a construcției de turbine a dovedit că mul’e 
piese se repetă din comandă în comandă 
Dece să nu se facă «.ceste piese în partide 
mari, pentru cîteva mașini deodată 3 Aceasta 
va permite să se repartizeze egal lucrul la 
strunguri, să se reducă timpul folosit pentru 
punerea la punct a utilajului Din inițiativa 
comsomoliștilor, această p'oblemă a 
ridicată în fața direcției uzinei șt

la capăl cu normele. La

trebue deja să centreze

fost 
este tn

mun-

A. Procofiev
----- e------

că această normă. Felicitîndu-le pe 
citoare, șeful secției, Mihail Dmitrievici Ma
linin, a spus:

— I.F.Z. este o mașină complicată. Dați-vă 
silința, fetelor, să 
să nu vă opriți la

Treptat, brigada 
șt-a iuțit ritmul 
mereu. In ultimul timp fetele au început să 
dea într-un schimb cîte 700-750 kilograme 
bomboane. Nici schimbul lor — brigada mun 
citoarel Natașa Uleanoya — nu s-a lăsat 
mai prejos.

Dar Kondratova a văzut că se poate munci 
șl mai productiv. Ea șl-a împărtășit acest 
gînd șefului de secție și organizatoarei 
grupei de comsomol Nina Makeeva.

Not putem ,— a spus ea. — să producem 
la 800 kilograme bomboane pe schimb, 
mașina v0 funcționa fără întrerupere 
cele 8 ore.

lucrați în ața fel. încît 
primul succes...
muncitoarei Kondratova 
Producția ef s-a mărit

pînă 
dacă 
toate

Angajamentul brigăzii — de a produce nu
mai puțin de 800 kilograme bomboane pe 
schimb — a fost publicat în gazeta fabricii. 
Kondratova s-a adresat tuturor muncitorilor 
fabricii, chemîndu-i să mărească producția 
de produse zaharoase cu utilajul existent. 
Prin întreaga fabrică au fost răspîndite fol 
volante cu chemarea tetelor și cu angaja
mentele concrete luate de ele. Aceste toi vo
lante au fost citite de toți muncitorii. Di
recția, organizația de partid șt cea de corn 
somol a fabricii au sprijinit această chemare 
Comitetul sindical al fabricii l-a convocat pe 
activiștii sindicali, care, după ce au discu
tat această inițiativă, eu hotărît să-i antre
neze pe toți muncitorii și pe toate munci
toarele la o întrecere pentru o mai bună 
folosire a mașinilor.

Dar cum lucrează 
toarei Kondratova ? 
830—850 kilograme 
aur". S-a calculat că, dacă toate I.FZ.-urile 
vor lucra In acest fel, se vor putea fabrica 
tntr-un an pînă 
plus.

Aici trebuie să 
zervele care au
Kondratova să mărească producția, lată ce 
spune In această privință șeful de secție, tov, 
MaJinta: 

acum brigada munci- 
Ea dă nu 800. ci cîte 
bomboane „Cheița de

la 300 tone bomboane In

vorbim pe scurt despre re- 
ajutat brigada muncitoarei

e

curs de rezolvare. Exemple de căutare per
severentă a unor rezerve suplimentare de 
producție pot fi întilnite șl ta alte sectoare 
ale secției nr. I

Tinerii raționalizatori contribuie la găsirea 
unor noi rezerve. In secția de piese normali
zate muncitoarele de la strungurile revolver 
Galina Stepanova și Liusea Kuznețova pre
lucrau tije Ele îndeplineau această lucrare 
iu două operații. împreună cu maistrul șei 
Snotov ele au folosit un dispozitiv cu acțiune 
rapidă, iar procesul propriu zis de prelu
crare a tijelor l-au împărțit în trei operații. 
Aceasta le-a piermU ca la aceleași strunguri 
să mărească considerabil producția de tije. 
Economia anuală preliminară, rezultată în 
urma propunerii for, este de 6.509 ruble.

De curînd tehnologii uzinei au examinat 
șl au hotărît să i^ăspîndească prin toate 
secțiile propunerea tînărului rațio.nalizator 
din secția de piese normalizate Pavel Srî- 
cov. Dornul folosit de ef la prelucrarea prl- 
zoanelor a permis să se reducă timpul auxi
liar șl, prin urmare, să se sporească capaci
tatea de producție a strungului său. Pavel 
Srîcov lucrează adesea seara împreună cu 
tînărul specialist Iahnin. Ei elaborează un 
plan de adaptare a strungurilor revolver 
pentru tăierea intensivă a metalelor.

Astfel de tineri raționalizatori există țn 
flecare secție a uzinei. In multe secții au 
avut loc adunări de comsomol la care ingi
nerii au prezentat referate despre dezvolta
rea mișcării rațlonalizatorilor în rîndurile 
tineretului,

Mulți dintre tinerii muncitori au conturi 
personale de economii. Iată contul brigăzii 
de trasatori a comsomolistului luri Macarov. 
Această brigadă și-a luat angajamentul să 
economisească intr-un an 35 tone de metal 
șl în realitate a economisit 36 tone Ea reali
zează aceasta prin trasarea rațională a oțe
lului Rezultate și mai însemnate a obținut 
brigada tinărului trasat'r Mihail Seniiont- 
cev. care a economisit 39 tone metal.

In secția de construcții metalice au conturi 
personale de economii șj muncitorii de alte 
profesii Sudorul comsomol’st Isacov, de 
pildă, a economisit in ultimele două lu-nl ale 

‘ i 100 ki'ograme de electrozi 
Strungarul Anea Lisencova a consumat în 6 
luni cu 25 cuțite mai puțin, decît era prevă
zut pentru consum Anea are și eleve — 
prietene’e ei Nadea Bogdanova șl Nina Be- 
keneva. care au venit nu de mult de -a 
școala profes'ona'.ă.

Principalul este si vj ascuțițl bine cuți
tul. — le învață Anea oe tovarășele sale 
— Dacă văd că l-am ascuțit prost, nu m -e 
lene să mă mat djc odată la polizor Chiar 
dacă p;erd ctte.a minute In plus. în schimb 
toată ziua vo1 lucra liniștită.„

Comsomoi'ști' uzinei meta'.u'gire ..1. 
Stalin* sînt doar la începută luptei 
folosirea rezervelor intere de pr»xFjeț!e. In 
uzină a avut loc n adunare a activului de 
comsomol. închinată reducerii prețului de 
cost al produselor, se O'g»nlzeazâ ratduri 
pentru controlul folosirii utilajului, se redac
tează gazete satirice care blciuesc pe cei 
vlnovați de pierderie din producție. Secre
tarii h rou'do- de eomsomo! ale secțiilor s-au 
intEntt cu econnmlșt'I uzinei Se pregătește 
un manual al tlnă'ulul muncitor, care va 
servi ca îndreptar tn lupta pentru reducerea 
prețului de cost al produselor Chiar acești 
primi pași dovedesc c!t de mult poate face 
organizația de comsomol.

(Din ziarul „Comsomolscala pravda”)

V
4 pent-u

Există atlase geografice în care pot fi vă
zuta felurite hăiți ale lumii; geo-politice, 
etnografice, tizice; hărți cu ape }i munți, 
hărți cu floră și faună.

Ar părea poate bizară într-un astfel de 
atlas a hartă a luptei tineretului. Dar ea 
există; e o hartă vie mobilă șt dacă faptele 
eroice ale tineri'or lumii întregi s-ar marca 
prin stegulețe. harta aceasta s-a^ umple cu 
mici flamuri asemeni unei pajiști înflorite. 

Aceasta e impresia pe care o ai citind nu
mărul 1 din anul 1954 al revistei „Tineretul 
Lumii". Sînt articole, reportaje, versuri, pa
gini cu sport, șah și filatelie. Dar principalul 
care se desprinde din revistă e lupta tine
retului de pretutindeni pentru pace și priete
nie între popoare

Iată reportajul despre India al lui Steve 
Endicott. E| a vizitat Calcutta și Bombay-ul, 
a călătorit prin vechiul și noul Delhi. Pretu
tindeni în spatele palatelor, nenumărate co
cioabe. Oameni de afaceri sttăini — care 
dețin 97 la sută din industria de petrol, 93 
la sută din cea de cauciuc, 90 la sută din 
acțiunile căilor ferate — se' plimbă numai 
în automobile, sau cînd își permit să nu se 
grăbească iau o ricșă trasă de șomerii care 
și-au petrecut noaptea în stradă, pe rogojină. 
Acesta e climatul în care în 1939, j 1 
național al Indiei, Rabindranath Tagore, 
scris:

„...Veniți popoare 
începeți lupta pentru libertate 
Ridicați steagul credinței de nebiruit 
Clădiți cu viața voastră jțunțl 
peste pămîntul căscat, t...l---- ---
și mergeți înainte".

Versurile acestea par acum mai actuale ca 
niciodată pentru lumea cap taliștă.

In acest răstimp în Vietnam, despre care 
revista publică un interesant articol, trupele 
colonialiste fac operațiile „Pescăruș". „Cro
codil". „Dromader". „Meduza" — ceea ce se 
poate traduce prin: napalm, bombe, copii 
uciși, sate arse. 500 miliarde de franci plă
tește anual popoiul francez pentru „războiul" 
murdar". Și în Franța lipsesc cinci milioane 
de locuințe și cinci sute de mii de copii nu 
au posibilitatea de a merge la școli. Intr-o 
parte a lumii, tinerii apără pacea cu arma 
în mînă. în cealaltă sînt aruicați în închi
soare pentrucă s-au declarat împotriva „răz
boiului murdar".

Există în acest număr al revistei o scri
soare din Austria și una din Grecia. In pri
ma e vorba de. tetele silite să care saci ca 
să poală trăi, de școlarii care temtaind șco
lile nu găsesc da lucru, de înrăutățirea con
tinuă a condițiilor de viață In a doua e vor
ba de baze militare ridicate de americani, 
de creșterea analfabetismului Una vine din 
apropierea munților Tlroluîu1. a doua din 
preajma străvechiului Olimp 4a." seamănă 
atît de bine între ele Seamănă mai ales prin 
protestul tinerilor austriaci, prin exilarea Iul 
Farsolis — președinte a! asociației studenți
lor cret.ani care a trimis un mesaj Consi
liului Mondial al Păcii. prin pilda celor patru 
studențj cărora Academia din Larissa nu le-a 
eliberat diplome pentru că semnaseră mesaje 
pentru pace.

Dar nici tinerii austriac! și nici eel greci 
(Dta ziarul „Comaomolscaia pravda*), nu pot fi tafrlnțl, „Noi credem cu tărie tu

— Noi ne-am propus următoarele: să re
ducem la minimum timpii morti ai mașini
lor IFZ Pentru a pune In funcțiune ma
șinile trebue, desigur. să le alimentăm cu 
pastă de bom'ioane. Această pestă se pre
pară In aparatele de vid care stau în spa
tele mașinilor înainte, la noi se obișnuia să 
se procedeze In felul următor : muncitoarea 
dela «naratul de vid venea la lucru împre
ună cu toate muncitoarele. Pentru prepara
rea pastei 
acest timp 
procedează 
crătoarelor 
bomboane 
schimbului

era necesară aproape o oră. In 
mașinde nu funcționau. Acum se 
altfel Am restructurat munca lu- 
dela anarateîe de vid. Pesta de 
o facem noaptea, iar la venirea 
de dimineață ea este gata. Fără a 

se pierde nici un minut ea este introdusă 
in mașini

Mai departe. Transportoarele de răcit, pe 
cere, înainte de a ti introdusă în mașini 
pasta de bomboane trebuie să se răcească 
puțin, au fost Instalate mei aproape de ma
șini Această măsură a avut îndată o efica
citate considerabilă Responsabila brigăzii și 
ajutoarea sa au început să folosească mai 
puțin timp pentru operațiile auxiliare șl ast
fel a devenit posibil ca ele să-și poată în
drepta toată atenția asupra funcționării ma
șinilor.

Și ultima rezervă, poate oea mal hotărî- 
toare: în brigada muncitoarei Kondratova 
este organizată minunat înlocuirea muncitoa
relor între ele. Muncitoarea Ermilova poate 
lucra în locul tovarășei sale Kondratova; 
Kondratova in locul muncitoarei de la apara
tul de vid. Ciuvahma. iar Ciuvahina, la rîndul 
său. poate să se descurce bine la mașina 
I.F.Z. Fetele sînt strîns unite, se ajută una 
pe alta. își iubesc mașina șl astfel munca lor 
sporește.

In prezent la această fabrică inițiativa bri
găzii muncitoarei Kondratova a fosț însu
șită de multe muncitoare. In sectorul I.F.Z. 
și-au luat angaiamente pentru o mai bună 
folosire a utilajului existent încă zece bri
găzi ale tineretului, printre care brigăzile 
Natașe! U ea nova. Klavei Koșkina. Gaiței 
figanova Raîei Sitnicova și ale altora 
S-au încadrat In întrecere șl muncitorii din 
alte ateliere. Brigada muncitorului Nicolai 
Ivanovici Sazonov, în componența căreia intră 
10 oameni, a hotărît să sporească producti
vitatea mașinilor loc de modelat șl învelit 
caramele pînă la 2.600 tone, norma fiind de 
1.700.

Tînârul învățător sîrb
învățătorul utemist Savici Radosav este 

cunoscut de toți țăranii muncitori din comu
na Simpetru Mare-ca un luptător activ pen
tru culturalizarea maselor.

Sînt mai bine de doi ani de cînd Radosav 
a venit în Sîmpetru Mare ca învățător. Se 
bucura că s-a reîntors în satul unde a copi
lărit, unde îi erau părinții. De la prima _ve>- 
dere a înțeles că s-au schimbat multe și în 
satul său natal. Părinții lui au pornit ală
turi de alte zeci de familii pe drumul lumi
nos arătat de partid, să muncească în gos
podăria colectivă.

După terminarea școlii, Radosav a stat să 
chibzuiască bine. I-ar fi plăcut să rămînă 
în oraș... Totuși a cerut să fie repartizat în 
satul său natal. Și astfel a ajuns din nou pe 
meleagurile copilăriei.

— Și de mine este nevoie tn sat — tși 
zicea Radosav gîndindu-se la copiii satului, 
la țăranii muncitori care nu învățaseră în:ă 
nici măcar o literă.

a IlI-a de la școa- 
întotdeauna mei

Dimineața, elevii clasei 
la elementară sîrbă vin 
devreme la școală. Unii mai recitesc lecțiile, 
alții se îngrijesc să fie tabla curată, apoi se 
așează in bănci așteptîndu-1 pe tînărul în
vățător.

Savici cunoaște pe fiecare copil în parte, 
știe cum trebue să discute cu el și rar să 
se înșele atunci cînd dă nota unui elev. 
Pînă să ajungă însă aici, învățătorul nostru 
a avut de învins destule greu'ăți. Unii pă
rinți își opreau copiii de la școală zile în șir. 
Radosav i-a lămurit vorbmdu-le cu răbdare - - o

a
despre foloasele învățăturii. Ținînd astfel 
legătură strînsă cu părinții copiilor el 
reușit să obțină rezultate bune.

Și romii învajă carte
La fel ca și tn alte sate ale țării, tn Sîm

petru Mare au rămas nenumărați neștiutori 
de carte. Anul trecut conducerea școlii ele
mentare sîrbe din Sîmpetru Mare a pornit 
o campanie hotărîtă pentru lichidarea ne- 
științei de carte.

Învățătorul Radosav a primit ta seama 
lui cîțiva elevi dintre romii satului.

Și lată minune I Ceea ce n-au învățat ro
mii din Sîmpetru Mare o viață întreagă, 
au început să învețe tn aceste zile. Unii 
nici nu mai aveau speranță să învețe. Ba 
mai mult, 
credere.

Chiar a 
mătate.

— Doar 
i-a zîs Ana Moisici cu asprime.

Radosav n-a stat mult pe
— Ai să ‘ înveți! dece nu? 

ști a scrie și citi.
După ce vorbiră, femeia a 

asculte pe feciorul colectivistului Savici, a- 
poi a venit la școală Acum învață cu 
goste.

Dar nu numai Ana știe acum carte 
turi de ea au mai învățat să scrie Lina 
benov. Gatița Novac, și mulți alții, ta 
minte și suflete învățătorul utemist 
Radosav a adus lumină.

Activitatea utemistuiui Rsdosav 
mărginește, numai la munca d dactică. El 
este și bibliotecarul căm-nulu cultural 
sat El muncește cu însuflețite pentru a face 
din fiecare om d n sa. fie e. t’nă- sau vîrst- 
nic. un prieten a! căriii.

ANA MARTIN
corespondenta „Scînteii tineretului" 

pentru reg unea Arad

II priveau pe învățător cu neîn-

doua zi au lipsit mai bine de ju-

n-oi învăța amu la bătrînețe —

gînduri.
In curînd vei

început 6ă-l

dra-

Ală- 
Cră- 

a căror
Savici

senu

din

O hartă vie a luptei tineretului

poetul
a

pu-nțl
sfirtecat de ură

Semestrul II de învățătură a înce put de curînd, dar studenții au început de 
acum să învețe cu multă seriozitate. Lega rea cunoștințelor teoretice de practică, con- 
stitue una din preocupările lor principale. lată-i pe utemlștii fruntași in învățătură 
Adriana Pieptănatu și Mihai Popescu din anul 1 al Institutului de Mine din București, 
analizînd, în laboratorul de geologie, str uctura unei roci sedimentare.

.......... 3^, ...... . .................. -

Scrisoare către redacjie ____

Presa în mîinile oamenilor muncii!
presei de partidDifuzarea In mase a

constituie o verigă importantă in acțiunea 
de educare, de ridicare a cunoștințelor po
litice și ideologice ale oamenilor muncit 
Acolo unde pătrunde presa de partid, 
acolo unde ea- este citită cu atenție și re
gularitate, munca organizatorică și poli
tică este tot mai rodnică.

In scopul obținerii unor cit mai bune 
rezultate in răspindirea presei noastre 
In raionul Tg. Jiu, ca și in întreaga 
țară, s-a format o rețea de difuzori vo
luntari. Ințelegtndu-și pe deplin sarcinii, 
mulți dintre difuzotii voluntari ca Radu 
Constantin de la O.C.L. Industrial Tg 
Jiu, Aristică Cioculescu de la Ocolul 
Silvic Tg. Jiu, Doandeș Aurel de la Fa
brica de Confecții „Tudor Vladimirescu" și 
alții, desfășoară o muncă intensă, reu
șind să mărească necontenit numărul de 
abonamente. Tov. Stroiescu VasTe de la 
Baza Tabulară a reușit să aboneze la 
diferite reviste și ziare pe toți muncitorii. 
La fel și d fuzorii voluntari Cosa Dumi. 
tru din comuna Iași și Vulpe Angliei din 
comuna Mușetești au reușit ca in luna 
ianuarie și februarie a.c. să facă cu 25% 
mai multe abonamente in comparație cu 
lunile noembrie și decembrie 1953

Un ajutor prețios in munca difuzărilor 
voluntari ll constituie consfătuirile aces
tora, organizate pe centre de comune, 
pentru discutarea celor mai bune metode 
de lucru

O astfel de consfătuire s-a ținut și în 
orașul Tg. Jiu unde s-au dezbătut pro
blemele legate de difuzarea presei. Roa
dele nu au intirzial să apară. Au 
fost organizate 31 ech'pe, care mergind 
pe teren la sate și In oraș, din casă in 
casă, au făcut peste 1450 abonamente la 
diferite publicații. Sint și factori poștali 
și d'r:ginți ai oficiilor P T.T. care se în
grijesc in mod deosebit de dijuzârea 
presei, de abonarea cit mai multor oa
meni ai muncii la diferite publicații.

Sint insă unele întreprinderi și insti
tuții din oraș ca și unele comune în care 
difuzarea presei se face incă defectuos, 
iar publicațiile ajung cu Intlrziere la 
abonați. Așa de pildă, difuzării voluntari

Revista „Tineretul Lumii" 
Nr. 1 — 1954

victoria noastră finală" scrie X Papadopulos; 
„...vor învinge' sînt ultimile cuvinte ale 
scrisorii despre tinerii din Austria,

★
Pentru a corupe tineretul, ațîțătorii la 

boi folosesc nenumărate mijloace, dela 
mics“-uri pînă la îmbietorul afiș de înrolare 
în armatele din colonii. Dar ultimul e fără 
îndoială pregătit de primul.

împotriva decadenților, adele trebuesc re
aduse pe adevăratul ’.or drum.

„Poporul e învățătorul nostru" — scrie 
în legătură cu aceasta H. Van Buren (Olan
da) in ultimul număr al revistei Autorul ar
ticolului a luat parte ia întîlniri ale diferi- 
ților oameni da artă. A asistat la o convor
bire în care compozitorul austriac Marcel 
Rubin a spus: „Vă sfătuiesc să vă luați 
rucsacul și să mergeți în munți, să trăiți 
printre oamenii din popor din mijlocul cărora 
vă trageți. Ascultați cum ciută ei și vă veți 
da seama în ce fel trebuie să cîntați și voi“. 
Un poet birman a spus: „Pacea șl dragos
tea sînt subiectele cele mai frumoase despre 
care se pot și trebue să se scrie romane, 
poeme, cîntece". Sînt subiecte întruchipate 
in operele lui Joel Galtier din Belgia, în cele 
ale chilianului Edmundo L.azo, în nuvelele 
și romanele lui Petru Dumitriu.

Aceleași lucruri s-au discutat la întîlm'rea 
artiștilor plastici printre care au fost Jean 
Venitien (Franța) Pasiko Akamatcu (Japo
nia), A. Goldreich (Afrca de Sud), Haver- 
mans (Olanda).

Una din concluziile lui Van Buren este : 
...arta nu devine artă adevătatâ, decît dacă 
reflectă poporul cu ideile și sentimentele 
sale..."

In acest spirit se integrează și celelalte 
două materiale de artă din revistă : dansul 
popular bielorus „Bulba" pustii scenă delgor 
Moiseev și filmul francez „Fanfan la tulipe". 
In primul e vorba de cultivarea cartofilor, în 
al doilea apare pe ecran o povestire din Evul 
Mediu. Dar deopotrivă. în ambe'e e prezent 
poporul In vioiciunea coloritul, optimismul 
dansului bielorus; în satira antimonarhică, 
șugubeția și curajul lui Fanfan, fiul lalelei,

★
Ultimul număr al revistei cuprinde știri 

de pretutindeni. Deșp e lup'a tineretului din 
Triest ca și despre gazetele șco'ărești din 
Italia care reușesc să organize’e lupta elevi
lor împotriva învățămîntiiiui reacționar.

Sînt date care — fără comentarii — te en
tuziasmează asemeni unui marș tineresc; sînt 
al'ele care demască groaznice stări de fapt

Este astfel un articol intitulat „Sănătatea 
tineretului", nu mai mire de a pagină Nu
mai cele cîteva date cup-ins» aci sînt sufi
ciente pentru a condamna colonialismul : 
douăzeci de milioane de tubxculoși in Indo
nezia; un medic la 16,980 le persoane in Bir- 
mania; un medic la 133 000 lo.iuitori în Ni
geria; două milioane și jumăta'.e de indieni 
cu boli Infecțioase grave, în vrem« ce ta spi- 

răz-
„co-

Bardan de la I.R.I.C., Chiriță de la liceul 
de fete Tg. Jiu, președintele sfatului 
popular al comunei Roșia Jiu, Mogoș 
Nicolae și alții, au înțeles greșit rostul 
muncit de răsplndire a presei de partid 
In comuna Roșia-Jiu difuzarea ziarelor 
și a revistelor se face de multe ori la 
3—4 zile odată, fără să existe motive o- 
hiectiie. In comuna Curtișoara nici nu 
există difuzor voluntar. Aici, neglijindu-se 
cu totul această muncă, ziarele rămin 
cite 2—3 zile tn sertarele birourilor de 
la sfatul popular, tși numai atunci cind 
se ivește „ocazia" sint 'împărțite la abo
nați. Factorul poștal Popescu Victor, de 
pe ruta lași-Cărbunești, nu se ocupă de
loc de abonarea cetățenilor din aceste 
localități iar factorul poștal Popa Ion 
din comuna Brățuia, care a abonat numai 
6 tovarăși, nici nu a depus la timp bunii 
luați, lipsind pe abonați de ziarele res
pective. Un alt caz și mat grav este acela 
al factorului poștal Alexoiu Aure! din 
Dănești, care a strîns bani de la 15 to
varăși pentru abonamente, iar apoi, i-a 
folosit in scopuri personale.

In vederea îmbunătățirii difuzării presei 
și a lărgir/i rețelei de abonamente. Cen
trul de difuzare a presei din raionul Tg. 
Jiu și tovarășii care răspund de această 
muncă din cadrul Oficiului P.T.T.R., tre. 
bule să ia măsurile necesare pentru lichi
darea lipsurilor existente și înlăturarea 
elementelor necinstite din această muncă

Organele și organizațiile de bază 
U T M din raionul Tg Jiu au datoria să 
sprijine efectiv munca difuzorilor vo
luntari, să-i controleze in muncă pe di- 
fuzorii țineri și să ajute concret la creș. 
terea numărului de abonați la diferitele 
publicații.

De asemeni și sfaturile populare tre
buie să sprijine această muncă respectlnd 
Hotărirea Consiliului de Miniștri și a 
C.C. al P.M.R. din 1 august 1952 cu pri
vire la îmbunătățirea difuzării presei.

Corespondent
ION ȚEPELUȘ

talele întregii țări nu se pvt izola decît 10.000 
de persoane 1

In Indonezia e un medie Ia 60.000 oameni 
și un farmacist la 900.000. Din bugetul țării 
1.7 la sută este alocat sănătății publice, iar 
67 la sută cheltuielilor cu scopuri militare.

Cifrele aparțin Ministerului Sănătății din 
Indonezia. Trebuie adăugat după cifrele 
O.N.U., că durata mijlocie a vieții a două 
treimi din populația globului e de mai puțin 
de 30 de ani. Majoritatea oamenilor mor in 
plină tinerețe: bugetele de război sînt de 
treizeci de ori, de patruzeci de ori njai mari 
ca bugetele sănătății publice

Și iată și altfel de date. Unele sînt culese 
în partea europeană a U.R.S.S., celelalte în 
Siberia. însemnările de călătorie ale finlan
dezului Olavi Laine. A trecut prin Ucraina, 
a vizitat Moscova și Leningradul; colhozuri, 
uzine, palate de pionieri. In uzine muncitorii 
se uită cu drag l.a director (călătorul finlan
dez se miră : în alte țări îl privesc ca pe un 
cerber), palatul țaru'u e palat al pionierilor 
(jucînd șah cu copil de 8 ani, am pierdut — 
spune el) colhoznicii lucrează cu combine 
moderne iar veniturile lor sîjit foarte mari.

Și peste tot flyrt, prietenie, cîntece. La 
despărțire, schimb de cadouri, căpătate la 
Festival. Pentru concluzie redăm ultimile 
rînduri: „Ne întoarcem acasă. La graniță 
n-am văzut nici flori și nici orchestră11.

Există în acest număr și a doua parte a 
reportajului lui Zoltan Vecsey — „O că’iă'o- 
rie în jurul cercului polar" — și anume e 
vorba de acea parte a drumului său cuprins 
între Alaska și Murmansk. In tundra de 
mușchi și cea păduroasă, în lumea nurcilor 
și lemmingilor (specie de rozătoare), a vul
pilor albastre și argintii se ridică acum fa
brici de conserve fabrici pentru prelucratul 
pieilor, oaselor cărnii. ApLciad metodele mi
ciuriniste se cultivă ca-tofi. verze, ridichi. 
Niciodată n-au visat la așa ceva locuitorii din 
Ciucotca, i Ici cei din Camciatca, odinioară 
sălbatici și exploatați.

Uriașe bazine carbonifere șf forestiere, fa
brici de celuloză mine de fier, coba.t, nichel; 
înainte erau aci „peteie albe' — suprafețe 
neexpioatate neatinse de picior omenesc. In 
jurul cercului polar, statul sovietic a ridicat 
o rețea de orașe, a aprins lumina electrică, 
a ridicat școli șj teatre. In juiul cercului po
lar, dincolo de Alaska spre oceanul Atlantic, 
acolo unde stăpînesc imperialiștii americani, 
se găsesc însă baze militare -onstruite cu 
scopuri de agresiune Ca și în G ecia, ca și 
în Austria, ca și în Italia ș' tn Franța. în 
Indonezia și în Vietnam sînt tiaze militare.

Citind numărul ultim al revistei „Tinere
tul Lumii îți dai seama că in ciuda dușma
nilor păcii, tineretul va înving». Anul 1953 
a fost un an de victorii : Congresul pentru 
apărarea drepturilor tineretului (Martie-Vie- 
na). armistițiul din Coreea, cel de a! Ill-lea 
Congres Mondial al Tineretului și al [V-lea 
Festival Congresul Mondial al Studenților 
de la Varșovia. In multitudinea de acțiuni în
treprinse de tineiet în lupta peptru pace, a- 
ceste tntîlnifl care au avut loc sub semnul 
păcii și prieteniei stau In primul rînd. Anul 
1954 va fi fără îndoială un an cu noi victorii,
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Comitetul raional sătesc al U.T.M. în perioada de iarnă
Pentru buna deservire a cumpărătorilor

Nu căzus# frici prima zăpadă, etnd comi
tetul raional U.T.M. Roșiori de Vede a În
ceput să ia o serie de măsuri în vederea În
tăririi muncii organizațiilor de bază UTM de 
■la sate.

Perioada de iarnă constituie timpul cel mal 
prielnic pentru o întărire simțitoare politică 
șl organizatorică a organizațiilor U.T.M. de 
la sate, o perioadă de intensificare a muncii 
educative in rindul tineretului muncitor să
tesc. Practica ultimilor ani și necesitățile 
muncii In agricultură ne.au dovedit că pe
rioada de iarnă nu constituie și nici nu 
poate constitui an timp mort pentru tinerii 
țărani muncitori, ci este posibil ca ea să 
devină o perioadă de imensă activitate pen
tru ridicarea gospodăriei, pentru pregătirea 
tuturor condițiilor ce:esare bunei desfășurări 
a campaniei agricole de primăvară.

Hotăririle partidului și guvernului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii au pus In fața 
utemiștilor și tinerilor muncitori de la sate 
sarcini mari și gre’e. Ele deschid în fața 
tineretului un larg cîmp de activitate, ii dau 
posibilitatea de a-și desfășura forțele și e- 
nergia, de a-și manifesta din plin inițiati
va creatoare. Aceasta Insă pune cu și mal 
multă tărie în fața organelor conducătoare 
U.T.M. necesitatea unei orientări mai juste 
în repartizarea forțelor, o Îndrumare rnai e- 
sențlală. o muncă mai concretă, de adîncl- 
me, cu flecare organizație ie bază în parte. 
Și In această muncă un rol deosebit de im
portant îl are și aparatul comitetului raional. 
De aceea, biroul raional a d-it o atenile deo
sebită muncii de pregătire a activiștilor ute- 
rniști, ridicării nivelului lor de cunoștințe 
specifice muncii la sate. Astfel în cadrul co
mitetului nostru raional s-a organizat un 
cerc agrozootehnic la care predau cu regu
laritate lecții și țin seminarii tovarăși de 
specialitate. Printre conferințele ținute la 
acest cerc se numără și aceea a tovarășului 
inginer Ortopeanu despre ,Rolul pomicul- 
turii în economia națională'1 problemă care 
a devenit actuală pentru raionul nostru, și 
cea ținută de către un zootehniclan în le. 
gătură cu problema hrănirii, îngrijirii și dez
voltării creșterii animalelor. In afară de a- 
ce.asta s-a organizat studierea de către în- 
tregu1 activ, a tuturor hotărîrilor partidului și 
guvernului in legătură cu agricultura, fă- 
cindu-se șl seminarii.

i se dea în această perioadă o astfel de ra
ție : 6 Kg. sfeclă sau dovleac. 0,250 Kg. făină 
de fîn de lucerna, 0,400 Kg.porumb, 0,400 Kg. 
mazăre, 0,200 Kg. .ovăz, 0,400 Kg. tărîțe și 
0,100 Kg. turte sau șroturi.

După termina-ea perioadei de pregătire, 
adică la vîrsta de 5 și jumătate — 6 luni, 
grăsunii trebue să aibe 60—70 Kg Acum în
cepe îngrășarea propriu zisă, care durează 
100—130 zile, deci pînă la vîrsta de 9—10 
luni. In acest timp se urmăreșie obținerea 
unui spor zilnic în greutate de 750—850 
grame pe cap și pe zi, deci in tot acest timp 
un spor de 90—100 kg.

In prima parte a acestei perioade se ur
mărește obținerea creșterii maxime în greu
tate, în care scop se dau nutrețurile ce per
mit obținerea unei creșteri rapide, fără a 
avea grijă de influența acestor nutrețuri a- 
supra calității cărnii și giăsirnii. In acest 
timp trebuie folosită la maximum pofta de 
mîncare a animalelor, urmărindu-se să se 
obțină un spor ziinic între 800—1300 grame.

In a doua parte a acestei perioade canti
tatea de nutrețuri suculente din rație se 
reduce treptat Deasetnenea, nutrețurile care 
reduc calitatea cărnii cum sint Ovăzul și 
turtele, vor fi excluse treptat din rație, iar 
cantitatea de porumb și tărîțe se va reduce 
pînă la 20—25 la sută din totalul grăunțe
lor. Aceste nutrețuri trebuesc înlocuite cu 
nutrețuri care îmbunătățesc calitatea cărnii 
cum sînt: orzul, secara, mazărea, cartofii. 
In această parte sporul zilnic în greutate 
scade, ajungind în ultimul timp la 500—600 
grame.

Pentru un porc de 160 Kg. greutate vie 
șt un spor zilnic de 600 gr. este potrivită o 
astfel de rație: pentru regmnile bogate în 
cartofi: 6 Kg. cartofi, 0,250 Kg. făină de fîn 
de îucernă 1,250 Kg. orz. 0,400 Kg. mazăre, 
0,250 Kg. porumb și 0,250 Kg. tărîțe.

Pentru regiunile cerealiere: 4 Kg. sfeclă 
sau dovieac. 0,250 Kg. făină de fin de lucerna, 
2.25C Kg. orz. 0.500 Kg- mazăre, 0,250 Kg. po

Aceste hotărîri au fost prelucrate și în a- 
dunări deschise ale organizațiilor de bază 
U.T.M. de la sate.

Obiectivul principali care stă In fața noas
tră este acela de a lămuri minuțios fiecărui 
utemlst șl tînăr în parte importanța hotărîrl- 
lor partidului și guvernului cu privire la 
creșterea producției de cereale-marfă, de le
gume și zarzavaturi și creșterea animalelor.

Munca ce se desfășoară de data aceasta 
în rindul tineretului muncitor de la sate nu 
s-a rezumat numai ia convo-bi.ri ținute în 
deobște grăbit și superficial sau la citirea 
ziarelor In colectiv. Comitetul raional U.T.M., 
cu sprijmul comitetului raional de partid, 
s-a îngrijit de pregătirea serioasă a gru
pului de referenți care țin cnnierlnțe la sate. 
In această direcție o atent e deosebită a fost 
acordată activiștilor, reușin l i-se ca In ul
timul timp să nu enisle activist, care de- 
piasîndu-se pe teren să nu țină cel puțin o 
conferință. Tot pe acoxstă cale am folosit și 
formele de învățămînt politic care s-au cre- 
iat In toate organizațiile de bază din raion. 
Sînt forme de învățămînt ca cele din comu. 
nele Tufeni, Sănduleștl și altele Ia care ti
nerii participă cu regularitate și unde pro
blemele sint dezbătute cu seriozitate șl pe 
înțelesul participanților. Pentru a se asigura 
o cît mai bună funcționare a formelor ce 
Învățămînt de la sate, comitetul raional 
U.T.M. a trimis activiștii săi să conducă cer
curi și cursuri politice în comunele unde 
munca merge Încă slab.

O preocupare a comitetului raional UTM 
o constituie munca de 'ămurire a tineretu
lui de la sate pentru achitarea cotelor către 
stat. Această campanie, începută încă din 
toamnă, a avut pînă acum o serie de rezul
tate frumoiase, reușindu-se ca majoritatea 
familiilor utemiștdor să-și predea cotele că
tre stat. In această direcție pot fi dați ca 
exemplu tinerii din organizația de bază 
U.T.M. Drocșani care și-iau predat în între
gime cotele.

Una din sarcinile mari pe care partidul 
le-a pus în fața tineretului este aceea de a 
contribui cu toate forțele la mărirea șepte- 
lului de animale. De aceea într-una din șe
dințele comitetului raional UTM s-a luat în 
discuție problema contribuției pe care tine
retul poate să o dea la creșterea și îngriji
rea animalelor. In această ședință s-au sta.

îngrășarea animalelor 
depinde de o serie în
treagă de factori ca : ■
specie, rasă, vîrstă, |
sex, individualitate, I ■ »
stare de întreținere,
hrană, îngrijire, adăpost etc. Dintre toți
acești factori, ro'ul cel mal de seamă îl 
are hrăni rea

Obiectivele principale ce trebuesc urmă
rite îri îngrășarea animalelor sînt:

— Obținerea unui spor ziinic în greutate, 
cît mai mare.

— îngrășarea să se facă tntr-un termen 
cît mai scurt.

— Să se consume pentru fiecare kg. spor 
cîștigat in greutate, o cantitate cît tnai 
mică de nutrețuri.

— Să se obțină carne și grăsime de cali
tate superioară.

— Să se folosească la maxim resursele 
furajere locale.

La noi în țară se practică mai mult îngră
șarea porcilor și a bovinelor. Îngrășarea 
constă în depunerea de grăsime sub diferite 
forme în corpul animalului, pe seama hra
nei ce o primește. Felul de ingrășare de
pinde pe de o parte de vîrsta animalu'ul, 
iar pe de altă parte de furajele ce se dau ca 
hrană.

La noi se practică mal mult îngrășarea 
mixtă a porcilor, adică îngrășarea pentru 
carne și grăsime, sau îngrășarea gospodă
rească. Scopul acestei îngrășări este de a 
se obține șunci de bună calitate, o carne fra
gedă și gustoasă, bună pentru conservare 
și o mare cantitate de slănină de calitate
superioară La acest fel de îngrășare se su
pun grăsunii care nu și-au terminat încă 
creșterea, în vîrstă de 4 luni și greutate de 
30—40 Kg. îngrășarea acestora se poate 
face în două feluri: cu o perioadă de pre
gătire, sau fără perioadă de pregătire.

Rolul perioadei de pregătire este de a se 
obișnui animalul să consume cantități cît 
mai mari de nutrețuri. In acest scop, în a- 
ceastă perioadă, care durează dela vîrsta de 
4 luni pînă la 5 și jumătate — 6 luni, se vor 
da animalelor eanti'ăți maxime de nutrețuri 
suculente și fibroase, iar vara se va folosi 
pășunatul.

Rațiile trebuesc astfel alcătuite, îneît să 
asigure în această perna dă un spor de 
500—600 gr. zilnic Astfel,' unui grăsun în 
greutate vie de 50 Kg. dela care vrem să 
obținem un spor de 530 gr. z'lnic, trebue să

Ion Florea
prim secretar al comitetului raional U.T.M. 

Roșiori de Vede
----- -O-------

bK4t în mod concret sarcinile precise care 
revin organizațiilor U.T.M. de la sate în a- 
ceastă direcție. Astfel s-a hotărît ca organi
zațiile de b>ază UTM din unele gospodării 
co'ective să creeze brigăzi de tineret care 
să se ocupe de îngrijirea și creșterea vite
lor. De asemeni tot in cadrul acestei ședințe 
în urma discuțiilor purtate de participant 
s-a decis să se intensifice munca politică 
pentru ca tinerii cu gospodării mici și mij
locii să se ocupe în mod special de crește
rea șl îngrijirea animalelor S-a hotărît, la 
fel, ca pionierii să fie îndrumați să ajute 
in această privință. Aceste hotărîri au fost 
prelucrate cu secretarii tuturor organizați
lor de bază. Pe baza măsurilor propuse, noi 
am obținut deja unele rezultate. Astfel, la 
gospodăria co'ectivă Belitori, organizația 
U.T.M., cu sprijinul organizației de partid și 
aii conducerii gospodăriei, a înființat in sec
torul zootehnic; încă din luna decembrie 
1953 o brigadă de tineret care răspunde de 
creșterea și îngrijirea vitelor. Pentru o mai 
bună calificare a lor, tinerii din această bri
gadă participă cu regularitate la cursul zoo
tehnic din cadrul gospodăriei.

Munca depusă de organizațiile U.T.M. în 
rtndull tinerilor cu gospodării mici șl mij
locii nu a întîrziat nici e,a să-șl arate re
zultatele. Sînt din ce în ce mai mulți tinerii 
care s-au angajat să-și îngrijească vitele 
într-un mod exemplar în vederea contractă
rilor cu statul. Astfel, numai in comuna Be- 
retu, în urma muncii de lămurire dusă de 
organizația de bază UTM, sub conducerea 
organizației de partid, s-a reușit ca fami
liile utemiștilor să contrac‘eze pînă acum 7 
boi, 19 porci, 2 mînzați și alte animale. De 
asemenea utemistul Buzescu Marin din co
muna Merișani s-a angajat să-și îngrijească 
în așa fel cei 2 boi ai săi, în vederea con
tractării, incit să-l facă cei mai frumoși din 
comună. Intr-iadevăr, el șl-a ținut angajamen
tul.

E știut însă că odată cu mărirea șeptelu- 
lul de animale este necesară șl mărirea co
respunzătoare a bazei furajere, care să poa
tă asigura hrana necesară vitelor. Și în ca
drul raionului nostru, ca și în elts raioane 
de altfel, se mai găsesc încă o serie de te. 
renuri virane, nelucrate. Descoperirea sees, 
tor terenurț poate constitui unul din lzvo". 
re'.e importante pentru mărirea bazei fura
jere.

De aceea inițiativa luată în această direc. 
tie de comitetul regional UTM a fost îmbră. 
țișată de utemiștii șl tinerii din raionul nos
tru cu multă căldură. Prin munca depusă 
de către utemiști șl tineri au fost identf 1 
cate pînă acum 39 hectare de pămînt, dintre 
care 18 au și fost arate. E’e au fost luate 
sub patronaj de către școala de tractoriști, 
școala de mecanici agricoli și școala medie 
agricolă din raion. 9 din aceste hectare au 
fost folosite pentru grădini de zarzavat In 
folosul Internatelor acestor școli Iar 9 hec
tare ca bază furajeră. Această acțiune, în a- 
fară de faptul că contribuie la mărirea ba
zei furajere pe raion, aduce și <> contribuție 
însemnată 'a buna aprovizionare a interna
telor cu zarzavaturi și legume.

Marea majoritate a utemiștilor din raio
nul nostru activează în organizațiile de bază 
U.T.M. de la sate. Prin munca lor ei pot a- 
duce o contribuție însemnată la toate cam
paniile agricole De aceea comitetul raional 
U.T.M. s.a îngrijit încă din timp de mobili
zarea tuturor utemiștilor și tinerilor munci
tori de la sate in vederea pregătirii condi
țiilor necesare bunei desfășurări e campa
niei agricole de primăvară.

In această direcție o atenție deosebită a 
fost acordată S.M.T.-urllor. Membrii birou
lui raionaf au fost repartizați pe lingă fie
care SMT pentru mobilizarea și organizarea 
tinerilor în vederea reparării mașinilor. Ei 
eu luat parte efectivă la pregătirea și desfă
șurarea adunărilor generale în care s.au pre
lucrat planurile de reparații și in care s-a 
hotărît organizarea lucrului pe ansamb'e. 
Și în atelierele gospodăriilor colective șl de 
stat munca de reparare a uneltelor se desfă
șoară din plin.

De un rea! folios pentru țăranii muncitori 
cu gospodării mici și mijlocii sînt centrele 
de reparat unelte, organizate în fiecare sat 
și comună din raion. Pentru a ajuta aceste 
centre în activitatea lor, organizațiile de 
bază UTM din comune duc o serioasă muncă 

Sfat zootehnic

grășarea animalei
îmbunătățirea sistemului de contractări de animale și produse animale stimu

lează puternic pe cei care cresc șl îngrașă animale.
Pentru a veni în sprijinul acestor producători, publicăm mai jos clteva sfaturi 

cu privire Ia metodele de ingrășare a ani malelor.

de lămurire în rindul țăranilor muncitori, 
îndemnîndu-i sâ.și repare din timp uneltele.

Important în perioada de iarnă este și a- 
sigurar&a, pregătirea și transportarea îngră
șămintelor naturale. In vederea acestui lu
cru comiietul raional U.T.M. a îndrumat or
ganizațiile de bază U.T.M. de la sate să se 
ocupe de tnansporta-ea pe ogoare a îngrășă- 
minte'or naturale. Și în multe locuri aceas
tă sarcină se realizează cu succes. Numai 
pînă la jumătatea lunii ianuarie utem.ști! 
căraseră pe cimp peste 800 care de gunoi. 
Tinerii din comuna Bălăci, mobilizați de că
tre organizația UTM au cărat pe cîrno pînă 
la aceeași dată pe«te 40 care cu gunoi, ute- 
mi.știi din comuna Socetu peste 20 care etc. E 
demnă de remarcat Inițiativa tinerilor Lefescu 
Ioan și Vlad Ion, membri ai gospodăriei 
colective din Zîmbrcasca, care aj construit 
o platformă pentru depozitarea și pregătirea 
gunoiului de grajd.

In această acțiune de transportare a gu
noiului pe ogoare și de asigurare a unor în
grășăminte, organizațiile de pionieri au dat 
un sprijin efectiv. Pionierii din în'reg raio
nul au început o acțiune intensă în vederea 
strîngeril cenușii. In acest scop au fost an
trenate nu numai unitățile de pionieri de la 
sate, ci și cele din oraș. Numai unitatea de 
pionieri din comuna Peretu a strîns pînă în 
momentul de față peste 60 kg. de cenușă, 
pionierii din comuna Miroși peste 20 kg., 
pionierii și școlarii dela Școala elementară 
nr. 1 și 2 fete din orașul Roșiori de Vede 
peste 15 kg. etc.

In popor o vorbă înțeleaptă glăsuește: 
„ce semeni, aceea culegi I11 Semeni sămlnță 
proastă, cu o putere de germinație scăzută, 
vel avea și o recoltă slabă. Semeni o să- 
mință bună, șl rezultatele vor fi mari. De a- 
ceea și în raionul nostru au fost luate o se
rie de măsuri menite să asigure pentru cam
pania de primăvară semințe selecționate de 
o calitate superioară. In urma măsurilor lua
te de către partid au fost înființate în toate 
comunele centre de selectare și condițio
nare a semințelor. Organizațiile de bază 
UTM au fost îndrumate ca sub conducerea 
organizațiilor de partid să participe în mod 
activ la munca de lămurire ce se desfășoară 
în mijlocul țăranilor muncitori pentru a-și 
selecta șl condiționa semințefe în cele mal 
bune condițiuni. De asemeni în unele gospo
dării collective și de stat cum este de exem
plu la G.A.C. Merișani sau la GAS „Dumitra 
Marinescu11 se fac experiențe practice asu
pra puterii de germinație a semințelor. Me
rită să fie re'iefată și de data aceasta mun
ca desfășurată de pionieri. Ei eu inițiat pe 
lîngă școli cîte un mic punct de experiență 
pentru încercarea puterii de germinație .a 
semințelor Astfel, pionierii de la școala ele
mentară din comuna Dobrotești. unde există 
un asemenea punct de experiență, pot să co
munice părinților lor puterea de germinație 
a semințelor pe care aceștia vor să le se
mene.

Și s-ar mal putea da multe exemple de 
fe'ul acesta, care oglindesc entuziasmul cu 
care tinerii țărani muncitori din raionul nos
tru se pregătesc pentru buna reușită a cam
paniei de primăvară.

Cu toate aceste realizări, în munca comi
tetului raional sînt însă și slăbiciuni 
destul de serioase. Munca politică ce se des
fășoară in rindul tinerilor de la sate e îică 
s’abă. Acest lucru îl dovedește faptul că nici 
pînă în momentul de față comitetul raional 
nu a izbutit să antreneze in acțiunile amin
tite toate organizațiile de bază U.T.M. De 
asemenea, comitetul raional U.T.M. nu a dat 
suficientă atenție întăririi continue a orga
nizațiilor de bază U.T.M. din gospodării co
lective șl întovărășiri agricole. Mai sînt încă 
organizații de bază din acest sector care au 
planuri de muncă generale, neorientate după 
planul de muncă a! gospodăriei sau întovă
rășirii. Comitetul raional UTM și aparatul 
său nu au făcut aproape nimic pentru a în
depărta ace<t sistem defectuos de muncă din 
activitatea organizațiilor de bază respective. 
O urmare a slăbiciunilor muncii comitetului 
ralona.l, se reflectă și în faptul că au rămas 
încă utemiști care nu și-au predat cotele. 
Slăbiciuni serioase mai sint de asemenea șl 
în problemele muncii culturale ce trebue 
desfășurată, mai ales în această perioadă în 
rindul tineretului muncitor sătesc.

In prezent, comi'etul raional UTM este 
hotărît să Ia toate măsurile necesare pentru 
întărirea polltîco-organizatorică a organiza
țiilor U.T.M. de la sate, de lămurire și pe mai 
departe a sarcinilor care stau în fața tine
retului muncitor de la sete în vederea măririi 
producției de cartofi, legume șl cereale șl 
creșterii animalelor.

rumb și 0,250 Kg. tărîțe. Este bine ca hrana 
să se dea sub formă pregătită.

Și la bovine îngrășarea depinde în gene
ral de același factori ca și la porci, Iar reu
șita îngrășării de cal'tatea și cantitatea 
hranei.

Durata perioadei de îngrășare variază în 
raport cu vîrsta animalelor, fiind de 6—7 
luni pentru cele sub un an, de 3—4 luni pen
tru cele de 2—2 și jumătate ani și de 3 luni 
pentru cele adulte.

După nutrețurile folosite distingem mal 
multe feluri de îngrășări dintre care amin
tim :

— îngrășarea cu rădăcinoase, tuberculi 
(sfeclă, cartofi etc.).

— îngrășarea cu nutreț murat
— îngrășarea cu borhot.
— îngrășarea la pășune.
In îngrășarea cu rădăcinoase șl tuberculi, 

se folosește sfecla sau cartoful ca nutreț de 
bază. Sfecla se poate da in cantitate de 
35—50 Kg. de cap pe zi la bovinele adulte, 
iar bovinelor tinere 20—30 kg. La această 
cantitate se ajunge însă în mod treptat și 
poate fi chiar depășită. Sfecla se dă sub 
formă tocată. In afară de sfeclă se mai dau 
și 4—8 Kg. fîn, iar uneori și un adaos- de 
concentrate.

In regiun'le unde cultivarea cartofului este 
mult extinsă, se poate face îngrășarea cu 
cartofi, putîndu-se da celor adulte 16—24 Kg. 
iar celor tinere 10—15 Kg. și 5—7 Kg. fin.

In îngrășarea cu nutreț murat, acesta se 
poate da în cantitate de 18—26 Kg. com- 
plectîndu-se rația cu 5—7 Kg. fîn și 
0,400—0,600 Kg. șroturi.

îngrășarea cu borhot se practică mai mult 
pe lingă fabricile de spirt, zahăr etc. valori- 
fieîndu-se astfel borhotul rezultat. Borhotul 
se dă, fie proaspăt fie murat, în cantități 
de 60— 70 Kg. la cele adulie. Hrana se com
pletează cu 4—6 Kg. fîn.

In general, în toate felurile de îngrășare 
amintite pînă aci, trebue să ss dea un supli-

O nouă operetă originală
Miercuri 3 martie va avea loc la Teatrul 

de Stat de Operetă, premiera operete: „Cu
legătorii de stele11, de Paul Mihail Ionescu | 
șl Bogdan Căuș, muzica de Fiorin Comișel. 
Este a treia operetă originală pe care o pre
zintă Teatrul de Operetă în decurs de trei 
ani. Acțiunea din „Culegătorii de stele11 se 
petrece pe șantierul de construcție a unei
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Pentru o mal bună deservire a oamenilor muncii vlnzătorll utemiști de la ma
gazinul O.CL „Alimentara11 din str. Popov, au luat Inițiativa, In luna ianuarie a 
acestui an de a se constitui în brigăzi de bună deservire creînd un „Magazin al tine
retului1*. Pentru ca rezultatele să fie cît mai bune, membrii celor două brigăzi — con
duse de tovarășii: Costache Tiberiu șl Elena Cercelaru — s-au chemat, la început, 
intre ei la întrecere socialistă iar apoi au chemat colectivul magazinului alimentar din 
strada Popa Tatu.

In perioada viscolului, utemlștil de Ia „Magazinul tineretului“ au dat dovadă 
de abnegație făcînd singuri in condiții grele, aprovizionarea cu mărfuri dela de
pozit

In fotografie: aspect ai activității brigăzilor utemiste de bună deservire de la 
„Magazinul tineretului".

tcrmo-centrale șl Înfățișează dragostea de 
muncă și de viață a unor tineri muzici tari. 

Opereta ^Culegătorii de stele11 e'te inter
pretată de: Petre Valentin. Getta Mara, Ga. 
briei Gheorghiu, Lia Turovskl, Bimbo 
Mărculescu, Cella Tănăsescu, V. Chi- 
cideanu, Nae Roman, C. Pîrîu, Ne'.u 
Marinescu, Dem. Haglac, George Gro
ner, T. Buiacici, Iordănescu-Bruno, Io- 
nescu-Dodo, Beno Verea, El. Zamora, N. 
Cenan, Cezar Ionescu și alții. Direcția de 
scenă o semnează N. Kirițescu, decorurile 
Lebas, iar conducerea muzicală aparține lui 
Li viu Kavassi.

-- •--- 
Informații

Ministerul Culturii face cunoscut că Expo
ziția Anuală de stat a Artelor Plastice de 
■la Muzeul de Artă al R.P.R. din Piața Repu
blicii va rămîne deschisă pînă la 1 aprilie 
1954.

+
In curînd, cinematografele bucureștene vor 

prezenta noi filme în premieră, realizate de 
cineaștii de peste hotare.

Spectatori: care au urmărit în săptămînlle 
trecute clteva scene din filmul „Un pichet 
In munți11, vor putea să vizioneze în Între
gime această minunată realizare cinemato
grafică. o producție in culori a studioului 
,„Mossf:lm“, inspirată din viața grănicerilor 
sovietici. Un alt film sovietic care va rula 
în Capitală este „Nunta cu zestre11 a cărui 
temă vorbește despre viața unui colhoz.

Deosebit de filmele sovietice, care se bu
cură de o mare popularitate în țara noastră, 
cinematografele din București vor mal pre
zenta într-o perioadă apropiată filme ale 
cineaștilor cehi, maghiari, austriaci șl ita
lieni.

(Agerpres)

ment de săruri mi
nerale, în special cre
tă furajeră, deoarece OK aceste nutrețuri 6înt

■ sărace în calciu.
îngrășarea pe pă

șune e cea mai economică îngrășare a bovi
nelor. Reușita acestui fel de îngrășare depm- 
de de productivitatea pășunii și de tehnica 
pășunatului. Pășunatul trebuie să se facă pe 
parcele, iar animalele să fie grupate în grupe 
omogene ca vîrstă și greutate. Cînd pășu- 
rile nu sînt suficiente, rația trebuie comple
tată prin pășuni artificiale care se cosesc, 
iar masa verde cosită se dă animalelor la 
grajd.

Prin îngrășarea pe o pășune bună se pot 
obține sporuri de 750—850 grame zilnic.

In îngrășarea animalelor în general, dar 
în special îri îngrășarea porcilor, trebue dată 
o atenție deosebită alegerii juste a nutrețu
rilor, deoarece calitatea cărnii, dar mai ales 
a grăsimii, depird în mare măsură de însu
șirile nutrețurilor. Astfel, printr-o alimen
tație bazată pe nutrețuri bogate în grăsimi 
ca : turte, ovăz, porumb se va obține o gră
sime moale, uleioasă, deoarece grăsimea nu
trețului se depune în organismul animalului 
păstrindu-și caracterele specifice într-o mă
sură destul de accentuată. Pentru a se înlă
tura efectele negative ale acestor nutrețuri 
se vor introduce în rație nutrețuri care îm
bunătățesc calitatea cărnii și grăsimii cum 
sînt: orzul, cartoful; mazărea, sfecla etc.

In afară de alimentație, pentru a se rea
liza o bună Ingrășare a animalelor, trebue 
asigurată adăparea la timp a acestora cu
apă proaspătă.

De asemenea, trebuie să se asigure anima
le! >r puse la îngrășat un adăpost curat, 
precum și o igienă corporală corespunză
toare.

Pentru ca îngrășarea să fie economică, tre
bue veriiicată periodic și aceasta se face 
prin cinlărjri. îngrășarea se va continua 
nuna ailta timp cit sporul realizat are o 
v„ are mai ma-e decît cheltuelile rezultate 
pentru producerea lui.

Cunoașterea tehnicei de îngrășare permite 
ca să se obțină sporuri zilnice însemnate și 
oda a cu acestsa și cîștiguri înseninate pen
tru crescătorii de animale,

Ing. I. ZABAVA

Vînzători
Utemista Maria Burcea nu e de mult vânză

toare la un magazin „Alimentara11 din orașul 
Giurgiu. Cu ea lucrează utemista Lungu Ma
ria responsabila brigăzii de bună deservire 
și utemista petre Virginia de curînd absol
ventă a unei școli de maiștri vînzători.

Tînăra Maria Burcea face practică ca orice 
tînăr care lucrează pentru prima dată într-o 
nouă meserie. Pentru a fi vînzător la un 
magazin ți se cere multă pricepere, ți se cere 
o comportare cuvEncicasă față de cumpără
tori. Acest lucru l-a învățat Marfa Burcea de 
la .tovarășele sale, care-s tot utemiste.

împreună, se îngrijesc ca mărfurile să fie 
bine aranjate în rafturi iar în magazin să 
fie mereu o curățenie exemple, ă. Pe cumpă
rători îi servesc cu multă atenție

Maistna vînzătoare Petre Virginia îi spuse 
la început tinerei practicante:

— Pe cumpărător îl asculți cu multă 
grijă, î: dai să cerceteze calitatea produselor, 
ii spui prețul și apoi îl servești.

Apoi îi explică în ce constă metoda Koro
vkin care are ca scop deservirea rapidă a 
cumpărătorilor. Vînzătorul sovietic care a 
inițiat metoda, a ajuns la concluzia că 
pentru aceasta se cere ca mărfurile să fie 
păstrate cu atenție, să fie ambalate în ?a-

Gestionarul utemist
Cine a trecut pe calea Lenin din Cra. 
iova, nu se poate să nu fi remarcat un ma- 

l gazin mic, cu firmă roșie, sucursala 11-a a 
magazinului „Comaliment11.

Pe gestionarul acestui magazin, un tînăr 
I harnic, de statură potrivită, cu o privire e- 
geră, pătrunzătoare, îl cunosc bine tovarășii 
dl:i um’.atea sa, șl l-au remarcat mulți cum
părători.

Utemjstul Bălașa Aurel, a luat gestiunea 
acestui- magazin nu de multă vreme. De cum 
a călcat pragul, a început să privească cu 
ochi de gospodar, cum arată magazinul. Da, 
pe ici pe colea, mai era cîte ceva de făcut, 
pentruca totul să fie pus la punct și munca 
să se desfășoare bine. Tînărul gestionar își 
amintea de cuvintele pe care le auzise intr-o 
adunare: „unitățile „Comaliment11 trebuie să 
fie. pildă pentru toate celelalte unități co
merciale11.

Bălașa se străduia să vadă mai bine ce 
are de făcut pentru a putea realiza acest 
lucru. A început cu lucruri mici. A rezolvat 
problema ambalajelor, care se strînseseră în 
cantități destul de mari, a reparat cișmeaua, 
a procurat grătare de lemn și multe altele.

Celui mai important lucru, aprovizionarea 
magazinului, utemistul Bălașa i-a acordat 
toată atenția. întotdeauna el află printre 
primii ce mărfuri se aduc în depozit, pentru
ca aproape zilnic ține legătura cu tovarășh 
de acolo. Cum obține o marfă nouă, o și ex
pune la loc vizibil în vitrina magazinului, 
aranjată cu grijă. Acest lucru atrage atenția 
cumpărătorilor, care intră in permanență in 
magazin pentru a-și face cumpărături. Și 
pentru ca aceștia să plece mulțumiți din 
magazin, pentru ca ei să fie bine sțrviți și 
repede, tînărul gestionar se îngrijește de 
pregătirea prealabilă a mărfurilor pentru 
vînzare.

Mulți cumpărători ,au venit șl cu propu
neri. Și Bălașa Aurel s-a străduit să le 
înfăptuiască. Așa, de pildă, la cerința con
sumatorilor, în magazin s-iau adus conserve 
de carne, pachete de ceai și alte produse.

Intr-o vreme se adusese halva la depozit. 
Tovarășii cărora li se repartizase cantitatea 
respectivă de halva au refuzat s-o ia : „E 
prea-mare bătaie de cap și cu halvaua asta, 
trebuie s-o ta[, s-o împachetezi11.

,,Dați-ne-o nouă, tovarășe director, adesea 
cumpărătorii ne-au cerut11. Șl. Bălașa Aurel 
a luat halvaua, a preambalat-o șl apoi a 
distribuit-o cumpărătorilor, care au fost mul
țumiți.

Zilnic tot mal mulți cumpărători intră în

Afenjie tovărășească
Mulți oameni ai muncii din țara noastră 

merg să-și petreacă concediul de od.ihnă la 
Sinaia. Dintre tinerii care lucrează în ca
drul Administrației caselor de odihnă din 
Sinaia, mulți contribuie la asigurarea unor 
condiții cit mai bune de odihnă celor venlțl 
aci în zilele de concediu. Cu sprijinul co
mitetului de partid și al comitetului U.T.M. 
din cadrul administrației, s-au creat în 
cadrul cantinelor șase brigăzi de bună 
deservire și una de economii. Aceste bri
găzi muncesc cu însuflețire. Un bun 
exemplu este brigada de la Cofetăria Cen
trală, care a obținut economii importante. 
Brigada l-a le la canting nr. 1 și brigăzile 
2 și 3 de la cantinele „Postăvarul11 și „Ca. 
raiman11 au obținut de asemenea succese In

y— >

destoinici
chețele mal mici șl să fie puse la îndemina 
vînzătorului. Mai e necesar ca fiecare vînză
tor să știe concret ce are de făcut.

Acum ele procedează la fel. Unele ae 
ocupă de pregătirea mărfurilor, altele de de
servirea cumpărătorilor.

Acesta e numai un exemplu al preocupării 
care există în unitățile comerciale din Giur
giu pentru educarea tinerilor muncitori din 
comerț.

Conducerea Întreprinderii O.C.L. Giurgiu 
acordă toată atenția calificării vînzătorilor 
din magazinele sale. Astfel, de curînd au ab
solvit cursul de calificare 14 tovarăși dintre 
care opt sint utemiști. Printre cei care s-au 
calificat de curînd sînt utemiștii Olimpia Bu- 
zatu și Marin Maiureanu. Ei au devenit acum 
vînzători destoinici. La cursuri ei și-au însu
șit o serie de cunoștințe noi eu privire la 
buna deservire a cumpărătorilor.

Datorită unei munci perseverente colectivul 
de muncă al O C L. Giurgiu, a îndeplinit 
planul pe anul ce a trecut cu 119,8 la sută 
în sectoare’e alimentar, al alimentației pu
blice, textile, metalo-chimic și al lemnului.

ION BURCUȘ
corespondentul „Scînteii tineretului1’ 

pentru regiunea București

magazinul de pe calea Lenin nr. 57. 
Cumpărătorilor le place ordinea și curățenii 
din magazin. Un stahanovist de prin părțile 
Clujului care a trecut prin Craiova, și a 
avut ocazia să intre în acest magazin, a 
scris în condica de sugestii șl reclamați!, 
cuvinte de laudă și la adresa tî.nărului ges
tionar. Muncitorului clujean, i-a plăcut în 
special cum erau aranjate mărfurile în raf
turi, cum sînt serviți cumpărătorii, cum se 
vorbește cu aceștia. Și avea ce să-i placă! 
Uneori, intră în magazin cîte un cumpără
tor și cere vreo marfă care lipsește. I se 
răspunde cu bunăvoință: „noi nu avem acum, 
încercați la cooperativa „7 Noembrie" din 
apropiere11.

Intr-iuna din serile din ianuarie 1954, u- 
temistul Bălașa Aurel socoti cîți cumpără
tori Intraseră în magazin în ziua aceea: 
și își notă în carnețel... 648. Bălașa căzu o 
clipă pe gînduri :

— Este mare desigur această cifră. Față 
de consumatori va trebui să avem o atenție 
și mai mare, pentru a-i deservi în cele mai 
bune condițiuni...

★

Utemistul Știrbulescu Ion fusese reparti. 
zat la magazinul unde e gestionar Bălașa, 
pentru a-și însuși și mai bine meseria.

— Nu te repezi așa, tovarășe Știrbulescu, 
așteaptă întîi să spună cumpărătorul ce do
rește, apoi servșște-1 conștiincios — î] sfătu
ia Bălașa.

Intr-o adunare generală, cînd utemiștii se 
strînseseră pentru a-și alege conducătorii, 
utemistul Bălașa luă și el cuvîntui: „îl pro
pun în birou pe tovarășul Șrirbulescu". Și 
Bălașia arătă pe rind adunării, motivele pen
tru care facea propunerea.

— Un^lucru e bine de știut: Știrbulescu 
a făcut un salt în munca lui, pășește pe un 
drum bun și poate fi un exemplu.

După ce au cumpănit propunerea, tinerii 
l-au ales pe Știrbulescu în biroul U.T.M. Nu 
pește multă vreme, ca o recunoaștere a stră
duințelor depuse de el, i s-a încredințat 
raionul de mărfuri cu bucata din magazinul 
„Comaliment11. Și tovarășii din conducerea 
magazinului apreciază munca pe care el o 
desfășoară aci. Odată cu aceasta ei apre- 
ciază și pe utemistul gestionar de magazin 
Bălașa AureL care l-a ajutat tovărășește pe 
Știrbulescu să-și însușească o atitudine nouă 
față de muncă, să servească conștiincios 
cumpărătorii,

LARISA COREȚCHI

această direcție. Se pot da ca exemplu, ti
nerele Mija Elena, Mihai Maria, Bondoc 
Maria șl multe alte tinere, care au muncit 
cu dragoste și au obținut realizări însem
nate în muncă, aducîndu-șl prin aeeasfa, 
contribuția lor la asigurarea unor condiții 
cît mai bune și mai plăcute pentru oamenii 
muncii, venițl să-și petreacă concediul la 
Sinaia.

Corespondent
NICOLAE CREMER.
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Convocarea unei conferințe 
a organizațiilor de tineret 

europene împotriva „comuni
tății defensive europene1*
BERLIN 1 (Agepres). — Presa democrată 

din Berlin anunță că reprezentanți ai dife
ritelor organizații de tineret din Franța, 
Germania occidentală șt Republica Demo
crată Germană au organizat la Berlin o 
conferință comună și au adoptat u« apel 
adresat tineretului tuturor țărilor europene, 
cherhtadu-1 la lupta unită și hotărâta împo
triva traducerii în viață a tratatului milita
rist cu privire la „comunitatea defensi
vă europeană". Cu acest prilej s-a hotărît ca 
în zilele de 24 și 25 aprilie 1954 să șe or
ganizeze la Berlin o conferință a reprezen
tanților tuturor organizațiilor de tineret eu
ropene, la care sa te examineze masurile de 
luptă împotriva „comunității defensive euro
pene". Chemlnd tineretul tuturor țărilor eu
ropene să trimită delegați la această confe
rință, reprezentanții organizațiilor de tine
ret din Franța, Germania occidentală și Re
publica Democrată Germană, arată în apelul 
lor că „comunitatea defensivă europeană" 
amenință viața tineretului.

Apelul a fost semnat de reprezentanți ai 
Uniunii Tineretului Repub'ican din Franța, 
ai organizației de tineret vest-germafie „Șoi
mii", ai Consiliului Central al Uniunii Ți- 
neretului Liber German, ai Comitetu.ui vest- 
berlinez al șomerilor și de reprezentanți ai 
altor organizații de tineret din Franța, Ger
mania occidentală și Ropub.ica Democrată 
Germană.

---•---
Gravă qansrală în Franța 

în școli și universități
PARIS 28 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 26 februarie a avut loc tn Franța o 

grevă generală a membrilor corpului didactic 
de la universităț:, licee, colegii și școli teh
nice. Studenții și elevii au sprijinit cererea 
greviștilor cu privire la mărirea creditelor 
pentj îuvățămînt.

Ziarul „L-Humenite" relatează că greva 
din Paris s-a desfășurat in mod organizat. 
Astfel, ka Facultatea de Litere a Universității 
din Paris a venit la cursuri numai un singur 
student, iar la Facultatea de Drept s-a ținut 
numai*un singur curs în prezența citorva per
soane. La numeroase alte facultăți la grevă 
ar pariicipat pînă la 100'% dintre profesori și 
studenți.

La Biroul de plasare din Paris și la Sor- 
bonna au avut '.oc mari mitinguri, la care 
studenții și profesorii, membri ai diferitelor 
organizații sindicale, și-au exprimat hotări- 
rea de a continua lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor lor.

La grevă au participat activ membrii cor
pului didactic, studenții și elevii din alte 
orașe ale țării.

---•---
Represiuni împotriva 

unui fruntaș
al Uniunii Tineretului Muncitor 

> din S.U.A.
NEW YORK 1 (Agerpres). — După cum 

anunță „Daily Worker", in cadrul măsurilor 
de represiune împotriva organizațiilor pro
gresism din S.U.A. Roosevelt Ward, fruntaș 
al Uniunii Tineretului Muncitor, a fost c in
vocat in faț.i așa numitei comisii de anche
tă. Această com'sie a început „audieri" in 
scopul de a obliga Uniunea Tineretului 
Muncitor să se înregistreze ca organizație 
„subversivă" in baza egi! fasciste McCarran.

---•---
In vederea sărbătoririi împlinirii 

a 300 de ani de la reunirea
Ucrainei cu Rusia

MOSCOVA 28 (Agerpres). - TASS trans, 
mite:

Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
și Consiliul de Miniștri al R.S.F.S.R. au a- 
doptat o hotărîre cu privire la formarea unui 
comitet guvernamental ai R.S.F.S.R., pentru 
pregătirea și desfășurarea festivităților cu 
prilejul împlinirii a 300 de tani de la reuni
rea Ucrainei cu Rusia.

Comitetul a fost confirmat in următoarea 
componență: A. M.Puzanov (președinte), 
N. A. Mihailov și L. N. Soloviev (vicepreșe
dinți).

Comitetul numără în total 57 de persoane 
printre care se află activiști pe tărîm obștesc, 
fruntași in industrie și agricultură, oameni ai 
științei, culturii șl artei.

-----•-----

Scurte știri
0 Duminica a.u avut lec alegeri legisla

tive parțiale în departamentul Seine-et-Oise 
unde locul de deputat a rămas vacant prin 
decesul deputatului gau'.'.ist Diethelm. Candi
datul Partidului Comunist Francez, Andre 
Stil, membru a! C.C. al P|C. Francez și re
dactor șef al ziarului „L’Humanite", a obți
nut 97.873 de voturi. Ceilalți candidați au în
trunit: Peyrolles, (M.R.P.) 29.010 voturi; 
Reibel — (Uniunea republicană) 27.669; Ma- 
zurier (Sfio) 25.587; Brimo — (R.G.R.) — 
21.731; Jollivet (U R.A S.; fost gaullist) — 
14.946; Sarret (Uniunea independenții!.•) — 
10.226. Restul voturilor a fost obținut de 11 
candidați al diferitelor partide.

® După cum relatează presa, comisia pen
tru problemele externe a Adunării Uniunii 
franceze a examinat la 25 februarie prob ema 
„comunității defensive europene". Potrivit 
Constituției, Adunarea Uniunii franceze are 
un rol consultativ, totuși concluziile sale au 
o puternică influența asupra politicii Fran
ței. In problema proiectului de creare a „co
munității politice et'.'opene" comisia a adop
tat cu majoritate de voturi o rezoluție în 
care se arată că această „comunitate pol:- 
tică" amenință unitatea internă a Republicii 
Franceze.

« Țările din Asia de sud-est sprijină 
apelul primului'minis cu indian Nehru în le
gătură cu Încetarea operațiunilor militare în 
Indochina. Agenția Indiană dc Informații 
anunță că ministrul de externe al Indoneziei, 
doctorul Sunarjo, a declarat că Indonezia 
consideră încetarea operațiunilor militare din 
Indochina necesară pentru stabilirea păcii în 
întreaga Asie de sud-est. Aceeași agenție a- 
n-ință de asemenea că ministrul de externe al 
Birmaniei a declarat la 24 februarie, în ca
drul unei conferințe de presă, că Birmarila 
va sprijini întru totul apelul lui Nehru pen
tru încetarea ostilităților in Indochina.

® La 27 februarie, ziarele indoneziene au 
publicat la ioc 'de frunte declarația ministru
lui afacerilor externe Sunarjo, care declară că 
ajutorul militar american acordat Pakistanu
lui, nu are drept scop slăbirea încordării in
ternaționale, ci, dimpotrivă, duce la agrava
rea ei. Faptul că Pakistanul a acceptat acest 
ajutor, subliniază Suru.rjo, este în contradic
ție cu independența țârilor asiatice și nu con
tribuie cîtuși de puțin la cauza păcii.

India a refuzat ajutorul militar oferit de S.U.
Scrisoarea adresată de Nehru lui Eisenhower

NEW DELHI 1 (Agerpres). — La 24 fe
bruarie, președintele S.U.A., Eisenhower a 
adresat primului ministru al Indiei, Nehru 
o scrisoare în care îl încunoștilnțează că 
S.U.A. se oferă să acorde ajutor militar In
dici.

Primul ministru al Indiei, Nehru, a res- 
p’ns propunerea. In scrisoarea de răspuns 
adresată președintelui Eisenhower, primul 
ministru al Indiei declară : „Apreciez asigu
rările pe care le dațl, dar dvs. cunoașteți 
punctul nostru de vedere în legătură cu prin- 
cip’ul ajutorului militar.

Punct.irl de vedere al guvernului nostru 
se bazează pe dorința de a asigura pacea 
și securitatea în lume. Vom continua aceas
tă politică".

fi. Evenimentele din Egiptf Noua versiune a constituției dela Bonn

In cadrul ședinței din 28 februarie a par
lamentului indian, Nehru a declarat: „Dacă 
am accepta acest ajutor, am putea fi consi
derați drept ipocriți și oportuniști".

In aplauzele deputatelor, Nehru a adău
gat : „India nu are citași de puțin intenția 
de a-și vinde libertatea sau de a se lipsi de 
ea în urma vreunei presiuni, oricare ar fi ea. 
Aceasta nu este o problemă de partid, ci o 
problemă națională, asupra căreia nu pot 
exista opinl’ diferite".

„Prezența observatorilor americani în ca
drul Comisiei Națiunilor Unite în Kașmir — 
a subliniat Nehru — referindu-se La proble
ma Kașmirului, nu mai poate fi considerată 
de India drept o atitudine de neutralitate". 
„Prezența acestor observatori — a declarat 
Nehru — este inoportună".

-------------------------------------O

Lucrările Congresului Partidului Comunist Bulgar
SOFIA 28 (Agerpres). — Agenția Tele

grafică Bulgară transmite;
La ședința din seara de 26 februarie a 

Congresului al VI-'ea a! Partidului Comu
nist Bu’.gar, Țao Sian-jen a salutat C.on- 
greșul din partea Partidului Comunist Chi
nez. Delegații la Congres au ovaționat în
delung pe reprezentantul Partidului Comu
nist Chinez.

La ședința din dimineața de 27 februa
rie a Congresului au continuat dezbaterile 
pe marginea rapoartelor de activitate ale 
Comitetului Central al Partidului și Co
misiei Centrale de Revizie.

Delegații la Congres, care au luat cuvân
tul în cadrul discuțiilor, au aprobat căldu
ros politica externă și internă a Partidului 
Comunist și a guvernului popular, au scos 
în evidență victoria liniei generale a parti
dului — linia construiri bazelor socialis
mului în țară cu ajutorul Uniunii Sovietice 
și in colaborare cu statele de democrație 
populară.

Gheorghl Țankov, membru al Biroului 
Pol'tic ai C.C. al Partidului Comunist Bu'- 
gar, a rostit o cuvîntare în care a arătat 
că succesele obținute de partid au întărit 
și mai mult alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, au consolidat unita
tea ro'.itico-morală a poporului bulgar. A- 
ceastă unitate se întărește în lupta pentru 
construirea socialismului, în lupta împotri
va elementelor dușmănoase.

Congresul al VI-lea al Partidului Comu
nist Rulgar a fost salutat de: Kard Raci- 
lek din partea Partidului Comunist Ceho
slovac, de Antal Apro din partea Part'dului 
celor ce muncesc rt.i Ungaria, de Constan
tin Pirvu'escu din partea Partidului Mun
citoresc Romîn, de Gogo Nuși din partea 
Partidului Muncii din Alban'a, reprezen
tanți ai partideloy frățești. De’egați: la Con
gres au întîmpinat călduros cuvântările ros
tite de reprezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești frățești.

★
SOFIA 28 (Agerpres). — Agenția Tele

grafică Bulgară transmite:
In ședința din seara zilei de 27 februarie.

după ce în cadrul dezbaterilor pe marginea 
rapoartelor de activitate ale C.C. al Parti
dului și Comisiei Centrale de Revizie au 
luat cuvântul 38 de delegați. Congresul a 
hotărît să încheie dezbaterile îri legătură cu 
aceste rapoarte. Deoarece delegații au ară
tat că sint întru totul de acord cu cele ară
tate în rapoarte, raportorii V. Cervenkov și 
I. Katrand'lev au renunțat la cuvintul de 
încheiere. Congresul a ascultat raportul lui 
Boris Tascov, președintele Comisiei de va
lidare, care a anunțat că la Congres par
ticipă 908 delegați.

Congresul al VI-lea al Partidului Comu
nist Bulgar a aprobat în unanimitate linia 
politică și activitatea practică a Comitetu
lui Central al Partidului și a trasat organi
zațiilor de partid sarcina să se călăuzească 
de prevederile raportului de activitate al 
Comitetului Central al Partidului. A fost 
aprobat de asemenea raportul de activita
te al Comisiei Centrale de Revizie.

★

SOFIA 1 (Agerpres). — A.T.B. transmite
La 1 martie Congresul al 6-lea al Par’.i 

dului Comunist Bulgar a trecut la examina
rea celui de al treilea punct de pe ordinea 
de zi. In ședința de dimineață Gheorg’ii 
Ceancov a prezentat raportul: „Directivele 
Congresului al 6-lea al Partidului Comunist 
Bulgar cu privire la cel de al doilea plan cin
cinal pentru dezvoltarea Republicii Populare 
Bulgare pe anii 1953-1957". Congresul a fost 
salutat de reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești frățești : Wladys'.aw 
Dworakowski membru în Biroul Politic el 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, de Vic
tor Michaut membru în Biroui Politic al Par
tidului Comunist Francez, Erich Huecken- 
berger, reprezentantul Partidului Socialist 
Unit din Germania, Walter Poth, reprezentant 
al Partidului Comunist din Germania, Du- 
gur Sururi, reprezentant al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, William Lauzhlan 
din partea Partidului Comunist al Marii Bri
tanii. Congresul a primit de asemenea o te
legramă de salut din partea Partidului Mun
cii din Coreea.

CAIRO 28 (Agerpres). — TASS trans
mite:

Presa publică comunicatul oficial fll „con
siliului revoluționar" din Egipt în care se 
a-ată că consiliul „a invitat pe generalul 
Mohammed Naghib să reia postul de preșe
dinte al Republicii parlamentare egiptene" 
și că Naghib a primit această propunere. Lt- 
colone'.ul Gamal Abdel Naser rămîne preșe
dinte al „consiliului revoluționar" și prim 
ministru ai Egiptului.

In comunicat se arată că „consiliul revo
luționar" a primit în dimineața de 27 fe
bruarie o scrisoare din partea generalului 
Naghib in care acesta îș: exprimă dorința 
de a explica poporului că el „a renunțat la 
postul pe pare 11 ocupa potrivit propriei do
rințe".

Naghib a adresat poporului apelul de a se 
uni în jurul „membrilor consiliului revolu
ționar și de a lupta pentru obținerea inde
pendenței țării în cel mai scurt timn".

La primirea acestei scrisori „consiliul re
voluționar a trimis lai Naghib invitația, de 
a relua postul de președinte al Egiptului 
după ce „a primit de la acesta documentul 
cu privire la acordul său".

Comunicatul se încheie eu apelul „con
siliului revoluționar" în care acesta cere po
porului să contribuie la menținerea ordinei 
pentru ca momentul critic prin care a trecut 
țara să fie definitiv uitat".

LONDRA 28 (Agerpres). —
Corespondentul din Cairo al agenției Reu

ter transmite că la 27 februarie pe întregul 
teritoriu al Egiptului a fost declarată starea 
excepțională.

Adunarea Naționa'ă Franceză va d'scuta propunerea lui Nehru 
in legătură cu încetarea ostilităților din Indochina

PARIS 1 (Agerpres). — In urma cererii 
deputatului socialist Daniel Mayer, preșe
dintele comisiei pentru afacerile externe, și 
a altui 50 de deputați comuniști, socialiști,

radical: și gauiîiști, Adcnarea Napaaali a 
hotărît să "ceapă vaeri 5 «ariie. dez5*:e- 
rile pe marginea recentei declarat:, a premi
erului indian Nehru în legătură ca tacererea 
războiului din Indochina.

Docheri francezi refuză să descarce armament american
PARIS 1 (Agerpres). — Oamenii muncii 

din Franța s:r.t solidari cu lupta patrioților 
vietnamezi pentru libertate și independență.

Ziarul „l’Humanite" relatează că docherii 
din portul Le Hâvre au refuzat să descarce 
de pe vasul „Rhonda" armament american 
destinat trupelo- colonialiste din Indochtu. 
Autoritățile franceze au’ Îndreptat atunci va

Situația
LONDRA 28 (Agerpres). —
Corespondentul din Beirut a' agenție' Reu

ter transmite că în seara zilei de 27 februa
rie după demonstrația adversarilor lui Șișakli, 
la Damasc a fost declarată starea excep
țională.
Se anunță că la o ședință extraordinară a 
Camerei deputatelor din Siria s-a hotărît di
zolvarea parlamentului.

DAMASC 1 (Agerpres). — Situația din 
S’rte continuă să rărmnă încordată. Potrv:t 
relatărilor agențiilor de presă, unitățile răs
culate în nordul S'riei sub comanda colone
lului Fa'ssa A'.asi nepotul actualului preșe
dinte a! Siriei cîșt'gă lot mai mulți adepți 
în rîndul armatei sirene. In prezent, unitățile 
răsculate orgamzeza un marș spre capitala 
țării, Damasc pentru a lichida împotrivirea 
of terilor partizani ai fostului președinte al 
Siriei generalul Șișakli.

Agenția France Presse anunță că la Da
masc au avut loc turburări, mulțimea "Up’nd 
cordoanele po/țieneștl din jurul parlamentu
lui sirian Au fost uc're două persoane ș! au 
fost rănite peste 50. La Damasc se aștaiptâ 
sosirea nou'uî președinte a! Siriei. Hașen 
El Ataș: ș: a partizani» să', a 'eoț: ai creă
rii Uniunii „Semiluni: fericite' dii care ur
mează să facă parte Irakul. Siria și Transkr- 
danla. După cum se știe, această uniune 
trebuie să se afle sub influența Ang!:ei.

Presa a'abă comentează recentele eveni
mente din Siria, subl niind fapiul că ele Lre-

sul sere pertu! Rooec, ’neerc nd să rîm.Teze 
materialul mi ttar ta lăzi pur'.nd eticheta 
.^produse agricole". Dar s docherii din 
Rouen. descooerind areastă manevră au re
fuzat să descarce amamertuL oo ~rd ad- 
m nistra'.ia portului si rekKOK* pe purr.ee 
vasului toate lăzile debarcate.

d i n Siria
bănesc puse in legătură cu hpta din te ta ce 
ma: puternică dintre S.U A. >: Anglia în O- 
rientul Apropiat și Mriocra. Z irel» iraniene 
..Farman" și _Dad" scria că răsturnarea iui 
Șișakli, este „rezultat:! l«K>teî pentru in
fluentă dintre S L'.A. și Marea Britan ie in 
tot Orientul Apropiat".

Aceeași părere o impati?e«c tn comenta
riile lo- și ziare’e occ-Je-tate. Ziarul J.e 
Mor.de". scrie că oamenii care «erin astăzi la 
putere in Siria, sint spre deașeo' e de Șișa
kli, „partizanii bîaecuooscu; a Lta _n:l „Se
miluni' fericite'. cu alte «nrvnte. a' unirii 
S'riei, Irakului și Tra'>s'*da . ■. -.b sceptru: 
dinastiei Hașemite, și cu binecuvântarea 
Londrei". *

BEIRUT 1 (Agerpres). — După cum e- 
nunță presa și postu* de radix dtn Be'rut, 'a 
28 februarie au continuat la Damasc demen- 
s rațiile populare Demonstranții au atacat 
clădirea postului de radi}, 'ncere'nd s-o o- 
cupe Autoritățile m'l'tere au trimis tancuri 
pentru înăbușirea d?rr --t-itiei Poliția a a- 
:acat pe demonstra"? cu grena te cu gaze la
crimogene S-au înregistrat 'ănițf.

După cum relatează ziarul „As Sarha", în 
orașele Alep și Hcms au avut loc de ase
menea demonstrații ate popu ațiel. Demon
stranții au cerut restabilirea regimului consti- 
tuționa' și a rindu'elâOr democratice, creea- 
rea unui guvern dem-xratic. Maniiestanții 
au scanda' lozinci împotriva planurilor im
perialiste de creare a Federației statelor 
arabe.

Incidente în capitala Sudanului
CAIRO 1 (Agerpres). — In legătură cu 

recentele evenimente din Egipt, și in urma 
sosirii generalului Naghib, președintele Egip
tului la Kartum pentru a participa la des
chiderea primului parlament sudanez, in ca
pitala Sudanului s-au produs incidente grave.

Corespondentul din Kartum al agenției 
France Presse precizează că secretarul de 
stat englez, Slwyn Loyd invitat la deschi
derea parlamentului și Naghib, au fost !n- 
cunoștiințați că este de dorit să nu-și pără
sească camerele.

In cursul ciocnirilor care au avut loc s-au 
înregistrat 20 de morți, dintre care șapte 
polițiști și cîteva sute de răniț'.

France Fvesse precizează că printre 
morți se numără însuși șeful britanic al po
liției din Kartum, Mac Gregor ș: generalul 
de brigadă, Ei Mahdi.

In urma acestor Incidente la Kartum a 
fost decretată starea de asediu.-- •--

Conferinfa pan-americană 
dela Caracas

NEW YORK 1 (Agerpres). — La 1 martie 
s-e deschis la Caracas (Venezuela) cea de 

! a 10-a conferință pan-americană. La iucră- 
• rile ei iau parte S.UA. și 19 țări iatino-a-
■ nnricane. cu excepția statului Costa-Rica
■ care a refuzat să participe ia conferință in 

semn de protest împotriva convocării ei în 
Venezuela, unde există un regim dictatorial,

I care a suprimat libertățile democratice și 
I drepturi.e cetățenești. Ordinea de zi a c«m- 
I ferinței are cinci părți, care cuprind prob'.e 

me cu caracter politic șt juridic, probleme 
referitoare la relații e economice și m- 

\ Tserctete ioye membrii ..Organizației sta
telor americane" pcecum și probleme 

i Șuetele și cu twaie. Știnle apărute in 
pcesa iasă să se pre-ada că la această cxxi- 
terință se «or manifesta grave divergențe in
tre S-U.A. ș: majoritatea țărilor latino-ame 

i ricane.
Presa latino-americană constată in unani

mitate că nicitma din conferințele interame- 
ricace din trecut nu a provocat polemici a- 
tîî de aprinse șl contradicții atîtde adinei ca 

, apropiata conferință, șl sub iniazâ inevita- 
, biîitatea unei ciocniri intre țările Americii 
I Latine și S.UJL în primul rind in problemele 
I cu caracter economic

Ziarul brazilian „Correio da Manha” sub
liniază că trebuie să se dea de înțeles Sta
telor Unite că „dacă nu-și vor schimba ori
entarea în cclaboreren pan-americană. mențt- 
nerea unității și solidarității va fi extrem de 
dificilă*.

^Conferința de la Caracas, scrie ziarul d- 
I rugnayan „Jusricia*. constituie o nouă ve- 
I ri<ri in lantu! înrobirii Americii Latine de că- j ® ,; tre Troaca din Wi » Street, un nou
I pas pe ca‘ea acaparării și jefuirii sistema

tice a b’găț. lor noastre de către miliardarii 
a-ne : ii și a transformării popoareior nois- 
tre in came de tun La Caracas, S.U.A. vor 

' stărui asupra adoptării unor măsuri îndrep
tate împotriva libertăților democratice, impo

I triva partidelor comuniste din țările conti-
■ n-jntu'.ui amerțean și împotriva drepturilor 
I oamenilor muncii, pentru a încerca să supri

me m șcarea de eliberare anti-imperialistâ 
ce se desfășoară pe continentul american".-- •--

Ratificarea noii versiuni a constiiufiel âi 
la Bonn a fost făcută In scopul accelerării 

reînvierii uiehrmachtului.

ADENAUER : „Sunt soldat și călăreț
uite am un cal Isteț"...

Desen de’ EUG. TARU

Cultură fizică șl sport

Turneul internațional ele șah al R. P. R.
După O zi de repaus, ieri după amiază, a 

continuat turneul internațional de șah el 
R.P.R. cu desfășurarea rundei a treia, oare 
s-e caracterizat prin lupte strînse,. majori
tatea participanților intrind în criză de 
timp ca urmare a problemelor complicate 
ivite în joc.

La partida L. Pachman (R. Cehoslova
că) — R. W'ade (Noua Zee’andă). după o 
Luptă scurtă au urmat schimburi de figuri; 
ajungînd intr-un final egal de dame Și 
turnuri, adversarii au căzut de acord asupra 
remizei.

O partidă complicată a avut loc între 
B. Sandor (R.P.U.) și E. Paoli (Italia). S-a 

i meat indiana veche, albul alegind o linie de 
i joc cere dure la manevre încete ȘÎ i idelun- 
I gate, o variantă care necesită multă răb

dare. Pozi/a deschizinJu-se. se părea ca va 
-•ma o luptă ascuțită .Totuși, partida s-a 

’ dat remiză.
In partida A. O’Kelly (Belgia) — P. Voi- 

' culescu (R.P.R.) negrul a permis în deschi
dere dublarea pionilor săi pe coloana des- 

i chîșă ,.c". Deși a căpătat presiune 'n 
: centru și perecliea de nebuni, slăbiciunile 

de pioni de pe aripa damei l-au dus în con
tinuare la pierderea unui pion O'Kellfy nu 
a făcut însă cele mai bune mutări și tînă- 

I "ui nostru reprezentant jucînd activ, a ob- 
i ținut remiza. Cu aceasta, șahistu] belgian 
' a obținut cea de a treia remiză consecu- 
l *’v®-In apărarea spaniolă, campionul țării 
noasire I. Bălanei, în partida sa cu maes- 

. trul emerit al sportului Ștefan Szabo, a 
■ jucat o variantă ascuțită caracteristică 

stilului său de joc. El a sacrificat 2 pioni 
pentru atac, dar Ștefan Szabo s-a apărat cu 
mu'ta inventivitate păstrînd pieselor sale o 

I poziție activă, gata de contraatac. La întie- 
I rupere, Szabo a rămas cu material în plus 
i și «re șanse de cîștig.

In partide Giocîltea (R.P.R.) — Korcinoi 
j (U.R.S.S.), s-a dat în jocul de mijloc o 
j luptă foarte ascuțită. In urma unor com

binații în centru, maestrul sovietic a cîște- 
gat un pion și apoi cu o tehnică excepțio
nală a trecut in final, păstrînd în poziția 
de întrerupere șanse de cîștig.

O partidă interesantă au prilejuit jucă
torii R. Nejmetdi.iov (U.R.S.S.) și M. Filip 
(R. Cehoslovacă). Cei doi șahiști, au evitat 
liniile de joc care ar fi dus la remiză, 
căutînd neîncetat idei noi pentru ascuțirea 
luptei. In final, Fili-p a jucat ingenios, a 
ciștigat 2 pioni, dar a trebuit apoi să se 
apere în fața unui violent atac -al albului. 
Partida s-a întrerupt într-o poziție cu pers
pective de remiză

Deosebit de interesantă a fost nartida 
dintre O. Troianescu și marele maestru 
suedez G. Stahlberg. Albul a ales o deschi
dere care dă loc la o lungă luptă pozițio
nală. Manevrele din jocu! de mijloc au dus 
la schimbul de figuri și -negru! a rămas cu 
un pion slab pe coloana „a“. Troianescu și-a 
mărit neîncetat presiunea, figurile sa.e ocu- 
pind la întrerupere o poziție activă.

In partida cu S. Furman (U.R.S.S.), G. 
Kluger (RP.U.), — m apărarea Nimzovtei
— a avut prob'ieme grele de rezolvat atît în 
deschidere cit și in jocul de mijloc. Maestru! 
Furman a acționat energic și a obținut ini
țiativa. K’.iiger a meat sub presiunea unei 
mari crize de timp — l i mutări în 8 minute
— și a ajuns la întrerupere într-o poziție 
dificilă.

Partida B. S'.lwa (R. P. Polonă) — R. Hol
mov (U.R.S.S.) a dat naștere unei lupte com
plicate care a ajuns în final într-o poziție 
greu de apreciat. Totuși, negrul are șanse 
mai bune.

Astăzi, , cu începere de'la ore’e 17 se va 
desfășura runda 4-a : Wade — Holmov; Stahl- 
berg — Sliwa; Furma.n — Troianescu; Kcr- 
cinoi — Kluger; Bălanei Cicclltea; Fiiip — 
O’Kelly; Pachman — Șanuor.

E. REÎCHER
maestru al sportului

Re prezentat ioa R.P.R. învingătoare 
în întîlnirea de haltere cu echipa R.D. Germane

Dsla Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Polone
VARȘOVIA 28 (Agerpres).— P.A.P. trans

mite:
La 27 februarie Ministerul Afacerilor Ex

terne al Republicii Populare Po'one a adre
sat o noiă ambasadei Statelor Unite ale 
Americii la Varșovia In notă «e arată că 'a 
25 februarie departamentul de stat a! S.U.A. 
a cerut ambasadei Republicii Populare Po
lone la Washington să închidă trei consu
late generale poloneze de pe teritoriul Sta
telor Unite.

Guvernul Republicii Populare Po'one, se 
arată în notă, consideră hotărîrea sus men
ționată a guvernului Statelor Unite ca o mă
sură cu caracter neprietenos, îndreptată spre 
înrăutățirea relațiilor dintre Statete Unite și 
Republica Populară Polonă, Această hotă'îre

constituie o verigă în lanțul total al discri- 
minărâor și ătacurilor sistemat ce îndreptate 
impotriva relațiilor prietenești între popoarele 
nnastre Guvernul Republic'! Populare Po
lone protestează cu hotărîre îmootriva mă
surii neprietenești a autorităților Slatelor 
Unite ale Americ? și constată că răspunderea 
pentru urmările acestei măsuri revine exclu
siv guvernului S U.A.

Totodată în urma hotăririi guvernului 
S U A. guvernul Republteii Populare Polone 
comunică că considere imposibilă continuarea 
de acum înainte a activității instituțiilor con
sulare ale Statelor Unite ale Americii pe te
ritoriul Poloniei. In legătură eu aceasta gu
vernul Republicii Populare Polone cere gu
vernului Statelor Unde ale Americii să in
ch'd;! consulatul <ău de la Gdansk.

Succesul comuniștilor 
in alegerile 

din Travancore-Cocin
PARIS 28 (Agerpres). — Corespondentul 

din Delh: a' ager.ttei France Presse comu- 
n'ca primele rezultate ale alegerilor din 15 
februarie pentru Adunarea legislativă a sta
tului Travancore-Cocin. Comuniștii au obți
nut 9 mandate, partidul Congresul Național 
Indian — 3. independenț i — 2, iar partidul 
socialist 1 mandat.

Rezultatele definitive ale alegerilor vor fi 
anunțate >a începutul lunii martie.

Duminică dimineața a avut loc în sala de 
sporturi „DinamV din Capitală, întilnirea 
internațională prietenească de haltere dintre 
echipele selecționate ale R.P.R. și R. D. 
Germene.

Spectatorii prezenți in mare număr la 
desfășurarea întrecerilor au avut prilejul să 
urmărească o serie de probe deosebit de 
dîrze. Confirmînd progresul în care se află, 
halterofilii romîni au «Aținut victoria cu sco
rul de 4—3. In cadrul acestei întilnlri, la ca
tegoria semi mijlocie, Ilie Enciu a corectat 
recordul R.P.R. la triathlon, realizând 335 kg. 
El s-<a clasat pe primul loc. Celelalte victo
rii ale echipei R.P.R. au fost realizate de I. 
Birău, la categoria cea mai ușoară (total

252,500 kg.), E. Delcă, categoria semigrea 
(340 kg.), și Silviu Cazan, la categoria grea 
(357,500 kg.). Halterofilii din R.D. Germana 
au arătat de asemenea frumoase posibilită
ți și o temeinică pregătire. Victoriile sporti
vilor oaspeți au fost obținute de Miske, cate
goria semiușoară (275 kg., Schulze, categoria 
ușoară (295 kg.) și Siebert categoria mijlo
cie (340) kg.).

întîlnirea dintre cei mai buni halterofili 
din R.P.R. și R. D. Germană s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie și a contribuit 
șl mai mult la strîngerea relațiilor de co
laborare dintre sporIvii celor două țări.

(Agerpres).

Campionatele mondiale de hochei

---•---
Lui M. Chevalier i s a refuzai viza 

de intrare în S. U A.
PARIS 1 (Ygerpres). —
Ziarul „Le .Monde" anunță că pentru a 

doua oară in decurs de trei ani, Depar
tamentul de stat american a refuzat să a- 
corde viza de intrare în Statele Unite cu
noscutului etntăreț francez Maurice Chevalier.

Un purtător de cuvint al guvernului ame
rican, care a declarat că vizita lui Cheva
lier „contravine intereselor Statelcr U- 
nite“, a motivat refuzul Depa'lamentului de 
stat prin taptui că celebrul cintâreț a sem
nat in 1951 apelul lansat de Consiliul Mon
dial al Păcii în urma sesiunii dela Stock- 
h. Im și a participat la o manifestație or
ganizată de Consiliu! național al partlzani- 
lo'» păcii din Franța.

STOCKHOLM 1 (Agerpres). — TASS 
In cea de a doua zi a campionatelor mon

diale de hochei pe gheață care se desfășoară 
la Stockholm, s-a disputat întilnirea dintre 
echipele Germaniei occidentale șl R. Ce
hoslovace. Meciul a luat sfirșit cu rezultatul 
de 9—4 (2—0, 4—0, 3—4) in favoarea ho- 
cheiștilor cehoslovaci.

A urmat apoi jocul dintre echipele Uniu
nii Sovietice și Norvegiei. Jocul a început cu 
o serie de atacuri ale hocheiștilor sovietici. 
Portarul echipei Norvegiei a salvat de cîte
va ori poarta, apărind lovituri foarte puter
nice. In minutul 13, atacurile hocheiștilor 
sovietici au fost încununate de succes. O 
lovitură puternică a lui Komarov și scorul 
este deschis. De cîteva ori înaintașii nor
vegieni au reușit să ajungă în apropierea 
porții echipei sovietice, dar fără nici un re

zultat. Pină Iu sf'îpșit hocheiștii sovietici au 
mai înscris șase puncte astfel că Întilnirea a 
luat sfirșit cu rezultatul de 7—0 in favoaiea 
echipei U.R.S.S.

Celelalte întilnirj disputate sîmbătă și du
minică s-au terminat cu următoarele rezul
tate. Canada-Elveția 8—1 ; Suedi.a-Finlanda
5— 3 ; Elveția-Germania occidentală 3—3 ;
Ganada-Norvegia 8—0.

STOCKHOLM 1 (Agerpres). - Luni 
s-au desfășurat în continuare la Stockho.m 
întîlnirile din cadrul campionatelor mon
diale de hochei pe ghiață. In continuarea 
succeselor echipa Uniunii Sovietice a ob
ținut a treia victorie consecutivă, învingînd 
echipa Germaniei occidentale cu scorul de.
6— 2. O nouă victorie a realizat și echipa 
R. Cehoslovace, care a dispus cu categori
cul scor de 12—0 de echipa selecționată a 
Finlandei.

Știri sportive
ARAD 1 (Agerpres). — La Arad a conti

nuat ieri turneul de fotbal pentru calificarea 
in categoria A cu întîlnirea dintre echipele 
Spart a.--București și Metalul.Cîmpia Turzii. 
Meciul a luat sfirșit cu rezultatul de 1—1 
prin punctele marcate de Coloși și Ban.

★
Sămbătă și duminică au avut loc pe pîr- 

tia Clăbucetul taurului din stațiunea de 
sporturi de iarnă Predeal, concursurile finale 
de schi ale aso<t iție: sportive „Rezervele de 
muncă" la care au luat parte peste 100 de

tineri schiori și schioare. Ei și-au disputat 
întiietatea în probele de slalom, coborâre, 
lond și ștafetă mixtă.

Tinerii sportivi au arătat o bună pregătire 
în tehnica schiului, obțirind rezultate fru
moase. O comportare excelentă a avut Ion 
Vintilă (Orașul Stalin), cîștigăterul probei 
de slalom spec'al juniori. S-au mai remar
cat Valentin Patulea, cte'igătorui probei de 
coborîre, Margareta Cerxoi regiunea Timi
șoara), Viorica Tampa (reginm-a Ploieș'i, 
Elena Lămiie (regiunea Bacău) și Brigiile 
Bartok (regiunea Stalin).
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