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Creșterea producției agricole 
cauza întregului popor

1400 kg. 
pe o 

de

Am obținut 
de porumb 

jumătate 
hectar

iniștri, 
fie o dovadă a gri- 

I și guvernului pen- 
ea producției agrico-le, condiție 

de bază în ridicarea nivelului de trai ai 
oamenilor muncii.

Luînd cuvîntul la consfătuire, partici
pant au arătat cum au muncit, ce reguli 
agrotehnice și metode înaintate au aplicat 
ca să obțină recolte bogate. Astfel, con
sfătuirea a prilejuit un larg schimb de 
experiență între fruntașii recoltelor boga
te, care au învățat unii de la alții noi 
metode pentru obținerea unor producții și 
mai înalte. Schimbul acesta de experiență 
va fi fără îndoială rodnic; rezultatele lui 
se vor oglindi în numărul mai mare de 
fruntași în agricultură, în creșterea recol
telor la principalele culturi.

In obținerea unei producții mari la hec
tar. o însemnătate deosebită o au lucră
rile din primăvara acestui an. Partidul și 
guvernul, elaborînd hotărîrea cu privire la 
pregătirea și executarea la timp și în bu
ne condițiuni a lucrărilor agricole din pri
măvara anului 1954, au indicat măsurile 
ce trebuiesc luate pentru ca muncile de 
primăvară să fie astfel făcute îneît să asi
gure recolte bogate. Este de datoria tutu
ror oamenilor muncii din agricultură și 
industrie, care pot contribui la ridicarea 
producției agricole, să depună toate efor
turile și întreaga lor capacitate în lupta 
pentru pâinea poporului. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cît statul nostru democrat- 
popular și partidul, sprijinindu-se pe efor
turile clasei muncitoare au creat toa.te con
dițiile pentru creșterea producției în agri
cultură și au luat măsuri avantajoase 
pentru țărănimea muncitoare, prin îmbu
nătățirea sistemului de contractări și a- 
chiziții și altele. De aceea, în Chemare se 
arată : „Noi, țăranii muncitori și oameni 
ai muncii din agricultură, avem datoria 
patriotică să răspundem cu cinste che
mării partidului și guvernului de a munci 
din toate puterile și cu toată priceperea 
noastră pentru a spori producția la hectar 
și a obține recolte mari la toate culturile, 
ridieîndu-ne astfel propriul nostru nivel 
d-e viață, asigurînd în același timp mate
riile prime pentru industrie și produsele 
alimentare necesare aprovizionării popu
lației". Chemarea scoate în evidență fap
tul că recolte bogate se pot obține și au 
fost obținute de mu'.ți țărani muncitori 
înaintați, membri ai gospodăriilor co
lective, întovărășirilor sau cu gospo
dărie individuală. Așa sînt membrii bri
găzii conduse de Aur Baicu, din gospodă
ria colectivă din Călărașii Vechi, regiunea 
București, Curcă St. Marin, membru al în
tovărășirii din satul Cioroiu Nou, regiunea 
Craiova, Vass Adalbert, țăran cu gospo
dărie .individuală, din Poiana, regiunea 
Cluj. Printre fruntași se găsesc mulți 
tineri, ca Burgher Ana, de la gospodăria 
de stat „Scînteia" regiunea Arad, Roșea 
Dumitru, președintele gospodăriei colecti
ve din Fălcoiu, regiunea Craiova, Zbe- 
rea Constantin, țăran muncitor cu gos
podărie individuală din Belcești, regiunea 
lași. Asemenea fruntași, subliniază Che
marea, se găsesc în fiecare sat și comu
nă, fiind 
aplicării

Aceste 
rînd de 
U.T.M. de la sate, activiștii lor, 
principală sarcină, aceea 
pe toți utemiștii și tinerii țărani muncitori 
la lupta pentru recolte bogate. Utemiștii

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

pilde grăitoare de rezultate ale 
metodelor înaintate.
pilde trebuie urmate în primul 

către utemiști. Organizațiile 
au ca

de a mobiliza

toate culturile și în special la grîu, po
rumb, cartofi, legume, fasole, sfeclă de 
zahăr, floarea soarelui, fructe,' struguri, 
bumbac, in, cînepă și plante de nutreț; a- 
sigurarea semințelor de soi, curățate și 
tratate, menținerea apei provenite din to
pirea zăpezilor, grăparea îndată ce pămîn- 
tul s-a zvîntat, a semănăturilor și arături
lor de toamnă, pășunilor și fînețelor, asi
gurarea unei cantități cît mai mari de în
grășăminte, executarea la timp și în bune 
condițiuni a arăturilor și semănăturilor de 
primăvară, introducerea și extinderea în- 
sămînțărilor în cuiburi așezate în pătrat, 
îngrijirea bună în special a griului și po
rumbului, lărgirea suprafețelor cultivate 
cu fasole printre porumb, extinderea cul
turii cartofului în Dobrogea și Bărăgan și 
în zona subcarpatică din Muntenia, Olte
nia și Moldova și aplicarea pe scară lar
gă a metodei plantării de vară a cartofu
lui, folosirea din plin a atelajelor și unel
telor, tractoarelor și mașinilor agricole.

Ridicarea producției agricole se poate 
realiza într-un ritm rapid numai printr-o 
strînsă legătură a științei cu practica. 
P-articipanții la consfătuire cheamă pe 
tehnicieni, ingineri și oamenii de știință 
din agricultură să acorde țărănimii mun
citoare sprijinul pentru obținerea de pro
ducții mari, să împărtășească cunoștințele 
și experiența lor; să vină mai des în mij
locul țărănimii muncitoare, ca să aplice 
pe ogoare cuceririle științei, chezășia re
coltelor bogate. Acest apel trebuie să gă
sească un larg ecou mai ales în rîndurile 
tinerilor ingineri și tehnicieni agronomi, 
celor care au terminat de curînd studiile. 
Acum cîtev.a. zile, 57 absolvenți ai insti
tutelor agronomice din țară au plecat să 
sprijine gospodăriile agricole din țară, să 
le întărească d-in punct de vedere tehnic. 
Exemplul lor trebuie urmat de un număr 
din ce în ce mai mare de tineri care ter
mină institutele agronomice sau școlile 
medii tehnice cu caracter agricol. Organi
zațiile de bază U.T.M. din aceste institute 
și școli au ca sarcină .de primă însemnă
tate să-și întărească serios munca în a- 
ceastă direcție, să popularizeze cît mai 
larg frumusețea meseriei de agronom, 
să combată hotărît elementele înapoiate 
care preferă o muncă de birou, seacă, fără 
nici o perspectivă în locul muncii pline de 
conținut, de dinamism, care-ți oferă o ma
re mulțumire sufletească — munca pe te
ren.

Sarcina sporirii continui a producției 
principalelor plante de cultură, pune în 
fața organizațiilor U.T.M. de la sate noi 
și însemnate îndatoriri — îndatoriri de 
cinste. îndeplinirea muncilor de primă
vară în termenele prevăzute de regulile 
agrotehnice este grea, deoarece cantitatea 
mare de zăpadă căzută împiedică începe
rea muncilor la timp și scurtează durata 
timpului de lucru. Utemiștii și tinerii mun
citori de pe ogoare trebuie însă și pot să 
învingă această greutate, alături de cei
lalți țărani muncitori, sub conducerea 
partidului. Pornind cu tot sufletul în între
cerile socialiste și patriotice, utemiștii și 
tinerii țărani muncitori trebuie să-și 
vedească patriotismul muncind cu 
forțele, fiind vigilenți și 
cările dușmanului de a 
bunăstării poporului.

Avem în față un țel
producției agricole pentru creșterea nive
lului de trai al oamenilor muncii. Acest 
țel trebuie să ne însuflețească, să ne mo
bilizeze puterile astfel îndît nimic să nu 
ne pară prea greu pentru îndeplinirea

regulilor agro-

cultivat eu po- 
lucrare pe care

M-am dus 
sat de unde 
mărcătoare, 

am semănat 
drepte.

Mult m-am gîndit eu anul tre
cut cum să fac să obțin o pro
ducție de porumb mal mare la 
hectar decît în anul precedent. 
Și faptul că am reușit, se dato
rează aplicării 
tehnice.

lată cum am 
rumbul. Prima
am făcut-o a fost desmiriștMul. 
Apoi — șl aci stă în mare 
parte succesul meu de mal târ
ziu — am trecut la căratul gu
noiului pe câmp. Tâmp de 25 de 
zile, gunoiul așezat la capătul 
locului a avut destul timp 6ă 
putrezească. După aceasta l-am 
împrăștiat pe tot ogorul și am 
început aratul la adîncime de 
20 cm., apoi am grăpat ogorul 
cu grapa de mărăcini. A urmat 
apoi însămiînțatul. 
la cooperativa dtn 
am împrumutat o 
cu ajutorul căreia
porumbul în rânduri 
După semănat am trecut iar cu 
grapa, pentru presarea pămîntu. 
lui și distrugerea bolovanilor. 
Am așteptat apoi 9 zile, după 
care am ieșit la prășit, făcînd 
prașila oarbă — așa cum o nu
mim noi, — adică am stîrplt 
buruienile care începuseră să 
crească, amenințând să înăbușe 
porumbul.

După alte 11 zile am făcut 
prășită bună șl am mai rărit fi
rele. Fiind liber, neînghesuit, 
porumbul creștea de toată fru
musețea.

La 14 zile după aceasta 
făcut a treia prașilă în 
timp a și plouat.

Astfel am reușit eu să
țin de pe o jumătate de hectar 
1.400 kg. de porumb.

SERAFIM VASILE 
țăran muncitor din -rom. 

Slobozia Ciorăști, regiunea 
Bîrlad

i-am 
care

ob-

do-
toate 

demascînd încer-
lovi în ridicarea

măreț: sporirea

lui.

Reprezent at io a de hochei a U.R.S.S. a cucerit 
titlul de campioană mondială și europeană 

ce din nou pucul în poarta echipei advi 
In ultimele minute ale reprizei, 
U.R.S S. înscrie cel de al 7-lea punct. In 
repriza a treia, echipa Canadei ma-chează 
o singură dată și întâlni "aa ia sftrșît cu sco
rul de 7—2 în favoarea echipei U.R.S.S. 
Hocheîștii Uniunii Sovietice, care participau 
pentru prima oară la campionatul mondial, 
au cîștigat titlul de campioni ai lum’i și ai 
Europei.

Căpitanului echipei U.R.S.S.. maestrul 
emerit al sportului Vsevolod Bobrov i s-au 
înmînat cele două cupe: cupa pentru titlul 
de campioană mondială șl cupa pentru tit
lul de camp’oană a Europei. A fost Intonat 
Imnul de Stat al U.R.S.S. și pe pavilionul 
din incinta stadionului s-a înălțat steagul 
Uniunii Sovietice. Publicul a răsplătit cu a- 
plauze călduroase pe hocheîștii sovietici.

★
Clasamentul final al campionatelor mon

diale și europene de hochei pe gheață pe 
anul 1954 este următorul: 1. U.R.S.S. 13 
puncte; 2. Canada 12 puncte; 3 Suedia 11 
puncte; 4. R. Cehoslovacă 8 puncte ; 5. Ger
mania occidentală 5 puncte; 6. Finlanda 3 
puncte; 7. Norvegia 2 puncte ; 8. Elveție 
2 pur.cte.

Lai 7 martie s-au disputat ultimele întâl
niri din cadrul campionatelor mondiale și 
europene de hochei pe ghiață, pe anul 1951. 
In primul joc s-au intîlnit echipele Germa
niei accidentale și Norvegiei. Victoria a re
venit hocheiștilor germani cu scorul de 7—1.

Apoi, pe terenul de gheață au* intrat echi
pele Canadei și U.R.S.S. dintre care urma 
să se desemneze câștigătoarea titlului mon
dial.

Jocul a început într-un ritm extrem de 
rapid pe care l-au imprimat îndeosebi ho- 
cheișt i sovietici. In minutul 6, Gurîșev intro
duce primul puc în poarta, echipei Canadei. 
In minutul 13, Șuvalov ridică scorul la 2—0. 
Sporiivii sovietici continuă să dețină supe
rioritatea jocului. In minutul 18, cu o lo
vitură precisă Bobrov înscrie cel de aii 3-lea 
punct, iar în ultimul minut, Bîcicov stabi- 

favoarea 
a început 
care reu- 
inițiativa 
sovie’ice.

leșie scorul reprizei la 4—0. în 
echipei U.R.S.S. Repriza a doua 
cu atacurile hocheiștilor canadieni 
șese să marcheze un punct. Dar 
trece din nou de partea echipei
Primind o pasă dela Bobrov, atacantul Șu- 
valov mărește avantajul echipei U.R.S.S. Ia 
5—1. Puțin timp după aceea, Kuzin se stre
coară printre jucătorii canadieni și introdu-

erse. 
echipa

De cum ies din ultima revizie, tractoarele K.D. 35 sînt ridi
cate pe platformele vagoanelor de cale ferată. Apoi, șenilele lor 
sînt prinse cu cabluri de platforrne.se lipesc pe afișiere etiche
tele parcursului și după un fluierat scurt încă un tren ce trans
portă zeci de tractoare se pune în mișcare. Cîtcva zile de călă
torie și noile mașini conduse de tineri iscusiți cuplează pluguri 
și încep să răstoarne brazde adinei peste ogoarele colectiviștilor, 
peste haturile țăranilor întovărășiți. Și așa după cum se spune, 
cind brazda e adîncă, rodul va ieși bogat

Se pregătesc pentru primăvară
In vederea asigurării munților 

agricole de primăvară, sfatul 
popular raional Tg. Jiu a luat 
o serie de măsuri menite să 
contribuie la terminarea cu suc
ces a reparațiilor. In prezent în 
întreg raionul funcționează un 
număr de 93 centre pentru re
pararea mașinilor și uneltelor 
agricole, planificîndu-se zilnic 
numărul de țărani muncitori, 
care urmează să-și repare unel
tele.

De asemenea, î,n arest raion 
s-au înființat 34 centre de se
lecționare a semințelor în sec
torul individual, 2 centre în 
gospodăriile colective și 5 cen
tre în întovărășirile agricole. 
Pentru tratarea semințelor de 
orz și ovăz s-a luat legătura cu 
U.C.A.D. de la raion pentru J- 
provizionarea cooperativelor cu 
formaJină și alte substanțe nece
sare tratării semințelor ■> vor 
fi însămînțate în primăvara a- 
cestui an.

O astfel de preocupare In ve
derea asigurării desfășurării 
muncilor din campania de pri
măvară, se desfășoară și în alte 
comune și gospodării colective 
din regiunea Craiova. Iată nu
mai citeva exemple:

Consiliul de cor-ducere al go6-

podăriei colective „23 August’’ 
din raionul Băileștl se preocupă 
cu mult interes de repararea la 
vreme a uneltelor și mașinilor 
agricole necesare campaniei de 
primăvară. In ultimul timp la a. 
ceasta gospodărie colectivă au 
fost reparate un număr de 10 
pluguri, 6 grape, 8 căruțe și al
tele. In prezent reparațiile la 
gospodăria colectivă din Băilești 
s-au efectuat în procent de peste 
85%.

O contribuție de seamă în ce
drul reparațiilor aduce fierarul 
gospodăriei, tovarășul Ion Cim- 
ooeru și tovarășii Aniță Ion, Gh. 
Firțul^scu și alții care an ob
ținut cele mai însemnate reali
zări. Muncind cu eforturi tot 
mai sporite în muncă, colecti
viștii de la Băilești luptă în a- 
celași timp pentru asigurarea 
unor producții sporite de recolte 
la hectar.

Rezultate frumoase în vederea 
muncilor de primăvară au obți
nut și tractoriștii de la S.M.T.- 
Băilești. Folosind metoda Bu- 
gacev, mecanizatorii de la acea

stă stațiune eu reparat 11 trac
toare, 30 grape. 15 pluguri, 40 
semănători și alte unelte agri
cole.

Corespondent
S. LULU

Contractări de legume 
și zarzavaturi

Pentru a asigura o producție 
sporită de legume și zarzavaturi 
ăi vederea bunei aprovizionări a 
oamenilor muncii, O.C.L. Apro
zar din Turda încheie zilnic 
contracte pentru cultivarea le
gumelor și zarzavaturilor cu 
gospodăriile agricole colective șl 
cu țăranii muncitori cu gospo
dării individuale.

Până la sflrșitul lunii februa
rie, au fost încheiate cu gospo
dăriile agricole colective și cu 
țărani: muncitori cu gospodării 
ind:viduale din satele șl comu
nele raionului Turda 177 con
tracte pentru cultivarea și valo
rificarea legumelor de pe o su
prafață de 28,5 hectare. Gospo
dăria agricolă colectivă „Stea
gul Roșu" din Boian a contrac
tat cu Aprozarul cultivarea unei 
suprafețe de 15 hectare, iar gos
podăria agricolă colectivă „Stea
ua Roșie" din Bolduț a contrac
tat suprafața de 10 hectare. Su
prafețe însemnate au contractat 
și gospodăriile agricole colective 
din Plăești, Ceanul Mare, Că
lărași și altele.

Colectiviștii din acest raion, 
care au contractat cu Aprozarul 
cultivarea de roșii șl cartofi 
timpurii, primesc odată cu în
ceperea plantării 
c:te 625 lei pentru fiecare hec
tar, pe lingă suma de 2.500 lei 
drept avans, pentru fiecare hec
tar, la încheierea contractului. 
La contractele încheiate pentru 
cultivarea verzei și conopidei, 
colectiviștii primesc drept a- 
vans pentru fiecare hectar 2.000 
lei.

Totodată, O.C.L. Aprozar din 
Turda a încheiat contracte pen
tru cultivarea legumelor și zar
zavaturilor cu țăranii muncitori 
cu gospodării individuale. La 
Cîmpja Turzil, producătorii au 
încheiat cu Aprozarul 26 de con. 
tracte. Primii țărani muncitori 
cu gospodării individuale care 
au contractat cultivarea de le
gume și zarzavaturi au fost cei 
din comunele Plăești, Vlișoara, 
Poiana și Bădeni.

Pe lîngă sumele de bani pri
mite drept avans, producătorii 
care au contractat mai primesc 
semințe, precum și alte mate
riale necesare culturilor de le
gume șl zarzavaturi. (Ager
pres).

In primele zile ele lunii martie a. c. a 
sosit în Bu:urești o delegație guvernamen
tală cehoslovacă în vederea încheierii unui 
Acord de schimb de mărfuri șl plăți cu 
R.P.R. pentru anul 1954.

Delegația cehoslovacă, condusă de vicemi- 
nistrul I. Horn, a fost primită la sosire de 
Ana Tome locțiitor al ministrului Comerțului 
Exterior al R.P.R. și de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exterior.

(Agerpres)

Tratalive comerciale 
cu R. D. Germana

Zilele acestea a sosit la București o de
legație guvernamentală a Republicii Demo
crate Germane, în vederea încheierii Acor
dului Comercial pe anul 1954 între R.P.R. și 
R.D.G.

Delegația germană, condusă de F. 
Steimer, secretar de stat în Ministerul Co
merțului Exterior al R.D.G., a fost întîmpi. 
nată la sosire de Ana Toma, locțiitor ®1 
ministrului Comerțului Exterior al R.P.R. și 
funcționari superiori din Ministerul Comerțu
lui “Exterior. (Agerpres).

răsadurilor
•------------

Sosirea în București 
a unei delegații economice 

a Egiptului
Zilele acestea a sosit în București delega

ția economică egipteană, în frunte cu locții
torul ministrului Războiului din Egipt, d. 
Hasan Ragab.

Pe aeroport delegația a fost întâmpinată 
de locțiitorul ministrului Comerțului Exterior 
al R.P.R. Marcel Popescu, directorul! ad- 
interm al Relațiilor economice cu țările a- 
pusene din Ministerul Comerțului Exterior,
Leon Cogan, șeful serviciului relațiilor
economice cu. țările Orientului Apropiat din 
Ministerul Comerțului Exterior, Dumitru
Albu și șeful Protocolului din Ministerul

Comerțului Exterior, Alexandru Ișoveanu.
Delegația a fost de asemenea întâmpinată 

de d. Abdel Rahman Hamza, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Egiptului la București.

(Agerpres).

Adunarea festivă cu prilejul zilei de 8 Martie
Luni după amiază a avut loc în sala A- 

teneului R.P.R. din București o adunare fes
tivă organizată de Comitetul Femeii :r De
mocrate din R.P.R.. cu prilejul zilei de 8 
Martie, Ziua Internațională a Femei:.

La adunare au participat sute de femei 
din Capitală, munciioare și specialiste din 
industrie, lucrătoare din domeniul științei și 
culturii, din comerțul de stat șl coopera
tist, funcționare, activiste pe tărîm social, 
gospodine, studente etc.

In prezidiul adunării au luat loc tovară
șii : Dumitru Co'.iu, Liuba Chișinevschi, 
Constanța Crăciun, Stela Enescu, Gheorghe 
Vidrașcu, acad. P. Constantinescu-Iași, A- 
diaghiin Dulmaa, conducătoarea delegației 
femeilor din R. P. Mongolă, Ofelia Manole, 
Ileana Răceanu, Lucia Sturdza Bulandra, 
Cornelia Fiiipaș, Florica .Mezincescu, Ma
ria Moraru, activiste aile organizațiilor obș
tești, femei fruntașe din fabrici și din agri, 
cultură.

La adunare a participat o delegație de fe
mei din R. P. Mongolă, invitată în țara noa
stră de Comitetul Femeilor Democrate, cu 
prilejui! zilei de 8 Martie.

Adunarea a fest deschisă de tov. Gh. Vi
drașcu. președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei.

Tov. D. Colin, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., prim secretar 
a.l Comitetului Regional București al P.M.R. 
a adus adunării salutul C.C. al P.M.R.

De 8 Martie — Ziua Internațională a Fe
meii — Comitetuii Central al Partidului 
Muncitoresc Român salută șl felicită căldu
ros femeile muncitoare din patria noastră.

Poporul nostru luptă cu avînt crescînd pen
tru înfăptuirea hotărîrilor plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. din 19—20 august 1953 in 
vederea dezvoltării economiei naționale și 
ridicării continue a nivelului de ti ai mate
rial și cultural ai oamenilor muncii. Poporul 
nostru participă cu însuflețire la lupta for
țelor păcii, în frunte cu Uniunea Sovietică, 
pentru slăbirea încordării în relațiile inter
naționale, pentru menținerea ș> oonsolidarea 
păcii.

In lupta poporului nostru pentru pace, pen
tru bunăstare, pentru socialism, femeile mun
citoare de la orașe și sate aduc o contri
buție de seamă. Ele sînt chemate să ia parte 
cît mai activă la îndeplinirea sarcinii cen
trale care stă în fața tuturor oamenilor mun
cii: întărirea abanței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare — baza politică a 
statului democrat-popular.

Pa~tid:!.l cheamă feme'le muncitoare, ingi
neri și tehnicieni, să participe cu însuflețire 
crescîndă la întrecerea socialistă, la descope
rirea șl folosirea rezervelor interne, pentru 
creșterea continuă a producției și producti
vității muncii și scăderea prețului de cost.

Femeile muncitoare din industria ușoară, 
alimentară, locală și din cooperația meșteșu-

gărească trebuie să-și intensifice lupta pentru 
sporirea produselor de larg consum, pentru o 
calitate superioară a produselor, pentru sor- 
t-mente c.t mai bogate.

Țarăncile muncitoare să-și pană toată pri
ceperea ier in slujba realizăr i unei recolte 
bogate, pentru ridicarea nivelului de trai 
propriu, pentru asigurarea materiilor prime 
necesare industriei și crearea unui belșug de 
produse agr.coie alimentare necesare aprovi
zionară populației. In acest scop, sarcLna ceia 
mv. miediată este pregătirea și îndeplinirea 
la timp și în bune condițiuni a muncilor agri- 
co.e de primăvară, pentru sporirea recoltei de 
gr u. porumb, cartofi, sfeclă, legume, zarza- 
veturi, pentru dezvoltarea creșterii anima.e- 
lor.

Femeile muncitoare sînt chemate să-și 
pună tot talentul și hărnicia lor în slujba mei 
bu r.-i gospodăriri a orașelor și comunelor, 
îndeplinirea planului local, îmbunătățirea 
m-TCi; instituțiilor de eduoație, ocrotire și 

sea- 
zar- 
cen- 

pe

sănătate. Ele pot aduce o contribuție 
ma la cultivarea de cartofi, legume 
zavaiuri :n zonele dm jurul orașelor 
tre.cr muncitorești și în grădinile 
lingă casă.

Femeile care muncesc pe tărîmul 
culturii «’ ...............
chemate să pună toate cunoștințele lor în 
slujba oameniloj- muncii.

Comitetul Central a-1 Partidului Muncito
resc Romln își exprimă convingerea că fe
mei e muncitoare vor lupta cu și mai multă 
hotărire pentru construirea vieții noi, feri
cite in scumpa mastră patrie, pentru pace și 
un v tor luminos ai famălitlor și copiilor lor 
și le urează noi succese în muncă.

In numele Comitetului Permanent pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R., acad. P. Con- 
stantlnescu-Iaș-, vicepreședinte al comitetu
lui, a ad-us un cald salut femeilor din pa
tria noastră.

A luat apoi cuvîntui conducătoarea dele
gație: femeilor din R. P. Mongolă, Adiaghiin 
Du.maa. care a adresat un irâțesc salut fe
meilor din republica noastra.

Despre însemnătatea zilei de 8 Martie, 
Ziua interna;: -ala a Femeii, a vorbit to
varășa Stela Enescu. președinta Comitetului 
Femei’or Democrate din R.P.R.

Au trecut 44 de ani de cî.nd 8 Martiă a 
fost proclamată Ziua Internațională a Fe
meii. Cu flecare an, mișcarea mondială a 
femeii r a devenit o forță tot mal puternică.

Subliniind că anuț acesta, sărbătoarea 
lui 8 Martie are loc în condițiile intensifi
cării luptei popoarelor pentru slăbirea încor
dării internaționale, pentru rezolvarea paș
nică a problemelor litigioase, pentru menți
nerea și consolidarea păcii, vorbitoarea a 
spus :

Milioanele de oameni simpli din toate ță
rile poartă recunoștință fierbinte Guvernului 
Sovietic care a dus șl duce o politică consec

de 
Și 
Și 
de

științei, 
și ocrotirii sănătății poporului sînt

vență de pace și prietenie între popoare. La 
conferința celor patru miniștri de externe 
de Ia Berlin, delegația Uniunii Sovietice a 
prezentat un program de propuneri concre
te în vederea rezolvării principalelor pro
bleme de care depinde destinderea încordă
rii internaționale și asigurarea păcii.

Orice cm de bună credință și-a putut da 
seama că propunerile delegației sovietice în 
problema germană, avînd drept scop unifica
rea națională, a Germaniei și dezvoltarea 

,ei ulterioară pe baze pașnice și democrati
ce ; propunerea privind încheierea unul tra
tat general european în scopul asigurării 
securității colective în Europa, cît și celelalte 
propuneri, arată calea de mult căutată de 
popoare pentru preîntîmpinarea unui nou 
război.

După ce a arătat că Federația Democrată 
Internațională a Femeilor, care s-a dezvoltat, 
ajungînd să cuprindă 140 milioane de femei 
din 66 de țări, joacă azi un rol important in 
marea mișcare a popoarelor pentru pace, tov. 
Stela Enescu a subliniat lupta pe care fe
meile din lumea întreagă o duc pentru drep
turi, pentru a-șl făuri o viață mai bună, pen
tru a salva de primejdia războiului viitorul 
copiilor lor.

Un izvor de forță și curaj în lupta femeilor 
de pretutindeni îl constituie faptul că în fața 
lor stă azi o pildă minunată : viața plină, lu
minoasă. viața demnă de a fi trăită a femei
lor sovietice.

Poporul nostru sărbătorește anul acesta 
Ziua Internațională a Femeii în condițiile 
unui nou avînt al economiei noastre națio
nale, pe baza programului de măsuri eco
nomice adoptat de Plenara din august 1953 
a Comitetului Central al Partdului Munci
toresc Romîn, program menit să ridice bună
starea materială și culturală a tuturor celor 
ce muncesc în patria noastră.

O importantă contribuție la cauza înfloririi 
patrie: noaste, a unei vieți din ce în ce mai 
bune, o aduc femeile

Crește necontenit rolul femeii în dezvolta
rea industriei noastre socialiste. Regimul de 
democrație populară a ridicat la o v'iață 
nouă, alături de muncitoare, pe țărănci'e mun
citoare .dindu-le posibilitatea să-și afirme 
splr tul gospodăresc, dorința de a munci 
pentru binele obștesc.

Pe tărîmul științei, el 
al invâțămlntului, femeile 
frunte, îmbogățind prin 
tura patriei noastre.

In țara noastră, femeia 
și respectată.

Azi, majoritatea femeilor nasc în materni
tăți, iar la sate unde înainte nu exista nici 
o singură casă de naștere, funcționează 1.300 
case de naștere.

Femeile muncitoare, ingineri, tehnicieni și 
maiștri sînt chemate să lupte și mai energic,

dovadă de și mai multă inițiativă 
însușirea și extinderea experienței 

a experienței fruntașilor 

ducției și productivității muncii, pentru fo- 

conomii. Femeile din industria ușoară și a-

artei și literaturii, 
au cucerit locuri de 
rearzările lor cul-

mamă este ocrotită

să dea 
pentru , ___
înaintate sovietice, a experienței fruntașilor 
și inovatorilor noștri, pentru ridicarea pro
ducției și productivității muncii, pentru fo
losirea tuturor rezervelor interne, pentru e- 
conomli._ Femeile din industria ușoară și a- 
limentară trebuie să lupte pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor puse de partid în fața 
întregului popor: creșterea producției mărfu
rilor de larg consum.

Se apropie campania însămînțărilor de pri
măvară. Este o datorie de cinste a țărănoilor 
muncitoare cu gospodării individuale, a co
lectivistelor, femeilor din întovărășiri și gos
podării agricole de stat, a tractoristelor, a 
femeilor specialiste în agricultură să fie în 
frunte atît la însămînțările de cereale, cît și 
la cultivarea legumelor și zarzavaturilor, a 
plantelor industriale și furajere, pentru mări
rea recoltei Ia hectar.

Femeile oare lucrează în comerțul nostru 
socialist trebuie să lupte pentru o deserv're 
mai conștiincioasă a consumatorilor.

Pentru o mai bună aprovizionare a popu
lației de la orașe și sate, Hotărîrea Consi- 
Jiului de M'niștri cheamă fiecare familie de 
muncitori și țărani, fiecare gospodină, să 
cult:ve în curți, în grădini, pe terenuri vira
ne, legume.și zarzavaturi.

Noi, femei.e dip R.P.R., fiice ale unui popor 
liber a încheiat tov. Ste'a Enescu — avem 
fericirea și mîndria de a păși în primele rfn- 
duri a.e mișcării mondiale a femeilor. în a- z 
vangarda căreia stau glorioasele teniei so-/ 
yietice. Să înzecim eforturile noastre în 
lupța ,Penhu pace, pentru micșorarea înece-' 
dării internaționale, să întărim șl mai mult 
legăturile de prietenie și solidaritate cu fe
meile din toate țările.

Adunarea a adoptat în unanimitate textul 
unei teiegrame adresate Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, prin 
care-și manifestă hotărîrea de a lupta pen
tru a obține noi succese in lupta pentru 
construirea socialismului, pentru pace în în
treaga lume.

Participantele la adunarea festivă au adop
tat textul unei telegrame adresată Federației 
Democrate Internaționa'e a Femeilor, prin 
care Jeme’le d n Capitală își exprimă hotărî- 
re^ de a-și înzeci eforturile pentru întărirea 
uni.ații șl prieteniei femeilor din lumea în
treagă,' pentru înlăturarea primejdiei unui 
nou război.

Noi sîntem încredințate — se spune în te- 
Iegramă - că traducerea în viață a propune- 
rbor Uniunii Sovietice la conferința celor 
4 miniștri de externe de i0 Berlin constituie 
o cale sigura pentru obținerea unei destinderi 
m relațiile^ internaționale, pentru statornici
rea unei păci trainice în Iunie.

Adunarea s-a încheiat printr-un bogat pro
gram artistic. F

(Agerpres)

platforrne.se
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Munca de colectări—preocupare importantă 
organizațiilor U.T.M.a

Colectărife de produse vegetate și animale 
pe bază de cote obligatorii sînt menite să 
asigure nevoite fondului centralizat, să asi
gure aprovizionarea populației cu hrană șl 
a industriei cu materii prime și să contri
buie în felul acesta Ia creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii de la orașe și sate.

In scopul ridicării producției agricole la 
hectar și al întăririi schimbului de mărfuri 
între oraș și sat, în anul 1953, guvernul și 
partidul nostru au luat măsuri deosebit de 
importante. E vorba despre măsuri ia acor
darea unor scutiri și reduceri de impozite și 
taxe gospodăriilor agricole colective, anu
larea restanțelor la produsele de toamnă din 
cotele obligatorii ale anului 1952, tre
cerea unor terenuri rezerve de stat în folo
sința veșnică a unor gospodării agricole co
lective, întovărășiri agricole și a unor ță
rani muncitori, îmbunătățirea sistemului de 
contractări de animale și produse vegetale 
etc. Acestor măsuri 11 s-a adăugat și îm
bunătățirea sistemului de colectări de carne, 
lapte și lînă. Prin aplicarea noilor cote, ță
ranii muncitori vor fi stimulați să producă 
mai mult șl vor dispune astfel de însemnate 
cantități de cereale-marfă și produse anima
te.

A face cunoscută tineretului de la sate grija 
neobosită a guvernului și partidului pentru 
ridicarea producției agricole șl creșterea bu
năstării fxjporului muncitor, aceasta a fost 
principala noastră preocupare. Explicarea 
rostului colectărilor a ocupat un loc impor
tant în preocupările noastre, noi urmărind 
să înrădăcinăm în mintea fiecărui tînăr ță
ran muncitor faptul că are datorie de a pre
da la vreme toate cotele datorate statului.

Cum pregătim activul
Voi povesti acum -rite ceva despre munca 

noastră și despre metodele bune folosite la 
colectări.

Cu cîtva timp înainte de ședința cu ac
tivul, studiem mersul colectărilor în raion 
și cele mai actuale probleme în legătură cu 
aceasta, pentru a ști în ce direcție să îndrep- 
tăm discuțiile și ce măsuri să luăm privind 
buna desfășurare a muncii de colectare.

De asemenea, în ședințele de activ, un ins
tructor al comitetului raional expune.un 6curt 
referat despre felul cum au sprijinit munca 
de tolectări organizațiile de bază U.T.M. din 
sectorul în care el activează. Astfel, de fie
care dată în cadrul ședințelor ținute cu ac
tivul comitetului raional s-a discutat și. pro
blema colectărilor. Aceasta ne-a dat putința 
pe de o parte să analizăm periodic contribu
ția organizațiilor de bază U.T.M. în proble
ma colectărilor, iar pe de altă parte să cu
noaștem concret lipsurile ce există în această 
direcție.

După ce analizăm în cadrul ședințelor cu 
activul problema colectărilor, trasăm sar
cini concrete pentru munca de viitor și luăm 
măsurile cuvenite pentru lichidarea lipsurilor.

Reîntorși pe teren activiștii au acum sar
cini precise, ținînd seama de cea mai recentă 
situație și știu ce au de făcut în cadrul fie
cărei organizații de bază U.T.M.

In cadrul adunărilor generale ale organiza
țiilor de bază U.T.M,, utemiștii și tinerii 
care lucrează în funcția de colectori prezintă 
referate asupra muncii lor. Rostul acestor 
referate este de a sublinia felul în care ute
miștii și tinerii pot contribui ta desfășurarea 
muncii de colectare Se indică totodată și 
sarcinile importante ce trebuiesc în primul 
rînd îndeplinite.

Chiar și în comunele unde colectorii sînt 
vîrstnici, cu sprijinul organelor de partid, 
organizațiile de bază U.TuM. îi invită pe 
aceștia să vorbească în fața tineretului des
pre mersul colectărilor.

Așa se explică faptul că o parte din orga
nizațiile de bază U.T.M. au cîștlgat chiar din 
experiența lor proprie metode bune 
le folosesc în această activitate.

Sonta Carol 
prim secretar al comitetului 
raional U.T.M. Sighișoara

Itfl

pe care

Intr-o organizație de
U.T.M.

Să luăm ca exemplu organizația 
U.T.M. din comuna Boiu In această

baza.

de bază 
comună 

îndeplinește funcția de colector C.S.C. ute- 
mistui Kiss Dumitru. Pentru a-1 ajuta cît 
mai mult în muncă, organizația de bază 
U.T.M. din Boiu, folosește mai multe metode.

cadrul fiecărei adunări generate se popu
larizează tinerii care obțin realizări pe li
nie de colectări și acei utemiști și tineri 
care își predau cotele către stat sau care 
lămuresc părinții, rudele, vecinii sau alți ță
rani muncitori pentru a-și preda cotele. De 
asemeni, organizația de bază U.T.M. din co
muna Boiu a luat poziție hotărîtă împotriva 
acelor utemiști care tărăgănau predarea co
telor către stat sau a acelor utemiști care 
sprijineau numai în vorbe munca colectă
rilor.

Faptul că organizația de bază U.T.M. din 
Boiu privește cu seriozitate problema colec
tărilor este dovedit și de alte lucruri. O pe
rioadă de timp, din cauza unor zvonuri chia- 
burești, colectările de carne și lapte în 
mur.ă mergeau într-un ritm defectuos. Atunci 
organizația de bază U.T3L a trasat sarcină 
celor mai buni utemiști din organizație să 
participe alături de membrii de partid și 
organele de stat pentru a convinge pe țăra
nii muncitori și în primul rînd pe tineri să-și 
predea toate cotele restante.

Paralel cu munca pe care o desfășurau 
de la om la om, acești utemiști și tineri au 
dus o temeinică activitate și prin gazetele 
de stradă și tabla de onoare a comunet Ță
ranii muncitori din comună și tinerii țărani 
muncitori au avut posibilitatea sâ citea
scă diferite articole scrise de acei care își 
predaseră toate cetele. Astfel, tatr-unul dta 
numerele gazetei de stradă a apărut un ar
ticol semnat de utemistul Tiprea Ion. care 
își predase primul din comună toate cotele 
datorate statului Tovarășul Tiprea arăta 
printre altele tn articolul său că la fel ca el 
pot să-și predea imediat cotele și ceilalți 
țărani muncitori de pe ulița lui. arăttad și 
numele lor.

Citind articolul tovarășului Tiprea, mulți 
țărani muncitori i-au urmat în scurt timp 
exemplul indeplinlndu-șl obligațiile față de 
stat. Iar acei care locuiau pe ulița lui Tip
rea, au hotărît ca ulița lor să fie fruntașă, 
predîndu-și înainte de termen toate cotele 
datorate statului.

La propunerea utemiștllor agitatori Svîr- 
cea Ofelia, Gonga Traian, Tiprea Dumitru și 
alții, organizația de bază U.T.M. a scos o 
ediție specială a gazetei de stradă în legă
tură cu importanța predării la vreme a co
telor de lapte.

După ce au fost publicate cîteva articole 
despre importanța laptelui pentru întreținerea 
copiilor în creșe. a bolnavilor tn spitale și 
a oamenilor muncii care muncesc în condiții 
speciale, s-a luat o scrisoare de la un tînăr 
^are muncește la atelierele C.F.R.-Sighișoara 
și care povestea cît de necesar este munci
torilor de acolo laptele. Astfel, venind cu 
exemple convingătoare tn fața țăranilor mun. 
citorl, utemiștii din Boiu. au adus o con
tribuție însemnată tn desfășurarea muncii 
de colectare ta came și lapte.

Pe timpul vacanțe: elevilor, comitetul or
ganizației de bază U.TJ4. din comasa Bota, 
ta frunte cu tovarășul Pop Eme.TOÎl. secre
tarul organizației de bază, a mobilizat eterii 
să organizeze festivaluri artistice împreună 
cu școlarii din comună ta cadrul tămi.tuhii 
cultural și să întocmească, tn colaborare cu 
învățătorii, conferințe pe care să te prezinte 
tn fața țăranilor muncitori în legătură zu 
importanța colectărilor.

îndrumată de comitetul raional, organi
zația de bază U.T.M din Boiu. a prelucrat 
în adunările generale hotărîrile partidului ș' 
guvernului ta legătură cu continua ridicare 
a producției agricole. Astfel, utemiștii de act 
au fost de fiecare dată pregătiți și au știut 
despre ce să le vorbească țăranilor munci
tori, atunci cînd primeau sarcină să sprijine 
munca colectărilor.

Astfel, datorită șl muncii intense duse de 
organizația de bază U.T.M., de utemiști și

In sprijiiwl sporirii producției
Conștienți de necesitatea măririi continue 

a producției și productivității muncii, mun
citorii dela întreprinderea „Tricoul Roșu" din 
Arad, obțin, tot mai multe succese, prin in
troducerea unor noi dispozitive care ușu
rează procesul de producție.

Astfel, inginerul utemist Traian Pelău, 
sprijinit de tovarășii Klein Alexandru și 
Doica Dumitru, a aplicat de curând, o pre
țioasă inovație la producerea fularelor băr
bătești. Studiind procesul de producție, el a 
propus ca fularele bărbătești, împreună cu 
franjurile să se lucreze la mașinile de tri
cotat. Prin aplicarea acestei inovații, au 
fost eliminate 6 faze de lucru, realizîndu-se 
o creștere a producției cu circa 70 la sută. 
Acum, cea mai mare parte dintre muncitorii 
secției Raschel, aplică această inovație, con
tribuind în mod considerabil la oreșterea 
producției.

O altă importantă realizare, constă îp 
mecanizarea transportului între magazia de 
confecții și magazia de mărfuri finite. In 
acest sens, s-a construit un tub de transport 
și o bandă transportatoare. înainte transpor
tul pachetelor și al diferitelor materiale se 
făcea în mod manual. Acum prin mecani
zarea acestui proces de producție, pachețele 
și celelalte materiale sînt transportate me
canic.

In felul acesta, se elimină munca manuală 
a doi oameni de la echipa de transport, înlă- 
turîndu-se și posibilitatea lovirii sau mur
dăririi materialelor și a pachetelor. Totodată 
se realizează și o economie de timp de 4 
ore la fiecare operație de transport.

Aplicarea acestor prețioase inovații dove
desc elanul creator al muncitorilor, pus în 
slujba construirii socialismului.

Corespondent
BAGHINA AR1STICA

tineri care au fost ta primele rânduri după 
comuniști în toate acțiunile, comuna Boiu a 
devenit fruntașă pe raion în problema colec
tărilor.

Toți țăranii muncitori și-au predat ta în
tregime cotele către stat, iar în luna decem
brie 1953 planul colectărilor fusese îndeplinit 
în proporție de 100%.

Pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii

Astfel de succese ta munca de colectări 
au obținut și organizațiile de bază U.T.M. 
din comunele Date, Saschiz, Hundocf și al
tele. Și ta aceste comune tinerii îndrumați 
de :ătre organizațiile de bază U.T.M. au 
fost printre primii care și-au predat în între
gime cotele datorate statului.

Dtad atenția cuvenită problemei colectări
lor noi am privit desfășurarea acestei munci, 
precum și sprijinirea ei de către organizațiile 
de bază U.T.M., cu interes și răspundere. Sub 
conducerea și îndrumarea comitetului raional 
de partid ne-am adus contribuția ca în raio
nul nostru să se obțină realizări importante 
în munca de colectări.

In acest fel prin efortul oamenilor muncii, 
planul colectărilor pe raion în anul 1953 a 
fost îndeplinit la cereale în prozentaj de peste 
100%, la lapte peste 100%, la cartofi 90% 
și la carne 70%.

Vreau să subliniez că în activitatea cu pri
vire la colectări noi am avut și unele lipsuri. 
Cea principală este aceea că nu întotdeauna 
am dat importanța cuvenită muncii politice. 
Lucrul acesta s-a manifestat de multe ori 
chiar în cadrul comitetului raional.

Instructorii comitetului raional au primit 
de multe ori un instructaj superficial din par
tea membrilor di.i birou, ta ce privește în
tărirea muncii politice în domeniul colectă
rilor.

O altă lipsă importantă manifestată de 
comitetul raional U.T.M. e6te :ă nu am re
comandat din rindul tineretului elemente su
ficiente. cărora să li se încredințeze funcția 
de colectori. Noi nu am ținut totdeauna le; 
gătura cu organele raionale ale comitetului 
de stat al colectărilor și de multe ori nu 
am luat parte la consfătuirile cu colectorii 
comunali sau cu activul C.S.C.

In acest an noi ne-am propus să desfă
șurăm o activitate mai imensă în direcție 
sprijinirii colectărilor remediind lipsurile 
constatate pînă acum Ca urmare am și luat 
unele măsuri pentru a întări sprijinul orga
nizațiilor de bază U.Tx'L și ai tineretului 
dat colectorilor.

Ne-am propus tn planul nostru de muncă 
ca în fiecare xmună organizațiile de bază 
U.T.M. să traseze sarcini celor mai bur.i ute
miști pentru a convinge pe fiecare țăran mun
citor să-și predea cotele către stat Ne-am 
mai propus să desfășurăm o asemenea acti
vitate ta această direcție îndt toți «tecriști: 
din comunele raionului nostru să fie prvntre 
primii care să-și predea ta întregime cetele 
datorate statului. Vom da o mare atenție 
instruirii ta problema colectărilor a tastme»- 
rilor de pionieri, pentrucă ei au posfrUtât: 
de a aduce contribuții însemnate ta rccoca 
colectărilor.

De asemenea, organizațiile de bază U.T.M 
vor fi mai serios nstraite arin p-ei-.criree 
ta adur.ăr-Te generate a bctaririlor sartfdstui 
și gEvemnizl. orfrinr otlertărite F crin în
tărirea urunci: de agitație.

Comitetul raitr-al U.T.M. ua ea o atenți* I 
deosebită extinderii cSor «c: rzne metode | 
de muică folosite de crge^-zattne de oază 
U.T-M. și va organiza diferite cortsfătrtrt, 
schimburi de exoerie-.ti etc, ta toate orga
nizațiile de bază U.T.M căi raionul nostru.

Inc 3 -71 cursul lânii taczarle organiza
țiile de bază U.TM. ac primit sarcini și au 
fost ajutate de nsTurtorii cornite-tutai raio
nal ce în vederea tatocmtr! plaoarflor de 
muncă să ia legătwi șl cu coJect-onjl comu
nal GS.G pertra a vedea sarcir Je mal im 
portante ce tre oresc îndeplinite la colectări.

Sub toc ducerea plmă de griji a comitetului 
raional de tiartic, noi vom lichida lipsurile 
existențe.

Predic-:>și printre urimfi cotele. HnerH 
tn special utemiștii din raior.ul nostru vor 
’n natea nranci de cc'sctăr:. aductodu-ș) 

astfel ooctrib-ția la creșterea bunăstării po
porului muncitor.

•—
Să fie eliberați luptătorii 

pentru pace din Spania
Consiliul Central al Sindicatelor din 

R.P.R. în numele milioanelor de oameni 
ai muncii din țara noastră, a adresat o te
legramă Organizației Națiunilor Unite, în 
care, alăturîndu-se protestului Federației Sin
dicale Mondiale, cere ca O.N.U. să intervină 
cu hotărîre pentru salvarea vieții lui Tq- 
lesfero Tores și Luis Arribas și pentru eli
berarea lor șl a celorlalți 30 de luptători 
pentru pace din Spania.

Tolesfero Tores și Luls Arribas, împreună 
cu alți 30 de democrațl sînt întemnițați de 
mai tine de un an de regimul Iul Franco 
în penitenciarul din Ocana. Cei 32 de luptă
tori sînt de două luni de zile victimele a 
numeroase atrocități în temnițele siguranței 
spaniole, pentru „vina* de a fi desfășurat 
o activitate în favoarea păciL

(Agerpres)

11 
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Simpozion cu tema 
„Literatura și filmele de aventuri 

pentru tineret'
Sknbătă seara, în sala „Filimon Sîrbu“ din 

Capitală a avut loc un simpozion cu tema 
.Lteraîura și filmele de aventuri pentru ti
neret*. organizat de Comitetul orășenesc 
București al U.T-'L și întreprinderea cinema
tografici regională de stat București

Au participat scriitor; și cinematografiștț, 
ziariști, rt'jder.ți ai școlii de literatură și cri
tică ’ terară „Mihai'. Emnescu" și ai Instita- 
tulc de artă cinematograiîcâ. membri ai cer
curilor- jterare din Cap;tali. fruntași ai în
trecerii soriaeste, precum și activiști ai orga
nizaților de masă.

In cadrul slmpoziocului au fost prezentate 
referatele „ Problemele literaturii de aventuri" 
de Toma A ta naște, student a! școlii de lite
ratură și critică literară „Mihail Eminescu" 
și „Materialul luat din viață șl realizarea 
caracterelor eroilor în filmele de aventuri" 
de Constantin Cocea, student al Institutului 
de a-tă cinematografică din București.

După prezentarea referatelor șl vizionarea 
fl'm-uiu! sovietic în culori „Un pichet în 
munți" au urmat discuții.

Cei care au luat cuvîntul au arătat că 
scriitorii din țara noastră trebuie să dea o 
mai mare atenție literaturii de aventuri. Ti
neri: scriitori trebuie să fie stimulați pentru 
a umple acest gol din literatura și din scena
riile noastre cinematografice.

(Agerpres).

ML
n^Rtalaț p’tchetTfl grănicerilor 

sovietici, viața s-ar părea că se desfășoară 
calmă. Și căsuțele de lemn cu cerdac al că
ror interior e mobilat cu gust, și priveliștea 
îneîntătoare a munților, și vocile cristaline 
de copii care se joacă, te fac să gîndești 
astfel. Dar dincolo de munții cenușii cu 
serpentine înguste, din spatele stufărișului 
unde se aude orăcăitul broaștelor, pîndesc 
zeci de ochi și urechi de dușmani. Răspun
derea grănicerilor sovietici e mare: în mîna 
lor stă paza granițelor țării, de el depinde 
liniștea și tihna poporului.

Severei dar interesantei misiuni de stră- 
juitor al hotarelor patriei îi este dedicat 
noul film sovietic în culori „Un pichet în 
munți". Mai ales dacă ești tînăr e imposibil 
să nu te simți tentat să fii alături de gră
niceri ca Marcenco sau Culeșov, să patru
lezi călare pe stîncile abrupte lîngă care se 
zăresc prăpăstii fără fund, să ai un cal 
dresat cum e Orlic care îndeplinește orice 
porunci,

Realizatorii filmului au înfățișat chipurile 
grănicerilor^ sovietici cu prospețime, căldură 
și humor, în contrast cu asprimea misiunii 
lor. Iată-1 pe subofițerul Marcenco poves
tind tovarășilor despre întîlnirea lui cu un 
tigru. Marcenco mărturisește plin de 
turalețe și modestie că s-a străduit să 
calce regulamentul care cere ca

na- 
nu 

. arma 6ă
fie folosită numai în cazul unui atac dat de 
dușmani, și tigrul a luat-o la fugă numai 
ta auzul... unei înjurături. Șl celelalte per
sonagii devin deîndată dragi spectatorilor. 
Polina Antonovna de pildă, blînda și înțe
leaptă mamă a căpitanului Prohorov, deși 
au e grănicer a căpătat unele deprinderi 
ale tovarășilor în mijlocul cărora trăiește 
de 30 de an'.

In pichetul din munți grănicerii sovietici 
au tot ce le trebuie pentru îndeplinirea mi- 
s'unllor: un echipament complect, porum
bei, dini și cai dresați. In fruntea unității 
sînt ofițeri cum e căpitanul Prohorov (ar
tistul A. Scerbacov) sau locotenentul major 
Lunin (artistul V. Davîdov) oameni încer
cați șl preepuți, în stare să educe la ostași 
calitățile indispensabile unor adevărațl 6tră- 
juitori al hotarelor patriei: vigilența, cura
jul, calmul și îndemînarea.

Filmul ne oferă nenumărate ocazii să ad
mirăm agerimea șl curajul cu care grăni
cerii sovietici își îndeplinesc misiunile. Ser
gentul Culeșov (artistul S. Gurzo) e mare 
specialist în dresajul cailor. Orlic al lut îl 
ajută să prindă doi spioni care se stre. 
curaseră pe pămîntul sovietic. Datorită - pri
ceperii cu care știe să se coboare într-o 
prăpastie, Culeșov salvează viața Verei A- 
lexandrovna, soția ofițerului Lunin. Tot da
torită exemplarei lor instruiri, în episodul 
luptei cu banda lui Isma'l-bec, grănicerii so
vietici nu-și greșesc niciodată ținte.

Cu toate că trăiesc într-un loc atît de de
părtat, cu toate primejdiile care-i pîndesc 
la tot pasul, grănicerii din pichetul din 
munți formează un veritabil colectiv sovle-

. 'LX;.

îndepărtat
drăgit mult nrnnca de în văvaFoarRP^îu se 
poate obișnui cu gîndul că ar putea lips’, 
vreo zi de la școală unde zeci de copil o în- 
tîmpină veseli. Ostașii pregătesc un număr 
nou al gazetei de perete șl discută cu a- 
prindere conținutul și aspectul ei. Polina 
Antonovna a împodobit cu ghivece de flori 
camera lui Lunin. In sînuil colectivului se 
leagă prietenii strînee ca aceea dintre Gule- 
șov și Marcenco. Toate aceste aspecte mă
runte mărturisesc strânsa legătură pe care o 
au oamenii sovietici, indiferent unde s-ar a. 
fia, cu viața patriei lor, cu bucuriile muncă 
pașnice.

Noul film al studiourilor Mosfilm se ca
racterizează printr-o acțiune deosebit de pa
sionantă. Firul acestei acțiuni se desfășoară 
în episoade de mare intensitate dramatică 
care țin pe spectatori atenți și-i făc să par
ticipe din plin atît la încordarea din clipele 
de primejdii, cît șl la bucuriile succesului 
lor. Cu cîtă pasiune îi urmărim de pildă 
pe grănicerii sovietici, atunci cînd pîndcsc 
din stufăriș fiecare mișcare a dușmanului, 
sau cînd în dreptul armei unui ostaș care 
țintește, dușmanii cad ca secerați, unul cîte 
unul. In film personagiile nu comit acte de 
eroism în sine. Ele se expun primejdiilor și 
luptă cu bărbăție din adîncă convingere mo
rală, animați de cele mai înalte sentimente 
pe care le poate genera dragostea fierbinte 
pentru patria sovietică și poporul ei.

„Un pichet în munți" este totodată un 
viguros îndemn la vigilență. Figurile spio
nilor imperialiști Carter, Morrow, Ben Stan
ley, sînt înfățișate în- .toată hidoșenia lor de 
ucigași plătiți pentru a pune la cale crime 
și proyocări. In același timp, viclenia cu 
care e’i reușesc să se strecoare pe teritoriul 
Uniunii Sovietice demonstrează pericolul pe 
care-1 prezintă asemenea indivizi.

împotriva lor însă 6e ridică întreg popo
rul sovietic Nu degeaba spionii Morrow și 
Stanley sînt înspăimîntațl la gîndul că 
trebuie să treacă granița. Ei știu că odată 
ajunși dincolo activitatea lor este periclita
tă. Oamenii sovietici, adine devotați patriei, 
învață să-1 descopere pe dușmani sub orica
re mască s-ar ascunde. Grănicerii sovietici 
se pricep să urmărească mișcările dușmanu
lui chiar dacă acestea împrumută înfățișarea 
unor pașnice cercetări arheologice. „Eu Cred 
tovarășe Lunin — spune căpitanul Proho
rov — că atunci cînd lîngă granița noastră 
se cercetează trecutul îndepărtat, noi trebuie 
să ne gîndim la viitorul apropiat".

Filmul „Un pichet în munți" simbolizează 
parcă avertismentul pe care oamenii sovie
tici îl dau Celor care ar îndrăzni să calce 
hotarele sfinte și inviolabile ale Țării Socia
lismului. Soarta lor nu poate fi alta decît 
cea a tîlharilor lui Ismail-bec și a spionilor 
imperialiști a căror înfrângere rușinoasă stîr- 
nește bucuria șl satisfacția spectatorilor.

SUZANA VOINESCU
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Să pregătim ingineri petroliști
cu o înaltă calificare

Dezvoltarea puternică a industriei noastre 
petrolifere cere o creștere corespunzătoare a 
numărului cadrelor calificate. Institutul de 
petrol și gaze din București are sarcina de 
a pregăti cadre de înaltă calificare — In
gineri petroliști. De îndeplinirea tn bune 
condlțluni a acestei sarcini răspunde între
gul nostru colectiv, profesori șl studenți, în 
fața partidului și statului nostru, care ne-au 
creat condițiile materiale necesare pentru 
o activitate rodnică.

Studenții Institutului nostru se bucură de 
mari avantaje. 86% din numărul lor sînt 
bursieri ; cantine și cămine stau la dispozi
ția lor. In prezent se pun în funcțiune, în 
aripa recent construită a institutului, admi
rabile laboratoare, rare vor completa sau 
înlocui laboratoarele vechi; 2 biblioteci spa
țioase șl luminoase fac accesibile studenți
lor și corpului didactic zeci de mii de volume 
de lucrări de specialitate, de literatură mar- 
xist-leninistă și beletristică. Absolvenții insti
tutului, în ziua cînd își susțin proiectul de 
diplomă, primesc și foaia de repartizare tn 
producție șl sînt imediat angajați.

Reușește colectivul nostru să-șl desfășoare 
munca la înălțimea posibilităților care ni 
s-au creat, să dea producției tineri specia
liști devotați clasei muncitoare și bine pre
gătiți profesional ? Este necesar să ne pu
nem mereu această întrebare și să răspun
dem examinînd atît părțile pozitive, cit și 
lipsurile activității noastre.

Susținerea proiectelor de diplomă care a 
avut loc recent, a arătat că tinerii absolvenți 
ai institutului au în general frumoase :unoș- 
tințe profesionale. Elaborarea, temelor a pro 
iectelor, toate legate de problemele indus
triei petrbllfe,re,. a dovedit atît cunoștințele 
lor teoretice dobîndite în institut, cit și pre
gătirea serioasă pe teren prin practicile 
efectuate de studenți pe șantiere, în uzine șl 
rafinării.

In ceea ce privește munca noastră în pri 
mul semestru al anului școlar, ea se reflectă 
în rezultatele obținute în sesiunea de exa
mene din ianuarie, cu care s-a încheiat se 
mestrul. Asupra acestor rezultate vom stă 
rui mal jos.

Munca didactică se desfășoară organizai 
în institutul nostru. Bazîndu-ne pe experiența
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tineretului"
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Alexandra Sidorovici
Rector al Institutului de petrol ți gaze 

din București

metodelor înaintate sovietice, =m alcătuit 
încă cu mult înainte de începutul anului 
școlar, planuri de învățămînt, care asigură 
studenților un număr important de ore pen
tru studiul lor Individual; programele ana
litice au fos* alcătuite cu grijă: decar.atete 
au întocmit grafice de studiu individual, 
care au fost aduse ta cunoștința studenților 
din prima zi a anului și care constituie o 
îndrumare pentru desfășurarea planificată a 
muncii.

Corpul didactic este preocupat de a ridica 
neîncetat conținutul cursurilor și seminarii- 
kr și de a le face totodată mai atrăgătoare 
și accesibile studenților. Pentru a lămuri 
problemele mai grele, rămase neînțelese, s-a 
dus o vie activitate în ceea ce privește con
sultațiile. Printre cei care au munrit fără 
preget se pot cita: prof. Gh. I Constanti- 
nescu, conf. Horia Bodnărescu, prof V 
Robu, lector Th. Goldfracht, asistent Alex 
Pop. Trebuie relevat faptul că, în urma 
muncii sistematice du6e de la începutul anu 
lui, tînăru! lector Th. Goldfracht, cunoscut 
printre studenți oa foarte exigent încă din 
primele ore ale semestrului, a reușit să ob
țină la examen rezultate toarte bune cu 
studenții anului III Geologie la o disciplină 
grea ca Hidraulica subterană.

O inițiativă care ar fi putut da rezultate 
bune dacă ar fi fost luată mai devreme și 
urmărită cu perseverență, a fost numirea 
unor „îndrumători de grupe" din rîndurile 
corpului didactic, ou misiunea de a ține 
legătura cu grupele de studenți din anul I, 
unde în multe cazuri încă nu s-a format de. 
prinderea de a învăța sistematic. Dar, de
oarece conducerea Institutului a luat această 
măsură prea tîrziu, activitatea îndrumători 
lor nu s-a făcut aproape de loc simțită în se
mestrul trecut.

Cu ocazia sesiunii din ianuarie s-a putut 
vedea din nou că disciplina în muncă, frec
vența regulată și străduința unui mare număr 
de studenți de a învăța sistematic încă din 
prima zi a anului școlar, au dat rezultate 
foarte bune. Printre numeroșii studenți care 
au obținut calificativul „foarte bine" la 
toate examenele sînt studenții din anul I : 
lonescu Ariton (Fac. de Foraj), Rusnac Ve
ronica (Fac. de Utilaj) : studenții din anul 
III: Dogaru Leon (Fac. de Foraj), Pantelie 
Nicolae (Fac. de Economie), Gh. Dlnulescu 

(Fac. de Foraj) ; studentul MeHdohi Gheor
ghe anul IV (Fac de Tehnologie) și alții

Este deosebit de îmbucurător că majori 
Pitea cadrelor de conducere ale organizațiilor 
obștești au obținut rezultate bune sau chiar 
foarte bune la examene. Dar trebuie de ase
menea să arătăm tn mod deschis că rezulta
tele r.ecoresp-jnzătoare obținute de un mic 
număr al acestor cadre nu pot fi străine de 
,.șe:iin;omacia“ pe.itru care am fost criticați 
în ziarul „Scînteîa".

Cu tot numărul mare de studenți eviden- 
țiați pentru cunoștințele de care au dat do
vadă în sesiunea din Ianuarie, cu tot numă
rul foarte mic ai acelora care au pierdut 
anul — totuși nu putem fi mufțumiți de re
zultatele sesiunii, deoarece am avut un nu
măr destul de mare de restanțieri la 1, 2 
sau chiar, în unele cazuri, la 3 materii. A- 
cest fapt trebuie să ne dea mult de gîndit a- 
supra lipsurilor din munca întregului nostru 
colectiv, atît a corpului didactic, cît și a 
studenților și să ne facă să muncim mai 
sistematic și perseverent

Trebuie spus de la început că „soluția" 
unei exigențe mai reduse la examen nici nu 
intră în considerație. Liberalismul in apre
cierea cunoștințelor studenților este o călcare 
directă a intereselor de stat. Industria noas
tră cere cadre tot mai bine pregătite, care 
să cunoască și să stăpînească tehnica cea 
mai înaintată și noi nu ne putem permite să 
lăsăm să treacă în producție oameni cu tit
lul de ingineri cu diplomă în buzunar, dar 
cu un bagaj insuficient șl superficial de cu
noștințe. Promovările pe baza unei exigențe 
scăzute sînt inadmisibile și din punct de ve
dere educativ; tineretul nostru nu are ne
voie de cocoloșire, care împiedică formarea 
unor caractere ferme și a unei înalte exigen 
țe față de sine însuși. Este pozitiv tocmai fap
tul că în general cadrele noastre didactice 
au fost preocupate de lichidarea formalismu
lui ta examene, că la institutul nostru nu se 
mai practică sistemul reexaminărilor fără 
rost în sesiune, care scade importanța exa
menelor, influențează neprincipial aprecierea 
profesorilor și creează la studenți o atitudine 
cu totul nejustă față de învățătură.

Analizînd lipsurile din munca noastră tn 
primul semestru, oglindită în rezultatele exa
menelor, trebuie să arătăm înainte de toate 
faptul că nu găsim întotdeauna metodete jus
te de a 
larea te 
dividual. _ _ ___ ___ ____ ..
vinși că răspund de îndrumarea studiului 
individual al studenților, după cum răspund 

ajuta pe studenți prin stimu- 
maxim șl îndrumarea studiului in- 
Unii profesori încă nu sînt con-

de felul cum țin cursurile, seminariile, con
sultațiile. Au fost pînă acum puține catedre 
care, ca cete de științe sociale, au indicat 
sistematic și amănunțit bibliografia, au con
trolat caietele cu notele de curs și conspec
tele studenților. In schimb, consultațiile 
date în număr foarte mare, s-au transfor
mat de multe ori în adevărate meditații, 
tinzînd chiar să înlocuiască studiul indivi
dual. Un cadru didactic foarte bun și atașat 
de 6tudenți cum este conf. H. Bodnărescu a 
fost oarecum surprins cînd Consiliul Științi
fic al Institutului nu a fost de acord cu pro
punerea ce a făcut-o de a consacra pregă
tirii studenților anului I, la materia ce o 
predă, atitea ore de consultații, încît să se 
poată renunța cu totul la studiul Individual! 
Să admitem chiar să această metodă ar fi 
dat rezultate satisfăcătoare în această se
siune și la o anumită materie mai restrînsă. 
Dar studenții, în loc să s« lovească de greu
tățile studiului individual și să învețe să 
le rezolve, avînd în această privință și aju
torul profesorilor lor, s-ar fi obișnuit cu 
metoda „îndopatului", care nu stimulează 
gîndirea proprie și care deci, trebuie res
pinsă, deoarece ea nu dezvoltă ta tineret 
spiritul combativ, dîrzenia comunistă în în
vingerea greutăților.

Unele catedre care nu-și cunosc destul de 
bine studenții, felul cum muncesc, greutățile 
ce le întîmpină în asimilarea materiei, se 
trezesc la sfîrșitul semestrului în fața unei 
situații care ar fi necesitat o intervenție ho- 
tărîtă cu mult înainte. Astfel va trebui te
meinic analizat de catedra de 
nică faptul că din grupele 105 
logie nici un student nu a dat 
examen, de cunoștințe care să 
ficativul „foarte bine“.

O lipsă deosebit de serioasă 
glindește în rezultatele examenelor, este că 
nu am urmărit cu persistență înrădăcinarea 
simțului de disciplină, de răspundere la stu
denți. Absențele nemotivate, predarea cu în- 
tîrziere a proiectelor de an etc., au fost 
trecute cu vederea de multe ori atît de de
canate și rectorat, cît și de organizațiile ob
ștești, iar atunci cînd s-a luat poziție, a- 
ceasta s-a făcut de multe ori declarativ, 
fără a trece la măsuri concrete. Această 
lipsă este deosebit de serioasă, deoarece ati
tudinea de îngăduință, mersul în coada ma
sei, este direct opusă educației comuniste, 
care trebuie să fie primul scop al întregului 
nostru învățămînt și de care răspund direct 
corpul didactic și organizațiile obștești.

In multe cazuri se constată că studenții 
care au obținut calificative slabe la examen 
sau de-a dreptul mențiunea insuficient, sînt 
tocmai aceia care desconsideră disciplina 
studiului și în general disciplina Institutu
lui, absentează frecvent nemotivat, socotind 
că totul li se cuvine dar că nu le revine nici o 
datorie în schimb. Desigur că dacă studentul 

Electroteh- 
și 106 Geo- 
dovadă la 
merite call-

care se o-

bursier Nicolae NIcolae, din anul I Foraj nu 
ar fi absentat nemotivat aproape 80 de ore 
și ar fi înțeles cît de profund incorect este 
faptul de a încasa bursa atunci cînd nu te 
ostenești măcar să frecventezi regulat — el 
nu ar fi ajuns la situația de a fi respins la 
3 examene din 4, luînd al patrulea la limită 
cu mențiunea „suficient".

Un fenomen mai grav, pentru că este mai 
general, este practica muncii „în asalt". 
Mulți studenți subapreciată munca sistema
tică, de la începutul anului și se mulțu
mesc să învețe ou disperare, zi și noapte, 
înainte de colocviu sau examen N-a dispă
rut încă complet tipul de student care se 
prezintă la colocviu buimac de nesomn, adu- 
cînd în grabă un proiect de an care trebuia 
depus cu săptămîni înainte .O dovadă că 
sistemul „muncii în asalt" este destul de larg 
răspîndit încă, o constituie faptul că rezul
tatele examenelor în ansamblul lor sînt a- 
preciabll mai bune decît rezultatele probelor 
de control, ceea ce arată că cunoștințele cu 
care 6-au prezentat destui .de mulți studenți 
1a examen au fost însușite în mare parte în 
scurta perioadă dintre probe de control și 
sesiune — și deci nu pot fi destul de temei
nice.

La examen s-au mai putut constate, deși 
numai în cazuri izolate, serioase manifestări 
ale rămășițelor capitaliste în mentalitatea 
unor studenți, cum este aceea a cerșitului 
notei sau a nesfîrșitelor intervenții pentru 
reexaminări în sesiune, motivate numai de 
dorința de „a-și mai încerca norocul". S-au 
constatat și atitudini necuviincioase față de 
profesori și față de colegi, cum e cazul stu
dentului Dragomir Gheorghe din anul II 
Geologie și a studentului Stancu Cornel, din 
anul II Foraj, care și-au rupt foile cu însem
nări șl au plecat trântind ușa, după ce au 
dat răspunsuri slabe, insuficiente. S-au în
registrat chiar încercări necinstite de a copia, 
făcute de un număr bineînțeles infim de 
studenți, care de cele mai multe ori au fost 
prinși asupra faptului chiar de tovarășii lor 
din grupă și și-au atras disprețul masei 
studențești. Aceste cazuri sînt o nouă do
vadă a necesității d€ a Intensifica munca 
noastră educativă. In special organizația 
U.T.M. trebuie să lupte șl mai mult pentru 
formarea opiniei publice studențești, care să 
ia poziție în toate cazurile împotriva ace
lora ©are tind să comipromltă colectivul din 
care fac parte. .

★

Am intrat acum într-o nouă etapă de 
muncă, al doilea semestru al anului școlar. 
Va trebui să învățăm mult din analiza lip
surilor constatate în activitatea noastră 
pînă acum, pentru ca această a doua etapă 
să se desfășoare cu rezultate și mal bune.

In primul pind trebuie să fim pătrunși de 

faptul că scopul activității noastre nu este 
înainte de toate acela de a pregăti reușita în 
diferite sesiuni de examene, ci acela de a 
pregăti viitori specialiști cu o înaltă con
știință a datoriei, cu o atitudine înaintată 
f’ță de muncă șl posedînd temeinice cunoș
tințe profesionale.

Această sarcină cere punerea accentului în 
munca corpului nostru didactic și a organi
zațiilor obștești, in primul rînd pe dezvolta
rea atitudinii noi față de muncă, pe edu
carea în spirit comunist a studenților. A- 
ceasta cere o înaltă principialitate, cunoaș
terea studenților, îndrumarea lor cu căldură 
și entuziasm, dar ferm, fără .ilci o șovăială 
Educația comunistă nu se poate face decît 
într-un mod combativ: trebuie să explicăm 
tineretului minunatele realizări ale regimu
lui nos-tru, care de multe ori 1 se par de la 
sine înțeles, să arătăm condițiunile cu to- ț 
tul noi de muncă create studenților, cornpa- 
rînd viața lor de azi cu a studenților din 
țările capitaliste sau cu aceea din trecut a 
tinerilor de la noi. Totodată trebuie să dis
cutăm deschis și problema lipsurilor mate
riale care mai există și să arătăm cu toată 
hotărîrea că nu este decît o singură cate 
pentru a le lichida — încordarea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii. Trebuie combă
tute neîncetat răbufnirile de atitudine nesă- 
nătoasă, uitarea de către unii a faptului că 
drepturile decurg numai din îndeplinirea 
datoriei.

Un rol deosebit de important în dezvolta
rea în masa studenților a atitudinii noi față 
de toate problemele vieții, revine catedrelor 
de științe sociale; studiul marxism-leninis- 
mului, în mod viu, creator, este de primă 
importanță pentru formarea conștiinței co
muniste. Catedra de marxism-leninism șl 
cea de economie politică din Institutul nos
tru, deși au «contribuit mult prin felul cum 
decurg cursurile și seminariile la ridicarea 
politică a studenților, își vor putea îndeplini 
în întregime sarcina numai atunci cînd vor 
fi și mai legate de viața institutului, prin | 
profesori și asistenți consaorați numai mun
cii didactice.

Va trebui ca îndrumarea și urmărirea stu
diului individual al studenților să constitue 
cu mult mai mult preocuparea noastră decît 
pînă acum și să ducă la lichidarea practicii 
nenorocite a muncii „prin asalt". Munca 
planificată, serioasă, zi de zi, nu constituie 
numai o garanție a bunei pregătiri profe
sionale, dar este de asemenea o verigă din 
cele mai importante în formarea caracteru
lui omului nou, socialist.

Noi profesorii și studenții din Institutul de 
petrol și gaze, avem toate condițiile pen
tru a ține pas cu mersul înainte all țării 
noastre spre socialism. Succesul depinde deci 
acum de munca noastră. Sîntom hotărîți s-o 
ducem înainte ou cinste și spirit de răspun« 
dere.
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Brigadierul Tudorache și tovarășii lui
Privind afară fi se pare că soarele dis

păruse de pe firmament, sau că nici nu e- 
xistase vreodată. Cerul părea alcătuit din- 
tr-o boltă uriașă de ghiață sticloasă, care 
filtra lum na cenușlu-albăstrule, dînd tutu
ror lucrurilor o culoare mohorîtă. Vîntul ga
lopa încoace și încolo deasupra colnicelor 
și dealurilor improșcînd cu zăpadă fiecare 
metru pătrat de spațiu. Era o vreme de îți 
venea să te înfunzi în casă și să stringi 
soba în brațe.

Din cind in cînd, vîntul ridica cite o 
trimbă de zăpadă, anunțînd că nu și-a po
tolit încă furia și că nu va renunța să 
bată fiecare colțișor pînă ce toată pădurea 
de sonde, barăci, cisterne, și cazane, nu se 
va hotărî să | se supună, căzîndu-i in ge
nunchi după chipul zgribuliților ciulini de 
pe marginea drumului. Pe drum nu se ză
rea nici țipenie de om. Puteai 6ă crezi că 
te afli intr-un loc pustiu, dacă frînturi de 
6trigăte, răzbind din cind în cînd, deasupra 
urletelor viscolului, n-ar fi trădat prezența u- 
nor muncitori in apropiere.

La poalele une: mici înălțimi, în jurul u- 
nui trepied înalt, se agita o mină de oameni 
despre care nu se poate spune că nu le păsa 
de ger și vfat, dar care știau că locul lor 
este acolo și deci nu trebuie să-l părăsească. 
Iși mai scoteau mănușile, își suflau în mîini, 
mai se bateau cu brațele peste trup, dar își 
vedeau de treabă. Aceștia formau una din 
echipele brigăzii a Vll-e de intervenție, dela 
Schela Sovrompetrol, Țintea-Ploiești.

Intre acești oameni, indicînd prin gesturile 
potolite ale mîinii șoferului de pe tractor, 
ritmul desfășurării cablului troliului, stă 
într-o scurtă de postav cu gulerul ridicat 
brigadierul utemist Tudorache Constantin. El 
privește cu atenție mișcarea scripetelui, aș- 
teptînd momentul cînd acesta se va opinti 
în sus. Aceasta va însemna, că lingura a 
ajuns la podul de nisip din adîncime. De- 
abia cînd acest moment vine și poate face 
semn să se tragă lingura in sus, are o 
clipă de răgaz. Ieșind din starea de concen
trare în care se află, atunci își dă seama 
că desmățul viscolului nu s-a potolit ci dim
potrivă s-a întețit Zimbind, unei aduceri a- 
minte din copilărie, murmură îngîndurat: 
„Pe o asemenea vreme Ies lupii la pradă".

Tudorache își dă seama însă că nu numai 
viscolul afurisit i-a reînviat imaginea lupilor, 
ci faptul că el privind aceste sonde, s-a 
gîndit la un nărav asemănător cu cel al 
animalelor pomenite. Se știe că lupii fură o 
oale, două, tnsă omoară mult mai multe. Și 
imperialiștii care au supt zeci de ani vlaga 
țării, procedau oa aceste jivine. Forau zeci 
de sonde — și deîndată ce una din ele nu 
mai producea atit incit să le educă lor un 
câștig mare, nu mai căutau alte straturi pe
tro' fere, nu mai făceau niciun fel de în
treținere, o lăsau in părăsire. Sute și sute 
de sonde erau părăsite, sute șl sute de sonde 
erau „omorite" cu noroi. Nu se știe dacă ex
presia .a omorit" sonda, care a intrat în 
vocabularul tehnic, au inventat-o el, dar este 
știut că în gura lor suna ca un cuvint des 
întrebuințat Ba imperialiștii, nu s-au mul- 
țutrt t să foreze sonde pe care să le lase 
tn părăsire, cî eu scornit repede și o moti
vare principal — teoretică a acțiunilor lor 
banditești, a faptului că nu făceau prospec
tări, nu făceau investiții. Au scos o teorie 
după care rezervele noastre petrolifere ar îi 
pe sîirșite. Dar minciuna are picioare scurte. 
Aceasta o dovedesc muncitorii care lucrează 
la reînvierea sondelor inactive, care măresc 
debitul vechilor sonde. O dovedește și brigada 
lui Tudorache, care s-o angajat La o aseme
nea muncă nu prea ușoară, la „Sonda tinere
tului".

★

Nu este decît un an de cînd Tudorache 
Constantin a părăsit băncile Școlii medii 
tehnice de petrol Ca și multi alți tineri, el 
privea puțin cam încurcat ceea ce avea de 
făcut. Nu știa încotro s-o apuce. Petrol, pe
trol, dar și aici sînt diverse specialități.

Succesele muncii organizate
Luptînd pentru traducerea în viață a 

directivelor Plenarei lărgite a C C. al P.M.R. 
din 19—20 august 1953, brigăzile de tine
ret. dela uzina electrică „Vulcan" au reușit 
să îndeplinească și să depășească planul de 
producție pe lun'le trecute.

Brigăzile conduse de tinerii Grigorescu 
Gheorghe. Diaconu Victor și Hera Alexan
dru, care lucrează la stocul de cărbune al 
uzinei, ajutați și îndrumați în permanență 
de tovarășii maiștrii de serviciu Albescu 
Nicolae. Lauran Alexandru, Poszony Ștefan 
și Pordos Dincă, folosind din plin cele 480 
de minute și aplicînd metoda sovietică 
Jandarova, au reușit să-și depășească nor
mele cu 170—200 la sută.

Din aceste brigăzi s-au evidențiat în mod

Un tînăr inovator
Dorind să realizeze cît mai devreme sar

cinile de plan, muncitorii dela I.F.I.L.-Borșa, 
raionul Vișeu, regiunea Ba'a-Mare, se stră
duiesc șă introducă noi inovații în produc
ție. Astfel, utemistul Gobaner Gavrilă, spri
jinit de către comitetul organizației de bază 
de U.T.M., a confecționat un așa numit 
șurub-gh'vent pentru cazurile cînd se rupe 
transportorul care alimentează fabrica cu 
lemne. Cu ajutorul acestui dispozitiv s-a reu
șit ca să se înlăture efortul fizic ce trebuia 
ca să-1 facă circa 15—20 oameni pentru re
paratul acestui transportor. In prezent acea
stă muncă se face de către un singur om în 
cele mai bune condițiuni.

Comemorarea poetului ceh Jiri Wolker
La Casa Scriitorilor din Capitală a avut 

loc simbătă seara. o adunare comemorativă 
consacrată împlinirii a 30 de ■ani de la 
moartea poetului revoluționar cehoslovac Jiri 
Wolker.

La adunare au participat tov. Mlhal Beniuc 
și Eugen Frunză, secretari ai Uniunii Scri
itorilor din R.P.R., Mihail Davidoglu, Cice

Cărți

Tudorache a intrat să lucreze la interven
ție, devenind în scurt timp brigadier.

Nu-i vorbă că s-a lovit de la început de 
greutăți. Mai erau unii vîrstnici care nu pri
veau cu plăcere 6ă rie conduși de proaspătul 
absolvent. Ei se încruntau numai cînd vedeau 
fața lui zîmbitoare, exprimînd hotărîrea. Dar 
nu aceștia erau cei care au avut înrîurire 
asupra tînărului brigadier. Alții au fost cei 
pe eare i-a urmat el. Aceea, sînt muncitorii 
înaintați cu o bogată experiență în produc
ție și în primul rînd, comuniștii.

Nu odată a cerut și cere brigadierul nos
tru sfatul tovarășilor să' de muncă, care au 
o bogată experiență. Cu atît mai mult, cînd 
e vorba de sfatul unui membru de partid.

Intr-un rînd comunistul Cernica Ion mai
stru sondor i-a propus să monteze o piesă 
care să în’ăture posibilitatea vreunui accident 
în caz. de erupție.

Prima dată, Tudorache era să respingă 
această propunere, socotind-o o măsură lua
tă de prisos. Dar apoi, l-a ascultat. Toată 
operația a decurs în liniște. La sfîrșit i-a 
spus maistrului cu o nuanță de triumf in 
glas.

— Văzușl că nu s-a întîmplat nimic?
— Noi am pus șefărul nu numai ca o 

măsură împotriva accidentului, ci mai ales 
ca să putem lucra liniștiți, convinși că nu se 
va putea întîmpla nimic. Acesta-i avantajul. 
Paza bună, trece primejdia rea.

Tînăruî brigadier a recunoscut în sinea 
lui, că maistrul avusese dreptate, că nu era 
vorba de o piesă oarecare, ci de un principiu : 
a lucra în siguranță, a face tot ce e posibil 
pentru a păzi viața oamenilor și bunăstarea 
utilajului.

★
Munca merge cu spor. Deunăzi ei au dat 

de un zăcămint de gaze bogate. S-a făcut 
legătura cu instalațiile de dezbenzinare și 
gazele au plecat pe conducte spre locul unde 
se va extrage din ele derivatele petrolifere 
atit de prețioase. De curind ei au avut o altă 
surpriză. O erupție. Oamenii lucrau. Deo
dată clocotul subteran a început să crească, 
s-a transformat într-un șuierat năpraznic și 
valuri de petrol au țîșnit in sus intunecînd 
lumina zilei. Unii oameni au fost cuprinși 
de teamă, parcă erau îndemnați să fugă cit 
mai repede. Era vorba de-o mare primejdie. 
Tudorache și-a stăpinit însă teama și a sărit 
în ajutorul maistrului Jugânaru și al tînăru
lui Simina Simion, la strtasul ventilului. 
Numai simplul fapt că a sărit repede la 
treabă, fără panică dar și fără bravadă, 
■e-a arătat oamenilor oe trebuie să facă.

Un tehnician de răspundere, care se afla 
pe acolo le-a spus să închidă repede venti
lul, să nu se Intlmple, vreo nenorocire. Dar 
Tudorache și băieții lui au fost de altă pă
rere. Ei n-au închis deodată ventilul pentru 
a nu tăia astfel cablul și a lăsa să cadă 
lingura în fundul puțului. Aceasta ar ' fi 
complicat mult treaba, aducînd, pagube și 
multă pierdere de timp. Ei au îndurat ploaia 
de țiței pînă ce a fost scoasă lingura și a- 
bia după aceea au închis ventilul.

In tot acest timp Tudorache s-a purtat la 
fel de bărbătește și a condus cu calm opera
ția. Asta l-a ridicat mult in ochii tovarăși
lor să: A fost ca un fel de botez al focu
lui. Brigada îl urmează cu încredere în 
muncă ș> așa se explică că el iți îndeplinesc 
lunar planul în proporție de 113 și chiar 124 
la sută.

Munca lot e o muncă grea și nu depinde 
numai de ei pentru a obține rezultatele do
rite. Poate că nu vor găsi cantitatea de pe
trol căutată în sonda aceasta, poate nic; In 
cea următoare, dar aurul negru care stă 
zăgăzuit în multe din sondele moarte va 
fi eliberat fără îndoială șl va țîșni cu putere 
pe conducte. Poporul iși recapătă comoa
ra care-i aparține. Iar Tudorache va avea 
mu'țumirea sufletească că și el a colaborat 
din plin la această acțiune îndrăzneață ci 
oamenii lut Și mulțumirea sufletească, nu e 
puțin lucru!

B. DUMITRESCU

deosebit, utemiștii Ursu Petre, care și-a de
pășit norma cu 170 la sută și Mursoi Emil 
cu 292 la sută, etc.

Brigada de sudori, condusă de tînărul 
Muican Emilian, a obținut o depășire medie 
a norme* 1 * * de 40 la sută Brigăzile de lăcătuși 
în frunte cu stahanoviștii Gruia Ștefan și 
Moldovan Traian, au obținut depășiri medii 
a normelor cu 35—45 Ia sută.

P D. MIHAILOV: Contractele și de
contările în sectorul investițiilor 
(Editura de Stat pentru literatură 
științifică) 312 pag 8,61 lei.

G. L RUBINȘTEIN, B. I. GOGOL, 
A G CULICOV, V. V. MOSCVIN: 
Economia comerțului sovietic (Edi
tura de Stat pentru literatură știin» 
țifică) 512 pag 21,46 lei.

1 CRONROD : Bazele hozrascioUllui
(Editura Financiară de Stat) 248
pag. 9,50 lei.

* * * Mecanizarea agriculturii — Bi

Un sprijin efectiv tn lupta pentru îndepli
nirea planului și reducerea prețului de cos:, 
au fost consfătuirile avute în secția U.E.V. 
Aici au fost dezbătute pe larg metodele so
vietice, avantajul 'or, și locul unde ele pot 
fi aplicate în uzina noastră
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DUMITRESCU AUREL

Tot acest tînăr a confecționat un d:spb- 
zitiv automat de ungere a gaterelor în 
timpul funcționării. Cu ajutorul acestui 
dispozitiv se asigură o ungere continuă a ga
terelor, iar pe lingă aceasta se economisește 
munca unui muncitor.

Pe lîngă munca sa creatoare, utemistul 
Gobaner Gavrilă se străduește să împărtă
șească și membrilor brigăzii, din care face 
parte, experiența înaintată de muncă, aju- 
tîndu-i să devină muncitori fruntași.
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rone Teodoresou, precum șl numeroși alți 
scriitori.

A fost de asemenea de față Marta Rupry- 
chova, secretar al Ambasadei R. Cehoslovace.

Despre viața și opera poetului Jiri Wolker 
a vorbit scriitoarea Maria Banuș, laureată'a 
Premiului cfe stat.

Au fost apoi citite poezii din opera lui 
Jiri Wolker. (Agerpres)

ll O î

blioteca Analelor Romîno-Sovietice 
-»• (Editura Academiei R.P.R.).

S. A. VOROBIOV, V E. EGOROV, 
A. N. CHISELEV: Manual de lu
crări practice la catedra de agroteh
nică (Editura Agro-Silvică de Stat) 
296 pag. 10,22 lei.

A. A. SOLOVIEV: Mărirea conținu 
Kilui în grăsime din laptele vacilor 
(Editura Agro-Silvică de Stat) 280 
pag. 10,16 lei

GH. GH. MOLDOVEANU: Crește
rea cailor (Editura Agro-Silvică de 
Stat) 516 pag. 20,50 lei.

Pentru pace, pentru securitatea colectivă 
a popoarelor Europei I

★ *

Ideea securității colective a popoarelor Europei 
străbate propunerile sovietice

Citind importanta 
declarație făcută de 
V. M. Molotov în le
gătură cu rezultatele 
Conferinței de la Berlin mi-a<u devenit mai 
clare cele două linii în politica față de Eu
ropa: pe de o parte politca puterilor occi
dentale care urmărește .scindarea Europei în 
blocuri opuse, iar pe de altă parte politica 
Uniunii Sovietice care urmărește încheierea 
unui „tratat general european'* la care să 
poată participa toate statele europene, indi
ferent de orânduirea lor socială.

Politica puterilor occidentale, inspirată de 
cercurile guvernante din S.U.A., are la 
bază tratatele agresive dela Bonn și Paris- 
Pr n tratatul dela Paris se crelază âșa nu
mita „comunitate defensivă europeană", care 
este însă foarte puțin europeană, deoarece 
nu cuprinde decît forțele armate a 6 țări din 
totalul de 32 de state europene Devine clar 
deci că este vorba de o grupare militaristă 
restrînsa și închisă, Îndreptată împotriva 
Uniunii Sovietice și a celorlalte state de
mocratice.

Nu e de mirare că asemenea planuri în- 
tîlnesc împotrivirea crescândă a opiniei pu
blice. Știu că „comunitatea defensivă europea
nă" este dezaprobată de numeroși oasneni de

univ Traian
membru-corespondent al Academiei

Năzuința spre colaborare între state
Declarația tovarășu. 

lui V. M. Molotov cu 
privire la rezultatele 
conferinței de la Berlin 
ml-a adus aminte de fericitele zile ale Festi
valului, cînd de multe ori am avut impresia 
că trăiesc Intr-un veac viitor, veac al păcii 
și al prieteniei. Mi-am adus aminte de toți 
prietenii noștri, tineri de pe întregul glob 
și de dor nța lor de a trăi ta pace și bună 
înțelegere.

Declarația lui V. M. Molotov mi-a arătat 
Încă odată cu argumentele cele mai convin
gătoare cine stă împotriva anilor ce vin. îm
potriva păcii și colaborării internaționale.

Deasemeni tot atit de limpede am văzut 
câtă strădanie a depus Uniunea Sovietică 
pentru destinderea încordării dintre state 
A fost nevoie de strădanie pentru că ara 
greu ca de la „politica de forță" statele apu
sene să fie nevoite să vină la masa verde 
unde să discute cu China populară, de pildă, 
cam cum s-ar putea ajunge la o înțelegere 
ta Asia.

E un pas înainte. înseamnă că glasul mi
lioanelor de oameni strinși în frontul păcii 
s-a făcut ascultat

E un pas înainte că s-a ajuns ta discuții
------------------ «s--------------- -—

Apelul F.M.T.D. cu ocazia Săptămînii mondiale 
a tineretului

BUDAPESTA 8 (Agerpres) - M T.l. 
transmite:

In legătură cu Săptămtaa mondială a ti
neretului, care va începe ta 21 martie, se
cretariatul Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat a dat publicității un apel către 
tinerii și tinerele din lumea întreagă.

In acest an. se spune ta apel, sărbători
rea Săptâminii mondiale a tineretului tre
buit să constituie un stimulent centru in
tensificarea activității tineretului in lupta 
pentru rezolvarea pașnică a tuturor proale- 
meior internaționale litigioase. in lupta pen
tru încetarea răzbea ek* te curs, pentru rea
lizarea unei păd trainice — prima condiție 
pentru asigurarea unui viitor me: bun tine
rei generații. In cursul Săptămtaii mondiale

Conferința panamericană dela Caracas
CARACAS 8 (Agerpres).
La 8 martie, la tonferința interamerieaei 

a început discutarea proiectului de rezc.pție 
prezentat de S-U-A la o martie Acest proiect 
este menit să ducă la înăsprirea luptei îm
potriva elementelor progresiste de pe conti
nentul american, și ta special împotriva co
muniștilor.

In America Latină acesta măsuri sînt con
siderata drept o încercare de amestec direct 
în treburile interne ale statelor de pe con
tinentul american. Ele stat privite ca o va
riantă a măsurilor similare aplicate deja in 
S.U.A. de poliția secretă — F.B.I. — și de 
diversele comitete pentru cercetarea .acti
vității antiamericare".

Reprezentanții repubjlcilor din America 
Latină se tem ca nu cumva punerea în apli
care a rezoluției nord-americane „să nu a- 
tragă după sine amestecul străin — 
precis al S.U.A. — ta problemele lor n- 
teme", ei considerînd totodată — după cum 
anunță France Presse — că „celelalte repu
blici nu împărtășesc pe deplin teme lie

O declarație a primului
PECHAVER 7 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că în cadrul unui in
terviu acordat ziarului „Anis", primul mi
nistru al Afganistanului, Mohammed Dau-i 
Khan, a făcut o declarație ta legătură cu 
presiunile exercitate de Statele Unite asu
pra Afganistanului pentru ca această țară

Scurte știri
■• La 6 martie a părăsit Moscova dele

gația economică egipteană condusă de Has
san Raghib, ministru adjunct de război a! 
Egiptului:

In timpul vizită sale în U.R.S.S., dele
gația economică egipteană a fost primită de 
conducerea Ministerului Comerțului Exterior 
al U.R.S.S. și a avut întrevederi de afaceri 
cu organizațiile sovietice de comerț exterior.

In urma schimbului de păreri s-a constatat 
dorința celor două părți de a dezvolta ș; 
întări relațiile economice și tomerciale din
tre U.R.S.S. și Egipt.

• La 6 martie a fost semnat la Berlin un 
acord comercial între Republica Democrată 
Germană și Republica Cehoslovacă privitor 
la schimbul de mărfuri pe anul 1954.

In Finlanda au început alegerile pentru 
Seim. In cadrul acestor alegeri, oare durează 
două zile, urmează să fie aleși 200 de depu- 
tațl.

■• După cum reiese din relatările agenție: 
France Presse. MedjHsul turc a aprobat la 
7 martie legea ou privire la denaționalizarea 
industriei petrolifere a Turciei, oare permite 
monopolurilor străine să-și instituie controlul 
asupra Industriei petrolifere a Turciei. Po
trivit acestei legi, concesiunile pot fi_ acor
date pe termen de 40 de an' cu posibilitatea 
prelungirii lor cu încă 20 de ani.

• După cum transmite postul de radio 
Delhi, primul ministru al Cașmirului, Bak-

Gheotghiu ștlin-ă dln Eur°Pa 
R P R * occidentală.

Nu pot decît să a. 
prob propunerile făcu

te la Berlin de delegația Uniunii Sovietice 
care urmăresc crearea unei adevărate secu
rități în Europa, in contrast cu planurile a- 
greSive ale puterilor occidentale. Proiectul so
vietic de tratat general european cu privire 
la asigurarea securității colective ta Eu
ropa își afirmă caracterul său pașnic 
tocmai prin faptul că este deschis orkăru 
stat european indiferent de orîriduirea lui so
cială. In tratat stat prevăzute garanții co
respunzătoare împotriva agresiunii și în
călcării păcii in Europa- In acest fel se reali, 
zează atit reintegrarea Germaniei occidentale 
și R- D. Germane in c rcuitul normal al 
vieții internaționale pr n participarea lor la 
tratat, pînă la restabilirea unității Germa
niei, cit și tafrinarea forțelor fasoste și 
revanșarde care-și ridică capul in vestul 
Germaniei.

De aceea ca om de știință nu pot decît să 
aprob propunerea istorică făcută de U.R.S.S. 
cu privire la secur tâtea colectivă a popoare
lor Europei, știind că aceasta e Singura cale 
care poate duce la crearea unui climat de 
pace.

Dumitru Mi cea pentrocă. ir ciuda
scriitor vergecțeor ele n-au

? efec ut dezastruos ai
bombelor cu hidrogen, 

nici nu aruncă milioane de tineri pe câmpu
rile de bătaie.

Omenirea a cunoscut atit de dureros cum o 
-politică de forță", nu de mult fărâmată, a
supus-o ta eforturi colosale pustlind agw.l- 
seala unui veac. Cunoaștem zbuciumul acelor 
ani care ne-au întunecat copilăria și nu 
wem să se mai repete.

Vrem să câștigăm prietenie, pace între po
poare. .Ca să putem construi fabrici Și școli, 
să cultivăm ogoare, să scriem romane ș 
poezii de dragoste Să ne tatflnim eu ti
nerii din toate părțiie globutai ta alte festi
valuri ș să nu discutăm despre război.

Asemenea gânduri mi-a prirejutt declara
ția tovarășului Molotov în care acesta subli
nia necesitatea creării unu: sistem de secu
ritate a popoarelor Europei, prin 'ncheterea 
unui tratat general european deschis tuturot 
statelor. Cînd știi că Ur. unea Sovietică luptă 
pentru aceste idealuri simți că ele se vor 
împlini. Ele sînt scumpe tuturor oamenilor 
iub tori oe pace și, ta primul rînd, oamenilor 
sovietici, bunii și curajoșii noștri prieteni

a tineretului vor lua o amploare șl mai 
mare demonstrațiile pentru apărarea drep
turilor tineretului, ta special ale tineretului 
sătesc, care se pregătește in acest an pen
tru o întilnire ta‘ernațională, precum și de 
monstrațiiie pentru Întărirea prieteniei între 
tineretul din toate țările prin schimb de 
mesaje și delegații.

Săptămâna mondială a tineretului, se spu
ne in apel, trebuie să contribuie la cniree 
tineretului dornic de un viitor mai bun tn 
condițiile păciL In timoui acestei campanii 
trebuie să răsune glasul 
generații, unită ta lupta 
drepturilor sale vitale ș: 
tata: ta c viață pașnică.

puternic al tineret 
pentru satisfacerea 
ta special a drep-

S.U.A" ț: jw sînt d sp-JBe să contracteze an 
gatamenteie" dorite de Washington.

9 rie- .nou-se Ia proiectul de rezoluție al 
S-U-A și la nn ah proiect «aemiaător pre
zentat de Urwguer, ministru! de externe *1 
Guatemalei, Guillermo Ternei te. a declarat 
ta 7 martie ta cadrul unei conferințe de 
presă că delegația sa «se va opune catego
ric oricărei rezoluții seu declarații cere s-ar 
ioiosi de pretextul comae: strein» pentru a 
viola srintipllie democratice fantanentele, 
drotxile omului șl principiul neamestecului 
te problemele ictenje a ie statelor membre ele 
Organizație! statelor americane".

Agenția France Presse a anutuat ta 6 măr
ita demis:a tai Alberto Lleras Camargo din 
postul de secretar genera* al Organizației 
statelor americane — care grupează țările 
participante ta conferința de te Caracas, 
Camargo și-a motivat demisia, dectarind că, 
ducă părerea sa. această organizație s-a do
vedit madecviată pentru realizarea sarcinilor 
pe care ș! le-a asumat ,

ministru el Afganistanului
să adere ta pactul dintre Turcia și Paki
stan.

Primul ministru a arătat că Afganistanul 
nu poate adera ta acest pact, deoarece el 
„ar lori ta însăși independența Afganista
nului*.

shi Ghulam Mohammed, luînd cuvîntul lă un 
mare miting din Srinagar, a condamnat cu 
asprime faptul că guvernul Pakistanului a 
accepta! să primească ajutorul militar ame
rican. Bakshi Ghulam Mohammed a spus că 
acțiunile guvernului pakistanez sînt deosebit 
de nefavorabile în momentul de față, cînd 
popoarele Orientului Mijlociu încearcă să 
scuture jugul imperialist.

• Cercuri tot mai largi ale opiniei publice 
din țările arabe protestează împotriva mane
vrelor imperialiste care aii dus la sîngeroa- 
sele turburări de la Kartum capitala Suda
nului.

Postul de radio Cairo anunță că secția din 
Alexandria a Uniunii naționale a studenților 
sudanezi a organizat un mare miting de 
masă în cadrul căruia a formulat următoarele 
revendicări: formarea unui „Front Popular" 
studențesc de luptă împotriva imperialismu
lui. stabilirea unui contact mai sțrîns cu or
ganizațiile studențești internaționale pentru a 
demasca intrigile britanice prin care se în
cearcă dezbinarea popoarelor sudanez și 
egiptean, și inițierea unei campanii care să 
demonstreze importanța luptei color două po
poare împotriva imperialismului.

• Conducerea partidului socialist olandez 
a dat publicității o declarație în oare pro
testează Împotriva hotărârii guvernului olan
dez de a ridica la rangul de ambasadă le
gația sa de la Madrid.

Pentru un nou avînt 
al agriculturii sovietice

De curind. a avut lot la Moscova Ple- 
naîa Comitetului Centra! al Partidului Co
munist ăl Uniunii Sovettce, care a ascul
tat și discutat raportul prezentat de N S. 
Hrușcev :u privire te sporirea continuă a 
producție: de cereale și valorificarea uămta- 
turilor virgine și înțelenite. Hotărîrea adop
tată de această plenară prevede o serie de 
măsuri care vor contribui la avintul con
tinuu al agriculturii.

Plenara din septembrie a C.C. al P.C.U.S. 
a trasat un vast program de dezvoltare a 
tuturor ramurilor agr.culturi:. program can
are ca srop satisfacerea pe deplin, în urmă
torii 2—3 ani, a necesităților crescî-nde ale 
populației Țârii Sovietelor in ceea ce priveș
te mărfurile ce consum popular și asigura
rea cu materii prime a industriei ușoare și 
alimentare.

Indep tn nd hotâr:ri:e Plenarei din septem
brie a C.C. al P.C.U.S., colhoznicii, lucră
torii din S-M.T.-uri și sovhozuri au obținut 
o seamă de realizări însemnate. Anul trecut, 
ei au atenuat mai bine decît ta anii pre
cedents muncile agricole de toamnă. In 
toamna anului trecut cc hozurlle și sovho- 
z’jr.le au «ectuet cu 13.000.000 hectare mai 
multe arături de toamnă și au lucrat cu 
3 500.000 hectare mai multe ogoare negre 
decît In 1952.

Prin apli tarea hotăririlor Plenarei din seo- 
temb'te a C.C. ai P.C.II.S. și a hotăririlor 
ulterioare ale Partidului și Guvernului cu 

re ta Încurajarea economică a colhozu
rilor și a coib-.znfc'ior. venlhicib- acestor» 
au crere-jt tn 1953 cu peste 13 miliarde ru
ble.

Hotărârea subliniază că organizațiile de 
partid și soviet: re trebuie să acorde și pe 

I v:it->- o deosebită atenție respectării stricte 
* principiului cointeresării materiale a col- 
iMM jrlior ș cothotniciior ta dezvoltarea pro
duc? ei agr cote.

Pter.a.-r 4'- septembrie a arătat neceslta- 
I tea Întăririi agricaiKurti cu cadre de sper ia- 

iști După această pt—.ară 1.25G.000 de me- 
| cartizatort au devenit muncitori permanent! 
j ai S ALT.-urilor. ta ultimele luni peste 100.009 
I de agronom: și zootehnteteni precum și 

25 ■ f* ingineri și tehnicieni din industrie
ș a'te 'amari ale economiei naționale au 

: trimiși tn SALT.-uri. In acest fel col-
nizun.e au rost coos:derabii întărite cu ca- 

■ dre de soeciaiițti.
întărirea bazei metertele ți tehnice a a- 

grîcu tur-- soeia -te a «tat de ademenea ta 
rer.tro atenției Plenarei din septembrie a 
O- te-ului Central al PC.U.S. Industria 
4s:. , a f'Jcrizat agriculturii numai în
‘«rimtetral I\ al anului 19-53 aproximativ 
4- ' de tractaare (socotite- :n tractoare a 

15 CP ). peste 11.000 de combine pen- 
cereale și mii de alte mașini de primă 

I calitate.
Hotărîrea adoptată de recenta Plenară a 

CC ai P.CLLS arată că datorită măsuri
lor luate de Partid ș: Guvern ta vederea 
creșterii cointeresăr i materia e a colhozu
ri or ș! colboznictTor în dezvoltarea creșterii 
antmaMor — proprietate obșteas.-ă. îngri
jirea vitelor s-a ImbunătățiL

Ob' nerea unu: avînt rapid al producției 
de articole de consum popular in Uniunea 
Sovietică — se subliniază in Hotărâre — 

'"e ie dezvoltarea continuă a econo- 
' mfei cereai ere — bază a întregii producții 
J agrîco.e. In momentul de față, insă, nivelul 

actual aț producției de cereale nu aroperă 
:ncă nevoi.e crescinde sie economie, naîio- 
aale. Pentru aceasta Hotărîrea prevede o se- 

I rie întreagă de măsuri, printre care un ioc 
: dî seamă îi oc-jpă extinderea suprafețelor 
con.vate ru cereale prin valorificarea păcnin- 
tarilor virgine și ințetenite. Aceasta con- 
sHa e o su-să Țiporiantă și sigură de spo
rire s producției de cerea e ta scurtă vreme. 
AstfeL in atr : 1954—1955 se ver lărgi supra- 
*4®* insâtntnțate cu cereale prin valorifi
carea pămtatorilor virgine ți Ințetenite din 
Kaxahstan. Siberia. Ura! reg-unea Volgăi 
ș: parțial din regiunile Ca-ucazului de nord 

I pe o Mădere de cel puțin 13 000.000 hec- 
I tare și se va obține ta anul 1955 <fe pe a- 

reste zăr-tatarl o cantita-e de cereale de 
I 1.1001.200 milfoene de puduri, din care 

800—600 m îicsne puduri cereele-marfă.

Scrisoarea înaltului comisar al U.R.S.S. în germania 
către înalții comisari ai Franței, Angiiei și S.U.A. 

în 6ermania
BERLIN 8 (Agerpres). — TASS trans- 

i alte:
La 6 martie, înaltul comisar ăl U.R.S.S.

■ ta Germania. V. S. Semenov, a adresat înal- 
:-romtsar ai Franței, Angliei și S.U.A

i in Germania scrisori cu următorul conținut:
„Confirmând primirea scrisorii dumnea-

■ roastră din 22 februarie 1954, tn care se 
propune ca Înalții comisari ai celor patru 
puteri ta Germania să examineze unele pro
bleme referitoare la circulația populației 
germane și la transportul încărcăturilor peste 
linia de demarcație dintre Germania occi
dentală și cea răsăriteană, și la legăturile 
economice și culturale dintre cele două părți 
ale Germaniei etc. consider necesar să declar 
următoarele :

In relațiile dintre Germania răsăriteană 
și cea occidentală există o serie de probleme 
importante a căror rezolvare constituie o 
chestiune urgentă pentru populația germană, 
interesată tntr-o apropiere între Germania 
occidentală și cea răsăriteană, în dezvolta
rea legăturilor economice și culturale dintre 
Republica Democrată Germană șl Republica 
Federală Germană.

Luînd în considerare acest lucru, după ce 
la conferința de la Berlin a miniștrilor a- 
facerilor externe ai-celor patru puteri a ie
șit la iveală imposibilitatea de a se pune 
de acord pozițiile participanților la confe
rință în principalele probleme privind uni
ficarea Germaniei și încheierea unui tratat 
de pace, guvernul sov'etic a prezentat spre 
examinare conferinței propunerea de a se 
recomanda organelor corespunzătoare din 
German'a răsăriteană și cea occidentală 
următoarele: 1. să creeze un comitet pe în
treaga Germanie cu funcții de coordonare 
ta problemele comerțului, conturilor finan
ciare, transporturilor, frontierelor șl altor 
probleme legate de relațiile economice;

Oamenii de știința japonezi se opun folosirii 
energiei atomice în scopuri războinice

TOKIO 7 (Agerpres). — După cum a- 
nunță agenția France Presse, guvernul ja
ponez va aloca pentru anul fiscal în cilts 
suma de 260 milioane de yeni pentru cer
cetări atomice.

Această știre a dat naștere unui conflict 
între cercurile guvernamentale șl cele știin
țifice din Japonia Oamenii de știință ja
ponezi. exprimînd împotrivirea poporului ja
ponez față de folosirea energiei atomice în 
scopuri războinice, au refuzat să-și dea con
cursul la aceste cercetări „dacă nu li se vor

Grija pentru om, pentru ușurarea muncii 
sale stă ki centrul atenției Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Hotărîrea subli
niază necesitatea de a se asigura mecaniza
rea complectă a tuturor lucrărilor de cul
tură și Oe întreținere a cerealelor.

In Hotărire sînt prevăzute o seamă de 
măsuri în vederea asigurării cu cadre cali
ficate a regiunilor in care se vâlbj-îfică pă- 
mânturl virgine și îințelenite.

Plenara a aprobat inițiativa Comitetului 
Central al Comsomotolui și ă organizațiilor 
locale ale Comsomolului în ceea ce privește 
organizarea plecării voluntare a 100.000 de 
tineri mecanizatori pentru a lucra în S.M.T.- 
urlle și sovhozurile care valorifică pămta- 
tuci noi. Primele detașamente ăte tinerilor 
patrioți au sosit la noile lor locuri de rfwn- 
■ă și și-au început activitatea. Comitetele de 
Comscmol primesc zilnic noi și noi cereri 
ale ținerilor entuziaști, care doresc să răs
pundă la chemarea Partidului prin munca lor 
înflăcărată.

Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. prevede că pa
ralel cu valorificarea pămtaturilor virgine și 
înțelenite,este necesar să se lărgească con
siderabil suprafețele insămințate în celelalte 
regiuni ale țări prin ararea pămînturilor 
nefo'.osite, prin desțelenirea tufărișurilor și a 
tufișurilor și prin secarfea mlaștinilor.

Valorificarea pământurilor virgine și înțe
lenite. precum și a pamînturilor nefolosite, 
valorificarea unor noi păm'jnturi in regiu
nile zonei lipsite de cernoziom — lucrări pre
văzute pentru anii 1954—1955 constituie, 
după cum subliniază Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.U.S., începutul unor noi lucrări ge
nerate de punere in valoare a unor vaste în
tinderi de pământ necultivat ta vederea spo
ririi prc<juc,iei de cereale, precum și de alte 
produse agricole.

ta continuare, Hotărîrea plenarei prevede 
asigurarea in următorii 2—3 ani a unei creș
teri considerabile a productivității culturi
lor tehnice și extinderea ta proporțiile ne
cesare a suprafețelor insămințate cu aceste 
culturi.

O sarcină importantă asupra căreia atrage 
agenția Hotărîrea este sporirea productivi- 
ta.ii ta hectar a livezilor și viilor in așa fel, 
ta.:;t in următorii ani recolta de fructe și 
struguri să crească considerabil.

H-itărirca cons-acră un capitol special dezvol
tări: sovhozurilor și sporirii rentabilității lor, 
arât'nd că ele au posibilități imense de a-și 
. id:ca produc‘:a .ta cel mai scurt timp. O 
șarc:nă_ importantă a sovhozurilor, se spune 
tn iiotărire, este ridicarea productivității la 
plantele agricole și la creșterea animalelor.

tn Hotărire se arată că plenara tonsi-deră 
nzce.?ar de a se creta fa 1954—1955 o serie 
ae mari sovhozuri cerealiere, specializate ta 
prod/ctia grtttlui, me uțui, ovăzului, porum
bului și a altor cereale.

Orindu.rea colhoznică, arată Hotărârea, 
este o orinduire socială înaintată. Colhozu
rile au ,a dispoziție posibilități nemărginite 
pentru dezvoltarea producției agricole. Pen
tru folosirea deplină a aiestor posibilități 
este necesară îmbunătățirea considerabilă a 
conducerii colhozurilor, ridicarea tuturor col. 
hozurilor la nivelul colhozurilor fruntașe.

Plenara scoate ta evidență, îfi Hotărîrea 
sa. o serie de lipsuri oare frînează crește
rea producției de tereale și indică căile de 
ichidare a acestor lipsuri.

In încheiere, plenara cheamă pe toți co
muniștii și comsomoliștii dela sate, pe toți 
colhoznicii și lucrătorii din S.M.T.-uri și sov
hozuri să desfășoare larg întrecerea socia
listă pentru sporirea tcntlnuă a producției 
de cereale, pentru creșterea producției agri
cole și pentru ridicarea productivității creș
terii animalelor.

Oamenii sovietici au primit cu fault efi tu- 
ziesm Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.U.S. 
Cu elanul propriu constructorilor comunis
mului ei vor tre:e la înfăptuirea prevederi
lor cuprinse ta Hotărîre,

îndeplinirea sarcinilor trasate de această 
Hotărîre va constitui o nouă și însemnată 
contribuție ta dezvoltarea agriculturii, Uni
unii Sovietice la ridicarea bunăstării oa
menilor sovietici.

2. să creeze un Comitet pe întreagă Ger
manie pentru problemele dezvoltării legătu
rilor culturale, științifice și sportive în 
scopul înlăturării piedicilor existente In dez
voltarea culturii naționale germane.

Crearea unor astfel de comitete pe întrea
ga Germanie ar contribui cel mai bine la 
rezolvarea problemelor arzătoare privind 
treburile interne ale Germaniei, întrucât 
reglementarea acestor probleme constituie 
o chestiune internă a poporului german în
suși.

Nu poate fi contestată marea însemnătate 
pe care o prezintă pentru populația celor 
două părți ale Germanie1' problemele ridi
cate în scrisoarea Dvs., precum și celelalte 
probleme practice care se ivesc în relațiile 
dintre Germania răsăriteană și cea occiden
tală. Comitetele pe întreaga Germanie ar 
putea rezolva imediat aceste probleme pri
vind treburile interne ale Germaniei ta in
teresul populației celor două părți ale Ger
maniei fără amestecul autorităților de ocu
pație Problemele referitoare la situația din 
Berlin ar putea fi de asemerlea examinate 
șl rezolvate de autoritățile germane

Organizarea susmenționatelor comitete pe 
întreaga Germanie ar aduce un aport impor
tant la cauza apropierii între Germania oc
cidentală și cea răsăriteană și ar contribui 
la crearea unor conditi' favorabile pentru 
unificarea Germaniei

Guvernul Republicii Democrate Germane 
a declarat oficial că este de acord să încea
pă de îndată tratativele cu nrivire ta crea
rea comitetelor pe întreaga Germanie in 
ceea ce le privește, autoritățile sovietice sînt 
gata să acorde tot sprijinul pentru crearea 
șl activitatea susmenționatelor comitete pe 
întreaga Germanie" 

da asigurări că energia atomică nu va fi fo
losită ulterior în vederea unui nou război" 
Ei au cerut ca energia atomică să fie pusă 
în slujba păcii șl a prosperității economiei 
Japoniei
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In preajma alegerilor pentru Sovietul Suprem al U. R. S. S.
Adunarea electorală a alegătorilor din circumscripția electorală Kalinin din orașul Moscova

— TASS transj

adunare electo-

MOSCOVA 7 (Agerpres).
mite:

La 6 martie a avut loc o ___
rală a alegătorilor din circumscripția electo
rală Kalinin din orașul Moscova, convocată 
în vederea întîlnirii cu candidaîul în alege
rile pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S,, N. 
S. Hrușcev, primul secretar al Comitetului 
Central al P.C.U.S.

Sala Coloanelor din Casa Sindicatelor în 
care s-a ținut adunarea, era împodobită săr
bătorește. La adunare au venit oameni al 
muncii din raioanele Kalinin și Pervomalsk 
(1 Mai), care fac parte din circumscripția e- 
lectorală Kalinin. Printre participant!! la a- 
dunare se puteau vedea muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari de la uzinele „Fre
zor", „Serp 1 Molot" (Secera și Ciocanul), 
„Compresor" și de la alte întreprinderi, oa
meni de știință, medici, profesori și învă
țători, pensionari, studențl, gospodine, re
prezentanți ai Armatei Sovietice.

Adunarea a fost deschisă de I. M, Soco-

*

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans
mite cuvîntarea rostită de N. S. Hrușcev la 
adunarea alegătorilor din circumscripția elec
torală Kalinin din Moscova la 6 martie 1954.

Tovarăși!
Oamenii muncii din circumscripția electo

rală Kalinin a glorioasei noastre capitale 
Moscova mi-au acordat marea încredere de 
a mă desemna drept candidat în alegerile 
de deputați pentru organul suprem al pute
rii de stat — Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
Ingădulți-ml înainte de toate să vă mulțu
mesc din inimă pentru această mare cinste 
și să vă asigur că voi depune toate efortu
rile pentru a îndreptăți încrederea voastră 
(aplauze). Fiecare dintre noi, comuniștii de
semnați pentru înalta funcție de stat de depu
tat al Sovietului Suprem al U.R.S.S. își dă 
seama că noi datorăm încrederea poporului 
partidului comunist care ne-a educat, Co
mitetului său Central, (aplauze).

Creat de genialul nostru conducător șl în
vățător, marele Lenin, Partidul Comunist 
conduce ferm poporul pe calea spre comu
nism. Prin lupta sa eroică pentru cauza so
cialismului, prin slujirea fără preget a po
porului, Partidul Comunist a cucerit dragos
tea șl încrederea nețărmurită a tuturor oa
menilor muncii. Glorioasa aniversare a ce
lor 50 de ani de existență a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice a constituit o 
vie demonstrație a forței atotbiruitoare a în
vățăturii lui Marx-Engels-Lenln-Stalin. Pe 
baza experienței lor îndelungate, oamenii 
muncii s-au convins că Partidul Comunist 
nu pune alte interese mai presus decit inte
resele poporului, că el este cu adevărat un 
partid al poporului. Partidul Comunist este 
puternic prin legăturile sale indestructibile 
■:u poporul, prin unitatea de oțel a rondurilor 
sale, prin credința sa față de marxism-leni
nism. In prezent, partidul nostru este mai 
strins- unit decit oricând în trecut 1 (aplau
ze prelungite).

In . alegerile pentru Sovietul Suprem el 
U.R.S.S., popoarele țării noastre pășesc 
strins unite in jurul scumpului Partid Co. 
munist, al Comitetului Iul Central șl al gu
vernului sovietic. Poporul sovietic aproba 
cu căldură șl sprijină în unanimitate poli
tica elaborată de partidul comunist. In isto
ricele hotărîri ale Congresului al XlX-lea al 
P.C.U.S., ale Plenarei din septembrie a C.C., 
în hotărîrile ulterioare ale partidului și gu
vernului, în hotărîrile Plenarei Comitetului 
Central, care s-a terminat zilele trecute, este 
trasat programul de luptă pentru dezvoltarea 
țării noastre în etapa actuală. Politica par
tidului comunist este îndreptată spre întă
rirea continuă a puterii patriei sovietice, spre 
un nou avînt puternic al economiei șl cul
turii, spre ridicarea necontenită a bunăstă
rii oamenilor muncii, spre asigurarea securi
tății U.R.S.S. șl consolidarea păcii în în
treaga lume. Poporul sovietic luptă cu însu
flețire pentru aplicarea acestei politici, de
oarece el știe bine că |elul suprem al Par
tidului Comunist al Comitetului lui Central 
și al guvernului sovietic este grija pentru 
binele poporului și înflorirea patriei sovie
tice, construirea comunismului. Aceasta este 
țelul nostru principal și fundamental.

întemeietorul Partidului Comunist și al 
statului sovietic, Vladimir Ilici Lenin, 
învață că poporul verifică partidele politice 
și pe militanții pe tărim social nu după de
clarațiile și promisiunile lor, ci după fap
tele lor. Oamenii sovietici își aduc bine 
aminte de aceste cuvinte înțelepte ale lui 
Ilici și cer aleșilor lor să slujească cu cre
dință poporul, să traducă cu perseverență în 
viață politica elaborată de partid. De aceea 
este absolut firesc că la noi fiecare alegere 
pentru Sovietul Suprem constituie o verifi
care de către întregul popor a felului în care 
este tradusă în viață politica partidului nos
tru.

Ne despart patru ani de la alegerile tre
cute. In aceste zile, în numeroase adunări 
electorale milioane de oameni sovietici dis
cută chemarea Comitetului Central al par
tidului către alegători, bilanțul activității 
noastre, principalele sarcini ale politicii in
terne și externe.

Care sînt rezultatele anilor trecuți, în ce 
constă principalele sarcini pentru perioada 
următoare ?

Prezentîndu-se în alegerile din 1950, par
tidul comunist și-a propus sarcina de a lupta 
pentru avîntul necontenit al industriei so
cialiste. Astăzi, toți își dau seama cît de mult 
a crescut în acești ani puterea industrială 
a Uniunii Sovietice.

In 1953, în U.R.S S. 6-a produs cu aproxi
mativ 15 milioane de tone mai mult oțel de
cit acum patru ani, sau de peste două ori 
mai mult decit în anul antebelic 1940; pro
ducția de laminate a crescut cu peste 11 
milioane de tone, fiind de 2,2 ori mai mare 
decit în 1940.

In acești patru ani, extracția de cărbune a 
sporit cu 36 la sută și în anul 1953 a reprezen
tat 320 milioane de tone, adică a fost aproxi
mativ de două ori mal mare decât în 1940

Anul trecut, țara noastră a obținut peste 
52 milioane de tone de petrol, adică cu 70 la 
sută mai mult decit în 1940, In cei patru ani 
care au trecut, producția de petrol a crescut 
cu 58 la sută. Anul trecut, industria sovie
tică a produs de 2,2 ori mai multe mașini 
și utilaje decît acum patru ani sau de 3,8 
cri mal multe decât în 1940.

In 1953, în U.R.S.S. s-a produs cu 133 mi
liarde kilowați-ore sau cu 71 la sută mai 
multă energie electrică decît acum patru ani. 
In ultimii patru ani, puterea centralelor elec
trice din U.R.S.S. a sporit cu 11 milioane 
kilowați. Pentru a ne reprezenta mal clar

ne

„Scînteia tineretului
Pag. 4-a 9 martie 1954

Iov, secretarul Comitetului raional de partid 
Kalinin din Moscova.

Apariția în Prezidiu a lui N. S. Hrușcev 
este salutată de asistență cu aplauze furtu
noase. Toți se ridică în picioare. Se dă cuvîn- 
tul strungarului L. M. Zabudalov de la uzi
na ,,Frezer“. El a arătat că ziua alegerilor 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S. este întâm
pinată de muncitorii, colhoznicii, intelectualii 
din Uniunea Sovietică prin noi victorii in 
muncă în domeniul industriei, agriculturii, 
dezvoltării științei șl culturii. Poporul sovie
tic își strânge șr mai mult rîndurile in jurul 
scumpului său partid comunist și al Comite
tului.său Central. îndeplinind indicațiile par
tidului și guvernului, colectivul uzinei ,,Fre- 
zer“ luptă pentru dezvoltarea pe toate căile 
a producției, pentru sporirea volumului pro
ducției pe suprafețele de producție și cu uti
lajul existent

Colectivul uzinei noastre, a declarat Zabu
dalov, a desemnat in unanimitate drept can
didat pentru Sovietul Uniunei al Sovietului

Suprem al U.R.S.S., din partea circumscrip
ției electorale Kalinin din orașul Moscova, pe 
eminentul fruntaș al Partidului Comunist și 
al statului sovietic, tovarășul Nichita Ser- 
ghelevici Hrușcev, primul secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comunist. De 
numele lui Nichita Sergheievicl se leagă 
numeroase înfăptuiri glorioase ale locuitori
lor Moscovei, tovarășul Hrușcev a fost vre
me de mai mulți ani in fruntea Comitetului 
de partid Moscova. Votînd pentru Nichita 
Sergheievicl Hrușcev ne vom exprima încre
derea unanimă și sprijinul față de politica 
scumpului nostru partid comunist.

A urcat apoi la tribună V. A. Kirillin, doc
tor in științele tehnice. membru-coresponBent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S.. In ziua 
alegerilor pentru Sovietul Suprem, a spus el, 
toți oamenii muncii din țara noastră își vor 
afirma odată mai mult devotamentul pentru 
măreața cauză a construirii comunismului, 
Ișl vor da voturile candidaților blocului in
destructibil al comuniștilor șl al celor fără 
partid. In numele oamenilor de știință și al

Cuvintarea rostită de N.

a cărămizilor propusă de tov. Duv 
tru la uzina de cărămizi din Voronej.

însemnătatea acestei creșteri e puterii cen
tralelor noastre electrice, trebuie amintit că 
cunoscutul plan GOELRO prevedea creșterea 
puterii centralelor electrice cu 1.750.000 ki
lowați. Aceasta înseamnă că în ultimii patru 
ani țara sovietiră a realizat o creștere a ca
pacității centralelor electrice de peste șase 
ori mat mare decit cea prevăzută prin pla
nul GOELRO, trasat pe 10—15 ani. (a- 
plauze).

Nu este oare aceasta dovada cea mai grăi
toare că partidul nostru și poporul sovie
tic duc o luptă perseverentă pentru tradu
cerea în viață a mărețelor idei leniniste des
pre electrificarea țării ?

Cifrele despre creșterea principalelor ra
muri ale industriei arată în mod convingă
tor cît de mari sînt rezultatele obținute de 
poporul nostru ca urmare a Ințeleptei poli
tici de industrializare socialistă a țării în
făptuită sub conducerea Comitetului Central 
al partidului, în frunte cu marele continua
tor al operei lui Lenin, I. V. Stalin.

Acum, după ce am creat o industrie pu
ternică, Partidul Comunist și Guvernul Sovie
tic fără să slăbească atenția acordată dez
voltării continue a industriei grele, temelia 
temeliilor economiei sovietice, au posibili
tatea să dezvolte într-un ritm accelerat in
dustria ușoară și alimentară, să asigure un 
avînt rapid al agriculturii.

Se știe că Comitetul Central al P.C.U.S.. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
trasat In hotărîrile lor sarcina sporirii pro
ducției mărfurilor industriale de larg con
sum în proporții care depășesc considerabil 
cel de al 5-lea plan cincinal. Investițiile în 
aceste ramuri industriale sînt sporite cu 
mult. In 1954, investițiile Ministerului Măr
furilor Industriale de larg consum și Minis
terului Industriei Mărfurilor Alimentare vor 
reprezenta peste 14 miliarde ruble față de 
7,6 miliarde ruble în 1953, ceea ce înseam
nă o creștere de 84%. Un astfel de ritm 
rapid de dezvoltare a industriei ușoare șl 
alimentare a țării nu a fost înregistrat ni
ciodată înainte. Pentru a asigura dezvolta
rea continuă a industriei grele și ușoare tre
buie să descoperim și să folosim bogatele re
zerve nefolosite. Întreprinderile fruntașe au 
acumulat o experiență extrem de prețioasă in 
organizarea producției, a cărei popularizare 
va permite industriei noastre să ridice sim
țitor producția, cu utilajul de care dispune și 
pe suprafețele existente.

Voi cita un exemplu. In presă a fost 
popularizată pe larg metoda de ardere ra
pidă a cărămizilor propusă de tov. Duvanov, 
maistru
Această metodă permite ca producția de că
rămizi pe metru cub de vatră să fie sporită 
pînă la 2.300 de bucăți față de producția de 
1.200 de cărămizi realizată efectiv la uzi
nele de cărămizi. Dacă am face ca toate 
uzinele de cărămizi să lucreze după metoda 
lui Duvanov, aceasta ar permite ca produc
ția de cărămizi să fie sporită aproximativ de 
două ori fără a se construi noi uzine. Pen
tru a spori de două ori producția de cără
mizi cu actuala tehnologie, ar fi necesar 
să se cheltuiască aproximativ 10 miliarde 
de ruble pentru construirea de coi uzine. 
Acest exemplu arată în mod elocvent uriașa 
însemnătate pe care o are aplicarea metode
lor înaintate în folosirea suprafețelor de 
producție și a utilajului

Industria Moscovei și a regiunii Moscova, 
care ocupă un loc de seamă in economia na
țională a țării, depășește sistematic planu
rile de producție. Dar și în industria din 
Moscova există încă multe întreprinderi care 
rămin în urmă, sînt departe de a fi folo
site toate posibilitățile și rezervele. Tova
răși, este doar un fapt că anul trecut 117 
întreprinderi din capitală n-au îndeplinit pla
nul de producție și au dat cu 270 milioane 
ruble mai puțină producție O lipsă esenți
ală este de asemenea neindepFnirea planului 
în ceea ce privește nomenclatura prevăzută 
a articolelor de către unele intreprinderi.

Una din sarcinile principale ale industri
ei este îmbunătățirea calității producției și 
scăderea prețului ei de cost Trebuie subli
niat că numeroase întreprinderi ale indus
triei ușoare nu acordă destulă atenție cali
tății mărfurilor de larg consum.

In viitorul apropiat trebuie să facem to
tul pentru a avea multe țesături de bună 
calitate, pentru ca desenele lor să fie mai 
frumoase, pentru ca încălțămintea să fie 
mai trainică șl frumoasă, pentru ca cele 
mai bune articole necesare pentru înfrumu
sețarea vieții omului sovietic să fie produse 
în cantități suficiente. Partidul ia în mod 
serios în mîini această chestiune și putem 
fi siguri că ea va fi rezolvată cu succes, 
(aplauze).

Prezentîndu-se în alegerile trecute, Parti
dul Comunist și-a propus sarcina de a dez
volta agricultura socialistă. In această pe 
rioadă, colhozurile s-au întărit considerabil, 
S.M.T.-urile au primit sute de mii de trac
toare, combine și alte mașini. Multe colho
zuri și sovhozuri sporesc recolta la hectar, 
ridică productivitatea creșterii animalelor. 
Dar aceste succese nu ne pot în nici un 
caz mulțumi.

In cursul ultimelor șase luni, C. C. al 
P.C.U.S. a discutat de două ori în plenarele 
sale sarcinile urgente ale dezvoltării conti
nue a producției agricole în țară și a trasat 
programul unui avînt rapid al tuturor ra
murilor agriculturii. Aceasta arată marea 
atenție pe care o acordă partidul dezvoltării 
agriculturii. Luînd aceste măsuri, partidul 
pornește de la necesitatea de a asigura în ur
mătorii 2-3 ani un nivel al producției agri 
cole care să permită satisfacerea deplină a 
nevoilor de produse alimentare pentru popit 
lație și de materii prime pentru industria 
ușoară.

In vederea asigurării îndeplinirii progra
mului trasat pentru sporirea considerabilă a 
producției de alimente în țara noastră, va 
trebui ca colhoznicii, lucrătorii din S.M.T.- 
uri și sovhozuri, specialiștii în agricultură și 
clasa muncitoare, care acordă și trebuie să
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acorde un ajutor șl mai mare In viitor sa
tului colhoznic, să depună multe eforturi și 
energie. Sarcina avîntului continuu al agri
culturii este sarcina întregului popor.

Trebuie să ne oprim în special asup-a 
sarcinilor sporirii producției de cereale, e- 
supra valorificării pămînturilor virgine și 
înțelenite. Partidul consideră economia ce
realieră ca baza întregii producții agricole. 
Țara va primi cu atît mai multe produse a- 
grktole—grîne, carne, grăsimi, lapte, unt, cu 
cît vor fi mai multe cereale, lată de ce con
siderăm lărgirea producției cerealiere ca una 
din sarcinile primordiale și urgente.

Plenara C.C. care a avut loc zilele trecu
te a subliniat că actualul nivel al produc
ției cerealiere nu satisface nevoile crescînde 
ale economiei naționale. Actualmente, în 
fața țării stă sar:ina sporirii considerabile 
a producției de cereale pentru ce în anii 
următori livrările către stat și achizițiile 
efectuate de stat să fie sporite 61mțițor 
Pentru îndeplinirea acestei sarcini. Comite
tul Central al Partidului și Guvernul Sovie
tic au considerat necesar ca paralel :u spo
rirea productivității la hectar pe întreaga 
suprafață, să se valorifice 13 milioane hec
tare de pămînturi virgine și înțelenite 
special în regiunile răsăritene ale țărlL 
Aceasta, tovarăși, este o sarcină grandioasă. 
Rezolvarea ei era în trecut peste puterile 
noastre. A:um, cînd cadrele de mecaniza
tori și specialiști in agricultură s-au Înmul
țit, cînd agricultura este înzestrată cu o 
tehnică de prim rang, avem toate posibi
litățile pentru valorificarea unor pămînturi 
noi în proporții atît de uriașe și într-un 
termen atit de scurt.

Anul acesta, în S.M.T.-'jri și sovhozuri vo
ii trimise pentru valorificarea noilor pămîn
turi 120.000 de tractoare (socotite in trac
toare de 15C.P..) și numeroase alte mașir- 
Din faptul că ea poate furniza într-un timp 
atît de scurt un număr uriaș de mașini pen
tru agricultură, putem judeca saltul realiza: 
de industria socialistă! Vă amintiți, tovarăși, 
că Lenin visa 100.000 de tractoare! Dar a- 
cum, noi dăm intr-un an agriculturii tu 
mult mai multe tractoare decit visa Vladi
mir Hid I (aplauze).

Partidul a chemat pe lucrătorii din indus
trie, pe mecanizatorii din agriculturi. pe 
comsomoliști și tineretul să trimită j manea 
in regiunile în care se valorifică noile ?ă- 
mînturl pe oamenii cel mai buni «i cei ma 
vrednici. Minunata inițiativă a comsomcEș- 
tilor din Moscova, care au trimis primele 
detașamente de tineri patrioțl voluntari pen
tru valorificarea păminturilor virgine șl în
țelenite, a fost urmată ir numeroase regtur: 
ale țâriL Mii de patrioți sovietici au șl p<ecat 
în Kazahstan și ținutul Altai șl au început 
să lucreze în 5_M.T.-uri și sovhozuri. Acești 
oameni au plecat să facă un lucru greu insă 
glorios. Vor trece ani și ei vor povesti cu 
mkidrie copiilor Și nepoților lor despre te
lul In care la chemarea partidului, an pus 
In valoare pămînturi virgine, au cons
truit S_'LT.-uri și sovhozuri in regiuni noi 
și au dat țării multe grîne, despre munca 
br plină de abnegație pentru binele patriei.

Nole sarcnl Importante trasate de țurtld 
In d?meniul industriei și agriculturii sînt 
primite cu mare însuflețire de clasa mun
citoare, de țărănimea colhoznică și intelec
tualitatea sovietică. Oamenii sovietici sînt 
plini de botărîrea de a traduce în viață a- 
ceste sarcini. Întrecerea socialistă ia o am
ploare din ce în ce mai mare, se înmulțesc 
din ce In ce mai mult rindurile fruntașilor.

Tovarăși, sarcina u'gentă constă în a ri
dica necontenit productivitatea muncii, care 
după cum r.e învață marele Lenin, este lu
crul principat cel mai important pentru vic
toria noii orindniri sociale. Comunismul 
clădește prin munca creatoare a milioane 
oameni. De aceea, trebuie să dezvoltăm 
maximum activitatea creatoare a maselor, 
întărim disciplina în muncă, să ridicăm

se 
de 
la 
să 
zi 

de zi productivitatea ei prin folosirea maxi
mă a tehnicii coi. Țara sovietică este boga
tă în oameni 
iîtal'.ă oroducti 
agricultură.

alentați, care dau exemple de 
r'.tate a muncii in industrie și 

Aplicarea largă a experienței 
fn fiecare întreprindere industri

al colhozuri, S.MT.-uri

alegerile trecute, Partl-

fruntașilor 
ala și de transport, 
șl sovhozuri este o ojveră de mare impor
tanță de stat

Prezeotindu-se îl 
dul Comunist și-a propus sarcina de a îm
bunătăți continuu nivelul material șl cultu
ral a! vieții oameni .->- muncii Partidul înde
plinește neabătut această sarcină a sa.

Se știe că în anii de după război, în țara 
noastră au fost reduse în șase rinduri pre
turile mărfurilor. Actualmente, prețurile măr
furilor de larg consum sin] de 2,2 ori mai 
mici de cit în 1947. Salariul real al munci
torilor și funcționarilor crește neîncetat, ve
niturile colhoznicilor sporesc. An de an con
sumul ponuîar crește, stru.'tura sa se îm
bunătățește și se sch’mbă. Anul trecut s-a 
vînduț populației de 2—2.5 ori mai multă 
came, unt. lapte, zahăr, fructe, decit în anul 
antebelic 1940. In scopul îmbunătățirii con
tinue a deservirii populației se desfășoară o 
mare activitate pentru dezvoltarea comerțu
lui sovietic.

Partidul și Guvernul acordă o atenție sus
ținută construcției de locuințe. In cei patru 
ani care au trecut de la alegerile precedente, 
în orașe și așezările muncitorești au fost 
construite locuințe în suprafață totală de 106 
milioane metri pătrați. In această perioadă, 
la Moscova au fost dați în folosință 2.866.000 
metri pătrați de suprafață locativă. In aceeași 
perioadă, în localitățile rurale s-au construit 
peste 1.600.000 de case de locu’t.

După cum vedeți, aceste cifre s'nt impu
nătoare. Ele nu ne pot însă mulțumi, deoa
rece mai ducem lipsă de locu nțe.

Partidul Comunist și Guvernul Sovietic 
vor dezvolta și de acum înainte pe toate căile 
construcția de locuințe, școli, spitale, așeză
minte pentru copii.

Trebuie să întărim considerabil atenția tu
turor organizațiilor de partid, sovietice, sin
dicale șl comsomoliste față de problemele 

întregului colectiv al institutului energetic 
„V. M. Molotov" din Moscova, Kirillin și-a 
exprimat convingerea că toți alegătorii d:n 
circumscripția electorală Kalinin vor partici
pe la alegeri și își vor da în unanimitate 
voturile pentru fiul credincios al Partidului 
Comunist — Nichita Sergheievicl Hrușcev.

A luat apoi cuvîntul medicul V. G. Maca- 
rova. Ea a vorbit despre succesele ocrotirii 
sănătății în U.R.S.S.

— Votînd pentru eminentul fruntaș al Par
tidului Comunist și al statului sovietic Ni
chita Sergheievicl Hrușcev — a spus vorbi; 
luarea — vom vota pentru triumful politicii 
Partidului Comunist, care corespunde intere
selor vitale ale întregului popor sovietic, 
pentru înflorirea marii noastre patrii.

Inginerul V. 1. Grigoriev de la uzina me
talurgică „Serp i Molot", care a urmat la 
cuvînt, a declarat:

In măreața operă creatoare înfăptuită de 
poporul sovietic, — a spus el, — nu mică 
este ș: partea de contribuție a lucrătorilor 
de '.a uzina noastră. Peste 1.000 de uzine șl 

S. Hrușcev
pentru îmbunătățirea deservirii popu- 
L'nii lucrători înclină 6ă se descoto-

care

nu

luptei
'ației. .. ....
roșească de aceste chestiuni, considerindu-le 
fleacuri. Ele nu sînt fleacuri întrucît afectea
ză interesele maselor largi de oameni ei 
muncii. Sarcinile mari care stau în fața noa
stră impun perfecționarea metodelor de 
conducere, îmbunătățirea muncii tuturor ve
rigilor aparatului de stat. Atenția și forțele 
cadrelor noastre sînt absorbite în mare mă
sură de afiuxul de fel de fel de rezoluții și 
directive. Mai avem destui lucrători 
s-au obișnuit numai să țină ședințe și să 
scrie rezoluții. Dar lor nu le place și 
știu să lucreze cu oamenii, nu răspund ce
rințelor urgente ale oamenilor muncii, nu 
intră în amănunte. Asemenea funcționari 
nu-și cunosc munca. dar pot da directive 
In orice problemă — și cum trebuie tunși 
crinii, și cum trebuie mulse găinile 
'risete în sală). De asemenea lucrători tre
buie să ne descotorosim cu hotărîre fa
pta uze)

Comitetul Central al partidului și Guver
nul Sovietic iau măsuri pentru a îmbunătăți 
și perfecționa munca aparatului de stat, de 
sus pînă jos. In lupta împotriva tuturor lip
surilor, împotriva birocratismului și forma- 
’. smului, partidul nostru, poporul nostru, au 
o armă încercată șl ascuțită cum este critica 
și autocritica. Autocritica și în special cri
tica de jos trebuie dezvoltate prin toate mii- 
ioacrie, trebuie să se obțină înlăturarea lip
surilor. îmbunătățirea întregii noastre munci.

In alegerile trecute. Partidul Comunist și-a 
propus sarcina de a asigura avîntul continuu 
al învățămintului public, al științei și cultu-

Actualmente. în țara noastră sînt cuprin
se în diferite forme de învățământ peste 
57 000.000 de persoane, dintre care peste
3.W.OOO  in instituțiile de învățământ supe
ri:* Și școlile medii tehnice. In ultimii pa- 

e- in U.R.S.S. s-au construit apcoxlme- 
::r 11.000 de școli tu 2.000.000 de locuri.

Oamenii de știință, scriitorii și artiștii, 
-.gmeri: și agronomii, învățătorii șl medicii 

societies, glorioasa intelectualitate populară 
cin Leiiunea Sovietică, aduc o coatrlbuțle 
oem-ă la construirea societății comuniste. 
Oamecît noștri de ști nțâ au îmbogățit știin
ța cu moîte desccoerir: foarte mari în toate 
domeSTe. Țara Sovietică a lichidat mono- 
r-'l-, S.UJU ti domeniu! produceri! energiei 
atoonce ceea ce a constituit un puternic mlj- 
loc centra trezirea Ia realitate a agresorilor 
iTmeriîiîștî. (aplauze prelungite).

Prezenfindu-se în alegerile trecute Partidul 
Comunist a chemat pe oamenii sovietici să 
întărească prin toate mijloacele scumpul nos
tru stat socialist. In momentul de față. Stă
ri Sovietic multinațional este mai puternic 

ca orietnd. Familia solidară a popoarelor so- 
vie' re construiește în strînsă unire societa
tea comunistă. Cea de a 300-a aniversare 
a reunirii Ucrainei cu Rusia, sărbătorită 
acul acesta ca o mare sărbătoare națională 
a tj'cror popoarelor Uniunii Sovietice, re
prezintă una din remarcabilele manifestări 
ale marii prietenii a popoarelor țării noastre. 
Rolul binefăcător al alianțe! de nezdruncinat 
dintre clasa muncitoare șl țărănime, unitatea 
moral-politică a oamenilor sovietici, patrio- 
tisnvjt ,y~ dătător de viață, coeziunea de mo
nolit a poporului în jurul scumpului Partid 
Comunist, se manifestă cu o forță uriașă. 
Partidul nostru dezvoltă prin toate mijloa
cele democrația sovietică socialistă, atrage 
la conducerea statului masele de milioane 
de oameni ai muncii.

Indreptînd eforturile poporului spre înde- 
plin rea planurilor de construcție pașnică, 
Partidul Comunist și Guvernul Sovietic nu 
pof să nu țină seama că în țările capitaliste 
există forțe reacționare :are caută să găseas
că o Ieșire din greutățile economice și din 
contradicțiile ce se ascut în lagărul imperia
list, prin pregătirea unui nou război. Iată de 
ce. Partidul și Guvernul, ducînd cu perseve
rență o politică de pace, perfecționează și în
tăresc neobosit forțele armate ale Statului 
Sovietic care stau de strajă cu vigilență 
muncii pașnice a oamenilor sovietici și se
curității patriei noastre, (aplauze furtu
noase).

Conferința unională a activului lucrătorilor 
din flota maritimă și fluvială a U.R.S.S.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 6 martie la Moscovă șl-a încheiat lu. 
crări'.e conferința unională a activului lu
crătorilor din flota maritimă și fluvială. La 
conferință, care a durat șase zile, au par
ticipat căpitani al vaselor transoceanice, lu
crător] din navigație de pe cele 14 mări ce 
scaldă țărmurile Țării Sovietice, conducă
tori de vase, mecanici, căpitani de vase din 
toate bazinele fluviale, care cuprind peste 
100.000 de rîurl, lucrători din flota de spăr
gătoare de ghiață și de transport de pe ca
lea maritimă a nordului, oameni de știință, 
constructori navali și reprezentanți ai mul
tor alte profesii leg.ate de transportul pe 
apă.

La lucrările conferinței au luat parte 
G M Malencov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușcev, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., L. M. Kagano- 
vici, prim vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri

Z. A. 
fluviale 
a făcut 
apă pe anul 1953 și a definit sarcinile care se 
pun în anul în curs lucrătorilor din transpor-

de
al U.R.S.S.
Sașkov, ministrul flotei maritime 
a U.R.S.S. a prezentat raportul, 
bilanțul, muncii transporturilor

Sovietică primesc metal 
uzinei „Serp i Molot“.

fabrici din Uniunea 
care poartă marca
Pregătindu-se să întîenpine în mod demn ziua 
alegerilor pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., colectivul uzinei șl-a luat anga
jamentul să îndeplinească înainte de termen 
programul pe primul trimestru, să dea peste 
plan sute de tone de oțel și laminate, să dea 
mărfuri de consum popular în valoare de zeci 
de mii de ruble. Sînt bucuros să pot dectera 
astăzi că colectivul nostru își îndeplinește cu 
succes angajamentele. Colectivul de metalur- 
giștl al uzinei ..Serp i Molot“, care numără 
multe mii de oameni, este convins că toți a- 
legătorii din circumscripția electorală Kali
nin vor lua parte la alegeri în ziua de 1-1 
martie 1954 și vor vota în unanimitate pen
tru fiu! credincios al partidului și poporului 
— Nichita Sergheievicl Hrușcev.

Intîmpinat cu aplauze îndelungate, N. S. 
Hrușcev, candidat pentru Sovietul Suprem 
din partea circumscripției electorale Kalinin, 
a rostit apoi în fața adunării electorale un 
amplu discurs.

Partidul consideră drept o datorie sfîntă 
a sa să întărească prin toate mijloacele și 
de acum înainte Statul Sovietic, care este un 
bastion puternic al păcii șl securității popoa
relor. întărirea puterii Statului Sovietic so
cialist este condiția primordială a construi
rii societății comuniste în țiara noastră, (a- 
piauze prelungite).

Prezentfndu-se in trecutele alegeri pentru 
Sovietul Suprem, Partidul Comunist șl-a pro
pus sarcina de a duce consecvent și ferm po
litica sa externă de pace, de a întări priete
nia și colaborarea frățească cu țările de de
mocrație populară, de a extinde legăturile de 
afaceri cu toate țările, de a lupta cu perse
verentă împotriva uneltirilor agresorilor im
perialiști. de a lupta pentru pace în întreaga 
lume. Toata lumea vede că această sarcină 
este îndeplinită in mod ferm.

Partidul Comunist șl Guvernul Sovietic se 
călăuzesc 5n aceasta după indicațiile marelui 
Lenin despre posibilitatea coexistenței paș
nice Îndelungate a celor două sisteme econo
mice diferite — socialist și capitalist. Gu
vernul Sovietic consideră că nu există pro
bleme litigioase privind actuala situație in
ternațională oare să nu poată fi rezolvate pe 
cale pașnică. De aceea. U.R.S.S. face totul 
pentru a obține atenuarea încordării în rela
țiile internaționale. Ducînd o politică externă 
de pace. Uniunea Sovietică a adus o mare 
contribuție la cauza consolidării păcii în în
treaga lume. Acest lucru este dovedit în mod 
grăitor în special de recenta conferință de 
la Berlin a miniștrilor afacerilor externe, la 
care delegația Uniunii Sovietice a făcut pro
puneri concrete îndreptate spre slăbirea în
cordării în relațiile internaționale. Acest lu
cru este dovedit de asemenea de extinderea 
comerțului U.R.S.S. cu toate țările care do
resc să întărească legăturile de afaceri cu 
țara noastră, pe bază de avantaj reciproc.

Prestigiul internațional al Uniunii Sovieti
ce a crescut nemăsurat de mult. U.R.S.S. pă
șește în fruntea puternicului lagăr al păcii, 
democrației șl socialismului. In acești ani s-a 
întărit și mai mult marea prietenie dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Populară 
Chineză. Această prietenie constitue un fac
tor puternic in lupta pentru pace în Extre
mul Orient și în întreaga lume. Crește și se 
’ntârește colaborarea frățească a Uniunii So
vietice cu Polonia, Cehoslovacia. Ungaria, 
Romînia, Bulgaria, Albania. Republica Popu- 
Iară Democrată Coreeană, Republica Popu
lară Mongolă șl Republica Democrată Ger
mană. Lagărul păcii, democrației și socialis
mului, în frunte cu U.R.S.S. reprezintă în 
momentul de față o forță gigantică care 
își exercită zi de zi influența asupra întregii 
des'ășurări a vieții internaționale.

Partidul Comunist și Guvernul Sovietic își 
vor consacra șl de acum înainte toate for
țele luptei pentru pace șl prietenie între po
noare. dezvoltării continue a relațiilor eco
nomice ale U.R.S.S. cu toate 
plauze).

Ca un titan, Statul Sovietic, în 
frățească cu țările de democrație 
pășește ferm înainte spre țelul său măreț, 
repurt-înd victorie după victorie. Nu există în 
lume forțe care să poată stăvili mersul nos
tru victorios înainte spre comunism 1 (aplauze 
furtunoase).

Chezășia victoriilor noastre este unitatea 
de nezdruncinat a Partidului Comunist, Gu
vernului Sovietic, eroicului popor sovietic. 
Legăturile vii și indestructibile ale Partidu
lui Comunist cu masele cele mai largi de 
oameni ai muncii își găsesc o expresie vie 
în blocul popular al comuniștilor și celor 
fără partid, (aplauze prelungite).

Pentru victoria blocului comuniștilor și ce
lor fără partid în apropiatele alegeri pentru 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.! (aplauze fur
tunoase) .

Pentru înflorirea continuă a puterni'-’i 
noastre patrii sovietice! (aplauze furtunoasa,.

Trăiască marele Partid Comunist — forța 
conducătoare și îndrumătoare a societății so
vietice! (aplauze furtunoase).

Trăiască gloriosul popor sovietic, popor 
creator, popor învingător! (aplauze furtunoa
se, prelungite, întreaga sală se ridică în pi
cioare).

colaborare 
populară.

ce

pe fluviul

al Acade-
consacrat

turile pe apă din țară, mai ales în ceea 
privește transportul mărfurilor de consum 
popular.

La dezbaterile pe marginea raportului au 
luat cuvîntul mulți participant! la conferin
ță, printre care lila Mazuruk, aviator po
lar, Erou al Uniunii Sovietice, Gracev,- că
pitan de vas comercial, Vaitiuk, brigadier 
al unei brigăzi de încărcători, Nazarov, șe
ful întreprinderii de navigație de 
Enlsei.

Zvonkov, membru corespondent 
miei de Științe a U.R.S.S., și-a 
cuvintarea perspectivelor dezvoltării științei 
în ceea ce privește transportul pe apă. A- 
slstența a ascultat cu mare interes cuvin
tarea lui Bîzov, căpitanul celui mal vechi 
vas spărgător de ghiață, „Ermak". Acest vas 
construit după proiectul amiralului S. O. 
Makarov, mai îndeplinește șl astăzi sarci
na valorificării Arcticei sovietice.

Nouă secții au examinat pe larg proble
mele exploatării reparării vaselor, construc
ției de vase, muncii cu cadrele și altele.

In cadrul ședinței de închidere L. M. Ka- 
ganovici, prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a rostit o amplă 
cuvîntare care a fost întîmpinată cu căldură 
de participant! la conferință.

Cultură fizică și sport

Turneul internațional 
de șah al R, P. R.

Ieri seară s-a jucat în sala Teatralul 
C.C.S. partidele rundei a 7-a ale Turneului 
internațional de șah al R.PJ7.

In partida Holmov—Korcinoi, negru a ega
lat în deschidere și curând s-a ajuns într-un 
final egal în care adversarii au căzut de 
acord asupra remizei.

In partida Stahlberg—Furman, negrul a 
preluat repede inițiativa. Deschizîndu-se 
centrul, s-au schimbat majoritatea figurilor 
și intrîndu-se într-o poziție egală partida 
sa dat remiză Ia mutarea 17-a.

O luptă interesantă sra dat în partida 
Wade—O’Kelly. Wade sacrifică la un moment 
dat un pion pentru atac. In urma unui contra- 
sacrificiu greșit O’Kelly a pierdut dama și a 
cedat la mutarea 19-a .

In partidia Szabo—Pachman s-a jucat în 
Apărarea Siciliana, varianta închisă, reco
mandată de Smîslov. In complicațiile jocu
lui de mijloc, maestrul ceh a jucat mai bine, 
a riști gat o calitate și la întrerupere are 
mari șanse de cîștig.

Ciocîltea a jucat împotriva lui Paoli o 
deschidere foarte solidă, Indiana veche la 
alb. După dezvoltarea figurilor Ciocîltea a 
sacrificat un pion obținînd atac. Reprezen
tantul nostru a recâștigat pionul și a intrat 
într-un final -în care are șanse de cîștig. 
Partida s-a întrerupt.

Voirulescu, a jucat enecg:c deschiderea în 
partida sa cu Kluger. După un joc viu de 
ambele părți, Kluger a sacrificat 2 pioni și 
a obițu-nt atac de met. Deși Voicuiescu s-a 
apărat cu îndîrjire, el nu a putut opri atacul 
maestrului ungur Și in fața matului inevi
tabil a cedat.

In partida Troianescu—Flllp s-a dat o 
strînsă luptă pozițională încă din deschidere. 
Negrul a obținut presiune pe coloana „c’‘de 
care albul însă s-a apărat printr-o manevră 
ingenioasă. In poziție superioară, fiind în 
criză de timp, maestrul Troianescu a greșit, 
permițând o combinație în care a pierdut 
dama. In poziție de întrerupere Filin are a- 
vantaj.

In partida Sliwa—Bălanei, negrul a mane
vrat interesant in jocul de mijloc, a cîști- 
gat un pion șl a început un a ta: împotriva 
regelui advers. Jucînd energic, Bălănel a 
căpătat o poziție superioară și la întreru
pere are șanse de cîștig.

Nejmetdinov—Sandor au jucat o partidă 
cu lungi manevre poziționale. După combi
nații interesante s-a ajuns intr-un final cu 
șanse sensibil egale, în care partida s-a dat 
remiză.

E. REICHER 
maestru al sportului

Presa sportivă despre succesul 
echipei de hochei a U.R.S.S.
STOCKHOLM 8 (Agerpres).
Strălucita victorie repurtată de echipa 

Uniunii Sovietice care particlpînd pentru 
prime oară la campionatele mondiale de 
ho:hei pe gheață, a cucerit titlul de campioa
nă mondială, este descrisă pe larg de presa 
sportivă din întreaga lume. Iată cum comen
tează jocul, corespondentul agenției D.P.A 
din Germania occidentală, care a asistat la 
întâlnirea finală de la Stockholm.

„O adîncă impresie a produs asupra celor 
18.000 de spectatori prezenți în tribunele ve
chiului stadion Olimpia Stadt jocul dintre 
echipele de hochei ale Canadei și U.R.S.S.

Echipa Canadei a fost învinsă cu 7—2. 
Un partener pregătit cu minuțiozitate a bă- 

părea că a

jucătorii care poartă 
tricourile lor, frunza 
----  „j cîteva zile

tut pe altul plin de sine care 
uitat tot ce învățase.

învinșii au fost totuși jucătorii 
ta semn distinctiv pe t ' ”.
de arțar. Adică acei care cu ___ _ __
înainte bătuseră cu 8—0 pe Suedia. Acei care 
învinseseră Finlanda cu 20—1 ca pe o echi
pă de. începători. Dar după prima repriză 
canadienii au plecat spre cabine fără nicio 
speranță. Cei care fuseseră împodobiți 
dlnamte cu laurii victoriei erau de nerecu
noscut.

Canada, de 14 ori campioană a lumii, a 
primit o lecție de la hocheiștii ruși‘‘.

Succese ale jucătorilor romîni 
la campionatele de tenis de masă 

ale R. P. Ungare
BUDAPESTA 8 (Agerpres). —
Duminică seara au luat sfîrșit la Budapesta 

întrecerile finale a’.e campionatelor republi
cane de tenis de masă ale R. P. Ungare. La 
aceste campionate au participat ca invitați 
și cei mai buni jucători din R. P. R.

Titlul de campion în proba de simplu 
băieți a revenit campionului mondial Sido 
Ferenc. Pe locurile următoare s-au clasat 
Gyetvay I. Koczian și dr. Gali. La fete, pri
mul loc a fost mcerit de Angelica Rozeanu. 
Reprezentanta R.P.R. a obținut victoria în 
toate cele 4 întâlniri din cadrul turneului fi
nal, fără să piardă vreun set. In ultimul joc 
campioana mondială a dispus cu 3—0 (21- 
17) ;21-18; 21-12) de Gizi Earkaș (R. P.
Ungară).

Frumos s-a comportat în proba de dublu 
mixt perechea Ella Zeller — M.-Gantner 
(R.P.R.) care a învins în semifinală cu 3-2, 
cuplul Sido — A. Rozeanu. In finala acestei 
probe frații Iosif șl Eva Koczian au obținut 
victoria, învingînd pe tinerii jucători Zeller 
ș1 Gantner cu 3-0.

Proba de dublu fete a fost câștigată de A. 
Rozeanu — Gizi Farkaș. Cele două jucătoare 
au dispus cu 3-0 de perechea alcătuită din 
Eva Koczian și Simon. Pe primul loc în pro
ba de dublu băieți s-au clasat Antal șl 
Matrvay,

Știri sportive
'• La 8 martie a părăsit Moscova, plectnd 

cu avionul spre Buenos Aires, echipa de șah 
a Uniunii Sovieti:e care va susține o întâl
nire :u șahiștii argentinieni. Această întâl
nire se anunță a fi deosebit de interesantă. 

După cum se știe, în cadrul ultimei olim
piade de șah, desfășurată tn anul 1952 la 
Helsinki, titlul de campioană mondială a 
fost cucerit de echipa U.R.S.S., iar pe locul 
doi s-a clasat echipa Argentinei. Astfel la 
Buenos Aires se vor întî'.ni cele mai puter-* 
nice echipe de șah din lume.

Din-echipa Uniunii Sovietice fac parte opt 
mari maeștri: furii Averbach, Isaak Boles- 
lavski, David Bronștein, Efin Gheller, Paul 
Keres, Alexandr Kotov. Tigran Petrosian și 
Mark Taimanov.

© Cu toate că a plouat tot timpul, aproape 
3.000 de spectatori au urmărit duminică pe 
stadionul Locomotive întâlnirea dintre echi
pele Metalul Cîmpla Turzii și Progresul 
Oradea.

Avînd o bună pregătire fizică, fotbaliștii din 
Cîmpla Turzii au susținut același ritm în tot 
cursul jocului, reușind să obțină victoria cu 
scorul de 4-0 (0-0), >


