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Să conducem concret
.......... - - - ---- ------învățămîntul politic U.T.M.

învățămîntul politic este o parte integrantă 
a muncii organizației U-T.M. pentru educa
ția comunistă a tineretului.

Studierea măreței învățături marxist-leni
niste, a politicii partidului îndeamnă șl ajută 
tineretul să participe activ și conștient la 
traducerea în viață a hotărîrilor partidului 
și guvernului, le întărește încrederea în in
vincibilitatea cauzei partidului și în succesul 
construcției socialiste, îi educă în spiritul 
dragostei față de ■patrie și al prieteniei între 
popoare. Sarcinile tot mai complexe ale con
strucției socialiste cer organizației U.T.M. o 
muncă temeinică și susținută pe tărîmul 
educației comuniste a tineretului.

Intensificîndu-și activitatea în această di
recție organele și organizațiile U.T.M. tre
buie să conducă ta mod concret învățământul 
politic UT.M. și să-i asigure un conținut 
politic și ideologic înalt. Esențialul în acti
vitatea cercurilor și cursurilor pol tice îl 
constituie grija pentru conținutul și calitatea 
lecțiilor și a seminariilor, gr.ja pentru le
garea teoriei de viață, de practică. Lecțiile 
și seminariile care dezbat problemele ideolo
gice strîns legate de viață au un rezultat 
eficace, mobilizează pe tineri la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și guvern și le 
formează trăsăturile caracteristice moralei 
comuniste.

Insă în multe cercuri și cursuri politice din 
cadrul organizațiilor U.T.M. calitatea învă- 
țămîntului politic lasă mult de dorit. Unit 
propagandiști expun lecțiile unilateral, cu 
greșeli, in chip dogmatic, nu știu să prezinte 
cursanților teoria revoluționară în legătură 
sa indisolubilă cu practica construcției so
cialismului. Ei nu ilustrează diferitele pro
bleme teoretice cu exemple luate din viață, 
din munca tineretului, ceeace ar ajuta mult 
la însușirea mal adincă a ideilor marxism- 
leninismului.

Astfel de lecții rupte de viață, de sarcinile 
utemiștilor in producție sînt predate adese
ori la cursul seral de la atelierele C.F.R. 
,,I'.ie Pintilie“ din Iași. De asemeni și în 
organizațiile U.T M- de la Caclca-fabrică, 
raionul Gura Humorului. „Reconstrucția** 
din Piatra Neamț, F. C- „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej” din București și altele, lecțiile 
sint predate la un nivel scăzut.

In unele cercuri politice, convorbirile în ca
drul seminariilor au un caracter școlăresc, 
bucheresc, prezentîndu^se problemele teore
tice fără a se adinei și fără a fi exemplifi
cate. Cursanții nu sînt ajutați de către pro
pagând ști să gîndească, să judece singuri 
problemele ce se pun în discuție.

Iată de pildă cum au fost puse întrebările 
la lecția IV-a și răspunsurile care s-au dat 
la seminarul cursului 6eral dela C.F.R. 
„Ilie Pintilie" laș':

— întrebare: ce s-a întîmplat cu P.C R- în 
1924? Cursanții au răspuns toți în cor: — A 
intrat în ilegalitate.

— întrebare: este vreo diferență de felul 
cum și-a dus activitatea partidul în ilega. 
litate Șl cum și-o duce azi?

— Da. este diferență ! — s-a răspuns.
In loc să fi asigurat desbaterea vie și ac

tivă a felului în care a luptat partidul în 
anii ilegalității, precum șt felul cum luptă 
partidul astăzi. în noile condiții istorice 
pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, pentru bunăstarea 
poporului, — propagandistul a lăsat ca dis
cuțiile să se desfășoare în mod școlastic ad
mițând cursanților să dea răspunsuri ca niște 
elevi din clasa întîia. Desigur, un asemenea 
seminar nu-șl poate atinge scopul.

Teoria marxist-deninistă nu poate fi des
părțită de practică- Dacă studierea proble
melor teoretice este bazată pe prezentarea 
cu pricepere a faptelor luate din activitatea 
tinerilor în producție, din articole din ziare, 
reviste, cărți de literatură etc. lecțiile șl 
discuțiile fa seminarii ar putea fi foarte a- 
trăgătoare și interesante și ar intensifica 
activitatea politică șt profesională a tinere
tului.

Lipsurile serioase care există ta conținutul 
învățămîntului politic arată că munca de 
control șl de îndrumare din partea unor co
mitete regionale, raionale, orășenești șl co
mitete de organizații de bază U T-M. asupra 
muncii 
toare.

înaltul 
mtatulut 
calitatea 
gandistul . . __ r______
El trebuie să lămurească tinerilor în mod a- 
trăgător, accesibil și convingător Ideile 
marxism-leninismului, politica partidului nos
tru. Numai un propagandist bine pregătit 
din punct de vedere ideologic șl metodologic 
va putea explica pe înțelesul cursanților 
uriașa însemnătate a ideilor marxist- 
leniniste. le va putea arăta cum partidul și 
guvernul nostru se călăuzesc în activitatea 
lor de zi cu zi de aceste idei. Conținutul bo
gat șl .nivelul înalt al învățământului po
lițe nu poate fl asigurat dacă nu este îm
bunătățită munca cu propagandiștii, dacă nu 
există o grijă permanentă față de lărgirea 
cunoștințelor lor ideologice și față de ridi
carea măestriei lor propagandistice.

Pentru ca propagandiștii să fie la înăl
țimea sarcinilor lor, trebuie ei înșiși să în
vețe. In acest scop comitetele regionale, raio
nale Șl orășenești U.T.M. trebuie să asigure 
funcționarea regulată și în bu.ne condițiuni 
a seminariilor permanente. Rolul acestor 
seminarii este deosebit de mare. Propagan
diștii trebuie să învețe în aceste seminarii 
măestria de a conduce cercurile șt cursurile 
politice, cum să lupte împotriva formalismu
lui fa munca de propagandă, împotriva dog
matismului și bucherismului. Seminariile 
permanente trebuie să ajute pe propagandiști

propagandiștilor este nesatisfăcă-

nivel politic și ideologic al învăță- 
politic depinde în primul rînd de 
cadrelor de propagandiști. Propa- 
are un rol nobil și de răspundere.

accesibil și convingător

să studieze în mod creator teoria șl politica 
partidului nostru și să-i învețe să o trans
mită cursanților strîns legată de sarcinile 
concrete ale organizației noastre.

Adeseori însă munca în cadrul acestor se- 
minării este dusă la un nivel scăzut, ele se 
desfășoară formal și din această cauză nu-și 
ating scopul. Așa se întâmplă de exemplu 
la comitetele raionale U.T.M. Sibiu. Mediaș, 
Agnita, Tîrnăveni etc. La comitetul raional 
U.T.M. Mediaș, de pildă, au fost cazuri cînd 
propagandiștii n-au mai venit la seminarii 
deoarece tovarășul Albu Florea care răspun
dea de buna desfășurare a seminariilor a 
muncit superficial cu ei.

De asemeni în multe din raioanele sătești 
de pildă — la raionul U.T.M. Medgidia — 
cu toate că seminariile s-au ținut regulat o 
mare parte din propagandiștii care locuiesc 
departe de centrul raional au fost lipsiți dc 
îndrumarea prețioasă a comitetului raional. 
Aceasta are o influență dăunătoare asupra' 
conținutului învățămîntului politic.

Aceste lipsuri dovedesc că unele comitete 
raionale și orășenești U.T.M. mai au o ati
tudine lipsită de răspundere față de organi
zarea seminariilor cu propagandiștii, suba- 
preciază încă rolul lor însemnat în pregăti
rea cadrelor de propagandiști. Sîntem la 
mijlocul anului de învățământ politic. Sar
cinile crescînde de a educa tineretul în spi
ritul comunismului, impun comitetelor raio
nale și orășenești U.T.M. să înlăture cât mai 
de grabă greșelile și lipsurile ce se mani
festă în cadrul seminariilor permanente de 
instruire a propagandiștilor.

Controlul asupra conținutului de idei a! 
lecțiilor și seminariilor din cadrul cercuri
lor și cursurilor politice precum și îndruma
rea de zi cu zi a propagandiștilor aduce o 
însemnată contribuție în ridicarea calității 
invățămîntului la un nivel mal înalt. Insă 
activiștii unor comitete raionale și orășe
nești U.T.M. nu organizează in mod siste
matic munca de control asupra calității în- 
vățătnîntu'.ui politic. Sint activiști ca Suciu 
Ion de la comitetul raional U.T.M. Sibiu, 
Chira Constantin de la comitetul raional 
U.T.M. Mediaș, Moldovan Ion de la comite
tul raional U.T.M. Făgăraș și alții care ou se 
ocupă de buna desfășurare a învățămîn- 
tului politic in organizațiile de bază de care 
răspund, pentru ra el înșiși nu învață, nu se 
preocupă de ridicarea nivelului lor ideologic 
politic, cultural.

Așa se explică de ce unii activiști duc o 
muncă birocratică, unilaterală, interesindu-se 
doar de date statistice, despre cîte cercuri 
sînt. la ce lecții au ajuns. înregistrindu-le 
doar fără a controla felul în care propagan
diștii utemiști răspîndesc ideile marxist-le- 
niniste _și politica partidului nostru legat de 
sarcinile utemiștilor, fără să ajute comitete
lor organizațiilor de bază să înlăture lipsu
rile ce se manifestă în domeniul conținutu
lui învățământului politic.

Asigurarea unui înalt nivel ideologic al 
Invățămîntului politic ta cadrul cercurilor și 
cursurilor politice este strîns legată și de 

. desfășurarea unei bune munci organizato
rice.

Acolo unde propagandiștii nu se pregă
tesc temeinic pentru lecții, iar cursanții lip
sesc de la lecții, acolo unde nu sînt asigurate 
materiale bibliografice pentru studiu, nu 
există caiete de studiu, săli etc., nu te poți 
aștepta la un nivel înalt al Invățămîntului 
politic.

Organele conducătoare U.T.M. pot acorda 
organizațiilor de bază U.T-M. un mare aju
tor practic în ceea ce privește munca organi
zatorică necesară bunei desfășurări a cercu
rilor și cursurilor politice astfel ca lecțiile Și 
seminariile să se țină în zilele stabilite, să 
nu se admită rămînerea în urmă a cercurilor 
politice față de programul fixat

Trebuie acordată o atenție deosebită asi
gurării tuturor cursanților cu materiaieie 
bibliografice necesare studiului lor.

Comitetele regionale, raionale și orășenești 
precum și comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. pot și trebuie să Îmbunătățească con
ducerea Invățămîntului politic, să întărească 
controlul asupra muncii cercurilor și cursu
rilor politice. In această direcție, trebuie in
tensificată munca politică printre cursanți 
pentru îmbunătățirea frecvenței lor la cercu
rile și cursurile politice, trebuie asigurată 
frecvența regulată a propagandiștilor. Comi
tetele raionale și orășenești U.T.M., trebuie 
să ridice ro'ul organizațiilor de bază U.T.M. 
și a adjuncților cu învățămîntul politic în 
conducerea invățămîntului politic, indieîndu- 
le să ia în discuția adunărilor generale, a 
ședințelor de comitet problemele conținutului 
învățămîntului politic.

Organele U.T.M. sînt datoare să cunoască 
bine situația de fapt din învățămîntul poli
tic, să conducă efectiv această muncă, să 
lupte pentru îmbunătățirea calității semina
riilor cu propagandiștii și să dezbată regulat 
problemele privitoare la calitatea și conținu
tul în învățămîntul politic, ta ședințele de 
birou, în plenarele comitetelor regionale, 
raionale și orășenești U.T.M. Controlul tre
buie însă îmbinat cu acordarea pe loc a aju
torului direct necesar înlăturării lipsurilor 
constatate în munca unor propagandiști.

Partidul a încredințat organizației U.T.M'. 
sarcina de a înarma continuu cadrele noas
tre, utemiștii și masele largi ale tineretului 
cu mărețele idei ale marxism-leninismului, 
cu -hotărârile partidului și guvernului nostru. 
Comitetele 
comitetele 
trebuie să 
credințate 
mijloacele 
mântulul politic

regionale, raionale, orășenești șt 
organizațiilor de bază U.T.M. 
fie la înălțimea acestor 
de partid, asigurînd 
conducerea concretă 

de organizație.

sarcini în- 
prin toate 
a învăță-

Delegația Partidului Muncitoresc Romîn la cel de al Il-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Azi încep la Varșovia lucrările celui de al 
Il-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Delegația Partidului Muncitoresc Romîn 
la cel de ai[ Il-lea Congres al Partidului

Muncitoresc Unit Polonez este formată din 
tovarășii I. Chișlnevșchi, secretar al Comi
tetului Central al P.M.R. și Gh. Necula, prim 
secretar al Comitetului orășenesc București 
al P.M.R, (Agerpre6) |

unui nou război 
(pag. 4-a) 

dintre popoarele 
factor important

Prietenia permanentă 
german și polonez 
pentru pacea și securitatea Europei 

(pag. 4-a)

Pentru succesul campaniei agricole de primăvară

C H E M A R E A
Comitetului regional București

al Uniunii Tineretului
Către,

toți tinerii muncitori, tehnicieni și ingi
neri, din întreprinderile din Capitală, din cen
tre mecanice de reparat mașini agricole, gos
podării agricole de stat, stațiuni de mașini 
și tractoare, tineri colectiviști și țărani mun
citori din raioanele sătești ale regiunii Bucu
rești

Dragi tovarăși,
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 

Romine și Comitetul Centrai al Partidului 
Muncitoresc Rornin, au publicat Hotărîrea 
cu privire la pregătirea și executarea la timp 
și in bune condițiuni a lucrărilor agricole din 
primăvara anului 1954. In această Hotărire. 
sînt oglindite mărețele sarcini ce revin oa
menilor muncii pentru creșterea producției, 
pentru obținerea unor recolte 'bogate, pentru 
asigurarea plinii poporului.

In anul trecut, tinerii muncitori din regiu
nea București, au obținut succese importante 
:n campaniile agricole, iar tinerii muncitori 
din Capitală, au participat cu entuziasm Ia 
a'țiunea^de stringerea reco’.teL Din rîndul 
tinerilor muncitori din agricultură, au pornit 
inițiative prețioase care au contribuit la obți
nerea unor recolte bogate.

iOu sprijinul organizațiilor de partid și 
U.T.M. tinerii din G.A.S. „Dumitru Marinescu-* 
raionul Roșiorii de Vede și S.M.T. Anghelești, 
raionul CrevedLa, au inițiat cuplarea mai 
multor mașini agricole la un tractor, ceea ce 
a permis folos'rea întregii capacități de lucru 
a tractoarelor, justa repartizare a brațelor de 
muncă și realizarea de însemnate economii.

In scopul folos’ril terenurilor necultivate, 
tinerii din comuna Smgureni, raionul Mihăi- 
lești, au pornit la identificarea terenurilor vi
rane șl tnsămînțarea lor.

UTEMIȘTI ȘI UTEMISTE, 
TINERI ȘI TINERE!

Partid și Gu- 
al campaniei

întreprinderile 
de reparații e

Comitetul regional București U.T.M. vă 
cheamă să luptați cu tot elanul vostru tine
resc, pentru a contribui la traducerea în viață 
a mărețelor sarcini trasate de 
vern, pentru succesul deplin 
agricole de primăvară.

a. — Tineri muncitori din 
metalurgice prelucrătoare și
mașinilor agricole, tineri din toate întreprin
derile Capitalei noastre 1

Luptați pentru realizarea In cele mal bune 
condițiuni a pieselor de schimb și a reparații
lor la mașinile agricole.

Dațl toată atenția livrării în termenul pre
văzut a îngrășămintelor chimice și 
lalte materiale necesare efectuării 
agricole (substanțe pentru tratarea 
lor, combustibil, articole de fierărie

Tineri din întreprinderile de transporturi 
pe cale ferată șl auto, nu precupețiți nid un 
efort în muncă pentru a aduce contribuția 
voastră la buna desfășurare a transporturilor 
necesare campaniei agricole.

a celor- 
muncilor 
semt.nțe- 
etc.).

Muncitor
Tineri, urmați pilda patrk'ică a tinerilor 

de la uzinele -23 August", „Mao Țze-dun" și 
„21 Decembrie", ca"e au plecat voluntar a 
S3te pentru a sprijini ac; unea de prcgătîne 
și desfășurare a camparie: agricole de pri- 
măvarâ. In munca șt lupta voastră 
exemplul tinerilor comsomoEț:’ 
marea Partidului Comunist al 
vietke, au plecat din fabrici ți 
țelenească milioane de hectare pământ â 
nuturile Altai, Siberia, Kazahstan ți 
Volga

b. — Tineri din centrele mecanice de 
parat mașini agricole, SALT, ț: G-A.S. I

Sprijiniți cu toate puterile voastre ccga-.L 
zarea lucrului pe schimburi P*-1'-"-1 
la timp și In bune condr/unT* a reparațiilor, 
pentru obținerea unor recolte bune.

Extindețl acțiunea de recondiționase a p:e- 
selcr, pentru mașinile agricole, folosind pe 
scară tot mal largă metoda sovietică Cuz- 
nețov.

Participați la justa repartizare a sarcintloc 
de plan pe brigăzi, tractor și schimb, și lu
crați cu tot avîntul vostru tineresc, pentru 
îndeplinirea la timp a acestor sarcini.

Folosiți în campania de primăvară, întrea
ga capacitate de lucru a mașinilor agricole, 
aplicați și extindeți inițiativele tinerilor de 
la G-A.S. „Dumitru Marinescu" ți SALT. An
ghelești de mecanizare a lucrărilor agricole.

Fiți fa primele rînduri în acțiunea de pre
gătire și ridicare a nivelului tehnic ți p*o- 
fesional, pentru folosirea și buna întreținere 
a mașinilor agricole.

c. — Tineri din gospodăriile agricole co
lective și întovărășiri agricole!

Luptați pentru o mai bună organizare a 
muncii șl dați toată atenția întăririi discipli
nei pe locul de muncă pentru a fi pildă în 
bătălia îndeplinirii sarcinilor de plen. Pent-u 
extinderea regulilor agrotehnice, strîngeți tot 
mai mult legăturile dintre brigăzile de cîmp 
și brigăzile de tractoare din. S.M.T.

UTEMIȘTI Șl UTEMISTE, TINERI 
DIN GOSPODĂRIILE AGRICOLE COLEC
TIVE ȘI ÎNTOVĂRĂȘIRI AGRICOLE, DIN 
GOSPODARII AGRICOLE DE STAT ȘI 

_ S.M.T, TINERI ȚĂRANI MUNCITORI CU 
Gospodarii individuale.

Fiți in primele rindun ale luptei 
aplicarea Hotăriril Guvernului și a 
tahu Centra! al P .'LR. cu privire la 
rea și executarea la timp și în bune coodi- 
țiani a lucrărilor agricole din priinăv«ra anu
lui 1954.

Luptați pentru obținerea recoltelor bogate 
la ha., apEcînd metodele agrctoonice avan
sate: pentru menținerea epe: provenite din 
topirea zăpezii, grâparea arăturilor și semă
năturilor de toamnă Imediat după rvtntarea 
pămîntuluL aplicînd cu pricepere fagrâțămin- 
tele naturale

încercați puterea de germinație a sermnțe- 
ior ți participați la acțiunea de tratare ți ee- 
lecțkxjare a semințelor.

urmați 
care la che- 

Uniunil So- 
uzine. «ă d-s-

re-

---- d-
■narea

pentru 
Com:te- 
pregăti-

Coatriboiți activ ’-a teminarea arăturilor 
de primăvară, conform epoclor stabilite.

Lhotaț: pentru aolicarea Hotâririlor Par'.i- 
dahn și Guvernului cu privire la sporirea re
colte: de porumb la ha„ prin extinderea me
tode: de Insămințare a ponunbulu: !n cuiburi 
așezate în pătrat; a plice rea prașilei la timp 
șl executarea copilitului la porumb conform 
indicațiilor agrotehnice, efectuarea polenizării 
artificiale; executarea fa bune condițiuni a 
lucrărilor pe loturile stabilite ta vederea ob
ținerii semințelor de poramb hibride.

Luptați pentru sporirea recoltei de carto;: 
la ha„ iaroviztnd cartofi' pentru sămtnță, 
plantarea cartofilor în cuiburi așezate ta pă
trat și extinderea cultivării cartofilor de vară.

Folos';: îngrașăminteie naturale șl In pri
mul rind cenușa care asigură un spor mare 
de recoltă de cartofi la ba.

Fiji ta primele rfaduri pentru mărirea pro- 
dtxție la hectar la sfecla de zahăr, Boarea 
soarelui, fasole; plante industriale etc.

UTEMIȘTI $1 UTEMISTE.
TINERI ȘI TINERE,

Luptați pentru sporirea producției de 
gume șl zarzavaturi pentru 
□emenitor muncii din Capitală.

Fiți exemplu in organizarea cri 'mai bună 
e muncii !n cadrul brigăzilor șl a echipelor 
din G-A-S. și G-A.C. Munciți cu elan, luptați 
pentru extinderea plantării răsadurilor de le
gume în ghivece nutritive.

Participați activ la plantarea $i Îngrijirea 
pomilor fructiferi șl a viilor, în vederea creș
terii producției de Iructe și struguri.

Pentru mărirea bazei furajere, urmați 
exemplul tinerilor din comuna Smgureni, 
pentru identificarea și darea fa folosință e 
terenurilor virane.

Tinerii ingineri, tehnicieni șl agronomi au 
datoria să răspindească In masa țărănimii 
muncitoare; experiența șl metodele înaintate 
fa agricultură, să ajute ia buna orgatrzare a 
muncilor agricole ți să sprijine cu toate 
forțele, fapta pentru economiL

Tineri muncitori, tehnicieni ș: ingineri din 
întreprinderile ți instituțiile dîn Capitală,1 
dațl sprijin frățesc tovarășilor voștri dela i 
sate în bura pregătire a lucrărilor agricole.

Utemiști, fiți alături de membrii de par- ; 
tid. de deputății sfaturilor populare și de- ; 
legatele de femei fa fruntea întrecerilor so
cialiste și patriotice.

Puneți toată capacitatea voastră, tot ela
nul vostru tineresc pentru a face ca regiunea 
București să fie în fruntea muncilor agricole |

Sub 6teagul întreceri: socialiste și pa- ' 
tr oțios, pentru succesul campaniei de primă- ‘ 
veri, pentru extinderea metodelor avansate I

LA LUPTA PENTRU O RECOLTA ÎM
BELȘUGATA!

COMITETUL REGIONAL 
BUCUREȘTI al U.T.M.

le-
aprcvizionarea

Ședința plenară lărgită a Comitetului Permanent
pentru Apărarea Păcii din R, P. R

La 9 martie a avut loc ședința plenară lăr
gită a Comitetului Permanent pentru Apăra
rea Păcii din R.P.R., consacrată discutării re
zultatelor Conferinței celor patru miniștri de 
externe de la Berlin.

In prezidiul ședinței au luat loc aad. AL 
Sadoveanu, președintele Comitetului Perma
nent pentru Apărarea Păcii din R.P.R., mem
bru in Consiliul Mondial al Păcii, acad. P. 
Constantinescu-lașl, vicepreședinte al Corni, 
tetuluî, acad. N. Hortolomei, I.P.S. Patriar.i 
Justinian Marina, prof. univ. Florica Mezin- 
cescu, membru în Consiliul Mondial al Păcii, 
Ligia Macovei, pi'.tor, laureat al Premiului 
de Stat, Ccistea Pantazi, secretar al Comi
tetului Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R.

Ședința a fost deschisă de acad. M. Sado
veanu, care a rostit un scurt cuvînt intro
ductiv.

A luat apoi cuvîntul acad. P. Constenti- 
nescu-lasi, tare a vorbit despre rezultatele 
Conferinței de la Berlin a miniștrilor de ex
terne ai celor patru puteri.

Subliniind interesul deosebit pe care l-a 
stîrnit Conferința celor patru miniștri deex- 
terne, vorbitorul a spus printre altele:

In prezent, partizanii păcii de pretutin
deni consideră că este necesar să-și dubleze 
eforturile, să ducă o luptă și mai perseve
rentă in vederea lărgirii acordurilor reali
zate la Conferință și a continuării discuții
lor pentru soluționarea problemelor nerezol
vate. De lupta dîrză a popoarelor depinde în 
ultimă instanță realizarea unei continue slă
biri a încordării internaționale.

Alături de luptătorii pentru pace din în
treaga lume — a continuat acad. P. Con- 
stantinescu-iași — poporul nostru salută șl 
aprobă cu căldură propunerile făcute de de
legația sovietică la Conferința de la Berlin.

Poporul român vede în tratatul genera: 
european cu privire ia asigurarea securității 
colective în Europa calea asigurării și întă
ririi securității țării noastre, calea preîn
tâmpinării renașterii militarismului german, 
de pe urma căruia poporul nostru a avut 
atît de suferit.

însuflețit de succesele obținute de forțele

Uniunea Sovietică ștcoc- 
dușmanii picii n-au re

tail

păcii, in frunte eu 
știeat de făptui că 
nunțat La încercările lor de a dezlănțui 
nou război mondial, poporul noslj va con
tinua cu și mai multă vigoare să fapte pen
tru micșorarea continuă a încordării ta re- 
la’.iile internaționale, pentru întărirea păcii 
șl prieteniei între popoare — e spus vorbi
torul fa încheierea expunerii sale.

După expunerea arad. P. Constaattaescu- 
lași a’J urmat discuții. Au luat cuvîntul mem
bri ai Comitetului Permanent pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R. șl invitați: acad. St 
Milcu, Costache Antoniu, artist al poporului 
din R.P.R., Ion Bartha, secretarul Comite
tului de luptă pentru pace al Regiunii Auto
nome Maghiare, preot Al. lonescu. Vicarul 
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, Con
stantin Doroftei, secretarul Comitetului ce 
luptă pentru pace al regiunii Iași, prof. univ. 
Florica Mezincescu și alții.

Vorbitorii au subliniat interesul deosebit 
cu căra oameni’ muncii din toate ramurile 
de activitate de pe tot cuprinsul țârii au 
•urmărit lucrările Conferinței de la Berlin și 
adeziunea totală manifestată de ei față de 
propunerile delegației Uniunii Sovietice, me
nite a asigura pacea și securitatea tuturor 
popoarelor.

Participanțiî Ia ședință au votat apoi tex
tul unei moțiuni în care se spune :

Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din Republica Populară Romînă, făcin- 
du-se ecoul voinței de pace a poporului ro
mîn, își exprimă satisfacția pentru faptul că 
după o îndelungată întrerupere au fost relua
te discuțiile între marile puteri in cadrul 
Conferinței de la Berlin.

Schimbul de păreri ce a avut loc cu pri
lejul Conferinței a contribuit la lămurirea 
pozițiilor diferitelor state față de o serie de 
probleme internaționale și a dus la realiza
rea de acorduri asupra unora dintre proble
mele discutate. Vedem în acest fapt o nouă 
confirmare ,a ’deii promovate ani de-a rin- 
dul de mișcarea mondială pentru pace, că 
nu există problemă Internațională litigioa
să care să nu poată fi rezolvată pe cale paș- i

• nid. fa aoeraș; timp, ce manifestăm re
gretul pentru iaptuț d U conferința de la 
i>er.tn un s-a ajuns la un acord tntr-o se
rie de ostiunl ș. In primul rind in iegă- 
tură cu protLema germana, principal pro
blemă d.ure cele ramase nerezo’.vate după 
terminarea râzboitirji.

Pentru cetățenii patriei noastre a devenit 
limpede tendința unor anumite cercuri din 
occident oe a reînvia militarismul german 
sub paravanul așa numitei „comunități de
fensive europene", Ignorind căzuin;e.e de 
pace ae pupoare.or Europei.

In contras: cu această politică, conferin
ța ce -a Ber.ia a oglindit odaia mai mu.t 
politica nc-'ila a Uniunii Sovietice, îndrep
tată spre iniztorarea primejdiei reînvierii 
rniâtarismuluf german și spre făurirea unei 
Germanii unite, democratice și iubitoare de 
pace.

Comitetul Permanent pentru Apărarea Pa
ct: din R.P.R. exprima sprijinul deplin al 
popocuiui nos-ra lața de propunerile con
structive a.e de.egației sovietice ,a conferința 
de ia Berlin, care au drept scop micșorarea 
incordar., internaționale. Comitetul pentru 
Apărarea Pacn d:n R.P.R. re.evă însemnă
tatea deoseo.ta a propunerilor sovietice de 
încheiere a unui trata general european cu 
privxe la asigurarea securității colective în 
Europa, propunere sprijinită cu multă căl
dură de către toți cetățenii iubitori de pace 
din patria noastră. Poporul romîn vede in 
propunerile sovietice cu privire la asigurarea 
securității colective :n Europa calea sigura 
pentru statornicirea păcii pentru înlăturarea 
pericoâu.u: reînvierii militarismului german, 
pentru normalizarea relațiHot economice, cul- 
turale ș: ștr.ițiiice intre țările Europei, pen
tru destinderea continuă a încordării in re 
lațiile internaționale.

Comitetul Permanent pentru Apărarea Pă
cii din R.P.R. cheamă pe toți luptătorii ac
tivi pentru pace din țara noastră să desfă- 
șoa-e o largă acțiune de lămurire asupra 
rezultatelor conferinței de la Berlin, mobi
lizând masele largi de cetățeni la lupta ac
tivă pentru întărirea cauzei păcii și priete
niei intre popoare. (Agerpres).

Au început însamîntatul 
orzului și ovăzului

Folosind timpul prielnic, țăranii muncitori 
din satele Oșand, Șauaieu, Roșiori, Nojo-id 
ți comuna Chișirid, din raionul Oradea, pre
cum și cei din Petid, Homorog și Ținea, din 
raionul Salonta, au început însămînțatul or
zului și ovăzului. Numai într-o singură zi au 
lost însămînțate in aceste sate aproape 18 
hectare cu orz și ovăz.

In comuna Nojorid, fruntași atît la pregă. 
tiri cit și ia începerea însămințărilor au fost 
deputății sfatului popul/ir comunal. Deputat 
tul Dumitru Zsabo a însămînțat 2 ha. cu orz, 
șupralață pe care el a transportat încă din 
ianu-arie peste 15 tone gunoi de grajd. Ur- 
mind exemplul lui. țăranul muncitor Dumi
tru Biejan a însămînțat un hectar și 10 ari 
cu orz, iar Gheorghe Popa și Catița Achim 
au însămînțat fiecare între 80 și 90 de ari cu 
ovăz.

In dorința de a obține recolte bogate, ță. 
ramii muncitori din comuna Nojorid aii cu. 
ratat din vreme semințele și au transportat 
îngrășăminte naturale pe o suprafață de 65 
hectare teren arabil.

s I



Mai i uită atenție folosirii îngrășămintelor naturale
„Cauze obiective"

Iată-ne ajunși la sediul sfatului popular 
din comuna Lipla. Paznicul ne-a informat că 
putem sta de vorbă cu tovarășul Ghițu Tra
ian, secretarul sfatului popular al comunei.

După ce ne-am prezentat și a aflat pentru 
ce sîntem veniți, secretarul rămase mirat.

—' Pentru că ați venit, o să vedem ce se 
poatfe face, dar se vede treaba că <aiți plecat 
pre a'din timp pentru așa ceva.

Clfrftț discuția s-a apropiat de problema 
pentru’care venisem, secretarul începu să 
înmoaie vorba. Asta deoarece trebuia să ne 
informeze despre munca și măsurile luate de 
comitetul executiv al sfatului popular pen
tru ca țăranii muncitori .-să facă platforme 
pentru depozitarea bălegarului de grajd și a 
celeilalte îngrășăminte naturale. Era peste 
puterile secretarului, de pildă, să ne vorbească 
despre numele acelor țărani muncitori care 
și-au făcut .astfel de platforme sau despre 
acei care au cărat gunoiul de grajd pereîmp.

— La noi în comună e un vechi obicei pe 
care o să-l aflați de la alții, dacă veți poposi 
mai multă vreme aici, sp«se secretarul după 
u« timp. E drept poate :ă e și lipsa noastră 
că treburile se petrec așa; dar chiar dacă am 
fi încercat să-i lămurim, oamenii tot nu s-ar 
fi dumerit așa de lesne. E greu, dar ce poți 
face? Cred că ați trăit cîndva la sate și știți 

-ce înseamnă obiceiurile, adăugă el.
Secretarul prinse mai multă sămînță de 

vorbă cînd băgă de seamă că 11 ascultăm cu 
interes și continuă să ne povestească. — Apoi 
trebuie să știți dumneavoastră tovarăși, că Ia 
noi în comună gunoiul totuși se folosește 
dar nu așa cum știu eu că recomandă știința 
agricolă, agrotehnica nouă. Cel din comune 
asta nu țin seamă de știință, nici cit negru 
sub unghie. Și secretarul începu cu și mai 
multă poftă să învinuiască țăranii muncitori 
din comună că nu- și fac platforme <în care să 
strîngă gunoiul de grajd, că o mare cant' 
tate de gunoi, este aruncat la marginea satu
lui, să-l bată vântul și ploile. Păi cum să 
mai priască gunoiul ăsta culturilor, zise fu
rios secretarul, dacă a fost secătuit de 

•tot ce era mai bun in el? Și atunci ziceți 
și dumneavoastră ce poți să spui ? Iaca am 
cărat și gunoi ;pe loc, însă tot recolte slabe 
am obținut. Vocea secretarului deveni și mai 
tare. — Ce ar putea să spună de exemplu 
țăranul cu gospodărie mijlocie Nica Con
stantin, continuă el, decît ceea ce spuneam eu 
adineauri. El a cărat pe loc destul gunoi de la 
marginea satului. Dar foloase? Tot 1000 kg. 
grîu la hectar. Aici secretarul sfatului popular 
începu să intervină cv exemple „științifice'' 
încercând să ne convingă că nici odată băle
garul de grajd din grămezile de la marginea 
comunei nu va prii recoltelor.

Măgulit de vastele sale cunoștințe în do
meniul agricol și convins că a reușit să ne 
dovedească și nouă acest lucru, secretarul 

•■privi apoi spre biroul său doldora cu registre, 
dosare, acte etc. Un curent rece ii înfiora iot 
corpul cînd se gândi că poate vorbise cam 
mult și că vor fi încondeiați la gazetă și cei 
de lasfiatul popular comunal și poate chiar 
și el. »

Alungă însă repede acest gind și se în
veseli :

— Ei, dar e bine să cunoașteți și cele bune 
din comuna noastră. Avem unele realizări.

Acum secretarul începu să ne povesteas
că ou nesaț despre munca însuflețită a colec
tiviștilor din comuna lor.

— Aci, la cîțiva pași, se află gospodăria 
colectivă „Victoria Socialismului'". Tovarășii 
colectiviști încă de la înființarea g-socre-te: 
string tot bălegarul animalelor, cenușă, paiele 
de așternut în platformă ; vara pun ch'ar și 
țărînă amestecată cu paie și bălegar. Acum 
el au și lînceput să care din platforme îngră- 
șămtotele pe terenurile gospodăriei. Pe ei să-i 
daiți în ziar. Și să mai scriți acolo... Și se
cretarul făcu la repezeală o socoteală ; va să 
zică doisprezece saci înmulțit cu șaptezeci 
și cinci fac nouă sute — că au obținut în anul 
trecut 900 kjg. de grîu la pogon.

Dar secretarul sfatului popular a ocolit să 
ne povestească mai departe despre slaba ac
tivitate a agentului agricol comunal Bondea 
Gheorghe, care neglijează sarcina folosirii 
îngrășămintelor naturale.

Nu ne-a vorbit tovarășul secretar nimic 
despre așa-zisul ghinion că de fiecare dată 
in cadrul adunărilor cu deputății „se scapă 
din vedere" discutarea problemei folosirii 
gunoiului de grajd. Ne-ar fi povestit el, to
varășul secretar și despre tovarășa Maria 
Popescu, directoarea școlii elementare din 
comună și alții, care țin conferințe la cămi
nul cultural în cadrul cercului miciurinist, 
dar și-a dat omul seama că în toate confe
rințele ăstor tovarăși nu s-a pomenit un cu
vin! despre importanța folosirii îngrășăminte 
lor naturale.

Dacă n-air fi fost nevoie exemple, bată-’.e 
norocul, ne-ar ‘mai fi povestit el, tovarășul 
secretar câte ceva. Nu e om rău de altfel. Și 
pe cit se pare nici scump ta vorbă.

lin comuna Lijpia există un număr însemnat 
de utemiști și tineri țărani muncitori. Tova
rășul Chirea Vasile, secretarul organizației 
de bază U.T.M. și tovarășul Matei Ștefan și 
Drăighici Georgeta, membri în comitetul or
ganizației de bază U.T.M. au privit cu nepă
sare sarcina de a îndruma tineretul pentru 
a-și face platforme în care să strîngă gu
noiul de grajd și să nu-' arunce la margi
nea satului. In general, la fel ca sfatul popu
lar, organizația de bază U.T.M. a activat 
slab în această direcție.

Sirîngerea gunoiului de grajd în platforme 
și folosirea lui integrală în vederea obținerii 
recoltelor bogate fac parte dm preocu? 
cele mai de seamă ale oamenilor muncii din 
agricultură acum în pragu' primăverii.

Sfatul popular și organizația de bază 
U.T.M. din comuna Lipla trebuie să participe 
cu însuflețire la această muncă patriotică 
dusă de țărănimea muncitoare. Să ia acum 
cît imai este vreme toate măsurile corespun
zătoare pentru ca să se pună capăt pentru 
totdeauna subaprecierii importanței îngrășă
mintelor naturale. Țăranii muncitori din a- 
ceastă comună trebuie să fie sfătuiți și în
drumați de către sfatul popular șl organiza
ția de bază U.TjM. să prețuiască și să folo
sească așa cum se cuvine marile cantități 
de gunoi de grajd de care dispun. Să li se 
explice țăranilor muncitori că numai guno
iul păstrat în platforme le poate asigura 
îngrășămintele necesare pentru obținerea u- 
nor recolte bogate.

Pe marginea situației din raionul Buzău

Recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri al R.P.R. și Comitetului Central 
al P.M.R. cu privire la executarea la timp șl în bune condițiuni a lucrărilor agri
cole din primăvara acestui an, cheamă pe țăranii muncitori cu gospodării mici și mij 
locii să-și sporească eforturile în vederea asigurării unor producții sporite la hectar. 
Un factor important care este menit să contribuie la asigurarea belșugului recolte
lor, îl constituie și folosirea îngrășămintelor naturale — gunoiul de grajd și cenușa. 
Pentru a urmări contribuția unor organe și organizații de bază U.T.M. în această 
direcție, ziarul nostru a organizat un raid anchetă în raionul Buzău.

Publicăm mai jos aspecte culese de brigada raid a ziarului nostru:

In comuna Simileasca se folosesc intens 
îngrășămintele na urale

In comuna Simileasca,. ță
ranii muncitori dau o mare 
atenție folosirii gunoiului de 
grajd deoarece imprăștierea 
lui pe cîmp le aduce sporuri 
mari de recoltă. Sfatul popu
lar comunal și organizația 
de bază U.T.M. din această 
comună, pe lingă făptui că 
și-au prevăzut în planurile 
lor de muncă sarchii in le
gătură cu strîngerea și tran
sportul . gunoiului de grajd 
pe cîmp, au desfășurat toto
dată o susținută activitate hi 
rîndul țăranilor muncitori și 
a tinerilor țărani munc'tori 
din comună, sfătuindu-i să-ți 
facă platforme și să strîngă 
odată cu bălegarul șr mustul 
de bălegar și celelalte îngră
șăminte naturale Utemista 
Elena Zamfir, secretara sfa
tului popular, dă o deosebită 
atenție acestei probleme De 
fiecare dată cînd merge prin 
sectoarele comunei sau acasă 
lia țăranii muncitori nu 
scapă din vedere această 
problemă.

Comitetul executiv al sfa
tului popular comunal în a- 
dunările sale cu deputății 
sfatului popular comunal, a- 
nalizează printre altele și ac
tivitatea desfășurată în pri
vința bunei păstrări de către 
țăranii muncitori a îngrășă
mintelor naturale.

Intr-una din adunările ți
nute cu deputății comunali, 
deputata Irina Popa a pre
zentat un referat în care a a- 
rătat că la început nu reușea 
să îndeplinească Ln întregime 
această sarcină. Unii țăran' 
muncitori-spuneau că gmrie 
de grajd se poate păstra Ia 
fel de bine în grămezi. fără 
platformă. Deputata a des
fășurat o intensă activitate 
și a reușit să convingă pînă 
în cele din urmă, pe flecare 
țăran muncitor de foloasele 
ce le aduc p'atformole.

Pentru aceasta ea a orga
nizat o consfătuire ia care 
au participat majoritatea ță
ranilor muncitori din secto
rul ei. Aici țăranul nurorilor 
Tânase Rimnicean’j a arătat 
că gunoiul păstrat in platfor
mă aduce mari foloase pă- 
mintului. Apoi el a continua: 
să explice celor de față că 
în anii trecuți obținea pro
ducții mici de legume și zar
zavaturi. Aceasta se datora 
și faptului că nu dispunea

de un gunoi de grajd bine 
putrezit, mraniță, care să 
conțină destule substanțe 
hrănitoare pentru a ajuta 
creșterea și dezvoltarea plan
tei. „In anul 1953, spunea 
țăranul muncitor Tănase 
Rîmniceanu, cînd am început 
să car pe cîmp gunoi de 
grajd din platformă, am ob
ținut de pe cei 63 arii a- 
proape 20.000 kg. de legume 
șl zarzavaturi".

Dovedind țăranilor munci
tori prin exemple practice 
necesitatea platformelor pen- 
tru strîngerea gunoiului de 
grajd, deputata Irina Popa a 
reușit să convingă majorita
tea țăranilor muncitori din 
sectorul ei să-și păstreze gu
noiul de grajd și ee'elalte 
îngrășăminte naturale numai 
în platforme. Pentru a însu
fleți și maj mult țăranii mun
citori în această acțiune, to
varășa Irina Popa și-a fă
cut ș: ea o platformă cu o 
capacitate de 8 tone în care 
a depozitat pînă acum o ma
re cantitate de îngrășăminte.

Rodnica activitate a sfatu
lui popuiar comunal și a or
ganizației de bază U.T.M. 
este dovedită de faptul că 
majoritatea țăranilor munci
tori și-au făcut platforme, iar 
pînă Ia data de 27 februarie 
au cărat pe rfmp aproape 
1400 tone gunoi de grajd.

Dacă în acest an țărani- 
muncitori din comune Sitni- 
■easca prețuiesc mal mult 
decît in ceilalți ani folosirea 
îngrășămintelor, aceasta se 
mai datorețte unor fapte 
deosebit de semnificative. 
Iată numai un exemplu. De 
multă vreme in această co
mună predomina îdeea că în. 
grâțămintele naturale trebuie 
să le folosească numai aceia 
care au grădini de legume 
și zarzavaturi. pentru câ în
grășămintele acestea privesc 
numai aceste culturi In anul 
1952 țărani: muncitori Gheor
ghe P. Stana, Benone Cos’ea 
ș: alții ș:-au fâmt platforme 
ie gurci iar n primăvară aa 

împrăștiat gv-ohi de grajd 
pe locurile Insâmînțate cn 
culturi cerealiere. La recolta
re ei au obținut producții de 
grîu și porumb care au în
trecut pe cele obținute de 
ceilalți țărani muncitori din 
comună. In anul 1953 îngră
șămintele naturale au fost

120 de tone de gunoi de grajd

folosite de mulți țărani mun
citori din comună pe locurile 
cu culturi cerealiere. Aceasta 
a avut ca rezultat că aceia 
care au folosit îngrășămin
tele naturale au obținut peste 
2000 kg. grîu la hectar și 
peste 1800 kg. porumb la 
hectar, adică cu 200-300 kg. 
la hectar mai mult decît cei
lalți țărani muncitori.

Apreciind acțiunea de folo
sire a îngrășămintelor natu
rale ca o condiție importantă 
în vederea obținerii umăr 
producții sporite la hectar, 
organizația de bază U.T.M. 
din Simileasca, a întărit, sim
țitor activitatea sa în aceas 
tă direcție. Membrii biroului 
organizației de bază U.T.M 
au pus în discuția adunări' 
generale această probiemă 
și au studiat căile prin care 
utemiștii și tinerii își pot a- 
duce contribuția în vederea 
sprijinirii acestei acțiuni.

Pentru a desfășura o acti
vitate cît mai rodnică, inte
rniștii au primit sarcina să 
muncească alături de agita 
tocii din comună, pentru a 

convinge pe tinerii țăran' 
muncitori să-și construiască 
platforme pentru gunoi. Or
ganizația de bază U.T.M. a 
cerut fiecărui utemist să do
vedească tinerilor prin exem
plul personal necesitatea fo
losirii gunoiului de grajd 
și a cenușei. Utemidu- 
Ion R. Ungureanu a consti
tuit un bun exemplu oentru 
tinerii și țăranii muncitori 
din comună. Ei a consfuit 
printre primi; din comună în 
anul 1953. o platformă pen
tru strîns gunoiul de grajd 
iar în anul acesta s-a numă
rat tot printre cei dinții ia 
transportul gunoiului de 
grajd pe ctmp. Astfel de 
exemple au constituit și ute
miștii Bosturescu Constantin. 
Dragomir Constantin. ti" arul 
țăran muncitor Bucur Victor 
Și alîh.

Mobilizând și todrucntad 
utemiștii șt tinerii să-ș; iacă 
platforme In vede-ea fotaferțl 
ragrășărninteJor na "ara le șf 

potsiUrizinda-i pe ce. care iș
*4Â_ 

dovedește câ apreciază yc- 
b!ema jngrășânnnreEOr natu
rale ca o sarcina importantă, 
’a îndeplinire» căreia esîe 
chemat sâ oatiope și tine
retul.

numai pe hîrtie

• In jurul orașului Buzău suprafața 
cultivată cu legume și zarzavaturi va 
crește cu 15 hectare față de anul 1953. 
Prețuind importanța folosirii îngrășămin
telor naturale, tînăra tehniciană legumico
lă Manole Elena, de la secția agricolă a 
sfatului popular raional desfășoară o in
tensă activitate în rîndul grădinarilor, ex- 
plicîndu-le importanța folosirii acestui în- 
grășămînt. In scurt timp rezultatele mun
cii desfășurate de tînăra tehniciană au 
început să se arate. Numai pînă la data 
dp 25 ianuarie se transportase pe tere
nurile legumicole peste 1665 tone de gu
noi de grajd evidențiindu-se în mod deo
sebit grădinarii Neagu Dumitru, Panciu 
Gheorghe. Nicolaie Serdin și alții.

„Scînteia tineretului"
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Țăranul cu gospodărie 
mijlocie Ion N. lonașcu, din 
comuna Stîlpu, fiind sfătuit 
de un inginer agronom de 
la Sfatul Popular al raionu
lui Buzău, și-a făcut în 
toamna anului 1952 o plat
formă în care a depozitat 
tot bălegarul de la vite 
și cenușa. Cînd a sosit 
primăvara anului 1953, cînd 
pămintul nu era încă des- 
ghețat, tovarășul Ion lo
nașcu a și transportat gu
noiul care se strinsese în 
platformă, imprăștiindu-1 uni. 
form pe o suprafață de un 
hectar care fusese însă- 
mînțat în toamnă eu grîu. 
Cînd s-au cules roadele, 
Ion N. lonașcu a fost prin
tre primii țărani muncitori 
din comună care a obținut 
peste 2.000 kg. de griu la 
hectar

Sint multe exemple care 
pot dovedi pe deplin cît de 
mult priesc plantelor ir.gră- 
șătnmtele naturale și ce mari 
foloase aduc ele celor care 
le întrebuințează.

Țăranii muncitori din co
muna Stîlpu dispun de în
semnate cantități de băle
gar și cenușă; dacă acestea 
ar fi folosite în intregime. 
ar aduce foloase nebămiite. 
Sfatul popular al comunei 
Stîlpu avea datoria să popu
larizeze exemplul țăranului 
muncitor lonașcu, în riodul 
celorlalți locuitori din comu
nă și să-i îndrume să de
poziteze îngrășămintele în 
astfel de platforme.

Tovarășul Ionescu V. Ion. 
președintele sfatului popular 
comunal, afirmă că sfatul 
popular prețuiește importanța 
folosirii gunoiului de grajd 
și-i dă atenția cuvenită. Pen
tru a-și întări și mal mult 
afirmația, tovarășul președin
te face dovada cu ,plănui de 
măsuri" întocmit in vederea 
pregătirii și desfășurării 
muncilor agricole de primă
vară în care este prevăzut 
transportarea pe cîmp a 
unei cantități de 120 de 
tone gunoi de grajd.

Dacă ar fi să judecăm 
după acest plan, atunci, „to
tul merge bine". Faptele însă 
ne dovedesc cu totul alt
ceva.

Să «numărăm aceste 
fapte. Atît tovarășul preșe
dinte și ceilalți tovarăși din 
conducerea sfatului popular 
cît și agenții agricoli Ca- 
taroiu Alex. și V. Miriță nu 
cunosc ce cantitate de gu
noi de grajd s-a- transportat 
pînă în prezent pe cîmp. 
De asemenea ei nu cunosc

numele țăranilor mușcători 
care și-au făcut platforme 
în vederea strângerii gu
noiului de grajd pentru 
a-l transporta și împrăș
tia pe cîmp. Locuitorii co
munei defin o suprafață de 
peste 3.000 hectare teren a 
rabil, iar marea majoritate 
a gospodăriilor dispun de 
animale. După o statistică 
care există la sfatul popular, 
reiese că în comună s-ar pu- 
tea stringe o cantitate de 
peste 500 tone de bălegar în 
timp de un an de zile ; dar, 
din această cantitate, nici 
un sfert nu se transportă pe 
cîmp, deoarece unii țărani 
muncitori irosesc bălegarul, 
aruncînau-1 Ia îrrtîmplare pe 
diferite locuri de la margi
nea comunei.

In comuna Stîlpu există 
o gospodărie agricolă de 
stat și un S.M.T., in care 
se găsesc specialiști in a- 
gricultură — ingineri și teh
nicieni, agronomi. Ei au da
toria șl dispun totodată de 
imense posibilități de a 
sprijini pregătirile pentru 
muncile agricole de primă
vară și in special de a popu
lariza în mijlocul țăranilor 
muncitori din comună im
portanța folosirii gunoiului 
de grajd. Din păcate însă 
tocmai sub ochii tovarășilor 
Ingineri și tehnicieni se pe
trec asemenea fapte.

Este semnificativ în a- 
ceastă direcție cazul țăra
nilor muncitori Manea Gh. 
Alexandru, Ion S. Du- 
mitrache și Ion Gr. Ca- 
targiu, care nefolosind gu
noiul de grajd au obținut în 
toam-na anului 1953 o pro
ducție medie la hectar între 
600—700 kg. grîu. Oare ase
menea fapte nu ar fi putut 
interesa și pe tovarășul in
giner Stănescu ca și pe teh
nicienii de la S.M.T.?

Pe această temă nu s-ar 
fi putut găsi oare un subiect 
pentru o conferință în legă
tură cu importanta folosirii 
gunoiului de grajd ? Deși în 
iama acestui ac la căminul 
cultural din comună s-au 
ținut nenumărate adunări 
obștești în care s-au discu
tat și probleme legate de 
agricultură, niciodată tehni
cienii de ia gospodăria de 
stat și de la S.M.T. nu au 
luat parte.

Organizația de bază 
U.T.M, din comuna Stîlpu 
cuprinde un număr de 56 
utemiști. De asemenea în 
comună se ocupă cu muncile 
cîmpului peste 150 de tineri

țărani muncitori. Aceasta 
dovedește că •eganizația de 
bază U.T..M. din comună ar 
fi puîut aduce o Importantă 
contribuție ta acțiunea de 
stringere și folosire a guno- 
iuhj; de grajd, dacă ar fi 
mobilizat și îndrumat pe 
utemist: și pe tinerii țărani 
muncitcrl sâ sprijine aceas
tă acțiune.

Sâ oglindim justețea aces
tui fapt numai cu un singur 
exemplu Utemistul V. 
Gheorghe a terminat printre 
primii pregătirile îc vede
rea începeri; muncilor agri
cole de primăvară. Dacă to
varășul V. Gheorghe ar fi 
fost îndruma; de organizația 
de bază U.T.M. să-șl facă 
platformă pentru strîngerea 
gunoiului de grajd, fără în
doială că un bun exemplu 
ar fi constituit și în această 
direcție

Comitetul organizației de 
bază U.T3I. își propusese 
să organizeze o adunare ge
nerală în care să ia în 
discuție ce trebuie să facă 
utemiștii și tinerii pentru 
pregătirea muncilor agri
cole din primăvară; însă 
această sa;cină nu se înde- 
jzli.nlse nici pînă la data de 
27 februarie. Comitetul or
ganizație de bază U.T.M. în 
frunte cu tovarășa Petre 
Maria secretara organizației 
de bază și tovarășii Manole 
Ion, Bura Gheorghe și Ba- 
raehe Elena din biroul orga
nizației. se fac vinovați și 
pentru faptul că nu au întoc
mit nici pe luna ianuarie și 
nici pe luna februarie planuri 
lunare de muncă ale organi
zației, lipsind astfe' utemiș
tii și tinerii din comună de 
îndrumare și sprijin în mun
cile pregătitoare pentru pri
măvară. Astfel petreeîndu-se 
lucrurile e și firesc ca munca 
utemiștilor și tinerilor în 
muncile ce se desfășoară în 
vederea primăverii să fie 
slabă.

Deoarece lucrările agricole 
din această primăvară cer 
din partea oamenilor muncii 
din agricultură eforturi spo
rite în vederea efectuării lor 
la vreme, comitetul executiv 
al sfatului popular din co
muna Stîlpu și organizația 
de bază U.T.M. trebuie să-și 
analizeze serios lipsurile gra
ve manifestate și să ia măsuri 
de îndreptarea lor; să con
sidere folosirea integrală a 
îngrășămintelor naturale de 
către țăranii muncitori . din 
comună, ca una din :ele mai 
importante sarcini ce le re
vine în perioada de față și 
care trebufește îndeplinită.

De ce nu mergeai 
în pas cu timpul?

Regulile minime agrotehnice recomandă 
folos:rea îngrășămintelor naturale, îndeosebi l 
a gunoiului de grajd și cenușei pentru . 
obținerea unor importante sporuri de pro- I 
ducție la principalele culturi agricole. Gu- I 
noiul de grajd, pe lingă faptul că este ieftin, I 
deoarece se găsește in mari cantități în 
fiecare gospodărie țărănească care crește 
animaie. are o valoare deosebită, fiind un 
îngrășămîint care conține toate substanțele 
necesare unei plante.

Pe terenurile nisipoase de pe lîngă rîuri, 
pe cele argiloasc din deal, cît și pe terenurile 
cultivate cu plante agricole din comunele de 
șes ale raionului Buzău, s-a dovedit cu exem
ple vii că folosirea gunoiului de grajd a- 
sigură producții superioare la hectar față de 
terenurile pe care nu s-a Împrăștiat acest 
prețios îngrășămînt.

Ln scopul folosirii gunoiului de grajd de 
către fiecare gospodărie agricolă individu
ală, secția agricolă a sfatului popular al 
raionului Buzău, inginerii agronomi și teh
nicienii de la această secție și de la unitățile 
agricole din raion aveau datoria să popu
larizeze în rîndul țăranilor muncitori, pornind 
de la exemple practice locale, importanța 
folosirii acestui prețios îngrășămînt. Pen
tru acest lucru, inginerii și tehnicienii de la 
secția agricolă a sfatului popular raional tre
buiau să fie nedespărțiți de teren mai cu 
seamă în perioada cînd țăranii muncitori 
se pregătesc pentru muncile de primăvară. 
In felul acesta e' ar fi venit în ajutorul 
țăranilor muncitori, învățîind.u-i cum trebuie 
-ă folosească gunoiul de grajd. Atît inginerii 
de la secția agricolă a raionului cît și 
inginerii și tehnicienii de la unitățile agricole 
din raion trebuiau să folosească hine perioa
da de iarnă, cînd, țăranii muncitori, 
avind mai mult timp liber, .pot să-și însu
șească multe cunoștințe de agrotehnică 
înaintată.

„Cursurile miciuriniste", adunările de la 
căminul cultural, serile lungi de iarnă pe 
zare țăranii muncitori și le petrec sfătuindu. 
se in grupuri despre treburile satului, sau ia 
șezători etc., iată cîteva din căile și posi- 
bilitătile prin care specialiștii din agricultură 
p-'t -propaga în rîndul țăranilor muncitori 
șri nța agricolă înaintată.

Trebuie stirpltă concepția învechită și dă- 
■jiâtoare a unor ingineri și tehnicieni a- 
g- '.omi de ia secția agricolă sfatului 

ar raional, că orice acțiune importantă 
cum ar fi de pildă și acțiunea folosirii îngră- 
șammtelcr naturale. nu se bucură de succe- 
sele dorite dacă nu se desfășoară intr-un 
cadru festiv.

Din această pricină, tehnicienii utemiști 
Ni-zu Dumitru, Popa Ion și tovarășii Pînzaru 
Simion și Nica Dumitru, cînd merg în co- 
m-_-ne nu pornesc discuții individuale cu 
țăranii muncitori despre problemele agricole 
cum ar fi de exemplu, transportul gunoiului 
oe c’rnp etc., ci așteaptă pentru astfel de 
discuții organizarea unor adunări obștești.

Ln general Trebuie precizat că activitatea 
inginerilor și tehnicienilor de la secția a- 
z-l: ■ a raionului precum și a celor de la 
■jnltâț le agricole din raion, desfășurată Ln 
rindurite țăranilor muncitori în problema 
fo-xsiri: ingrășămtodelor naturale este inexis. 
"e-țâ. Fer*nai. seefa agricolă a sfatului 
popular ș:-a :n tocmit ar plan de măsuri, 

în vederea sprijinirii desfășurării 
TmndJor de pri—âvară; ia fapt treburile 
stau cu totul aitfeL

Faptul că în comunele Srifou, Upia. Țln- 
teșt. CosTeșt: ș- încă altele din roionui 
Buzăm. țăranii muncitori ta loc să-și pună 
gunoiul in platforme, M adună mormane în 
carte ș: n primăvară H asvîrle la marginea 
satului, ne arată pe de-a-ntregu! lipsa de 
interes a secției agricole a sfatului popular 
raional care cunoaște în întregime această 
stare de lucruri inadmisibilă, dar nici nu se 
sinchisește. Oare pe cine așteaptă tovarășii 
de la comitetul executiv al sfatului popular 
raional să rină să ia asemenea măsuri pen
tru a îmbunătăți situația ?

Comitetul raional U.T.M. Buzău n.ar fi 
trebu * să privească cu atita nepăsare pro
sterna transportului gunoiului de grajd la 
cîmp Tovarășul Dinu Temistocle, secretar al 
comitetului raional U.T3L afirmă că a 
instruit pe activiști cu o serie de probleme 
ale pregătirii munzflor agricole de primăvară, 
aratindu-ie Ș> cum trebuie să sprijine organi. 
zațiiie de bază U.T.M. sătești acțiunea de 
folosire a îngrășămintelor naturale. Tovară
șul secretar a precizat printre altele că 
aceste probleme s-au discutat și într-o adu
nare de la comitetul raional ținută cu secre
tarii organizațiilor de bază U.T.M.

Dacă lucrurile s-au petrecut așa oum sus. 
ține tovarășul D. Temistocle, atunci dece 
organizațiile de bază U.T.M. din comunele 
Stiipu, Lipia și Uhneni nu cunosc sarcinile 
ce ie revin în munca de pregătire a cam
paniei agricole de primăvară? Dece organi- 
zațiiie de bază din aceste comune și din 
altele nu au mobilizat tinerii țărani munci
tori pentru a sprijini acțiunea folosirii 
îngrășămintelor naturale? Oare tovarășul 
Untea Dumitru și tovarășa Dascălu Mariete 
instructori ai comitetului raional U.T.M. au 
fost ei vreodată controlați de felul 
cum sprijină și îndrumează • organizațiile de 
bază U.T.M în sectoarele de care răspund în 
problema pregătirii campaniei de primăvară ? 
Credem că nu. Dacă tovarășul D. Temistocle 
și ceilalți membri din biroul comitetului 
raional ar fi controlat minuțios munca 
instructorilor comitetului raional, care stat 
cam certațj cu terenul tocmai acuim în pe
rioada de pregătire a muncilor de primăvară, 
ar fi știut că organizația de bază U.T.M. 
din comuna Stîlpu nu a întocmit plan de 
muncă nicj pe luna ianuarie și că in general 
contribuția multor organizații de bază U.T.M. 
în muncile de pregătire a campaniei este 
foarte slabă. Ar fi știut de asemeni că or
ganizațiile de bază U.T.M. din aceste co
mune nu au întreprins nici o acțiune în vede
rea mobilizării tineretului pentru a folosi 
îngrășămintele naturale.

La acest raid-anehetă au participat urmă
torii tovarăși: PETRE LUNGU, trimisul nos
tru, BUGHICI TITI, NICULESCU GHEOR
GHE. și Gh. STAMATE coresp. voluntari

• Urmînd exemplul agitatorilor comu
niști Radu Nicolescu și Ioan B. utemistul 
agitator Ungureanu Aurel, din comuna 
Uimeni desfășoară o intensă activitate în 
rîndul tinerilor țărani muncitori pentru 
a-și transporta gunoiul de grajd pe cîmp. 
Și această activitate a utemistului agi
tator este încununată de însemnate suc
cese. Fiind îndrumați de el, utemisuti Brăi- 
leann Stoica și tovarășii Durlea Dumitru 
și Constantin T. Dumitru, au fost primii 
din comună care șl-au transportat gunoiul 
de grajd pe cîmp.

» In comuna Bobocu, unii țărani mun
citori aruncă cantități însemnate de gu
noi de grajd la marginea satului. Aceste 
fapte stat îndeobște cunoscute de sfatul 
popular comunal și de organizația de 
bază U.T.M. dar aceste organe stau ne- 
păsătoare și nu explică țăranilor mun
citori foloasele ce le-ar aduce gunoiul de 
grajd irosit la marginea satului, dacă 
l-ar împrăștia pe locurile cultivate.

Studenții anului IV de la Facultatea de Economie Agrară a Institutului Agro
nomic din București au terminat cursurile. Cîteva luni îi mai despart de ziua cînd vor 
merge în satele de pe cuprinsul întregii noastre patrii să îndrume lupta țărănimii 
muncitoare pentru belșug. Pentru această zi ei se pregătesc acum cu multă rîvnă.

Iată-i pe studenții Margareta Ivanov, Ion Croitoru, Ioana Blej'dea, Ion Ena- 
che șl Ionescu Constantin, cercetînd într- unul din laboratoarele institutului, speciile 
diferitelor graminee.

Foto; CSIKOȘ EUGEN

In întîmpinarea Congresului 
al XlI-lea al Comsomolului

La 19 martie 1954, 
în capitala Uniunii 
Sovietice — Moscova 
— se vor desfășura 
lucrările Congresului al XlI-lea 
molului.

Congresul va asculta raportul

A. Finoghenov

•al Comso-

Congresul va asculta raportul de activi
tate al Comitetului Central al Comsomolu
lui și al comisiei de revizie, va discuta pro
blema modificărilor l'a statutul Comsomolu
lui, a muncii organizației de pionieri „V.L 
Lenin", va alege organele conducătoare ale 
Comsomolului.

In perioada premergătoare Congresului 
s-au desfășurat în toată țara adunări și 
conferințe de dare de seamă și alegeri care 
au analizat munca dusă de Comsomol pen
tru educația comunistă a tineretului, pentru 
mobilizarea forțelor sale în vederea îndepli
nirii directivelor partidului și guvernului. 
Dările de seamă și alegerile au arătat că 
Comsomolul întîrnpină cel de al XlI-lea 
Congres mai puternic ca oricînd, strîns un:t 
în jurul Partidului Comunist

Partidul Comunist se ocupă cu dragoste 
și grijă de tînăra generație. El educă tine
retul astfel, ca în rîndurile lui să' crească 
patrioți înflăcărați, viteji șf dîrji, plini de 
încredere ta victoria cauzei comunismului, 
capabili să învingă orice greutăți și obsta
cole pe drumul spre mărețul lor fel.

Tinerilor și tinerelor din Uniunea Sovie
tică le stat puse la dispoziție toate posibili
tățile pentru o muncă liberă, creatoare, pen
tru dezvoltarea aptitudinilor și talentelor 
lor. In școlile U.R.S.S. învață zeci de mili
oane de tineri. Peste 3 milioane de tineri și 
tinere studiază în institutele de învăfămînt 
superior și în școlile medii tehnice. Tineretul 
sovietic are la dispoziția sa 380.000 biblio
teci, 123.000 cluburi, mii de stadioane și săli 
de gimnastică.

Ca și toți cetățenii sovietici, tineretul 
Țârii Socialismului se bucură de mari drep
turi politice. Peste 130.000 de tineri cetățeni 
sovietici fac parte din sovietele de deputați 
ai oamenilor muncii.

La alegerile pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., care vor ax7ea loc la 14 martie, ca 
și în campaniile electorale trecute, Comso
molul se prezintă strîns unit cu Partidul Co
munist în blocul unic al comuniștilor și celor 
fără de partid. Comsomolul și tineretul par
ticipă activ la campania electorală. In ca
drul comisiilor electorale activează . multi 
tineri. Printre candidații propuși pentru So
vietul Suprem al U.R.S.S. există numeroși 
tineri. Dintre aceștia fac parte: metalurgistul 
comsomolist Mihail Privalov ■ din Kuznefk, 
comsomolista Anastasia Marinina, preșe
dintă a colhozului ,,Lenin" din regiunea 
Stalingrad, Alexandr Șeleipin — secretar al 
C C. al Comsomolului, inginerul comsomo
list Șukiufa Alekperova de la rafinăria 
„Stalin" din Baku, tînăra profesoară Robia 
Djuraeva din Tadjikistan și mulți alții.

Comsomoliștii și tineretul participă activ 
la îndeplinirea hotărîrilor C.C. al P.C.U.S. 
și ale Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care zau drept scop o puternică ridicare a 
agriculturii și a producției mărfurilor 
larg consum.

Organizațiile comsomoliste se ocupă 
desfășurarea întrecerii socialiste, introduc 
cu perseverență în producția agricolă meto
dele înaintate de muncă, cele mai noi reali
zări ale științei agronomice, ridică ta fața 
organizațiilor de partid probleme legate de 
îmbunătățirea muncii colhozurilor, S.M.T.- 
urifor și sovhozurilor.

Tinerele șj tinerii au răspuns cu înflăcărare 
la chemarea Partiduilui 
fășura larg lupta pentru 
turilor înfeleniite.

Tinerii patrioți, ca și 
din Uniunea Sovietică, 
importanță a 
Arînd și însămînțînd cu cereale milioane de 
hectare de noi terenuri în Siberia, Kazakhstan, 
in Ural și regiunea Volgăi, poporul sovie
tic va obține suplimentar peste un miliard 
de puduri de cereale; aceasta va permite să 
se ridice și mai mult bunăstarea oamenilor 
sovietici.

Comunist de 
valorificarea

toți oamenii 
înfeleg bine 

lucrărilor inițiate de

de

de

a des- 
pămîn-

muncii 
uriașa 
partid.

Comsomolul a fost 
întotdeauna un ajutor 
credincios al Partidu
lui Comunist. In anii 

primelor planuri cincinale, tinerele și tinerii 
sovietici au dat exemple de muncă plină de 
abnegație. La chemarea partidului, ei au 
construit giganți ai industriei socialiste, au 
înălțat orașe în taigă, au cucerit Arctica, au 
construit tunelurile metropolitanului din 
Moscova.

Tineretul sovietic păstrează cu cinste tra
dițiile glorioase ale Comsomolului leninist 
Mii de comsomoliști și-au exprimat dorința 
de a lua parte la valorificarea păimînturilor 
înțelenite. Comsomoliștii din Moscova au 
răspuns, ca întotdeauna, primii la chemarea 
partidului; ei au adoptat o chemare către 
tineretul diin Uniunea Sovietică, în care 
scriau : „Noi știm că nu va fi ușor să dați 
viață noilor pămînturi. La început veți avea 
de întîmpinat multe greutăți. Dar oare nu ta 
jurul primului cort au crescut în deserturi 
orașe, oare nu în jurul focului, sub cerul 
liber, și-au ținut adunările de comso- 
mol primii constructori ai orașului Com- 
somolsc-pe-Amur, ai Magnitogorscului, ai 
uriașelor hidrocentrale ? Tinerii și tine
rele sovietice nu caută niciodată o viață 
ușoară — astfel îi educă Partidul Comunist. 
Noi vedem clar în fața noastră marele nostnu 
țel și vom lupta cu perseverență și abnegație 
pentru înfăptuirea lui".

In prezent, din Moscova și Leningrad, din 
Kiev și Harkov, din Krasnodar, Minsk și 
alte orașe pleacă trenuri care duc.spre pă- 
mînturile nefolosite încă, tineri și tinere, 
energici și cu dragoste de muncă.

Comsomoliștii, tinerii muncitori indus
triei sovietice întîrnpină Congresul al XlI-lea 
al Comsomolului cu noi succese în producție. 
Tinerele inovatoare de la uzina de lagăre 
nr. 1 din Moscova, Chlra Drojjin-a și Ale
xandra Ovciarova au propus să se desfășoare 
o întrecere socialistă pentru îndeplinirea îna
inte de termen a prevederilor planului cin
cinal în ceea ce privește creșterea produc- 
tivităfii muncii. In prezent, numai în această 
întreprindere, peste 2.000 de tineri muncitori 
lucrează în contul anului 1955, peste 300 
și-au și îndeplinit sarcinile pe 5 ani.

Comsomoliștii fabricii de automobile 
,,Stalin" din Moscova se află în întrecere 
pentru folosirea deplină . a utilajului, pentru 
a întîrnpină cu noi realizări în producție 
Congresul al XlI-lea al Comsomolului.

Comsomoliștii șl tinerii muncitori ai uzinei 
de turbine „Stalin" din Leningrad și-au luat 
angajamentul oa în cinstea Congresului al 
Xll-lea a! Comsomolului să 'ivreze înainte de 
termen prima turbină pentru hidrocent~afia de 
ia Cuibîșev, cea mai puternică turbină hi
draulică din lume.

Tinerii și tinerele din Cuzbas au organizat 
schimburi de onoare în cinstea Congresului 
al XlI-lea al Comsomolului. Brigada comso- 
moliștilor și tineretului de la frontul de îna
intare al minei „Capitalnaia-2“ a hotărît să 
înainteze 1.000 metri liniari față de 700 me
tri cît prevede planul. O inițiativă prețioasă 
este aceea a frezorilor comsomoliști de la sec
ția de șine și profile a combinatu'iui meta
lurgic din Kuznefk. La propunerea lor, în 
acest combinat a pornit o întrecere în cinstea 
Congresului al XlI-lea al Comsomdlului, pen
tru mărirea producției.

Comsomoliștii de la stația de cale ferată 
Șaihunia din regiunea Gorki, au organizat un 
convoi de locomotive ale tineretului, căruia i 
s-a acordat numele de onoare — convoiul 
„Congresul al XlI-lea al Comsomolului". De 
la stația Șahunia pînă la Kotelnici și pînă 
la stația Vetlujscaia, comsomoliștii conduc 
trenurile depășind întotdeauna indicii de pre

lucrează ca 
Urjumov, 
în

ducție. Locomotiva pe care 
mecanic comsomolist'u' Nicolai 
transportat peste plan numai 
5.700 tone de încărcătură.

In întreaga țară, în fabrici 
șantiere, în S.M.T., în co'hozuri 
se extinde întrecerea tinerilor patrioți ta cin
stea Congresului al XILlea al Comsbmoluilui.

Și
Ș'

a
februarie

uzine, pe 
sovhozuri

■ ' " O

Ajutor de utemist
Au trecut doar cîteva zile de la adunarea 

generală de U.T.M a clasei a 10-a B., ta 
care s-a pus problema ridicării nivelului la 
învățătură și a ajutorului pe care elevii mai 
bine pregătiți trebuie să-l dea celor rămași în 
urmă. Iată și roadele.

— Petrică, hai într-o clasă liberă să învă
țăm.

Gh. Turtureanu și Petru Volintiru merseră 
în clasa 10-a A, unde, în liniște, începură 
să lucreze. Mai întîi scriseră toate temele ce 
le aveau pentru ziua următoare, apoi aprofun
dare amîndoi materia. Nu rare ori îl vezi pe 
Turtureanu, care e mai bine pregătit, ajutînd 
pe Volintiru la pregătirea lecțiilor.

Petru Volintiru lucrează cu mult drag 
alături de prietenul său, utemistul Gh. Tur- 
tureanu. Mereu după ce sfîrșesc temele pen
tru ziua următoare, ei continuă încă să lu
creze.

— Ce învățați voi atîta acolo? — i-am în
trebat într-o zi.

— Ne-am apucat să facem la matematică 
toate temele de la începutul anului, — mi-a 
răspuns Turtureanu. Apoi mă lămuri: Petrică 
a lipsit atunci, fiind bolnav, și a rămas mult 
în urmă...

Astfel, în fiecare zi, cei 'doi colegi învață

împreună șl la alte materii: le geografie, la 
chimie, la fizică... Cînd se ivește vreo proble
mă mai grea Turtureanu demonstrează și la 
tablă. — Ei îi explică lui Volintiru problema 
calm, ipe înțeles, apoi îl întreabă:

— Petrică^ ai înțeles ?
— Nu am înțeles chiar tot — vine uneori 

răspunsul. Atunci, la fel de calm, Gh. Turtu
reanu îi mai explică odată.

— Acum ai înțeles?
— Da.
— Să văd ce-ai înțeles.
Intr-o seară mergeam împreună cu Petru 

către casă.
— M-am hotărît să iau numai note bune 

— îmi spuse el deodată. Nu-i vorbă și la în
ceputul anului mă gîndisem la acest luoru 
dar... „Cine putea prevede boala?... Nu-i ni
mic — zise tot eil — acum sînt ajutat... Ii 
voi ajunge pe toți din urmă, o să vezi".

A doua zi, duminică, Petru Volintiru a 
învățat de asemeni mult.

Luni la ora de fizică a fost ascultat și a 
răspuns bine. Toți ne-am bucurat mult.

De-atunci datorită ajutorului prietenesc al 
lui Gh. Turtureanu, Petru n-a mai luat nici-o 
notă rea.

ILIE TURCULEȚ
elev la Școala medie de 10 ani 

de băieți-Suceava



Viața U. T. M.

Cuvîntul tinerilor constructori de tractoare
Uzina de tractoare din Orașul Stalin este 

un post înaintat în lupta pentru dezvoltarea 
■agriculturii în țara noastră. Tractoarele fa
bricate aici, la care tineretul aduce un aport 
însemnat, brăzdează ogoarele patriei noas
tre de la un capăt la altul. Utemiștii și tine
rii de la Uzina de tractoare, îndrumați și 
educați de partid, sînt conștienți că lupta 
lor pentru a da mai multe tractoare și piese 
de schimb va face ca și la sate socialismul 
să fie construit cu un ceas mai devreme, 
va contribui la continua sporire a producției 
agricole. Tocmai de aceea problema produc
ției a stat în centrul lucrărilor conferinței de 
alegeri a organizației de bază U.T.M. Atît 
darea de seamă cit și discuțiile au scos în 
evidență o serie de realizări cu care, pe bună 
dreptate, tinerii constructori de tractoare se 
mîndresc.

însuflețiți de dorința de a contribui la în
deplinirea planului, 2260 utemiști și tineri 
participă activ la întrecerea socialistă. Din
tre aceștia, un număr de 1170 aplică cu 
succes în muncă metodele sovietice și iniția
tivele stahanoviștilor noștri. Numărul bri
găzilor utemiste se ridică astăzi la 60 din
tre care 3 sînt' stahanoviste iar șase și-au 
cîștigat titlul de brigăzi de calitate. Nume
roase sînt brigăzile utemiste care lucrează 
în cantul anilor viitori. Printre acestea se 
numără brigada nr. 35 din secția U.F.S. 
care dă produse în contul anului 1960, bri
gada condusă de utemista Cărpuș Maria din 
secția turnătorie care realizează zilnic l*/s 
și chiar 2 norme peste plan și altele. De ase
menea 75 tineri au deschise conturi perso
nale de economii. In carnetul de economii al 
tînărului Crețulescu Octavian sînt inscriși 
pînă acum 18.000 lei economii iar brigada 
condusă de utemistul Baboș Ion a realizat 
economii în valoare de 35.000 lei. Suma eco
nomiilor pe uzină realizate de utemiști și 
tineri se ridică la mai multe sute de mii lei. 
Este și explicabil să existe asemenea reali
zări în producție cînd uzina numără azi nu
mai printre tineri 120 de stahanoviști dintre 
care 24 fete, 340 de fruntași în producție și 
21 tineri inovatori și raționalizatori

Calificarea tineretului a crescut simțitor. 
Peste 80% din numărul total al tinerilor din 
uzină sînt calificați iar școlile de calificare 
de gradele I, II și III sînt urmate de peste 
180 tineri. Pentru merite deosebite în muncă 
16 utemiști și tineri au fost distinși cu dife
rite ordine și medialii ale muncii, cu diploma 
de onoare a C.C. al U.T.M., iar celei ma; 
bune brigăzi i s-a acordat periodic drapelul 
de brigadă fruntașă pe uzină.

Lucrările conferinței au scos însă la iveală 
și lipsurile serioase ce au existat în direcția 
participării tineretului la procesul de pro
ducție.

Delegații la confermță au subliniat marele 
rol ce îl au în producție brigăzile utemiste. 
In cadrul brigăzii, forța colectivului joacă un 
rol de seamă în creșterea calificării tinerilor, 
în formarea conștiinței lor socialiste față de 
muncă Iată dece delegații au criticat aspru 
lipsurile membrilor comitetului U.T.M. în 
această direcție

Mai multi delegați au arătat că deși co
mitetul U. T. M. recunoștea in vorbe însem
nătatea antrenării tuturor uterniștilor și ti
nerilor în producție, de multe ori, în prac
tică, ei uitau acest lucru. .Așa se explică 
dece o bună perioadă de timp multe brigăzi 
utemiste n-au fost activizate, n-au fost în
drumate să aplice graficul orar, să țină 
consfătuiri de producție, iar altele nefiind 
controlate și ajutate la timp, s-au descom
pletat.

— Ca urmare a acestui fapt — a spus tov- 
Onaca Mihai — brigăzii utemiste condusă 
de tov. Cosma Augustin i s-a retras titlul 
de brigadă stahanovistă. Dar comitetul U.T.M. 
nu cunoaște încă această situație și conți 
nuă să o considere tot brigadă stahanovistă 
Este limpede că dacă comitetul U.T.M. s-ar 
fi interesat de soarta acestei brigăzi ea nu 
ar fi decăzut. Prin luna octombrie existau 
ta secția scuiărie două posturi utemiste de 
control care pînă la urmă s-au descomple
tat. La propunerea tov. Grigorescu Gh., res
ponsabilul cu producția și calificarea, în co
mitet am înființat în locul celor 2 posturi 
utemiste de control unul singur. A fost insă 
deajuns să afle tov. Grigorescu că acest post 
a fost creat că de atunci el n-a mai trecut 
pe la noi să vadă cum muncește postul de 
control.

— Părerea mea este că vechiul comitet 
U.T.M. a muncit birocratic și formal cu bri
găzile — a spus utemistul Olteanu Ion. Noi 
nu am primit un sprijin efectiv din partea 
comitetului. Tov. Grigorescu Gh., cînd ve
nea arin secția noastră — Casa de cazane 
— se mulțumea doar să culeagă date despre 
realizările brigăzii și să facă promisiuni 
Cînd l-.am informat că brigada nu-și mai 
trăiește viața și muncește desocganizat ne-a 
promis: „lasă tovarășe că vom lua măsuri1’. 
Dar aceste măsuri nu s-au mai luat nici 
astăzi. Promisiunile au fost date uitării. Noul 
comitet e bine să știe că utemiștii nu au

Despre copilăriile unor oameni foarte gravi și serioși
Inchipui(i-vă următoarea sce

nă. Un copilaș de opt-nouă ani
șori stă și se joacă cuminte, in- 
ginind un cintec. E fericit in 
lumea lui, cuburile pe care le-a 
așezat unele peste altele repre
zintă pentru el o casă frumoasă 
în care va locui familia păpuși
lor. Se joacă liniștit și nu de
ranjează pe nimeni Deodată se 
deschide o ușă și năvălește ca 
o furtună în cameră un om. 
Privește înmărmurit copilul și-i 
spune cu o voce puternică :

— Ce faci aici ?
Copilul nedumerit, răspunde:
— Nu vezi, mă joc.
— Cum te joci ? Toată lumea 

are de lucru și tu te joci ?
Fără să-și dea seama de „gra

vitatea" faptelor comise, copilul 
tace. Omul nostru îi smulge din 
mină un cub și-l întreabă.

— Ce-i asta ?
— Ce să fie ? O jucărie.
— Cum o jucărie ? Cum poți 

să te joci cu lemnul ăsta din 
care, dacă ar fi întreg, aș putea 
să fac, dacă vreau un scaun sau 
mai știu eu ce ?

Ii luă cuburile și plecă. Copi
lul, neințelegind nimic, scoate 
din dulap o altă jucărie: un 
cerc. Vine din nou omul și-i 
spune mustrător.
— Iar te joci ? C-ești copil ? 
îi mai spune, repetînd cunoscuta 
afirmație a prietenului lui Ca- 
ragiale.

Și îi ia și cercul și pleacă 
cu el.

Copilul ia din dulap o păpușă 
șl începe din nou să se joace. 
Iar intră omul, ia păpușa și 
spune :

— Ce tot te ții de copilării ?
Văztnd că nu poate s-o scoată 

la cap cu acest om atît de „se
rios", copilul renunță la ocupa

nevoie de promisiuni ci de sprijin și ajutor 
concret pentrucă sarcinile noi care stau în 
fața noastră nu se rezolvă prin promisiuni.

Alți delegați au arătat că în privința bri
găzilor utemiste nu s-a ținut o strînsă le
gătură cu comitetul sindical și cu comisia de 
întreceri în vederea sprijinirii, lor active. 
Multe brigăzi nu completează" cu regulari
tate graficul orar pentru ca tinerii să poată 
urmări rezultatele muncii Consfătuirile pe 
brigăzi nu se țin cu regularitate iar pro
gramul unor brigăzi este sărac, plutește în 
generalități. De asemenea nu s-a dat atenția 
cuvenită extinderii .metodelor sovietice și 
generalizării experienței înaintate a staha- 
noviștilor și fruntașilor tn producție.

Vechiul comitet U.T.M s-a preocupat de 
asemenea foarte, puțin de stimularea morală 
și materială a fruntașilor și stahanoviștilor. 
Au fost tineri care prin realizările lor meri
tau să fie stimulați și încurajați. Aceasta 
ar fi dat imbold și altora să muncească ma: 
bine, să devină fruntași. Cu toate că tinerii 
din brigada condusă de utemistul Baboș Ion 
dela secția U.F.S. au realizat economii în
semnate, ei nu au fost stimulați.

— Eu cer ca noul comitet U.T.M. să ana
lizeze mai temeinic activitatea brigăzilor a- 
tunci cînd decernează steagul de brigadă 
fruntașă a spus stahanovistul I. Stratulat. 
In trecut membrii brigăzii noastre au depus 
multă străduință in muncă pentru a cuceri 
drapelul de brigadă fruntașă. După rezulta
tele obținute brigada avea dreptul să pri
mească acest drapel. Nici drapelul nu l-am 
primit și nici prin alte mijloace nu am fost 
stimulați. Aceasta a făcut ca tinerii să-și 
piardă din elanul cu care munceau înainte

Mult s-a îmbunătățit în ultimul tim,p frec- 
vența tinerilor la școlile de calificare. Nu 
același lucru se poate spune însă și despre 
cursul de însușire a minimelor tehnice unde 
frecventează doar 25 de utemiști și tineri.

Cu toate că în conferință s-au analizat o 
serie de probleme de producție importante, 
ea a dezbătut insuficient probleme' atît de 
actuale cum sînt : lupta pentru calitate, eco
nomii, descoperirea și folosirea rezervelor 
interne, extinderea metodelor sovietice și 
disciplina în producție.

★
In cadrul conferinței delegații au acordat 

c mare atenție vieții interne de organizație 
și educării comuniste a tineretului. Ei au 
subliniat că succesele obținute de tineri în 
producție se datoresc în mare măsură Îm
bunătățirii vieții interne de organizație.

In ultimul timp, s-a dat o mai mare aten
ție instruirii și îndrumării membrilor birou
rilor organizațiilor U.T.M. de secții. De pil
dă într-o ședință secretarii birourilor orga
nizațiilor de secții au fost instruiți as-jpra 
felului cum trebuiesc întocmite planurile de 
muncă, cum să țină evidența membrilor și 
mal ales cum trebuie să contro'.e-e și să a- 
jute pe utemiști în îndeplLnirea sarcinilor de 
organizație. Acordînd o atenție deosebită 
întăririi principiului cond-jceri: colective și 
întăriri: legăturii cu masele, prestigiul orga
nizațiilor de secție în rmdurile tineretului a 
crescut simțitor. Faptul că în cinstea confe
rinței U.T3L rândurile organizației U.T.'L 
din secția UT.S. au crescut cu tocă 11 mem
bri noi, este o dovadă a creșterii influențe 
organizației U.T.M. in rtodul tinerilor neor- 
ganizați, o dovadă a legăturii trainice care 
există între organizația U.T-M. și masa ti
neretului din secție.

Acum ședințele și adunările generale se 
țin mai regulat și sînt pregătite cu mai 
multă seriozitate. Aceasta a avut ca urmare 
participarea mai activă a utemiștilor la dez
baterea problemelor, la traducerea in viață 
a hotăcirilor luate. Un rod al muncii de edu
cație a organizației U.T.M. este și faptul că 
numeroși utemiști au cerut să fie primiți în 
rîndurile candidaților de partid. Pînă acum 
peste 34 de utemiști au devenit candidați de 
partid iar 4 dintre aceștia au și devenit de 
curînd membri de partid.

In același timp lucrările conferinței au 
dezvăluit și criticat cu tărie lipsurile din 
viața de organizație.

Mai mulți delegați au scos la iveală me
todele greșite de muncă ale vechiului comi
tet arătind printre altele că tov. Ștefănescu 
Vasile, secretarul comitetului U.T.M., a pro
movat în multe rînduri un spirit sectarist de 
muncă, subapreciind pe activiști și neținînd 
seama de propunerilor lor. Formalismul din 
munca comitetului U.T.M s-a manifestat și 
prin aceea că nenumărate hotărîri au rămas 
înscrise numai în dosarele comitetului. însă 
măsuri eficace de îndeplinirea lor nu s-au 
luat. Delegații au criticat comitetul U.T.M. 
și pentru că n-a avut o preocupare atentă 
pentru creșterea și promovarea cadrelor ti 
nere în munca de organizație.

Lucrările conferinței au dovedit de aseme
nea că munca de educație comunistă a tinere, 
tulul nu a fost la înălțimea sarcinilor care au 
stat în fața organizației de bază U.T-M. 
Astfel tn învățământul politic mai există Încă

destule slăbiciuni. Sînt cercuri politice la 
care nu s-a predat decît cîte o singură lec
ție. Așa sînt cercurile politice cu începătorii 
din secțiile forjă și reparațiî-mașini, iar în 
secția scuiărie există un singur propagan
dist pentru trei cercuri politice. In ce pri
vește conținutul lecțiilor și seminariilor, de 
multe ori este scăzut, iar propagandiștii ute
miști sînt insuficient controlați și sprijiniți 
în activitatea lor.

Luând cuvîntul, delegata Rolea Ioana a 
vorbit despre faptul că in uzină mai sînt 
încă tineri care nu știu carte iar comitetul 
U.T.M. nu i-a îndrumat să frecventeze șco
lile de alfabetizare. In continuare tov. Ro
lea a spus: „Deși în uzină lucrează un mare 
număr de fete, puține sint acelea care sînt 
antrenate în munca de organizație, în acti
vitatea obștească, pe tărîm cultural și spor
tiv. In echipa feminină de gimnastică a 
uzinei nu sînt antrenate și încurajate ele
mentele tinere, activitatea acesteia rezu- 
mîndu-se numai la vechea formație. Aseme
nea situație se prezintă și în alte discipline 
sportive. Din cîte se vede activitatea spor
tivă dela noi se reduce la elementele gata 
formate pe cînd masa largă a tinerilor nu 
este antrenată să practice sportul pe mă
sura posibilităților ce le avem create. Mă 
întreb: Oare comitetul U.T.M nu are de 
spus nimic în această direcție ?“

Delegații au cerut ca noul comitet U.T.M. 
să se intereseze îndeaproape de condițiile 
de muncă și de viață ale tinerilor. Ei au ară
tat că in pavilioanele tineretului de pe lingă 
uzină nu sînt asigurate condițiile igienice 
corespunzătoare. De asemenea nu Stat ame
najate săli de club unde tinerii să-și pe
treacă timpul liber cu folos. Utemis-.a Ena- 
ru Eugen’a a spus că ea a atras atenția to
varășului Ștefănescu Vasile asupra multor 
lipsuri dela pavilionul fetelor dar comitetul 
U.T.M. nu a dat viață acestor cerințe ale ti
nerilor muncitori, juste și pasibil de realizat

In discuțiile purtate delegații au arătat că 
o vină serioasă pentru lipsurile reieșite în 
cadrul conferinței o poartă Și comitetul oră
șenesc U.T.M. Stalin care nu a ajutat șl 
controlat în suficientă măsură munca comi
tetului U.T.M S-a întîmplat de multe ori, 
au arătat mai mulți delegați, ca activiștii co
mitetului orășenesc U.TJW. în loc să meargă 
în organizațiile de secție, in mijlocul tinerilor 
pentru a-i ajuta și îndruma în muncă se 
opreau la sediu! organizației U.T.M pentru 
a transmite sarcinile „urgente- sau pentru 
a lua anumite date stostistice. Iată dece de
legații au cerut ce activiști: comitetului oră
șenesc U.T.M. să vină mai des ta mijloc», 
tinerilor să discute cu ei, și să-i sprijine în 
muncă.

*
In tot timpul lucrărilor conferinței, dele

gații au dat dovadă de maturitate politică 
și de exigență față de lipsurile vechiului co
mitet Nivelul la care s-au desfășurat discu
țiile a dovedit că spiritul critic și autocritic 
al utemiștilor a crescut simțitor ș! că pre
tențiile lor față de munca activiștilor ute
miști sînt mult sporite. Delegații au dat do
vadă de exigență și spirit de răspundere și 
in ceserr.r.area candidaților peniru nool co
mitet al organizației de bază U.TM in care 
au fast aleș: cei mal burr aîen-.-ști: membri 
și candidați de partid, stahanoviști și frun
tași in producție, ingineri Și tehnicieni, ate- 
miști 'are se bucură de prestigiu și în
credere in rîndurile tineretului. Apoi, pe oaza 
propunerilor făcute de către de.egați confe
rința a adoptat o hotărîre menită să ducă 
la întărirea muncii organizației de bază 
U.T-M. Un loc important in hotărirea con
ferințe; de alegeri îl ocupă intensificarea 
muncii de ed-cație comunistă a tineretului 
și antrenarea lui mai activă in producție. 
Printre altele se prevede activizarea brigă
zilor utemiste de producție existente și crea
rea de altele noi, crearea condițiilor pentru 
ca ma multe brigăzi de producție să devină 
brigăzi de calitate și stahanoviste. crearea 
mai multor posturi utemiste de control și 
activizarea celor existente etc

Hotărirea prevede deasemer.ea ca comite
tul U.T.M. să sprijine direcțiunea în vederea 
creierii secției de bunuri de larg cor sum și 
să mobilizeze 100 de tineri la cursurile de 
însușire a minimelor tehnice. In vederea 
sprijinirii campaniei agricole de primăvara, 
hotărirea prevede formarea a patru echipe de 
utemiști și tineri care să se deplaseze ta 
gospodăriile colective patronate de uzină 
pentru repararea uneltelor și utilajului agri
col.

Conferința și-a exprimat încrederea că 
noul comitet U.T.M. va îndreptăți cu mai 
mult spirit de răspundere încrederea utemiș
tilor și că va lupta cu toate forțele pentru 
ridicarea continuă a muncii organizației 
U.T-M la nivelul sarcinilor pe care plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din 19—20 august 
1953 și plenara a X-a a CC al U.T.M. le-eu 
pus în fața Uniunii Tineretului Muncitor.

C. ANDREESCU

Foileton

ția lui despre care deabia acum 
își dă seama că nu e chiar atît 
de nevinovată cum i se părea și 
se gîndește să-și facă lecțiile. 
Ia din ghiozdan un caiet, un 
creion, o riglă, un echer, un ra
portor și desenează niște figuri 
geometrice convins că acum nu 
i se mai poate reproșa nimic.

Dar n-are parte mult timp de 
liniște, că intră iar omul și-l 
întreabă :

— Ce faci?
— îmi fac lecțiile.
— Ia uită-te ce copil incon

știent. Cum poți să-ți faci lec
țiile cu lemnișoarele astea care 
pot fi folosite în altă parte ?

Și îi luă rigla, echerul, rapor
torul și plecă.

Mă veți întreba: Unde s-a 
petrecut scena asta, unde există 
asemenea oameni ? Vă voi răs
punde : Nu știu unde s-a petre
cut scena aceasta, dar știu că 
oameni de felul acesta, oameni 
care gîndesc ca și „seriosul" 
nostru de mai sus există. Chiar 
în orașul Bacău. Aici a funcțio
nat un atelier care producea 
material ’ didactic, adică rigle, 
compose, echere, raportoare, di
verse aparate de fizică, planșe 
didactice precum și păpuși etc. 
Acest atelier a fost înglobat in 
cadrul organizației economie’ 
locale .,23 August". Aici, ate
lierul care are o mare importan
ță în opera de educație a tinerei 
generații și care este foarte 
iubit de copii, a intrat pe mina 
unor oameni deosebit de „se
rioși" și care n-au timp de 
fleacuri. Cu atelierul de păpuși 
s-au mai purtat ei cum s-au 
purtat, dar cu acela în care se 
confecționa material didactic de 
lemn, au procedat în mod ferm. 
L-au transformat îrir-un atelier

de produs mobilă, răsadnițe, 
prese de cărămidă, foarte puțin 
material didactic și deloc jucă
rii. Și ca nu cumva să-i bă
nuiască cineva că ei s-ar ține de 
lucruri copilărești, au scos firma 
veche care anunța că e vorba de 
un atelier de material didactic 
și au pus una nouă pe care scrie 
„Atelier de timplărie". Treabă 
serioasă, nu jucărie.

In timpul acesta, vin droaie 
de copii și părinți la magazine 
și librării întrebînd ;

— Aveți cuburi de lemn ?
— N-avem tovarășe.
— Aveți echere, penare, tam

poane ?
— N-avem tovarășe, nu ne-au 

sosit încă penare dela Timișoara 
și tampoane dela Cluj.

Un copil întreabă — (Proba
bil unul obraznic și neserios, 
căci un copil la locul lui n-ar ji 
pus o asemenea întrebare).

— Nene, dar de ce trebue să 
vină dela Timișoara și Cluj. 
Aici, în Bacău, nu se fabrică?

Dacă tovarășii Munteanu sau 
Vaidman Paul din conducerea 
unității „23 August" ar fi auzit 
acest lucru, ar fi spus:

— Uite ce copii fără educație. 
Cer penare, tampoane, jucării, ca 
și cum n-am avea altceva mai 
bun de făcut din lemn. Ehei, 
dacă ați fi copii buni, ați lua 
de la noi niște mobilă. Luați de 
pildă un birou, copilași, pune- 
ți-vă ochelari pe nas și stați ca 
noi cu nasul în hîrtii. E un joc 
foarte frumos. Se numește de-a 
birocrația. E mult mai intere
sant decît jocul cu cuburile.

★
Precum se vede tovarășii din 

conducerea organizației locale 
„23 August" aii schimbat scopul 
atelierului de material didactic,

transformindu-l intr-un atelier 
de timplărie și în același timp 
subapreciază importanța ate
lierului de păpuși.

l-am întrebat pe acești tova
răși : dece nu v-ați gîndit pînă 
acum să produceți astfel de ju
cării din deșeuri de lemn. Mi-au 

răspuns : n-am avut timp.
M-am întrebat pe mine. Oare 

ca să fabrici birouri trebuie 
să te gindești mai puțin decît 
atunci cînd fabrici păpuși de 
lemn ?

Am mai pus și alte întrebări 
ca să-mi dau seama dacă-i 
vorba intr-adevăr de o astfel de 
subapreciere.

Am preferat să socotesc că 
aceste răspunsuri, ce ar sta mai 
bine unor păpuși care, precum 
se știe, nu au nimic sau doar 
puține tărîțe in capul lor dră
gălaș, dovedesc numai nepăsare 
și subapreciere. De altfel, așa 
gîndesc și mulți tovarăși din 
aceste ateliere care nu mai au 
curaj să vină cu o inițiativă sau 
cu o crifică conducerii, temin- 
du-se să nu fie apoi priviți cu 
severitate de către mai marii 
lor.

Așa că ar fi poate bine ca să 
renunțați dragi copii, la cererile 
voastre absurde de jucării și 
material didactic. Altfel o să 
vă pomeniți că tovarășii Mun
teanu, Vaidman sau alt om „se
rios" din conducerea organiza
ției „23 August" o să vă pri
vească sever și o să vă spună:

— i-a lăsați-vă de copilării, 
copii.

Dar n-ar fi totuși mai indicat 
să le cerem lor înșile să se lase 
de copilării ?

B. DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii tine
retului" în regiunea Bacău.

Adunarea electorală a alegătorilor 
din circumscripția electorală Sverdlovsk

SVERDLOVSK 7 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 6 martie, la Sverdlovsk a avut loc o 
întâlnire între alegătorii circumscripției elec
torale Sverdlovsk și candidatul pentru Sovie
tul Naționalităților din Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. Nicolai Mihailovâci Șvernik, preșe
dintele Consiliului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S.

In sala Teatrului de Operă și Balet din 
Sverdlovsk s-au adunat aproximativ 2.000 de 
persoane In cadrul adunării au luat cuvîntul

Cuvintarea rostită de N. M. Șvernik
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS trans

mite cuvîntarea rostită de N. M. Șvernik în 
cadrul adunării alegătorilor din orașul 
Sverdlovsk.

Tovarăși!
Poporul sovietic întâmpină ziua alegerii 

deputaților in Sovietul Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste cu încredere 
fermă in justețea politicii scumpului său 
Partid Comunist — politică îndreptată spre 
întărirea alianței indestructibile dintre mun
citori și țărani, spre dezvoltarea continuă a 
forțelor de producție, care asigură ridicarea 
nivelului material și cultural al poporu ui

4n ziua alegerilor, comuniștii și cei fără 
partid își vor afirma odată mai mult unita
tea și strânsa lor coeziune în jurul Partidului 
Comunist, care este indisolubil legai de po
por și care își consacră foaie torțele conti
nuării oueret de construcție economică și 
culturală

Oameni: sovietici sprijină cu abnegație 
Partidul Comunist și Guvernul Sovietic, 
deoarece in statul nostru socialist puterea a- 
parține muncitorilor și țăranilor, oamenilor 
muncii și ei științei. care reprezintă diferi
tele pături ale populației, șl apără inte
resele vitale ale oamsnrior muoc:: Au trecu", 

i patru ani dela ultimele alegeri pentru So- 
i viețui Suprem al U.R.S.S In aceasta perioa- 

dă, poporul sovietic, sub conducerea Partidu- 
i iui Comunist, a obținut succese considerabile 

in dezvoltarea continuă a Industrie: și agri
culturii, a științei și tehnica, in toate dotne- 

I niile economie: naționale.
După ce au îndeplinit înainte de termer 

planu. cincinal de după râza:^ oamer.::
‘ vietici, tara a-și cruța forțele șt manca, lu
crează cu abnegație pentru a tradcce in 

; viață programul gigantic al consu-ucțies co- 
, muniste.

In directivele cn privire la cei de al 5-«ea 
plan cincinal. Congresul ai XlX-îea al oar- 
tiduiu: a "rasat cade de dezvoltare a Uurunu 
Sovietice Anul cane a trecui a ies" marcat 
printr-un acu avint al ndostr». j; agricuț- 
turii. pria creșterea eetrtujzi napccal. prâ 

’ ridicarea ar.elulu1 material ș: cultural ai 
noponulx

Volumul producției industrial a depășit 
3e 23 ori nlveM ar.ulu: atriebeix !94C

Dezvoltând pe toate căile ecocKVKti socia
listă, guvernul și partxfcl se p-eoopă de lăr- 

: glrea «aatinnă ș cu precădere a industrie 
grele, care a fost ș. râmine baza ‘nftocuvi în
tregi: eeoQoari: națtonaăe.

In anul care a trecut, rxtetrva grea a re
purtat succese ccnsidersbije în ceeă ce pri- 

i ."ește sporirea produ-rțe de c.eț. a extrerție: 
i de cărbune și de petrei, a producției de erser- 
I gie electrică. Crește și se -dezrc.ti hi ritm 

rapid industria sovietică constructoare de
■ mașini, care făurește cele ma: moie-me și 
I înaintate mașini, mașlnl-onelte și utilaje. în
treprinderile consavictoare de mașini au pro-

' tos aproape de patru ori ma: multe mașini 
I și utilaje decît in anul antebelic 1940.

Dezvoitind industria grea, care este teme
lia temeliilor economie: soclul ste partidul 

I și guvernul nu uită de ramurile indasiriet
■ tic de cons S3 pOpQlAT-

Partidul Corner.st realizează ua avint im- 
xetaos al tn-dustr.-ei ușoare pentru z ridica 

i tooskierabil ta 2—3 ani nivelul asigurări: 
pop_lațîei cu mărfuri industriale și ultmen- 
"are.

In 1953. industria ușoară s-a dezvoltat In
tr-un ritm mai rapid și și-a sporit producția 
cu 12 % ta comparație cu anul 1952.

Au fost pre-t-se peste planul anual țesă
turi de mătase, de lini și de in, lingerie tri
cotată. ciorap: și șosete, untdelemn, marga- 
rină, paste făinoase și alte mărfuri de con- 

uopu'ar Totuși, aceasta este deocam- 
iată nsuficient. Avem toate posibilitățile 
pentru a desfășura producția de articole de 

I con-u-n popular in asemenea proporții, îneît 
să sa" --’acem pe deplin cerințele mereu cres- 

I cin te ale populației.
P-- xl și guvernul îndreaptă eforturile 

| lucrătorilor din industria ușoară nu numai 
sțre sporirea cantității mărfurilor, ci și spre 
mbunătâțirea calității

? ristrla ușoară trebuie să producă măr
furi durabile, bine finisate, de calitate supe
rioară.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii șl funcțio- 
: din întreprinderile industriei mărfurilor 

de iarg consuni și mărfurilor alimentare tre
buie să răspundă lâ această chemare 
a partidului prin desfășurarea pe scară 
ș: mai largă a întrecerii socialiste, pentru 
îndeplinirea înainte de termen a planurilor 
de producție de către fiecare întreprindere.

Colhozurile și -sovhozurile noastre au ob
ținu: succese mari. In perioada de după răz- 
bo:. ele au dqpășit nivelul dinainte de război 
în ceea ce privește suprafețele însămânțate 
ș: producția la hectar la principalele culturi 
agricole.

Ir. prezent, agricultura este înzestrată cu 
tractoare, combine, mașini, și inventar agri
col :ntr-o măsură mai mare și mai bine decît 
înainte de război.

Dar țara noastră pornește nuide la aceste 
succese de netăgăduit. Nivelul de dezvoltare 
a S.M.T.-urilor, sovhozurilor și colhozurilor 
obținut nu poate satisface necesitățile popu
lație: și industriei ușoare în ceea ce privește 
pro insele alimentare și materii prime, nece
sități care cresc din zi în zi.

Partidul și Guvernul au elaborat progra
mul unui avint rapid al agriculturii. Acest 
prog-am este exprimat în hotărirea Plenarei 
din septembrie și în hotărârile ulterioare ale 
partidului și guvernului în problemele agri
culturii.

Dezvoltarea pe toate căile a economiei ce
realiere ca bază a întregii producții agricole, 
dezvoltarea cît mai rapidă a creșterii anima 
lelor, asigurarea în următorii 2—3 ani a unei 
producții de cartofi și legume în asemenea 
proporții îneît să satisfacă pe deplin nu nu
mai nevoile populației din orașe și centre in
dustriale, ale industriei prelucrătoare, ci și 
nevoile creșterii animalelor — iată sarcina 
noastră imediată.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini, Parti
dul și Guvernul s-au îngrijit să asigure agri
culturii cadre calificate și toate mijloacele 
tehnico-materiale.

Anul trecut, S.M.T.-urile și sovhozurile au 
primit 139.000 detractoare de uz general so
cotite în tractoare a cîte 15 C.P., 18.000 trac
toare prășitoare, 41.000 combine cerealiere, 
69.000 autocamioane, peste 2.000.000 unelte 
și mașini agricole.

Partidul și Guvernul și-au concentrat a- 
tenția asupra întăririi stațiunilor de mașini 
și tractoare, a sovhozurilor și colhozurilor.

Pe schemele de personal ale S.M.T.-urilor 
au și fost trecuțl aproximativ 1.250.000 de 
tractoriști, brigadieri de brigăzi de tractoriști 
și ajutori ai lor, mecanici de mașini agricole 
complexe.

Din industrie șl din alte ramuri ale econo

Pîntel, reprezentant al organizației comuniste 
a orașului Sverdlovsk, Masli, muncitor la u- 
zina pentru construirea de mașini grele din 
Ural, colhoznica Smirnova, profesorul Puș- 
karev de la Institutul politehnic din Ural șl 
alții. Vorbitorii au relevat faptul că oamenii 
muncii din Sverdlovsk și regiunea Sverdlovsk 
au desemnat în unanimitate drept candidat 
pentru Sovietul Suprem ei U.R.S.S. pe N. M. 
Șvernik. Vorbitorii și-au exprimat satisfacția 
pentru faptei că N. M. Șvernik, a acceptat 

miei naționale eu fost trimiși la sate ingi
neri, :ehn:c:en:, agronomi, zootehnicieni ca
lificați, cu cunoștințe temeinice și cu o mare 
experiență.

Lupta perseverentă a lucrătorilor d» agri
cultură pentru traducerea ta viață a hotărârii 
Plenarei din septembrie a CC. al partidului 
a avu: o tarf-urire pozitivă asupra ridicării 
nivelului agriculturii

In toamna anului 1953, fn colhozuri și sov
hozuri s-an executat cu 13 milioane hectare 
mai multe arături de toamnă și cu 3,5 mi
lioane he tiare mai multe ogoare negre decît 
anul trecut A crescut considerabil numărul 
vitelor, colectările- și achizițiile de carne, 
«apte, lină și alte produse agricole.

Recenta Plenară a CC al partidului 
a trasat ca sarcini de stat de cea mai mare 
mp-xnență lărgirea in anii 1954—1955 a su- 

fețelor cultivate cu cereale, prin valorifi
carea unor pâmk-.turi virgine și -ințelenite cu 
o suprafață de cel puțin 13 milioane de hec
tare. de pe care se vor obține tn 1955, 1.100— 
1.200 r-T<oane puduri de cereale dintre care 
900—900 oul.oar.e puduri «ie cerea le-marfă.

Oamenii muncii din Kazehs’.an, Siberia, 
UraL regiunea Voigăi și Gatxtazul de nerd, 
unde stat vatorif cute ta special râmi riturile 
virgine șt înțeienrte, trebtrie să indep'.ineastă 
cu cinste acest program de lupți al Perti- 
duluî Gxcunist iaplauze).

Pe măsura întăririi și dezvoltări: economiei 
socialiste; a sporirii productivității muncii, e 
creșteri: veniturilor oamenilor muncii, la noi 
vor crește permanent cerințele de sporire a 
proctxț e-; de «tereal-e.

De:.-.luarea producție; de cereale, mai ales 
de gria de calitate superioară, va da posi- 
:: :tate să avem ta țara noastră ma: multă 
pline pentru pnptoaț.e, precum și cereale fu
rajere — poractb, orz, ovăz — ceea ce, la 
risca! sau, va face să crească producția de 
arne. 301 ș: alte produse animale (aplauze).

Par.xi și Grvernul consideră vakrîfica- 
-ea pămintur-x vlrg ne ș: ințeienite ș: spo- 
rirea «ootiMă a producției de cereale drept 
o mare operă patriotică a tuturor oamenilor 
mean: (apiuDe).

Partxi.. Comunist a creat în tara noastră 
o industrie grea de prim rang, o Industrie de 
mașk:-. rau-ută, o mare producție agricolă.

Sarcina «oostt iu a axemua ritmul dez
voltări; coatinoe a eoooocitoi socialiste. Tre- 
toâe să iacerr (ara noastră și mai puternică, 
gata sa tre-mrroine orice surpriză, iodiie- 
real oe ande ar veni ee

Oameni, sorietiâ trebuie să-și unească 
sort-, e a apta pentru sporirea continuă 
a croductirităȚ:: nuntii, care in ultimă ins- 

■ • :---.i ce la BOC ►
1-stiî ia coiDunsni.

Șareta: e trasate de Partid și Guvern po- 
pcru-lu; sovietic sint grandioase. Ele cer de 
la fiecare dintre noi nu numai o muncă plină 
ie aoregație ci și o luptă hotăritâ împotriva 
lips orilor.

M:: aiem încă unele tatreprin-deri ale In
dustriei forestiere și de hîrtie, ale industriei 
carbor.ifere, ale industriei materialelor de 
ronstr-jeție. care nu îndeplinesc sarcinile de 
stat.

Acest lucru nu mai trebuie tolerat.
întreprinderile noastre au tot ceea ce este 

necesar pentru îndeplinirea cu succes a pla
nurilor de producție — utilaj nou, perfecțio- 
-.at, muncitori, ingineri și tehnicieni cali
ficați

Sarcina este de a folosi pe deplin tehnica 
existentă, de a organiza just munca, de a ob
ține îndeplinirea normelor de către fiecare 
muncitor.

Trebuie să organizăm și mai bine întrece
rea socialistă pentru sporirea productivității 
muririi, pentru calitatea producției, pentru re. 
ducerea prețului de cost, trebuie să ducem 
o luptă hotăritâ împotriva muncii în asalt, 
care dăunează muncii ritmice a întreprinde
rilor.

In unele întreprinderi se pierde mult timp 
pentru întocmirea a fel de fel de forme de 
evidență și pentru strângerea de date *n le
gătură cu întrecerea socialistă și nu se acordă 
un ajutor concret, viu, muncitorilor în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de producție.

La aceste întreprinderi se vorbește mai 
mult de numărul oamenilor angajați în între
cere și mai puțin de felul în care sânt înde
plinite normele de producție de către mun
citori.

Rezultatul unei asemenea întreceri este că, 
potrivit evidenței, în întrecere sînt angajați 
toți muncitorii, Iar în realitate planurile de 
producție nu se îndeplinesc.

Aceste lipsuri trebuiesc înlăturate cu ho
tărâre prin lupta perseverentă a oamenilor 
muncii pentru depășirea normelor de pro
ducție, prin extinderea pe scară largă în 
întreprinderi a experienței înaintate e ino
vatorilor în producție, prin ridicarea produc
tivității muncii, prin sporirea producției de 
produse de calitate superioară și în sortimen
tul stabilit de plan, prin reducerea prețului 
de cost, prin introducerea hozrașciotului.

A înlătura lipsurile existente în întrecerea 
socialistă, a se situa în fruntea inițiativei 
și a activității creatoare eșeșeînde a maselor, 
a mobiliza toate rezervele interne ale in
dustriei, agriculturii și transporturilor, a 
ridica toate întreprinderile, S.M.T.-urile și 
sovhozurile rămase în urmă la nivelul celor 
fruntașe — iată sarcina noastră practică, 
(aplauze).

Dezvoltarea industriei și agriculturii au și 
determinat ridicarea bunăstării materiale a 
oamenilor muncii. In anul care a trecut a 
crescut considerabil nivelul salariilor reale, 
au crescut veniturile țăranilor.

In urma reducerii în șase rânduri a 
prețurilor, efectuată de partid și guvern, în 
1953, prețurile cu amănuntul la piine, paste 
făinoase și crupe au scăzut aproape de trei 
ori, la cartofi și legume de peste trei ori, la 
zahăr de peste .două ori, la preparate de carne 
și grăsimi animale aproape de trei ori în 
comparație cu 1947.

In legătură cu aceasta s-a micșorat con
sumul de pîine de secară și cartofi de către 
populație și a crescut consumul de produse 
mai prețioase și mai hrănitoare.

A crescut în mod deosebit consumul de 
carne și preparate de carne, zahăr, fructe, 
varză, bostănoase.

A crescut cererea de țesături, confecțiuni, 
mobilă, articole sanitare și de igienă. Toate 
acestea constituie o dovadă a creșterii bună
stării materiale a poporului.

In țara noastră au fost obținute mari suc
cese nu numai în construcția economică, ci 
și în cea culturală.

Se desfășoară pe scară largă construcția de 
locuințe, se lărgește neîncetat. rețeaua de 
școli, spitale, stațiuni balneo-cîimaterice, tea. 
tre, cinematografe, biblioteci și cluburi.

Anul trecut, cu ajutorul creditului acordat 
de stat, întreprinderile, instituțiile de stat, 

să candideze în circumscripția electorală 
Sverdlovsk șl au chemat pe toți alegătorii 
ca în ziua alegerii să-și dea în unanimitate 
voturile pentru candidații Blocului popular 
al comuniștilor și celor fără de partid.

A luat apoi cuvîntul N. M. Șvernik, în
tâmpinat călduros de asistență. Participanții 
la adunare au primit cu aplauze furtunoase 
șl îndelungate cuvintele de salut rostite de 
N. M. Șvernik în cinstea marelui popor so
vietic — ziditor al comunismului, în cinstea 
Partidului Comunist și a guvernului U.R.S.S.

sovietele iocale, precum și populația din ora
șe și așezările muncitorești au construit ca
se de locuit cu o suprafață totală de peste 
28 milioane de metri pătrați.

Volumul investițiilor pentru construcția de 
școli, spitale, policlinici, sanatorii și case de 
odihnă, tabere de pionieri, creșe și grădinițe 
de copii, pentru construcția, de întreprinderi 
și instituții social-cu’turale a crescut cu 
22%.

In anii următori, construcția de locuințe și 
construcțiile social-culturale vor lua o am
ploare și mai mare.

Partidul Comunist și Guvernul manifestă o 
grijă neobosită pentru înflorirea continuă a 
culturii socialiste, pentru dezvoltarea știin
ței sovietice înaintate, pentru progresul teh- 
niciL

Partidul nostru prețuiește știința și pe oa- 
■nenF e: de frunte. întrucît fără știință nu 
putem merge înainte.

Fiecare descoperire științifică sau invenție 
-.e:-.".ată găsește repede la noi aplicare prac
tică. este introdusă pe larg în toate ramu
rile economiei naționale.

Pentru dezvoltarea științei și tehnicii so
rt te, la noi au fost create toate condi

țiile care nu exists și nu pot exista în țările 
capitaliste, deoarece știința sovietică, înfăp
tuind sircinile construcției comuniste, ser
vește interesele poporului.

Cala:: nt:_se după măreața învățătură a lui 
Marx-Engels-Lenin-Stalin, Partidul Comunist 
duce :n mod ferm țara noastră spre victoria 
deplină a cotnunismutai. (aplauze).

Moi:', de producție socialist a unit și a le
gat intr-an singur tot toate păturile sociale 

■;:i sovietice. Odată cu victoria so.- 
. alts-rf-.:. țara noastră a devenit cu totul 
alta.

S-a dezvtitat și s-a întărit unitatea moral- 
poli:ică a oamenilor sovietici. Colaborarea 
prietenească a popoarelor marii Uniuni a Re
publicilor Sovietice Socialiste a devenit le
gea de viață a societății sovietice.

Orîndukea socialistă conține posibilități 
inepuizabile de dezvoltare rapidă a tuturor 
ramurilor economiei naționale, de o și mai 
mare întărire a părerii Statului Sovietic, care 
este bastionul păcii și securității tuturor po
poarelor.

In perioada care a trecut de la ultimele" 
alegeri a crescut nemăsurat de mult presti- 
giul internațional al Sratului Sovietic.

Politic noastră externă este îndreptată 
spre dezvoltarea continuă a economiei socia
liste și spre întărirea relațiilor cu toate sta
tele, indiferent de sistemul lor intern de gu
vernare

Guvernul Sovietic a dus și duce în mod 
consecvent o politică externă de pace, decur
gând din natura Statului Socialist.

Un exemplu grăitor al aplicării consec
vente a politicii sovietice de. pace și prie
tenie a fost conferința de la Berlin a mi
niștrilor afacerilor externe.

Tratarea ctară, cinstită și deschisă de către 
delegația sovietică a problemelor privitoare 
la securitatea in Europa, la unificarea Ger
maniei într-un stat unit, independent, demo
crat, la restabilirea unei Austrii independente 
și democratice, b atras atenția întregii opi
nii publice mondiale.

Deși conferința de la Berlin a contribuit 
la înțelegerea mai justg a poziției statelor 
reprezentante la conferință, în oursul acestui 
schimb de păreri s-au manifestat în mod lim
pede principalele divergențe dintre pozițiile 
guvernelor S.U.A., Angliei, Franței șî Uniu
nii Sovietice, au devenit 'mai clare căile 
spre destinderea încordării internaționale.

Sub presiunea mișcării crescînde a oame
nilor muncii pentru întărirea păcii în întreaga 
lume, guvernele S.U.A., Franței și Angliei 
au căzut de acord cu Uniunea Sovietică să 
contribuie' la rezolvarea cu succes a proble
mei dezarmării sau cel puțin a unei reduceri 
însemnate a înarmărilor, și să convoace 1'3 
Geneva o conferință a reprezentanților S.U.A. 
Franței, Angliei și Uniunii Sovietice cu par. 
ticiparea Republicii Populare Chineze (aplau
ze) precum și a țărilor direct interesate în 
reglementarea problemei coreene șf în res
tabilirea păcii în Indochina.

Politica de pace și prietenie, de întărire a’ 
lagărului mereu crescînd al păcii, democra
ției și socialismului, dusă de Guvernul So
vietic, este aprobată călduros de omenirea 
progresistă pentrucă ea, această politică, co
respunde celor mai sincere năzuințe și aspi
rații ale tuturor oamenilor simpli din lume.

Numai miopii pot vedea în politica noastră 
externă un semn de slăbiciune din partea 
Uniunii Sovietice. Experiența Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei a arătat întregii lu
mi că Patria noastră este o forță puternică, 
de nezdruncinat, oare știe să &e apere și să 
dea o ripostă zdrobitoare oricărui agresor, 
(aplauze).

In prezent, pentru întărirea păcii luptă ală
turi de Uniunea Sovietică statele democrat- 
populare din Europa și Asia. Lagărul parti
zanilor păcii a devenit o forță invincibilă, 
în stare să apere pacea, socialismul și de
mocrația, să salveze omenirea de primejdia 
războiului, (aplauze). Uniunea Sovietică va 
promova și de acum înainte politica de pace 
și prietenie între popoare ca o politică cores
punzătoare intereselor tuturor oamenilor mun
cii. (aplauze). .

Muncitorii șl muncitoarele, inginerii și 
tehnicienii, colhoznicii și colhoznicele, 
oamenii de știință și intelectualii, pășesc 
în alegerile pentru Sovietul Suprem al U-* 
niuniî Republicilor Sovietice Socialiste, oare 
vor avea loc în curînd, ferm hotărâți să înde
plinească toate sarcinile trasate de Partidul 
Comunist și Guvernul Sovietic, (aplauze).

Este neîndoielnic că aceste alegeri vor con
stitui o nouă manifestare vie a unității mo 
ral-politice a poporului, strîns unit în jurul 
scumpului său Partid Comunist, (aplauze).' 

Tovarăși, vă mulțumesc profund dumnea
voastră și tuturor alegătorilor din circurn 
scripția electorală „Sverdlovsk" oare au pro
pus candidatura mea în alegerile pentru So-ti: 
viețui Suprem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste (aplauze furtunoase).

Voi căuta să justific cu cinste încrederea 
alegătorilor mei și voi lupta fără să-mi cruț 
forțele, pentru a da viață sarcinilor Partidu
lui Comunist (aplauze furtunoase) îngădui-, 
ți-mi să-mi exprim convingerea că în ziuia . 
alegerilor pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
vă veți da in unanimitate voturile pentru 
candidații blocului comuniștilor și celor fără 
partid, în stare să lupte fără preget pentru 
înflorirea Patriei noastre, (aplauze).

Trăiască marele popor sovietic, —- ziditorul 
comunismului! (aplauze).

Trăiască Partidul Comunist — conducăto
rul înțelept și organizatorul tuturor victori
ilor noastre! (aplauze).

Trăiască Guvernul Sovietic! (aplauze fur
tunoase care se transformă în ovații. Țoți se 
ridică în picioare).



„Prietenia permanentă dintre popoarele german și polonez 
factor important pentru pacea și securitatea Europei**

Interviul acordat de W. Pieck, ziarului „Trybuna Ludu"
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Sub titlul 

„Prietenia permanentă dintre popoarele ger
man șl polonez — factor important pentru 
pacea și securitatea Europei", ziarul „Try- 
buna Ludu", organul C.C, al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, publică următorul 
interviu acordat corespondentului său de 
către președintele Republicii Democrate Ger
mane, Wilhelm Pieck:

întrebare: In ce măsură rezultatele confe
rinței celor patru miniștri ai afacerilor ex
terne vor contribui la intensificarea luptei 
forțelor progresiste și patriotice din Ger
mania pentru rezolvarea pașnică a proble
mei germane ?

Răspuns: Conferința celor patru miniștri 
ai afacerilor externe a arătat că acordurile 
de la Bonn și Paris constituie principalul 
obstacol în calea unificării pașnice a Ger
maniei. Este de neconceput ca vecinii Ger
maniei sau germanii iubitori de pace să fie 
vreodată de acord cu reînvierea Wehrmachtu- 
lui sub comanda foștilor generali naziști. 
„Comunitatea defensivă europeană" creată de 
americani, amenință să tirască popoarele 
Europei, inclusiv poporul german, într-un 
nou război european de distrugere, dezlănțuit 
de, militariștii germani. Tot atît de eronat ar 
fi să se creadă că clasa muncitoare din Re
publica Democrată Germană își va sacrifica 
mărețele sale, cuceriri politice, sociale și 
culturale șl va permite monopoliștilor și iun- 
kerilor să revină la putere. Totuși, acesta a 
fost scopul urmărit prin planul american pre
zentat de către ministrul afacerilor externe 
al Angliei, Eden.

O Germanie unită trebuie să fie o Germa
nie democrată și iubitoare de pace, care va

garanta cetățenilor săi libertatea, munca și 
pîinea, iar vecinilor săi—pacea. Propune: le 
ministrului afacerilor externe al L R.S.S„ 
V. M. Molotov, urmăresc aceste scopuri ș: o 
respond năzuințelor maselor muncitoare ger
mane. Aceste propuneri pret ată un larg 
program pentru rezolvarea rașr.xă și de-.o- 
cratică a problemei germane și constituie o 
chezășie a păcii șl secu-ită; : n întreaga 
Europă. Ele sînt cauza - a mișcă
rii patriotice a poporului Germaniei, cu atit 
mai mult, cu cit conferința de la Berlin a 
aratat că reglementarea problemei germane 
este mai presus de toate o problemă a ger
manilor înșiși, că o înțelegere între germano 
înșiși ar contribui într-o mare măsură la 
realizarea unui acord intre marile puteri. A- 
cest fapt va încuraa poporul g-.— i- să-și 
intensifice lupta impotriva tratatelor — li’-i- 
riște, lupta pentru unitatea națională pe o 
bază democratică, lupta pentru un tratat 
de pace.

întrebare: Poporul polonez urmărește cu 
multă simpatie dezvoltarea Republicii Deg 
erate Germane. Cum trebuie apreciate '^ui
tatele noii linii politice în lumina i.năepFnc- 
ril planului pe anul 1953?

Răspuns: Rezultatele obțin:'.* prin apli
carea noii linii arată o sperme cor.:i~uâ a 
producției globale în pr:mu! rînd, la ar
ticolele de larg consum. Cra: ’ > de trai 
ale maselor muncitoare s-au tabanătâțit 
considerabil. Iar încrederea poporului la gu
vern a crescut. Aceste succese, precum și 
continua realizare rapidă ș pe srară lu-gă 
a noii linii fac să crecscă importanța Re
publicii Dem-xrate Germane în rertl are» 
viitorului Germanie' Succesele nci: 1 “îi re

prezintă tot odată succese în lupta pentru 
o Germanie unită, democratică, fără atîțători 
la război și fără militariști.

întrebare: In ce măsură dezvoltarea re
lațiilor de prietenie polono-germane, care 
constituie o schimbare de Importanță epo
cală în Istoria celor două popoare, influen
țează asupra consolidării păcii și securității 
europene ?

Răspuns: Prietenia permanentă dintre po- I 
poarele german șl polonez șl strînsa colabo
rare dintre ele in domeniile politic, economic 
șt cultural care rezultă din această priete- . 
n:e. con tribale la reconstrucția pașnică a ce
lor două țâri ale noastre și sporește impor- ; 
tanța lor ca factori de însemnătate covtșl- 
toare pentru pacea și securitatea Europei- I 
Astăzi. în Germania occiden’.a’ă politicieni 
reacționari și generali naziști, dornici de re
vanșă și conduși de imperiaFștiî americani, 
se dedau din nou la amenințări fățișe de : 
agresiune împotriva vecinilor Germaniei. ,' 
Din această cauză, faptul că pe pâmînt ger
man există un stat al muncitorilor și țăra
nilor ca*e se opune neînfricat rJzbcitfui ș: 
care. împreuna cu toate popoarele Iubitoare 
de pace din Europa, este hotărît să imoie- 
d:ce o nouă agresiune din partea milita- 
riștilor germani, are o mare importanță pen
tru apărarea păcii în Emopa. Noile reia*,:’, 
dintre Republica Democrată Germană Ș' 
Polonia populară arată că prietenia dintre 
popoare este cea mai bună chezășie a păcii 
și securității.

Pentru securitatea colectivă în Europa
Desigur că ar părea 

nebun acel dresor 
care pentru a îmblînzi 
o fiară sălbatecă s-ar 
închide în aceiași 
cușcă cu ea. Dar 
între acest dresor original ți acei politi
cieni occidentali care spun că nu văd a’.tă 
ieșire din „impasul în problema germană" 
decît în includerea Germaniei occidentale în 
blocul agresiv așa numit al „comunității 
defensive europene" nu există nici o dife
rență. Căci „comunitatea defensivă euro
peană" are ca principal pivot armata hitle- 
ristă renăscută care odată constituită va fi 
o amenințare pentru toți vecinii Germaniei 
occidentale. Acestea sînt tocmai planurile 
cercurilor agresive americane care doresc 
renașterea Wehrmachtuhi sperînd să se 
servească de trupele hitleriste ca jandarmi 
yankei in Europa.

Desigur că astfel de planuri nu pot să 
întîlnească decît împotrivirea hotărîtă a po
poarelor, printre care și a fiecărui om al 
muncii din (ara noastră. Noi am cunoscut 
din plin ferocitatea bandelor hitleriste și 
luptăm împotriva reînvierii lor sub orice e- 
tichetă s-ar ascunde ele.

Bătălia noastră pentru pace este dusă în 
felurite moduri. Flecare cu mijloacele ce-1 
sînt apropiate, eu în muzică, altul cu pe

- Constantin Bugeanu
Secretar al Uniunii Compozitorilor 

din R.P.R.

vietlce de epărare
Această politică

nelul sau cn al treilea 
la strung dar pentru 
toț: baza rigori e iz- 
bînzîl e este poziția 
fermi a Uniunii So- 

a păcii.
a Uniunii Sovietice ș!-a

găsit din nou o exprimare istorici In cu
noscuta propunere făcută la Berlin, de a se 
încheia un „Tratat genera! european cu pri
vire la asigurarea secnritării colective în 
Europa". Principalele puncte a’e ..tratatutei 
general european* le-am găsit reamintite In 
importanta declarație făcută de ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S- V. M. Mo
lotov.

Cită deosebire între politica twterflor oc
cidentale de scindare a "Europei șl politica 
Uniunii Sovietice care urmărește, așa cam 
a spus V. M Molotov. „constituirea unui 
lagăr unic al tuturor statelor europene care 
tind spre asigurarea securității loc șl spre 
întări-ea păcii în Europa”.

Apelul făcut de ministru! afacerilor ex
terne al U.R.S.S. care e chemat .toate sta
tele europene să ren-jcr.e la crearea de gru
pări militare. îndreptate una împotriva al
teia" nu poate decît să găsească aprobarea 
mea ca ș: a altor milioane ți «t'.’ioa-e de 
oameni dornici să muncească în pace, si 
trăiască feriți de urgia răzbc’u'.uL

Omenirea poște fi fentă de primejdia unui nou râzbo
Teghi Viorica

inovatoare in secția fălțuit
Combinatul Poligrafic Casa Scinteli 

„1. V. Stalin"

Am urmărit cu multă 
atenție în presă desfă
șurarea lucrărilor Con
ferinței de La Berlin 
și tocmai de aceea 
declarația tovarășului
Molotov cu privire la rezultatele acestei 
conferințe m-a interesat în mod deosebit. 
Sînt numeroase problemele internaționale 
care frămîntă astăzi omenirea

Unele cercuri conducătoare din țările ca
pitaliste, șl în primul rînd din S.U.A., în
cearcă să ducă o politică „de pe poziții de 
forță". Aceste cercuri nu țin seama de trans
formările petrecute în anii din urmă în 
viața popoarelor, nu țin seamă de schim
barea raportului de forțe în favoarea țărilor 
lagărului păcii și socialismului. Aceste 
cercuri încearcă să ignoreze existența Repu
blicii Populare Chineze. După cum a arătat 
tovarășul Molotov existența marelui stat 
popular chinez schimbă radical situația în 
întreaga Asie, ceea ce este un fapt de cea 
mai mare însemnătate pentru întreaga dez
voltare Internațională.

Absurditatea politicii dușmănoase față de 
China populară este înțeleasă de flecare om 
cinstit. Tocmai de aceea propunerile sovie

„Noi membrii Uniunii Ti
neretului Polonez dorim să 
semănăm cu voi dragii noștri 
prieteni comsomoliști. Gene
rația voastră de glorioși lup
tători comuniști, generația 
lui Pavel Corteaghin și Lize: 
Ceichina. a Zoiei Cosmode-

mianscaia și Oieg Coșevol este pentru nji 
un minunat exemplu de vitejie, fermitate ș: 
dragoste față de patrie, față de poper. 1 
de partid11 — scria Iadviga Malîsa. studentă 
din Cracovia studenților Universității „Lo
monosov" din Moscova.

Sînt cuvinte simple, dar pline de căldu-ă. 
E'.e îți vorbesc despre omul nou. crescut de 
puterea democrat-populară Rîndurile acestea 
exprimă dorința fierbinte al fierărul membru 
al Uniunii Tineretului Polonez (Z..M P ). a 
fiecărui tînăr din R. P Polonă de a fi ase
meni comsomoliștilor. glorioșilor tineri cres
cuți sub grija părintească a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice

Nenumărate scrisori ca ale lui ladviga 
Malîsa trec frontiera Uniunii Sovietice ve
nind din R. P. Polonă. Ele sînt ser se de 
membrii organizației revoluționare de tinere* 

.» de pe întreg cuprinsul Poloniei demot-at- 
■ populare, sînt scrise de tînăra generație de 

constructori po'onezl, care asemeni frațricr 
lor comsomoliști muncesc pretutindeni unde 
se cere de>«ehtt de multă energie, curaj ș'1 
entuziasm, li poți întîlnt în cele mai btine 
brigăzi de tineret din Ndwa-Hute. în brigă
zile de șoc ale Varșoviei, printre eroi) munc'i 
din minele din S'lezia. în rîndurile tinerilor 
membri al cooperativelor agricole de pro
ducție din voevodatul Lodz. printre studenții 
fruntași al Universității din Wroclaw

Astăzi, gîndurile comuniștilor, ale Z.M.P.- 
îștdor și ale întregului popor polonez se în
dreaptă spre Congresul al 11-lea al Partidu-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 10 martie 1954

Revista „Tribune des Nations^ despre planurile 
S.U.A. în Extremul Orient

PARIS 9 (Agerpres). — Intr-o știre a 
corespondentului său din Washington, săp- 
tămînalul „Tribune des Nations" relatează 
următoarele :

Intr-un cerc restrins de cițlva ziariști, 
Robertson, secretarul de stat adjunct ai 
S.U-A. pentru problemele Extremului O- 
rierrt, a făcut „unele observații referitoare la 
politica americană în problema coreeană*.

El a deci anat că, după părerea politiciem- 
lor americani, problema coreeană constituie 
cheia întregii politici americane în Extre
mul Orient. De aceea, diplomația america
na acționează in așa fel ca problema coreea
nă să rămînă încă mult timp pe ordinea 
de ZL

Robertson a adăugat că conflictul armat 
din Coreea a perm:s americanilor să între
prindă o serie de acțiuni in Extremul Orient: 
să organizeze blocada Republicii Popul-.re 
Chineze (cu teste că aceasta contravenea in
tereselor aliaților S.U-A.) ; să obțină intra
rea Australiei șl Noii Zeelande in pactul Pa
cificului (te ciuda obiecțiunilor Angliei) ; să 
obțină încheierea între S.U.A. și Japonia a

„pactului de securitate" și „acordului admi
nistrativ", care a permis Statelor Unite să-și 
mențină forțele lor armate în insulele japo
neze șl să creeze acolo baze.

In afară de aceasta, abătînd atenția țări
lor Asiei de sud-Vest, războiul din Coreea a 
permis re’narmarea Japoniei. In felul acesta, 
după cum a declarat Robertson, stabilirea 
unei păci trainice în Coreea ar avea pentru 
S.U.A. „consecințe nefaste1'. Odată cu sta
bilirea păcii în Coreea, scrie „Tribune des 
Nations", ar dispare toate argumentele for
male pe care S.U.A. le opune recunoașterii 
Ch:nei Populare și admiterii ei in O.N.U. 
Asigurarea unei păci trainice, scrie în con
tinuare săptăminalu'., ar pune sub semnul în
trebării existența Uniunii Pacificului și ar 
paraliza dezvoltarea ei ulterioară.

Pentru a împiedica acest lucru, „cea mai 
rezonabilă" soluție, din punctul de vedere al 
poEticienilor S.U.A., este menținerea încor
dării internaționale. După părerea Departa
mentului de stat, scrie „Tribune des Nations", 
ecest lucru poate fi obținut numai menți- 
nind statu quo-ul in Coreea și continuind 
războiul din Indochina.

Deschiderea sesiunii Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa

GENEVA 9 (Agerpres). — La 9 martie s-a 
deschis la Geneva sesiunea Comisiei eccno- 
miee e O N U- pentru Europa consacrată 
lărgirii schimburilor comerciale Intre est Ș> 
rest După cum se știe, această conferință a 
țest precedată de călătoria d-lui MyrdaL se
cretar executiv a! Comisiei. într-o serie de 
capitale europene. La timpul său. presa xest- 
europeanâ a relevat ecourile favorabile d* 
care se bucură acțiunea lui Myrdal in oc- 
crasnt Agenția France Presse scria: „Ob-

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

servatorii parizieni consideră că misiunea 
p-eluată de Myrdal în vederea intensificări' 
S'" -r comerciale între est și vest a
provocat o reacție favorabilă la Paris*1. Co
respondentul din Londra al aceleași agenții 
relevă la rindul său că „Marea Britanie a 
fes: din totdeauna de acced cu intensificarea 
ser. m'rurilor dintre est și vest și se pare că 
Myrdal a primit la Londra cele mai nete în
curajări**.

Tratative comerciale 
cu R P. Polonă

I Prezentcrea filmulu Ji P. Romină* 
la M nisterul Cuburi al U R S-S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS trans 
I mite :

La Măristeral Culturi: a! U R.S.S. a »rT. 
cc Ia 8 marile prezentarea filmului „Rec-z- i 

j blica Popcla-j Romînâ*. TreeâtoeT.e pito- 
I reștî din nturțil Carpațu cknptîie Moldovă. j 
j luncile Dunării, sînt primele imagini ale a- * 
| cestui film care vorbește despre ntireata 
■ forță a harnicului oooor romin. care a de- . 
j venit stăpm pe soarta sa. Intr-o scurtă pe- | 
1 rioadă de timp, țara a învățat să construizscâ 
I turbine, tractoare, mașlm-nr.eltc. au fost 
I date în exploatare nci furnale. Sute de ■ 

de familii de țărani s-an unit în gospodiri ■ 
' colective In Rocnînia. cnle ptnă nu de mut: ' 
i aproape jumătate din populație era asa2a- 
I Setă. în prezent tavață toți copiii.

Filmul Jtepnbl'ca Populară Roatei” esre 
I o producție a cineaștilor roentel ș: sorierid ț 

In curind. el va rula pe «crasele cteeeato- 
grafeter d:n L'nîu-tea ScvtetxL

Situația din Egipt
CAIRO 9 (Agerpres). — TASS trmam«E I

Se anunță ci Xaghîb. președmtete Egpee- 
luL a numit pe pr —m nistru! Nașe*, grrer- 
natur genera; utilitar ai Eg ptuljL Pică ix 

j prezent acest post a fest dețin: de N*g%ri>. 
• Pe baza legii privîioare la starea de ase- 
, din care este în rigoere te Egtpt. merra- 
; tecul eenera' m"ttac iscrare âe tspsternd- 
| clri ertracreriare.

---- .

Oper OvUni militare ale armatei populare vietnameze
S.ANH.Al 9 (Agerpres». — Agenfa vietna

meză de Informații anunță că in noaptea de 
3 spre 4 martie trapele populare v etnameze 
an pătruns pe aerodromul franca de ia Jia- 
Lam situat a cîțiva kilometri de Hanoi și 
au î .arat 18 avioane de transport de tip 
„Dakota" șt un dețezit cu combustibil

După 2 z le. în noaptea de 5 spre 6 martie, 
țrie populare au pătruns la Katb: (la 6 

km. de rada portulă Ha’.fong). Katbl este 
sna din principalele baze aeriene franceze din

. ■ - ~e-ra;ate pentru aterizarea avi- 
cane’.or grele. In prezent, acolo se află pi- 
toți și personal de aviație american.

Potrivit unor daie provizorii, trupele popa- 
la-e au distrus 60 de avioane printre care 
38 de avioane ..B-2S1’, 10 bombardiere de 
'.-rtă. și 3 avoane de transport și recunoaș
tere- In afară de aceasta armata populară 
vietnameză a incendiat cîteva mari depozite 
de muniții In urma exploziei au fost ava
riate cîteva avioane inamice.

întrevedere intre Bidault și Adenauer

tice privind resteMB- 
res statutalai interna
tional al RepubFrii 
Populare Chineze s-a-j 
bucurat de sțrijinul 
tuturor popoarelor

lumii.
In aprilie 1954 se va deschide conferința 

de la Geneva. Conferința aceasta va trebui 
să discute o serie de probleme im>?ria-.‘c 
printre care cea coreeană șl indocMneză. 
Participarea Chinei la discutarea acestor 
probleme va trebui să aibă, o însemnătate 
deosebită. Popoarele doresc ca în Coreea șl 
Indochina pacea să se instaureze, să înce
teze definitiv vărsarea de singe. Focarele de 
război existente actualmente trebriesc Ieri- 
date. Aceasta este pe deplin pcs : 1 Tre
buiesc Insă înlăturate piedicile pe care le 
pun unele cercuri conducătoare și îndeosebi 
cele din S.U-A.

Popoarele doresc destinderea situației In
ternaționale. Oamenii simpli din Europa vă: 
în Istorica propunere sovietică cu privire ia 
crearea unul sistem de securitate ce ect. ■ i 
ă popoarelor europene o bază temri-'.ci 
pentru asigurarea păcii pe coatteentul nos
tru și în lumea întreagă. Iată de ce ei snr - 
jină propunerile sovietice menite si ferească 
omenirea de primejdia unui ooc răzbat

Rezuîtatnl itoLMr dă F.T’isdi
HELSINKI 9 (Agerores) — TASS trans

mite :
După cum apunți poștei de -»c.: HelsteV. 

în ziua de 9 mar: e. pică te 5 c — -*tu (era ' 
locală) în cadrai ategeriiar Sees au
fost numărate I9ÎS.410 iocxi Vorjr e stet 
repartizate :n felul u-ucitcr:

PartiM loriel ăriii i ri — S% (te 19511 
a tetruaiț 26u»%). Uaâorea agrară — 24% J 
(:n 1952 — 2V%). tMotea democrată a| 

I poporală făalaădes — 229* (te 1954—21.6% 1.1 
Ipartidul de confine — 13% (te 1951 —I 
|14j6%). partidă popster sanda — 7.4^ 
I (te 1951 — 7j6%>. partidă papular finlan-| 
Idez — 8.6% (te 1951 — STV)

Mandatele te Seta se rtoartiaeazi după : 
leam urmează: partidă saaă democrat —I 
< 54; Lteăuen agrară — 53: Umana de-nc- ■ 
erată a poporx.r felasiez — 4î; partidul I 
de coaEțte — 24, partidă papăar aădez — I 
13c partidă papăar Rabatez — 13

Ia co—•?z-»:te cu aleger <e dip 1351, parii- j 
fcl socii! deoocaă a căș'iga: na mândri, j 

lUăuan nenri — deal amăafe tar parti-1 
dă pnuubr finlanda — 3 anadate. Partidă I 
ie coaLrie » z erdu: 4 maudate. ter partidul j 
pom ■r suedez — 2 mandate
O cnea democrată a poporuM finlandez 

; ■ . - ■ - . ~ - 'e ca <• -
alegeri.e ăa 1351. deș: a totruni: cu 25 914

Iuta: urcl'e acted.

PARIS 9 Agrmres' — Marți s-eu des- 
rzșcrat ia Parts discuții Intre cancelarul 
A păra cer ți mteisteri de externe al Franței, 
B tuli te legătură cu problema SaaruIuL

La Paris, pocrt.lt retetărilor agenției As
soc zted Press, reprezeocaații guvernelor 
restgwma-i și franca încercat să gă
sească o sc-.ț e per.tru coc.:".jetul lor la pro- 
Sexa Saarulă*.

ta «;mm plecări: sale 'a Parts, Adenauer 
a a. j; o întrevedere cu Înaltul comisar a- 
-e'icac te Germa-ia, Corarr, cu care a dis
cutat cespre proelema SaaruIuL

C.T.-:ra.-l extrem de scurt publicat marți 
trata: .ete d’.rtre Adenauer și Bidault 

*: — ă că .n cadrai corferkițeL cele două 
aa căzut ce acord să contâraie negocie- 

r"e re baza prăectutei adoptat la 6 feorua- 
ne de cvcsXîi erz’apeai te care *e detatește

că “ttme-Le prezentate le Bidault 
ex r-rrtre la Saar wr fi rtuctate te cursul 
aresaor

Zxarexe zoostată că nici de data aceasta 
; - — . : ter-

g-.crsara procemă a SaaruIuL Purtătorii de 
cuvz: a: guvernului franrez au subliniat 
An nota că 0 aotațiocare a problemei Saaru- 

te 3»d satisfăcător pentru Franța (N.R. 
rertru trusturile siderurgice franceze) este 
» premiză esențială a participării ei la

armata europeană. Se știe că controlul ba- 
zi.-.jlul minier din Saar ooate asigura aces
tor trusturi posibilitatea de a face față con
curenței germane pe piața mondială șl în 
special în cadrul olanului Schuman.

Or. planul inițial de europenizare a Saa- 
nf.ui elaborat de așa numitul consiliu euro
pean. pune Saarul sub dominația comuni- 

căcbunelul și oțelului în care rolul pre. 
pcoderart îl au trusturile din Ruhr. Propu
neri e lui Bidault la care se referă comuni
catul de marț: au tocmai rolul de a asigura 
continuarea legăturilor etonomice dintre Saar 
și Franța, ceea ce nu este pe placul mono
polurilor germane.

Potrivit știrilor apărute In presa occlden- 
ta'â. Adenauer. îndemnat de americani, va 
eccecta de formă unele condiții cerute de 
guverr.u1. francez în schimbul ratificării de 
-i:-e parlamentul Franței a tratatului privi
tor ra ccm-jnitatea defensivă eurepeană.

Ziarul „Combat" scrie, de pildă, că „nici 
pe denarte nu este vorba numai de regie- 
mentacea problemei Saarului. Adevărata pro- 
b'emă este aceea a comunității defensive eu- 
ropene".

Pâ-eree ziarului francez este exprimată șl 
de ziarul vestgerman „Der Spiegel11, care 
scrie fără înconjur: „Adenauer vrea :u ori
ce chip să răscumpere de la Franța votul 
pentru armata europeană".

Scurte
0 La 8 aartie. V. M. Mofotov, ministrul 

afaceri ar e-.terae al U.R S.S„ a primit pe 
J. B Watkins, ambasador extraordinar și 
p*ja:po:ecțrar a: Canadei în U.R.S.S., în ie- 
găteră cu apropiata prezentare a scrisori1» 
te ace: tare președi-te’ui Prezidiu ui So
viet □ ui Suprem al l'R.S.S

0 Plenara C.C a Partidului Comunist 
Francez a adoptat hotărtrea de a convoca la 
'ncepatail lunii iunie Congresul ordinar al 
Partidului Comunist Francez.

0 Ziarul „Le Monde* publică un articol 
semna: de Philippe Barres, deputat în Adu- 
oarea Națională („Uniunea republicană de 
acțiune socială”) care condamnă planurile 
de constituire a „comunității defensive eu
ropene* („armate europeană"). Numind pla
nul „comunității defensive europene11 un 
„program americano-german", Ba-res scrie 
in continuare: uln acest program americano- 
geratan. Franța este de două ori victimă : în

știri
Indochina... și în Europa unde ea va fi sub- 
ordonată dominației germane în cadrai co
munității defensive europene. Faptele con
firmă că americanii vor ca Franța să rămînă 
:n această dublă dependență".

e Discriminarea rasială din Statele Unite 
care este îndreptată în special împotriva 
populației de cu’oare, lovește și alte mino
rități naționale. Agenția United Press anun
ță că pe vitrinele a 35 de magazine din lo
calitatea Moline (Illinois) au fost lipite afi
șe antisemite, cu următorul conținut: „Acest 
magazin aparține evreilor", și purtînd ștam
pila „Săptămîna antievreească".

0 După cum anunță agenția „Klodo Tu- 
șin", la 8 martie s-a semnat la Tokio așa 
numitul pact de „securitate mutuală" între 
Statele Unite și Japonia, care deschide calea 
remilitarizării șl transformării Japoniei în
tr-o bază militară americană.

La deschiderea celui de a' IHea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tineretul polonez, 
constructor activ al unei vieți noi

lui .Muncitoresc Unit Polonez, conducătoră 
constructor’lor vieții no! dm R-P. Polar â.

Tineretul polonez e'.ăfjrl de întregul potxx 
e întîmpinat e.est eve^ men: de seamă din 
viața partidului, strîngtnd ș: mal mult rându
rile în jurul partidului iubit, Inptind cn tot 
ma: mult avint pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Nu de mult timo a apărut comu
nicatul comisiei de stat economice co pri
vire la rezultatul fndeolinlri! planului de 
stat al R. P Pplone oe enul trecut lată nu
mai cîteva din cifrele ce ne vorbesc despre 
mărețele înfăptuiri d n ultimii ani a e poporu
lui polonez sub xxiducerea partidului.

Volumul producției globale a industriei so
cialiste a crescut în comparare cu 11452 cu 
17 5 la sută, iar în comparație cu 1949 cu 
129 la sută In comparație cu 1952 produtția 
de fontă a crescut cu 29 la sută, de energie 
electrică cu 13 la sută, de mașmi agricole 
cu 21 la sută, de încălțăminte cu 6 la sută, 
de târne cu 25 Ia sută. Au fost obținute suc
cese considerabile în introducerea tehnicii 
noi. tar în toate domeniile economiei oațio- 
nale a început producția în serie a peste 100 
noi tipuri de mașmt și mecanisme In 1953 
au fost electrificate 492 sate, iar numărul 
cooperativelor de producție a crescut de la 
4 900 la peste 8.000. In cursul anului trecut 
Partidul și Guvernul R P Polone au adop
tat o serie de hotărîri care au dus la o sim
țitoare îmbunătățire a condițiilor de viață 
a'e celor ce muncesc. Astfel :n 19-53 populația 
țării a mai primit încă 135.000 camere de 
iotuit, iar scăderea parțială de prețuri care a 
avut loc în noiembrie a dat populației un 
cîștig de 4.-500.000.000 de zloți anual.

In cinstea celui de al Il-lea Congres el 
Partidului pe întreg întinsul Poloniei minerii

ș: ncetalarglștiL constructorii de mașini șl 
textiliștii n desfSșorrt o targa Întrecere ao. 
c a/stă centru a da produse peste plan. In 
schimbul de onoa-e ir cinstea Congresului 
s-au Încadrat mii de constructed din Var
șovia. constructori navali din Gdansk, meta- 
lik-gîș*.l de la uzina Stalawa Wola, muncitori 
de La :ntreor:nderi’.e de încălțăminte „Otmet", 
lucrători din S.M T.-cri.

Zi de zi. ziarele poloneze ne aduc tot mal 
mrite vești despre realizările oamenilor 
ntj-’ci: in cinstea celui ce al ll-lea Congres 
al Partidului, lată cîteva din ele: Colerllvul 
minerilor de la mina „Piast" a dat de la în- 
ceoutul acestui an peste 7.300 de tone de 
cărbune peste plan. Colectivul secției de mo- 
t<>are din cadrai uzinelor de autoturisme din 
Varșovia a produs 5 motoare de automobil 
peste plan. Combinatul „Marchalewskij" din 
Lodz a p'odus în ianuarie 107.000 metri d? 
țesături d« bumbac peste plan. Plutașii din 
Ostrod au luptat plini de curaj cu ghiața și 
au plutărit prjn canalul Ostrod—Elbad, peste 
4.000 metri :ubi de lemne peste plan.

Brigăzile de tineret de la S.M.T. Opole au 
terminat cu 23 de zile înainte de termeJi re
parațiile mașinilor și uneltelor agricole pen
tru campania însămînțărilor de primăvară. 
In cinstea Congresului tot mai multe brigăzi 
de muncitori din fabrici și uzine se depla
sează în diferite sate, cooperative agricole 
de producție, gospodării agricole de stat, 
stațiuni de mașini și tractoare reparînd ma
șinile pen'ru însămînțări.

Toate aceste fapte sînt mărturii vii ale 
unor importante victorii pe frontul muncii 
pașnice.

La obținerea acestor victorii a contribuit 
din plin șl tineretul. Sub îndrumarea Parti

dului și a organizație! revoluționare de ti
neret, tinerii și tinerele din Republica Popu
lară prietenă se găsesc printre cei ma' 
perseverent: inovatori, printre ceî care sporesc 
necontenit predu ttivitatea muncii, care îm
bunătățesc calitatea produselor, care luptă 
pentru obținerea unor recolte bogate sau care 
au pornit pe drumul cuceririi științei înain
tate.

La baza întregii activități e. organizației 
de tineret se află conducerea de către Par- 
tid. Ajutorul membrilor de partid este :ă- 
lăuza cea mai de preț a muncii tineretului 
polonez. In uzine sau fabrici, cooperative 
agricole de producție sau S.M.T.-uri. școli 
sau facultăți, membrii organizației revoluțio
nare de tineret urmează în permanență sfa
turile pline de înțelepciune ale membrilor de 
partid.

Educat de organizație în spiritul dragostei 
nețărmurite față de cauza partidului, tine
retul polonez își dăruiește toate forțele sale 
înfăptuirii politicii partidului, construirii 
unei vieți noi.

Pe acești tineri din Uniunea Tineretului 
Polonez care numără astăzi aproape un mi
lion șl jumătate de membri îi întâlnești acolo 
unde trebuiesc biruite cele mai multe greu
tăți. Repartizați de organizație, mii de tineri 
și tinere din toate colțurile Poloniei democrat- 
populare reconstruiesc Varșovia, înalță pri
mul oraș socialist din Polonia — Nowa- 
Huta — „Comsomolskul polonez", constru
iesc hidrocentrala din lavolino, înalță noi 
întreprinderi, școli și blocuri de locuințe la 
Scețin, Wroclaw sau Gdansk.

Mîndria întregului popor polonez sînt eroi 
ai muncii educați în rîndurile Uniunii Ti
neretului Polonez ca oțelarul Henric Covol,

deputat în Seim, minerul Rușer Ceslav, zi- 
dărițe Stanislava Sarlinscaia, constructorul 
naval Stanislav Soldec, talentata violonistă 
Vanda Vilcomirscaia și mulți alții.

Tinerii țărani muncitori din satele R. P. 
Polone depun tot elanul lor tineresc la în
ființarea, și consolidarea cooperativelor agri
cole de producție. Tinerii sînt în primele rîn- 
duri a’.e celor ce luptă pentru lichidarea 
analfabetismului.

Organizația revoluționară de tineret se 
călăuzește în activitatea eî după învățătura 
marxist-leninistă, glorioasa învățătură a par. 
tidului de tip nou. Membrii Uniunii Tinere
tului Polonez studiază cu nesaț trr"cercurile 
de învățămînt politi: ele organizației, ope
rele clasicilor marxism-leninlsmului.

In școli și facultăți membrii Uniunii Ti
neretului Polonez sînt cei mei buni elevi și 
studenți. Studenții polonezi se găsesc în frun
tea luptei pentru însușirea unei înalte cal’fi- 
cări profesionale, mulțumind astfel partidu
lui pentru minunatele condiții de studiu care 
le-au fost create

In R. P. Polonă există în prezent 7 uni
versități. Ze:e Institute de medicină sînt ur
mate de un număr de studerîți de 5 ori mai 
mare decît numărul studenților în medicină 
din 1939. Numărul institutelor de cercetări 
științifice a crescut de cîteva ori. In compa
rație cu anul 1939 numărul total al studenți- 
lo- a crescut de 3 ori, iar 80 Ia sută dintoe 
studenți sînt membri ai Uniunii Tineretului 
Polonez.

Uniunea Tineretului Polonez este una din 
part:tipantele active la mișcarea mondială 
de tineret In cadrul celui de al IV-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studenților 
de la București, solii tineretului din întreaga 
lume au putut cunoaște viața fericită a ti
neretului polonez, au putut admira minunata 
artă creată de talentatul pepor polonez.

Tinerii polonezi se prezintă astăzi în fața 
celui de al Il-lea Congres al Partidului iu
bit, dăruindu-și toate forțele construirii so
cialismului, ridicării buneistări a tuturor ce
lor care muntesc.

IOSIF SAVA

Recent a sosit în Capitală o delegație gtH 
vernamentală poloneză pentru reglementarea 
schimburilor de mărfuri și de plăți cu R.P.R. 
pentru anul 1954.

Delegația poloneză, condusă de Krop- 
cinski, viceministru în Ministerul Comerțu
lui Exterior, a fost salutată la sosire de 
M. Novac, locțiitor al ministrului Comerțu
lui Exterior al R.P.R.

(Agerpres)
-----•-----

Sosirea la București 
a unei de'egabi guvernamentale 
ungare pentru tratative comerciale

V
ln primele zile ale lunii martie a sosit ia 

București o delegație ungară în vederea în
cheierii Acordului comercial între R.P.R. șl 
R.P.U. pentrh anul 1954.

Delegația ungară, condusă de Lantos 
Dezso, director general în Ministerul Co
merțului Interior și Exterior al R.P.U., a 
fost întîmpinată de funcționari superiori ai 
Ministerului Comerțului Exterior al R.P.R.

(Agerpres)

Turneu! internațional 
de șah al R. P. R.

Un public numeros a ținut să asiste la 
partidele rundei a 8-a a Tu.neului Internațio
nal de șah al R.P.R. Partidele disputate e- 
rau importante pentru poziția în clasament 
a fiecăruia dintre participanți, atît pentru 
cei din frunte cit și pentru ceilalți.

In partida Wade-Furman, negrul a luat 
din deschidere inițiativa, obținînd perechea 
de nebuni. După o serie de complicații in
teresante, Wade a obținut însă atac asupra 
regelui In criză de timp Furman n.u s-a a- 
părat corect și la întrerupere Wade are mare 
avantaj.

Paul Voiculescu a obținut un ușor avantaj 
în deschidere în partida sa cu Dr. 0. Troia- 
nescu. In jocul de mijloc, după schimbai ea 
majorității pieselor, s-a ajuns însă într-o po- 
zjție egală și partida s-a dat remiză.

O bună partidă a fost cea dintre Bălanei 
(R.P.R.) și Holmov (U.R.S.S.). Ambii șa
hiști au atacat în jocul de mijloc poziția ad
versă fără să obțină vreun rezultat. Intr-o si
tuație sensibil egală jucătorii au căzut de 
acord asupra remizei la mutarea 40,

Sliwa (R.P. Polonă) a jucat apărarea 
Tarrasch în partida cu Dr. Filip (R.Cehos
lovacă) — o deschidere care duce în mod 
obișnuit la o luptă ascuțită. In jocul de mij
loc tînărul maestru ceh a inițiat un puternic 
atac pe aripa regelui și pătrunzînd cu figu
rile sale în poziția adversarului, l-a obligat 
pe acesta să cedeze la mutarea 25.

O lungă luptă pozițională a caracterizat 
partida dintre Korcinoi și marele mestru 
Stahlberg. După interesante manevre ale 
ambilor șahiști, albul a căpătat o poziție su
perioară și păstrează avantajul la întrerupere.

Klfiger (R.P.U.) a jucat foarte energic 
partida cu E. Paoli (Italia). In apărarea „ce
lor do' cai" maestrul ungur jucînd în stilul 
său caracteristic, a sacrificat un pion pentru 
atac. După combinații ingenioase el a obținut 
o poziție net superioară obllgîndu-și adver
sarul să cedeze la mutarea 32.

Pachrnan și Ciocîltea au jucat o partidă cu 
mu'.te complicații. Maestrul ceh a atacat cu 
energie rocada tînărulu' nostru reprezentant, 
căpăttnd un avantaj material suficient pentru 
cîștig. In fața pierderii inevitabile de mate
rial, Ciocîltea a cedat.

La începutul partidei Sandor (R.P.U.) — 
Szabo (R.P.R.) albul a atacat pe aripa da
mei și negrul pe aripa regelui. In jocul de 
mijloc, deschizîndu-se centrul, campionul 
R.P. Ungare a pătruns cu figurile în pozi
ția negrului și printr-un frumos joc combi- 
nativ a dobîndit victoria, cîștigînd un punct 
prețios pentru clasament.

In partida O'Kel'.y-Nejmetdinov s-a dat o 
strînsă luptă pozițională, în care albul a cîș- 
tigat un pion și a forțat apoi trecerea în fi
nal. In această situație partida s-a întrerupt.

Astăzi se vor disputa partidele întrerupte 
din rundele 7 și 8 care vor aduce o clarificare 
a situației din clasament.

E. REICHER 
maestru al sportului

Presa suedeză despre victoria 
hocheiștdor sovietici

STOCKHOLM 9 (Agerpres). - TASS 
transmite:

Rezultatele campionatelor mondiale de ho
chei pe gheață sînt comentate pe larg de 
presa suedeză.

Comentatorul sportiv al ziarului „Dagens 
Nyheter'1 scrie: „Echipa Uniunii Sovietice a 
terminat într-un chip strălucit campionatele 
mondiale de hochei la care participă pen
tru prima oară, învingînd echipa Canadei cu 
categoricul scor de 7—2“.

Ziarul „Mocgen Tldningen" publică co
mentariul jocului sub tilul: „Viteza, concep
ția de jo: șt calmul — calitățile principale 
ale echipei care a cucerit campionatul lumii".

In cronica sa despre victoria echipei 
U.R.S.S. ziarul „Stockholms Tidningen" 
scrie: „Canada, țara care pînă a ram a fost 
prima la hochei, a fost înfrîntă pentru pri
ma oară într-o întîlnire internațională cu un 
scor atît de mare".

Spectacole
Miercuri 10 martie 1954

TEATRE: TEATRUL DE OPERA ȘI BALET 
AL R.P.R.: Copelia; NAȚIONAL „1. L. CASA- 
GIALE“ (sala Studio): Martin Rogers desco
peră America. NAȚIONAL „1. L. CARAGÎA- 
LE" (sala Comedia); Fata fără zestre; TEA
TRUL DE STAT DE OPERETĂ: Vînt de liber, 
tate: MUNICIPAL: Treizeci de arginți; TINE
RETULUI: Inșir-te mărgărite: ARMATEI
(B.dul G-ral Magheru): Vlaicu Vodă, MUN
CITORESC C.F.R (Giulești): Sfîrșitul escadrei; 
STUDIOUL ACTORULUI DE FILM „C. NO- 
TTARA": Familia; ANSAMBLUL DE ESTRA., 
DA orele 16.30: Fără mănuși, orele 20,15: Și 
Ilie face sport; TEATRUL EVREESC DE 
STAT: Bolnavul închipuit;

CINEMATOGRAFE : Patria, București, În
frățirea între popoare : Un pichet în munți ; 
Republica, I C Frimu, Flacăra : O scrisoare 
pierdută ; Elena Pavel : Femeia are cuvîntu] ; 
Lumina: Ininv de oțel; Victoria: Gasa mult 
visată ; Maxim Gorki : Tolstoi la îasnaia Po- 
liiana. Feriți pădurile de insecte, Sarmico; 
Timpuri Noi : Campionatele de atletică ușoia- 
ră, Viscolul. (Jurnal romînesc nr. 6 și 7), 
Jurnal sovietic nr 67. Maeștrii porțelanului, 
Reportajul bufnitei; Gh. Doja: Fiica regi
mentului ; Alex. Popov : Keto și Kote : 8 Mar
tie : Brigada Kotovski ; Grivița : întîlnire pe 
ring ; Vasile Roaită : Magazin de stat ; Cul
tural : Primul spectacol ; C. David : Căpitan 
la 15 ani ; Alex Sahia : Apărătorii patriei ; T. 
Vladimirescu : Luptători’’ poporului ; Arta : 
Pumnul de fier ; Miorița : Aventurile lui Nas- 
tratin Hogea ; Moșilor: Romanul unei tinere 
căsnicii ; 23 August : Campionul boxului ; 
Donca Simo : Prin India : Ilie Pintilie : Co
răbiile atacă fortărețele (Amiralul Ușacov, 
seria Il-a) ; Popular: Plecat fără adresă: 1 
Mai: Supusul; Volga: Inimă fierbinte ; M. 
Eminescu : Destinul unor femei ; 8 Mai :
Vietnamul în luptă ; Libertății : Balada Sibe
riei ; N. Bălcescu : Copilărie fericită ; Meciul 
internațional de fotbal R.P. Ungară—Anglia ; 
Pisoiul neascultător ; Rahova: Preludiul glo
riei ; Olga Banele : Prieteni nedespărțiți.
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