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Proletari din toate țările, uniți-vă ! Să descoperim și să dăm în folosință

tineretului
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0 viață mereu
„Anul trecut m-am logodit, anul aces

ta mă căsătoresc. Se înțelege că în cali
tate de viitor „cap de familie" am planuri 
mari. Adevărat, deocamdată nți m-am în
grijit decît de începutul anului, dar chiar 
și m această perioadă vreau să-mi cum
păr un costum de haine bleumarin pen
tru cununie iar în martie un pardesiu gris 
închis. In afară de acestea mai intenționez 
să-mi cumpăr multe lucruri cu care să pun 
baza căminului meu familiar. Dorința mea 
cea mai mare este să am un cămin fru
mos. Sper că această dorință să mi-o pot 
realiza în anul 1954“.

Proiectele acestea de viitor sint ale unui 
tînăr muncitor maghiar — Iozsef Kovacs 
de la .șantierul de construcții navale 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Budapes
ta. Tînărul acesta visează un cămin fe
ricit și îndestulat. Realizarea visurilor lui 
nu aparține insă unui viitor îndepărtat, 
unui viitor greu de precizat. Iozsef Ko
vacs știe că, muncind cu rîvnă, stă în pu
terile lui să dea viață visurilor pe care și 
le făurește. Părinții lui ca să-și făurească 
un cămin au trebuit, desigur, să biruie 
multe greutăți, să înlăture multe obsta
cole. Și căminul lor n-a fost niciodată în
destulat, pentrucă in anii domniei burghe
ziei, familiilor muncitorești nu li se hă
răzea altceva decit să flăminzească, să șo
meze, să trăiască în mizerie.

Iozsef Kovacs privește cu încredere vii
torul. încrederea lui în belșugul zilelor ce 
vor veni este încrederea tuturor tinerilor 
care trăiesc în țările de democrație popu
lară.

In anii puterii populare, viața oamenilor 
muncii din țările de democrație populară

mai frumoasă I

muri ale economiei naționale, lărgirea pro
ducției bunurilor de larg consum paralel 
cu creșterea industriei grele, face cu pu
tință ca oamenii muncii să primească can
tități de mărfuri din ce în ce mai mari. 
Anul trecut, în Republica Populară Chi
neză organizațiile comerciale de stat au 
depășit cu 32,4 la sută volumul vînzări- 
lor din 1952. Volumul vînzărilor la mărfu
rile de larg consum a fost cu 21,691a sută 
mai mare. Pînă la mijlocul lunii decem
brie 1953, numai filiala din Șanhai a o-r 
ganizației comerciale pentru bumbac și 
produse de bumbac a expediat în diferite 
regiuni ale țării cu 40 la sută mai multe 
țesături de bumbac decît în întregul an 
1952, adică atîta cît este necesar pentru 
confecționarea a 300 milioane de costume.

In vremea burgheziei oamenii simpli, 
muncitorii care erau vlăguiți in fabrici și 
uzine, nu aveau asigurate nici cele mai 
modeste condiții de locuit. In cocioabe dă
răpănate și în subsoluri inundate — așa 
trăiau pe vremuri muncitorii. Acum, în 
toate țările de democrație populară se des
fășoară pe larg construcția de locuințe 
muncitorești.

înainte vreme muncitorii trăiau cu gra
dul la ziua de mîine. Oare unde voi mun
ci azi ? — era întrebarea pe care munci , 
torii și-o puneau la începutul fiecărei zi'.e ! 
Pe atunci muncitorii nici în vis nu se gin 
deau să urmeze facultăți sau să plece in j 
excursii în munți. Anii care au trecuL | 
odată cu schimbarea condițiilor de viață, 
au dus la îmbogățirea preocupărilor lor. 
Uzina „Clement Gottwald” din Vitkovici 
(R. Cehoslovacă) posedă patru cabane in 
masivele pâduroase din munții Beskydx 

a căpătat un aît curs Politică partidelor din Moravia. Mii de munc tori pe.r;c 
comuniste și muncitorești este îndreptată 
spre îmbunătățirea neîncetată a condiții
lor de viață ale oamenilor muncit Scopul 
tuturor eforturilor desfășurate în aceste 
țâri este omul cu nevoile sale. Econorrra 
țârilor de democrație populara se dezvoltă 
în interesul satisfacerii maxime a nevoilor 
materiale și culturale mereu cresdnde ale 
celor ce muncesc. Această economie — 
ferită fiind de plăgile inevitabile econo
miei capitaliste: șomajul, criza, anarhia 
în producție — asigură o sistematică ri
dicare a nivelului de trai al maselor mun
citoare.

Venitul național crește an de an. Și tot 
an de an crește partea din venitul nați >- 
nai destinată consumului individual și ne
voilor obștești. In 1953 in Cehoslovacia 
venitul național a crescut, potrivit datelor 
preliminare, cu 5 la sută față de 1952, 
73 la sută din venitul național este desti
nat consumului individual și nevoilor obș
tești iar 27 la suta dezvoltării viitoare a 
producției socialiste. A crescut simțitor 
venitul național și in celelalte democrații 
populare. In Bulgaria el este cu 16 la 
sută mai mare ca in 1952 iar în Ungaria 
cu 12 la sută.

Salariu! real al oamenilor muncii din 
țările de democrație populară crește neîn
cetat. Aceasta înseamnă că puterea de 
cumpărare a sporit, că banii primiți în 
ziua lefii ajung pentru acoperirea mai 
multo- nevoi, înseamnă că oamenii mania
că și se îmbracă mai bine, că necesitățile 
cultura'e le sînt asigurate într-o măsură 
mai mare.

In Bulgaria ca o urmare a succeselor în 
domeniul industries?! agriculturii, a creș
terii productivității muncii și a reducerii 
prețului de cost al producției, a fost efec
tuată" în anul trecut o nouă reducere de 
prețuri, a treia la număr. In Republica 
Dnmocrată Germană din 1950 pînă în 1953 
costul vieții a scăzut cu peste 30 la sută. 
Numai ultima reducere de prețuri din 26 
octombrie 1953 a adus populației o eco
nomie de 540 miliarde mărci numai într-un 
trimestru.

Oamenii muncii din țările de democrație 
populară trăiesc din ce în ce mai bine. 
Dezvoltarea armonioasă a diferitelor ra-

Primele însămîntări
TIMIȘOARA (dela corespondentul nostru 

Isacov Svetislav).
In mai multe gospodării coiective din raio

nul Timișoara au început însămînțăriie de 
primăvară.

Colectiviștii din comuna Dumbrăvița au în- 
sămînțat numai într-o singură zi un hectar 
de mazăre, iar co!ectiv:știl din comuna 
Pișchia au arat, grăpat și însămînțat 2 hec
tare cu ovăz. Tot la fel membrii gospodăriei 
colective „Flacăra" din comuna Sînandrei au 
grăpat, nive’.:nd terenul pe o suprafață de 
142 hectare, iar în ziua de 10 martie au ieșit 
cu 6 mașini de semănăt la însămînțarea ovă
zului și orzului. Din prima zi a muncilor de 
primăvară s-au evidențiat colectiviștii Goio- 
moș Francisc, Popa Elena și alții.

Urmînd îndrumările Hotărîrii guvernului 
și partidului cu privire la pregătirea și exe
cutarea la timp și In bune condiții a lucrări
lor agricole de primăvară, colectiviștii și 
toți țăranii muncitori din raionul Tim:șoara 
se 
te

străduiesc să obțină cit mai bune rezulta- 
în muncă.

Au început muncile 
de primăvară

Popa

și de 
mdtori din ra- 

tra-

SIBIU (dela corespondentul nostru 
Gavril).

îndrumați de organizațiile de partid 
sfaturile populare, țăranii
ionul Sibiu muncesc cu elan pentru a 
duce în viață sarcinile reeșite din Hotărîrea 
Partidului și Guvernului cu privire la pregă-

aci minunate zile de odihnă. Și astfel oa 
meni care cu ani in urmă erau flăminzi 
și goi, pot fi astăzi vâzuți imorâcați in 
echipament sportiv, invățind cu atenție 
sduuL

Avintul cultural din țările de dem>rre- 
ție populară este deasemeni o dovadă a 
creșterii nivelului de traL Pentru cei ce 
trăiesc in aceste țări a devenit un lucru 
cît se poate de normal ca oamenii simpli 
să fie intîlniți prin librării răsfoind uiți 
mele noutăți literare sau pe băncile școli
lor descifrind probleme de algebră. Po 
porului muncitor, acelora din rindurile 
cărora în trecut se recrutau milioane de 
analfabeți, le este astăzi larg deschis drj 
mul spre cultură. In Polonia, in anul tre
cut, în fiecare săptămină au fost constru 
ite în medie cîie 4 școli not

Uriaș este progresul rea izat de sat in 
anii paterii populare. Satul bulgar Kame- 
nika din ocolul Stanka Dimitrov era îp 
trecut un cuibar de mizerie și suferințe 
20 la sută din populați? suferea de bo’: 
grave. Acum satul este de nerecunoscut: 
el este electrificat și asigurat cu apă. In 
centrul satului se află o școală nouă cr 
două etaje și un spital nou cu o casă de 
naștere, farmacie, baie etc- Dacă mergi 
prin sat întiinești multe locv uțe no -

Cind citești relatările cu privire la viața 
mereu mai frumoasă a celor care trăiesc 
în țările de democrație populară nu poți 

lume sc mâi gă 
mar

să nu-ți amintești câ în 
sesc țări ca Porto-Rico in care 
dau lut copiilor pentru a le astânpăra 
mea, sau câ in India durata medie a > 
omului este sub 30 de ani.

Milioane de oameni din țările capitaliste 
și coloniale trăiesc intr-o cumplită mizerie 
Ei poartă pe umerii lor povara unei eco
nomii militarizate, povara unei nebunești 
curse a înarmărilor

Economia țărilor de democrație populară 
este insă o economie pașnică, a cărei dez
voltare se face in interesul celor ce mun
cesc, pentru creșterea bunăstării lor, pen
tru asigurarea viitorului lor luminos. Fap
tul acesta îl simt neîncetat oamenii muncii 
din aceste țări — viața le este mereu mai 
frumoasă. Și aceasta le dă un avint sporit 
în muncă, dă aripi inițiativei lor creatoare.

Tl«î

foa 
Mii

Inițiativa tinerilor din Singureni, regiunea București
Dacă privești cu a- 

tenție în jur, în timp 
ce străbați drumurile 
ce leagă satele -patriei 
noastre, descoperi o 
mulțime de lucruri a- 
supra cărora e bine 
să-ți îndrepți atenția. 
Iată, la o răscruce, 
drumeții și-eu făcut 
obicei să treacă pieziș 
ca să scurteze cițiva 
pași din cale. O jumă
tate de pogon de pă
mînt s-a bătătorit; pe 
el nu crește nimic, 
căci rfimeni nu se în
cumetă să-l munceas
că. „Mi-ar fi trude de
geaba. gîndește omul. 
Eu ar și însămînțez, 
alții trec șl calcă in 
picioare semănături
le...”

Dacă faci socoteala 
sferturilor și jumătăți
lor de pogon bătăto
rite sau îmburuienite, 
care nu numai că n-a
duc niciun folos, dar 
de cele mai mu’.te ori 
strică, af’.l că in 
țara sînt mii de 
menea bucățele 
primesc degeaba 
mina soarelui și 
ia roditoare.

Pe aceste 
se pot ctrf 
aîes. " '

.este atîta nevoie, 
socotești: mii și 
de mii de kilograme 
de nutrețuri fel 
se pot transforma 
came, g 
ouă.

I

însuflețiți de măsurile luate de ple nara lărgită din august 1953 a C.C. ai 
P.M.R. pentru creșterea producției agricole în vederea îmbunătățirii nivelului de trai 
al celor ce muncesc și de Hotărîrea Consiliului de Miniștri și a C.C. al P.M.R. cu 
privire Ia pregătirea și executarea la timp și în bune condițiuni a lucrărilor agricole 
din primăvara anului 1954, care prevede ca niciun petec de pămint să nu rămină ne- 
insămințat, noi, utemiștii și tinerii țărani muncitori din comuna Singureni, regiunea 
București, sub conducerea și cu sprijinul organizației de partid, ne angajăm:

L — Prin muncă voluntară să cultivăm cu porumb furajer cele 4 ha. de teren 
nelucrat, descoperit și arat în toamna anului 1953.

2. — Să descoperim toate locurile nelucrate care mai sînt în comuna noastră 
șl să le cultivăm.

3. — Să îngrijim culturile după re gulile agrotehnice pentru a obține recolte 
mari.

4. — Să predăm statului întreaga cantitate de furaje obținută de pe aceste 
terenuri.

Socotind că terenuri nefolosite se găsesc în numeroase comune și sate din 
țara noastră, noi chemăm organizațiile U.T.M. să organizeze acțiuni largi pentru 
descoperirea și darea in fcljsință a terenurilor nelucrate, mărind, în felul acesta, 
suprafețele cultivate cu furaje, atit de necesare pentru dezvoltarea creșterii animalelor.

i propunem ca luna aprilie să devină „Luna descoperirii și dării în folo
sință a terenurilor necultivate**.

Sir.tem siguri, că descoperind și cultivînd cu furaje fiecare petec de pămînt 
nelucrat, vom aduce o contribuție de seamă la dezvoltarea șepteluîui și a producției 
animale in scopul ridicării continue a nivelului de trai al oamenilor muncii, din țara 
noastră.

De aceea, noi vom munci din toate puterile, și cu tot elanul nostru tineresc 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate.

esșite d:n 
Guvemuiu: cu p:

e3 și executarea la :'mp ș: In bune coidi- 
a lucrărilor agricole de primăvară.

Folosind timpul favorabil din ultimele zile, 
țăranii muncitori d:n unele comune a'.e ra- 
ion-j'.ui au pornit bătăh-a :nsârnm;âr !nr de 
primăvară. Exemplu sint colectiviștii din co
muna ȘeFmbăr și cei d:n satul Dala. Co’ec- 
tiviști din Șeiimbăr au terminat la timp re- 
parațiEe și alte pregătiri :n vederea începeri: 
janpan'e: de p-‘.măva-ă Pertru a-și respecta 
rngajamentu' de a lucra după minimele agro 
tehuăce. ei au Început tasăatatărfe de în
dată ce tmpal le-a permis.

ouă zile, cu ajutorul a 
colectiriștu din Șelimbăr au însă- 
hectare de ovăz și 3 hectare de 

soarelui. Comunistul Matei Nico'ae 
și colectiviștii Crăciun Ixi Josan Iv- 
s-au ev’dențiat In munca de Insâ- 

Succese asemănătoare au obținu* 
din satui Da'a care au insă- 

[nartie a.c. 29 hectare cu

Sumai in cars de 3
3 atelaje, 
mnțat 
floarea
orecum
!amp:e 
m'nțărl
și ootecil 
mințat pină Ia 9 
ovăz.
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COMITETUL ORGANIZAȚIEI DE BAZĂ U.T.M.
DIN COMUNA SINGURENI, REGIUNEA BUCUREȘTI

ip k pz.'tKipar.:i Ia acțiunea de care in folosință a terenurilor nelucrate 
nei anclai trecut, tinerii din Singureni și-au 
spnt: ..Trebnie sâ muncim mai bine pâmln- 
taL să-i smuierm tot ceea ce poate da. Dar 
care e destul? Oace 
mult» Este Știut că, 

tnl it’ dă mai 
ș! alte căi de 

le-au s

£e de mai 
de acest je„ care 

a căror man
ie să se adau-

papor. 
ionul Mi

erea cooperativei. 
.M. au învățat s 
vieții do\ să 1;

Mirilor partida ui 
’ la el, pe căie 
am:nj c- urai i 
■ăzatxr de bază 
e și roai bune ia 
las; ici rea.EZ4*e d 
ș: co^e șî zei 

vu
j 

rare ri: de aceea 
inrea lor e»te <“i

.In scopul îmbunătăți ii aprovizionări 
populației și al asigurării i.vdustrie, ușoare 
și alimentare cu materii prime este nece
sară atingerea și depășirea nhrelulai pro- 

de i dacției agricole dinainte de războia și creș
terea simțitoare a producției de cereale pa- 
uiiieabile. de porumb, cartofi, legume, plan
te furaj ere. came, lapte”. Aceste cuvinte, 
rostite de tovarășul Gh. Gheorghlu-Dej în 
r.zmele C.C. al P31.R., la adunarea festivă 
per. ru cea dea H-a aniversare a eliberării pa 
triei noastre, au găsit răsunet în inima și min
tea tinerilor din Singureni. L3 începutul tnain-

im rejjcert < 
a! departe. 1 
a hotâririlur 
?Iosiy>are ia 
irinratarea

sa

nu putem face mai 
dacă lucrezi mai bine, 
mult. Dar trebuie să 

«porire a producției ?“ 
in ochi bucățile de pa

rt. nburuie-irte. bătătorite, nelucrate. unele 
din ele, niciodată. Cuî i-a venit prima dată 
ideea ae a !• cuitivi ? Tinerii de la Singj- 
reni au socotit pe bună dreotate că nu a- 
ceasta este esențialul. Ei au mers la fața 
locului, au văzut, au chibzuit șl-au tras con- 
c'.uzia : „lata, putem sa scoatem ceva de 
aici “

Dintre bucăți'e de oămînt despre careera 
vorba, una a mai fost lucrată cu doi ani 

irma. Aite două n-au mai simțit fierul 
ului de 6—7 ani, iai
cunoscut niciodată.

tizi cu totul vreo 4 hectare, 
dacă ne gândim că 
-zte din ReuubFca 
lîjkcie. cam tet ati' 

m:i și mi; de hectzre pot fi mobilizate 
proi-jcâ in f /osul întregului penor.

T-ierl țăran: muncitori și-au dat seama 
e nevo e de o muncă internă pentru a aduce 
tere—j- '.e In stare de a fi cultivate și că. 
pentru succesul inițiativei lor. au nevoie 
de ejjt •: ser'os. Sub îndrumarea organizației 
de pârtii, orgenizat'a de bază U.T.M. din 
comună a organizat o adunare generală des
chisă, 
de In 
roade 
tineri 
teri. :
sp 
iniț:.

ultimele două nu 
Suorafața lor în- 

Puțin, 
in f.ecare din miile 
noa 

, vedem limpede
ă se găsește, 

că 
să

că

pentru discutarea problemelor legate 
ițiativa lor. Adunarea aceasta a avui

Mulți dintre cei 200 de participant!, 
și vîrstnici. țărani muncita 1. invăță- 

sa’artați dela sfatul popular și de la 
italul din comună s-au angajat să sprijine 
,-aiiva. să-și dea contribuția pentru du

cerea ei la bun sfîrșit. Și organizația de bază

Scrisoare din Uniunea Sovieiică

I

i 
ț

De cîteva luni la „Tăbăcăria Popu Iară'-Ploiești a luat ființă o secție a tinere
tului, care lucrează din deșeuri bunuri de larg consum. Zilnic ies de aici zeci de 
articole de larg consum : serviete, ghete, căciuli pentru copii etc.

In fotografie: tovarășul Siber Paul, responsabilul secției, împreună cu tinerii 
din secție, in timpul lucrului.

Foto : DUMITRU F. DUMITRU

Mai sint ciieva zile pină la marea sărbătoare a ale
gerilor pentru Sovietul Suprem al L'RSS. De la un 
coif la altul al uriașei Țări a Socialismului, In Kiși- 
nau pină la Sahalin, din Arhanghelii pină la Așhabad, 
poporul sovietic se pregătește să-și tnmeată reprezen
tanți in cel mai înalt organ de conducere a statului 
sovietic.

In regiunea Sverdlovsk. 
U.R.S.S.. pregătirile sint in 
centre de agitație in orașele

•e
Pe Valentina Afanasievna 

raionul Krasnoufimsk, o cunosc toți oa: 
Sverdlovsk. Faima ei a trecut și dinco 
giunii. Și cum să nu o știe lumea, cini 
dă recolte-record de ca'ioft

Prima dată a inceput să se ocupe de cultivarea car
tofilor exact acum șapte ani. Pină atunci lucrase ca 
tractoristă in același colhoz, unde venite după absolvirea 
unei școli de specializare a tractoriștilor. Brigada ei era 
întotdeauna printre primele și de cerea era respectată 
nu numai de tineri ci și de bătrini. deși pe atunci l’a- 
lentina Afanasievna n-avea decit 25 de atu

Cind a primit sarcina să treacă in fruntea brigăzii 
care răspundea de cultivarea cartofilor in co'hoz. Zucva 
n-a stat la îndoială. Cultura cartofilor era in acei mo
ment una dintre cele mai arzătoare prob'eme pentru col
hoz. Ca și atunci cind a intrat la școala de tractnnșii, 
Valentina Afanasievna s-a apucat să citească cu sirguință 
broșuri și cărți de specialitate, să studieze probleme.e 
în adincime. In primăvara anului 1947, Zueva și-a luat 
un angajament care pe mu'ți i-a făcut să clatine cu 
neîncredere din cap: „Brigada noastră va culege 400 
chintale de cartofi la hectar" ! Și și-a ținut cuvintut cu 
cinste: nu 400. ci 427 de chintale a strins ea de pe fie
care hectar. In anul următor brigada a cules cu I'M 
chintale mai mult la hectar. Pentru această recollă-re- 
cord V. A. Zueva a fost distinsă cu Ordinul Lenin.

In fiecare an, brigada fostei tractoriste culege tot mai 
miilți șl mai mulți cartofi, fapt pentru care Zueva a pri
mit în 1951 înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste.

Dar activitatea Valentinei Afanasievna Zueva nu se 
mărginește numai la munca pe cimpiile colhozului. La 
este membră de partid și participă activ la viața obștea
scă. A făcut parte din delegația regiunii Sverdlovsk la

ca de altfel peste tot in 
toL S-au deschis 

șt satele regiunii.
sute de

..Kirov". 
regiunea

Congresul al XIX-lea al P.C.U.S. și este membră în co
mitetul regional de partid.

Pentru meritele sale, oamenii muncii din Krasnoufimsk 
au propus-o pe f. .-1. Zueva ca să-i reprezinte în So
vietul Suprem al U.R.S.S.

■ir
Eram intr-o seară in holul clubului „Casei colhozni

cului", așleptind să intru in sala de cinematograf. Lingă 
mine s-a inlîmplat să fie un moșneguf cu o bărbuță 
rară, încălțat cu niște ,.valenki" (cisme de pîslă) uriașe, 
care-t ajungeau piuă la schi teica din blană de urs. Am 
intrat in vorbă. Era colhoznic, venise după treburi la 
Sverdlovsk și acum, pentrucă mai era destulă vreme 
Dină la plecarea trenului, venise să vadă un film.

Cum e firesc in aceste zile, discuția a început să se 
invirtcască in jurul alegerilor și al candidaților.

— Eu sint din colhozul „Ceapaev". știi, din raionul 
Turinsc — mi-a spus bălrinul nu fără mindrie in glas, 
uitindu-se la mine,' ca să vadă ce impresie au făcut cu
vintele sale. Și cum eu tăcusem, a continuat:

—- N-ai auzit de colhozul „Ceanaev ?" O să fie col
hoz „deputățesc".

— Au înțeleg. Ce înseamnă asta ?
— Hm. Asta înseamnă că un om din colhozul nostru 

va fi ales deputat. Ce. crezi că-i puțin lucru ?
— Dimpotrivă. Dar cine candidează dela d-voastră 

din colhoz 2
— Kiseleva, Da, da. Alevtina Vasilievna Kiseleva, 

agronomul nostru
Și bătrinul a început să-mi povestească despre agro

nomul lor, tinăra Alevtina Vasilievna Kiseleva, candi
dată in alegerile pentru Sovietul Suprem.

— Ei, de fapt, Alevtina Vasilievna nu-i de multă ve 
me in colhozul nostru. A venit abia acum cinci-sase ani, 
repartizată de Institutul de agronomie din Sverdlovsk 
pe care tocmai îl terminase.

De cum s-a apucat de lucru am văzut cu cine avem 
de-aface. Mulțumită felului cum a organizat munca, 
colhozul nostru a devenit unul dintre primele in regiune. 
Nu-i vorbă, nici înainte nu eram noi in coadă, dur știi, 
nici fruntea. Uneori mai prin frunte, alteori mai pe la 
mijloc. In ultimii ani însă, sinlem întotdeauna printre 
primii: nu-i an să nu avem recolte bogate.

Dece asta ? Pentrucă agronomul nostru nu s-a lăsat 
pină ce nu s-a introdus în colhoz tot cc-i nou in știința

U.T.M. dela S.M.T. Că- 
lugăreni, prin repre
zentantul ei, tovarășul 
Constantin D. Con
stantin, și-a luat an
gajamentul să-i ajute 
pe tinerii din Singu- 
reni.

Cu ce trebuia in
ceput? De bună seamă, 
cu arăturile de toam
nă- A doua zi după 
adunarea ținută in 
toamnă, pe terenurile 
care trebuiau nivelate 
și arate au sosit opt 
pluguri, dintre care 
patru aduse de ute- 
mișt', iar celelalte pa
tru de vîrstnici, în 
frunte cu secretarul or
ganizației de partid. 
Au mal venit, cu sape 
și cazmale, aproape 30 
de tineri din sat, dela 
spital și de la școală. 
Pionierii și școlarii au 
ținut să aibă și ei par
tea lor de muncă în 
această acțiune.

In fruntea muncii a 
fost secretarul organi
zației de partid. Iile 
P. Simian, urmat de 
vîrstnicii Vasile Bădă- 
lău, Hie M. Coțo
fană, Paraschiv Răgă- 
lie, Gheorghe Stăncu- 
nă, Puiu Ilie, ca și ti
nerii Nicolae Răgălie, 
Gheorghe Ioa.n, Ion 
Răgălie și Constantin 
Hălău.

Pionierii Neacșu Ște
fan, Pirvu Constantin, 
Blos He'.muth, Ma'.ciu 
Ion și Nicu Ion au 
sprijinit d n tot sufle
tul pe frații și părinții 
lor în munca depusă.

In ziua următoare, 
numărul participant'-
lor la muncă s-a mă
rit: Au fost aproape 
70 de tineri din sat, 
cărora li s-au alăturat 
15 tineri salariati de 
la școală și spital. 
Tot în această zi, în 
satul vecin, Stejarii, 
organizația de bază 
U.T.M. a pornit și ea 

acțiunea pentru folo
sirea terenur lor necul-

tivate dună exemplul celcv din Si-ngureni.
Lucrările de curățire, n:veîare, ca și ara

tul adine a! terenurilor descoperite de ute- 
miști sint terminate din toamnă. Zilele tre
cute utemiștii, tiner i și mulți țărani munci
tori din comună s-au adunat și au analizat 
munca dusă pină acum pentru valorificarea 
terenurilor ne’.ucrate și s-au angajat să ducă 
p nă la capăt această acțiune. In aceeași adu- 
rrare ei au hotărît să cheme tineretul din în
treaga țară pentru a descoperi și întrebuința 
asemenea terenuri acolo unde se află.

Peste puțină vreme, cind se va putea lucra 
în cîmp, utemiștii din Singureni vor :nsă- 
mlnța terenurile respective cu porumb fura
je'. Recolta va fi o contribuție la creșterea 
nivelului de trai al poporului muncitor. Ute- 
m:ș‘.i: și tinerii țărani muncitori din Singu
reni vor putea spune cu mindrie : „Iată, aici 
au fost terenuri nefolosite. Noi ie-am culti
vat în folosul poporului".

Fiecare organizație de bază U.T.M. dela 
sate poate să chibzuiască. să caute și să fo
losească terenurile îmburuienite, nelucnate de 
ani de zile. Fiecare poate — și are datoria — 
să-și Ciștige dreptul la această cinste de a-și 
pune toate forțele în slujba sporirii produc
ție: agricole.

B ne înțeles, cadrele de conducere aie or
ganizațiilor U.T.M., activiștii comitetelor ra
ionale și regionale U.T.M. vc< fi în fruntea 
acțiunilor tineretului muncitor dela sate, îl vor 
fljUta să-și organizeze inițiativele, îl vor ajuta 
să le ducă la bun sfîrșit. Sub conducerea ’n- 
țe'.eantă a partidului, utemiștii din toată țara 
vor -ști să lupte cu entuziasm pentru înde
plinirea sarcinilor de cinste ce stau în fața 
lor.

B. CLATICI

agricolă. Ba mai mult: ii învață pe co.lwznici agroteh
nica, (ine lecții, conferințe. De aceea am îndrăgit-o nai 
pe Alevtina Vasilievna șt de aceea avem încredere in ea. 
Nu-i așa mult de cind am ales-o deputat în sovietul sătesc 
din Galactionov. Și aici lucrează cu suflet. Cind a fost 
vorba să propunem un candidat pentru Sovietul Suprem, 
nimeni n-a stat la îndoială, toți au spus: Alevtina Va
silievna. Spune și dumneata, cine poate mai bine ca ea 
să ne repr ezinte acolo ?

★
Pină la 17 ani, Grigori Ivanovici Ciufarov, fiul unui 

muncitor din Celiabinsk, n-a putut să-și vadă îndeplinita 
dorința de a învăța Abia in 1917, la numai cltevu săp
tămâni după izbinda Revoluției din Octombrie, Gngori 
Ivanovici a putut intra ca student la un institut Le m.ne. 
Cind ei a insa in anul al doilea, u trebuit să părăsească 
băncile /nstitulului. Imperiuliștii năvăliseră asupra, repa- 
blicii și Grigori lvanovici plecă voluntar in rindurile 
Armatei Roșii.

După izbânda asupra intervenționiștilor a putut și 
Grigori Ivanovici să-și termine studiile pe care le-a 
continuat la Institutul Po.itehnic din Ural unde a ob
ținut diploma de inginer chimist.

In tot timpul studiilor, tov. Ciufarov a arătat mult in
teres pentru știința chimiei, căreia s-a dedicat. După ter
minarea facultății rămîne ca aspirant al Institutului de 
cercetări științ'fice din Ural.

In mai 1946, Gngori Ivanovici primește o nouă sar
cină de mare răspundere: este numit rector al. Univer
sității de Stat „A. Al. Gorki' din Sverdlovsk. Aceasuî 
muncă el o duce paralel cu munca științifică, in do
meniul chimiei Grigori Ivanovici a adus lucruri noi de 
mare^ însemnătate pentru producție.

Guvernul sovietic a apreciat meritele lut Grigori Iva
novici Ciufarov distingindu-l cu două ordine Lenin, cu 
ordinul „Steagul Roșu' și medalii .In toamna anului 
trecut el a fost ales membru corespondent al Academiei 
de Științe a U.R.S S.

G. I. Ciufarov, savant comunist și înflăcărat luptător 
pentru pace va fi un demn reprezentant al oamenilor 
muncii din Sverdlovsk printre deputății trimiși de poporul 
sovietic in Sovietul Suprem.

DAN LAZARESCU 
student romin 
Sverdlovsk
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Luca intră în clasă repezit, cu mantaua 
descheiată și cu gulerul ridicat. Desigur, 
nici nu făcuseră foc. O să țină acum alege
rile în frig. Bine înțeles că Mîntuleasa care 
a simțit că va fi criticat, lipsește. Și celor
lalți, ce le pasă? Uitc-te numai la ei cum 
stau și șușotesc, rid veseli. Iar totul se va 
sparge în capul lui. Ca întotdeauna. Astăzi 
sînt alegerile pentru biroul U.T.M. al clasei 
I-a B. a Școlii profesionale Comerciale din 
Bacău, dar nici un membru din comitetul 
U.T.M. pe școală n-a binevoit să participe. 
Nici activistul de la comitetul orășenesc n-a 
6osit încă și cine știe dacă își va mai ține 
promisiunea.

,.Ei, spune, cum să nu te descurajezi — Iși 
zise Luca. Un pătrar întreg te muncești ca 
totul să meargă bine, n-ai odihnă, singur 
încerci să le rezolvi pe toate și deabia nu e 
lucru bun“. Darea de seamă a făcut-o sin
gur pentru că biroul organizației se descom- 
plectase iar secretarul comitetului U.T.M. 
nici n-a cerut s-o vadă. Of, ce grea e viața 
asta. Și cît ar voi el ca lucrurile să meargă 
bine, ca organizația lor să fie fruntașă. Dar 
dacă n-ai cu cine să faci treabă...

Luca a fost întrerupt în aceste gînduri de 
sosirea activistului extrabugetar al corni, 
tetu'.ui orășenesc U.T.M. Ă încercat să-i 
vorbească ceva despre necazurile lui, dar 
activistul i-a răspuns :

— Bine, bine. Să vedem ce părere au și 
tovarășii.

Pînă la urmă adunarea de alegeri a înce
put. Luca a citit încet scurta dare de seamă, 
încurcîndu-se din cînd în cînd. Apoi Ș-au 
pus întrebări.

De două ori a repetat președintele prezi
diului chemarea și nici-o mînă nu s-a ridi
cat. „Mi-âm închipuit eu — gîndpa Luca. Ce 
întrebări, ce-i preocupă pe ei munca de or
ganizație? Să fie în altă clasă, în altă 
școală... desigur... dar ai noștri..."

Ca prin vis a auzit pe cineva vorbind. Era 
Hîncu Maria. Da, bună fată, nici vorbă 
dar cii o floare nu se iace primăvară. Și 
ce întreabă ? Aha. de ce nu s-a vorbit în 
darea de seamă despre gazeta de perete, de 
ce nu s-a arătat felul cum sînt antrenați e- 
levii la practică ? Cred și eu. E mai ușor să 
întrebi decît să muncești. Dar nu se poate 
zice nimic, Hîncu a muncit de fapt și are 
dreptate pentru că toate acestea trebuiau a- 
rătate în darea de seamă.

Apoi întrebările au curs ploaie. ,.Ia uite. 
te la ei, își spunea mirat Luca, s-au trezit." 
Și își nota cu un bun creion întrebările în 
caiet. Apoi a răspuns. A arătat că într.ade- 
văr darea de seamă a fost incompletă, că 
el a lucrat-o singur.»și nici n-a știut bine 
cum s-o facă, că într-adevăr au existat 
multe lipsuri dar că el a făcut tot ce-a putut. 
Iar tovarășii, precum se știe, n-au răspuns 
la chemările lui, nu și-au dat interesul pen
tru munca de organizație.

Ultimele cuvinte le-a spus repede și, trîn- 
tind caietul pe bancă, s-a așezat.

Au început discuțiile. Același lucru. Intîi 
nu s-a înscris nimeni, apoi s-au ridicat mai 
multe mîini. Luca a citit mirat numele celor 
înscriși la cuvînt de președinte. Ia te uită... 
aproape toți. O clipă Luca n-a priceput. 
Apoi s-a mai uitat;odată. Da, se înscrisese
ră toți utemiștii la cuvînt.

Primul a luat cuvîntul Olaru Ion, un băiat 
înalt, puțin timid.

— Tovarăși — a spus el — în darea de 
seamă cît și în completările făcute, a fost

Sfat agrotehnic

îngrășarea suplimentară a semănăturilor de toamnă
Ingrășămintele de tot felul au un rol 

foarte însemnat în sporirea recoltelor plan
telor agricole. Experiențe numeroase au a- 
rătat că sporurile de recoltă se datofesc în 
mare măsură îngrășămintelor.

La baza folosirii îngrășămintelor stă îde- 
ea că nu se îngrașă solul ci se hrănește 
planta. Această concepție nouă în agricul
tura sovietică a condus pe oamenii de ști
ință la elaborarea unei metode noi de în
grășare, îngrășarea suplimentară a plante
lor.

Această metodă, alături de celelalte meto
de înaintate folosite în agricultura U.R.S.S., 
a făcut posibilă realizarea unor producții ne- 
maiintîlnite, pe oaie le-au obținut și le ob
țin maeștrii sovietici ai recoltelor bogate.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
și a Comitetului Central al P.M.R. cu pri
vire la pregătirea și executarea la timp și 
în bune condiții a lucrărilor agricole din 
primăvara anului 1954, recomandă îngrâșa- 
rea suplimentară la principalele plante. 
Mulți dintre pârtieipanții la consfătuirea pe 
țară a fruntașilor în producție la cultura po- 
rumbului, cartofului și sfeclei de zahăr au 
arătat că, folosind alături de alte metode 
și ngrășarea suplimentară, au obținut în
semnate sporuri de recoltă

Zăpada abundentă din iarna acestui an 
va alimenta solul cu cantități mari de apa, 
pe care culturile de toamnă le vor folosi 
din plin în primăvară. Dar în afară de apă, 
planta are nevoie și de hrană ; de aceea 
este necesar ca solul să fie bine aproviz o- 
nat cu substanțe hrănitoare.

In afară de acest aspect îmbucurător al 
bogăției în apă, vor fi semnalate și unele ne
ajunsuri. Așa de pildă, pe locurile mai joa
se, la poalele munților, pe văi, cerealele de 
toamnă pot suferi din cauza stratului prea 
gros de zăpadă. Semănăturile vor ieși slă
bite. Pentru îndreptarea acestui neajuns, 
îngrășarea suplimentară va juca un rol de 
seamă.
Cum se face îngrășarea suplimentară 

și ce fel de îngrășăminte putem 
folosi ?

Cerealele de toamnă au o perioadă de 
hrănire foarte lungă. Ea durează aproape 
200 de zile, dacă socotim perioada de la 
răsărire pînă la căderea zăpezii și de la 
desprimăvărare pînă la coacere. Această pe
rioadă de vegetație lungă va permite o 
bună folosire a îngrășămintelor aplicate su
plimentar.

Așa după cum ne învață Viliams — 
marele agronom sovietic, orice îngrășămînt 
își poate arăta rodnicia deplină numai în 
cazul unei aprovizionări complete și neîn
trerupte cu apă a plantei. De aici se des
prind două învățăminte de importanță prac
tică :

a) In regiunile umede, hrănirea suplimen
tară nu întimpină nici un fel de greutăți și 
trebuie sâ devină unul din elementele prin 
cipale ale sistemului de îngrășare.

b) In regiunile cu umiditate insuficien 
tă și repartizată neuniform, hrănirea supli 
mentară dă rezultate bune in special la ce
realele de toamnă.

Administrarea suplimentară a îngrășă 
mintelor se face primăvara, de vreme, pe so
lul încă înghețat. Acest lucru este de foar
te mare importanță, deoarece odată cu dez
ghețarea solului, plantele își încep creșterea

„Scîntsia tineretului0
JȘag. 2-a .12 Martie 1954

Viața U. T. M.

INCREDER
pomenit de multe ori numele utemistului 
Mîntuleasa Gheorghe, care nu învață, ab
sentează de la ore, lipsește nemotivat de la 
practică. Noi nu putem trece cu vederea 
aceasta. Dacă el nu învață astăzi, nu va 
putea mîine, cînd va fi în producție să-și 
facă datoria. Dacă el nu învață acum la 
matematici, nu va ști în producție să facă 
o notă de plată, o factură, să muncească 
bine pentru aprovizionarea oamenilor mun
cii. Cred că este vina tovarășului secretar, 
care crede că nu se mai poate face nimic 
pentru îndreptarea lui Mîntuleasa și n-a 
luat măsuri hotărîte pînă acum.

..Măsuri, măsuri" — îi îngîna în minte 
Luca, Știți să dați din gură, dar ce fel de 
măsuri, ce metode, cum să facem asta, n-ați 
spus și nici nu vă trece prin cap să spuneți.

Ca un răspuns parcă la gîndurile acestea, 
fură cuvintele lui Grasu Ion :

— ...Așa că eu socotesc că ar fi bine 
să-l criticăm pe tovarășul Mîntuieasa la ga. 
zeta de perete, să-i facem chiar și o cari
catură pînă s-o dezvăța de năravurile lui.

— Eu sînt de părere să discutăm cazul 
lui Mîntuleasa în ora de dirigenție și să 
cerem ajutorul tovarășilor profesori pentru 
a-1 îndrepta — spuse Ungureanu Maria.

— Dar cum tovarăși, — începu să vor
bească Radu Rodica. — Se poate ca un 
colectiv întreg să fie dus de nas de un ele
ment rău ? Ce. nu găsim noi ac de cojocul 
lui Mîntu'.easa ? Ia să-l discutăm noi în 
adunarea generală U.T.M. pe școală și la 
nevoie să-i dăm și o sancțiune, să vedem, 
<nu se astîmpără ? Cred că avem destule mij
loace. să-l aducem pe calea cea dreaptă. 
Numai că tovarășul secretar nu ne-a cerut 
niciodată sfatul și de aceea n-a putut să 
facă mare lucru.

Luca se făcuse roșu, de parcă ar fi stat 
lipit de o sobă încinsă. Pe măsură ce 
vorbeau mai mulți utemiști, pleca capul 
și mîzgătea mai abitir hîrtia pe care o avea 
în față.

Luă cuvîntul Hîncu. Incruntînd din sprin
ceane, ea a început să vorbească energic, 
gesticuilînd cu mîinile. Intr-adevăr — spuse 
ea — tovarășul secretar nu ne.a prea cerut 
sfatul, n-a prea avut încredere In noi. El 
a muncit sectar. E[ nu ne-a antrenat în 
muncă, nu ne-a lămurit de pildă destul de 
bine Importanța practicii noastre In pro
ducție, însemnătatea și frumusețea meseriei 
noastre, sarcinile de răspundere ale munci
torilor din comerțul alimentar. Ce cuvinte 
frumoase a găsit tovarășul Micoian cînd a 
vorbit desure .sarcinile tinerilor din comerț, 
despre calificarea și cunoștințele lor. despre 
deprinderile civilizate cu care trebuie înar
mați acești muncitori. Pînă și marele poet 
Maiacovschi a socotit că merită să scrie 
poezii despre comerțul socialist. Se poate 
atunci ca noi să-l subapreciem ? Dar dacă 
noi nu ne facem datoria Ia practică, în
seamnă că într-adevăr nu ne dăm seama 
de importanța misiunii de a-i servi tn mod 
civilizat pe oamenii muncii, de a-i ajuta să 
cucerească succese în munca lor. Așa tre
buia să pună tovarășul secretar problemele 
în cadrul organizației" 1

Luca nu mai avea curai să-și privească 
în ochi tovarășii. Se uita fix în caiet. Dar 
un glas din interiorul lui nu-i dădea pace. 
„Ehei, băiatule, de-ăștia îmi ești — îi spu
nea glasul. Ți-ai găsit motive. Că el nu se 
interesează, că tu ești nevoit să faci totul 
singur... Și ce s-a ales din motivele tale?

O-

șl vor avea la îndemînă hrană din abun
dență. De asemeni, este foarte bine să se 
administreze îngrășăminte suplimentare în 
urma topirii zăpezii, cînd pămîntul îngheață 
primăvara, dar pentru scurt timp.

Ingrășămintele pe care le folosim la hră
nirea suplimentară a cerealelor de toamnă, 
pot fi minerale și organice

Dintre ingrășămintele minerale, azotatei 
de amoniu se dă în cantitate de 50-75 kg. 
la hectar, prin împrăștiere cu mîna sau cu 
ajutorul mașinilor de împrăștiat îngrășă
minte. Dacă semănătura iese slăbită din 
iarnă, doza de azotat de amoniu se va mari 
la 75-100 kg.

Odată cu această cantitate de azotat de a- 
moniu se dă cerealelor de toamnă 100-150 
kg. superfosfat, iar acolo unde semănătura 
este slabă, 150-200 kg. superfosfat la hectar. 
Atît azotatul de amoniu, cît și superfosfatul 
trebuie să fie cît mai bine mărunțite și răs- 
pîndite cît mai uniform. Superfosfatul dat 
primăvara face ca în sol să se dezvolte o vie 
activitate a bacteriilor. Acestea vor furniza 
hrana azotată necesară plantelor, precum și 
hrana fosfatică și potasică. O mare impor
tanță o prezintă și îngrășarea cu cantități 
de 3000-4000 kg. de bălegar de grajd foarte 
bine descompus (mranița). Această cantita
te se împrăștie uniform pe suprafața tere
nului. Pe lîngă substanțele hrănitoare, mra- 
nița oferă solului un adăpost împotriva 
pierderilor de apă prin evaporare și con
tribuie la o încălzire mai rapidă a solului, 
așa îneît plantele vor crește repede, acope
rind suprafața solului și vor ti rezistente ia 
secetă. Ca și Ingrășămintele azotate și fos- 
fatice, mranița sau bălegarul de grajd bine 
descompus trebuie dat pe solul încă înghe
țat

Posibilități pentru îngrășarea 
suplimentară

Urina de grajd și mustul de bălegar pot 
găsi în primăvara o largă aplicare la îngră
șarea suplimentară. Deoarece hrana princi
pală pe care o conține mustul de bălegar 
și urina este cea azotată, este necesar să se 
îmbogățească conținutul în fosfor și potasiu 
Pentru aceasta, mustul de bălegar se ames
tecă cu 100-200 kg. superfosfat care se di
zolvă. Pentru a nu arde plantele, urina Și 
mustul se îndoiesc cu apă. Din, această so
luție se dă la hectar 3-5 tone. Acest îngră
șămînt nu se dă pe solul înghețat, deoare
ce ar stagna pe teren, acoperind plantele 
de o pojghiță de ghiață. El se aplică după 
ce terenul s-a svîntat, imediat înainte de 
grăpatul de primăvară al cerealelor de 
toamnă. Imprăștierea îngrășămintelor lichi
de se face cu ajutorul unor cisterne speciale, 
din care lichidul curge printr-un dispozi*iv 
așezat în spatele cisternei, care împrăștie 
lichidul pe suprafața terenului.

In lipsa superfosfatului, se poate întrebu
ința cu deplin succes cenușa. Aceasta con
ține cam 2-8 la sută fosfor, 7-36 la sută po
tasiu și 8-25 la sută calciu. Dizolvînd pen
tru fiecare hectar cîte 200-300 kg. cenușă în 
mustul de bălegar, obținem un îngrășămint 
lichid complet. Cenușa se poate întrebuința 
și separat ca îngrășămînt uscat, în cantita
te de 300-400 kg. la hectar, dată pe solul 
înghețat.

In unele locuri se aplică 2-3 îngrășări su

E
Acum trebuie să plătești pentru totul. Să 
fie aleși alții mai vrednici și să-ți arate șl 
tie cum se muncește. Așa-i „drept".

Se auzi din nou vocea președintelui:
Are cuvîntul tovarășa Eremia Ana :
Tovarăși, s-a spus aici că secretarul nostru | 

a muncit sectar — zise ea.— E adevărat . 
Dar dece s-a întîmplat așa ? Fiindcă el a | 
spus unui tovarăș să facă ceva și acesta : 
n-a făcut, a mobilizat pe ai'.t tovarăș și acesta ’ 
n-a venit, și atunci s-a descurajat și a ■ 
preferat să facă totul singur. Deci, este șl ' 
vina noastră că nu l-am ajutat..

Au mai luat cuvîntul mulți, toți utem'știi. 
Fiecare a venit cu cîte o idee pentru îmbu
nătățirea activității organizației.

A sosit și clipa propunerilor pentru noul . 
birou de clasă. Cineva a propus-o pe Hîncu I 
Maria. Luca nu era atent la cele ce se 
spuneau ; prea era convins că după critica 
primită n-o să-l mai propună nimeni. Deo
dată își auzi pomenit numele. Vorbea, Peiu ; 
Sevastița, o fetiță mică, firavă, cu cosițele ' 
împletite în jurul capului. Că a muncit sec
tar e adevărat — spunea ea dar chiar sectar, 
înseamnă că a muncit, că nu s-a dat îna
poi cînd a fost vorba de lucru. Dac dacă el 
o să înțeleagă această lipsă și s-o apropia 
maî muiit de noi, dacă o să colaboreze cu 
noi. dacă ne va cere sfatul cred că va obține 
succese serioase în muncă. Cred că merită 
încrederea noastră. De aceea îl propun pen
tru biroul organizației de clasă.

Mai tîrziu Luca a auzit pe președintele 
comisiei din numărătoarea voturilor citind 
procesul verbal din care reieșea că el a fost 
ales în nou! birou.'S-a desmetlcit însă de-a 
blnelea de-abia atunci cînd a început să vor
bească activistul de la comitetul orășenesc.

— In mod special nu i-am zis nimic se
cretarul ui vostru la începutul adunării, — 
spunea acesta. Am așteptat să-i ziceți voi. 
șl i-ați zis. Aș vrea să mai vorbesc acum 
doar despre un singur lucru. Despre în
credere.

Secretarul organizației voastre <l-i avut 
destulă încredere în voi și de aceea s-a 
demobilizat în fața greutăților. El a socotit 
că pe voi nu vă frăm'ntă problemele muncii 
de organizație și ale învățăturii, dar din dis
cuții a reieșit că pe voi vă preocupă aceste 
probleme.

El a socotit că voi nu aveți de făcut 
propuneri concrete pentru îndreptarea lu: ■ 
Mîntuleasa «i pentru a îmbunătăți munca 
organizației U.T.M. dar din discuții au 
reeșit asemenea propuneri. Ei a crezut că 
dacă biroul s-a descompletat înseamnă că 
n-are oameni cu care să mai muncească, dar 
aici s-a văzut că între veri s’nt multe fete ți , 
băieți buni și dornici de muncă.

De ce s-a înșelat secretarul vostru astfel ? 
Fiindcă n-a fost destul de apropiat de voi. 
nu v-a cunoscut, a muncit sectar. Iată de ce 
lipsit de ajutorul colectivului, el s-a speriat 
de greutăți. 6-a simțit singur în fața lor.

De acum înainte e'. trebuie să prețuiascâ I 
ajutorul vostru, să știe să valorifice forțele 
creatoare ale co'ectivului. Un bun conducă
tor nu este numai aceia care știe să mun
cească bine, ci mai ales aceia care țt:e să 
antreneze și pe ceilalți în muncă. Principa-1 
Iul este 6ă aveți încredere unul intr-alte. I

B. DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului’ pentru 

regiunea Bacău

plimentare. In acest caz, la cereale se face 
o îngrășare suplimentară toamna, a doua 
primăvara de vreme și a treia la împăie-e 
Dacă însă facem o îngrășare suplimentară 
completă, așa cum s-a arătat mai sus, ne 
putem lipsi de îngrășarea următoare. Este 
foarte important sâ facem această îngră
șare pe pămîntul înghețat Institutul agri
col „Molotov" din U.R.S.S arată că atunci 
cînd grîul s-a îngrășat suplimentar pe so
lul înghețat primăvara, sporul de recoltă 
a fost de 700 kg. la hectar, în timp ce ace
leași îngrășăminte aplicate în timpul gru
pării au produs un spor de recoltă de 450 
kg. la hectar.

îngrășarea suplimentară aplicată în 2-3 
etape prezintă avantaje în regiunile cu ploi 
abundente în timpul vegetației cerealelor de 
toamnă.

Pentru regiunile mai secetoase, care în 
privința producției de cereale reprezintă în 
țara noastră majoritatea, îngrășarea supli
mentară prezintă următoarele avantaje:

— Pe terenurile nisipoase, care de regu
lă sînt sărace in substanțe hrănitoare, se 
produc sporuri mari de recolte, deoarece hra
na suplimentară este folosită imediat și în 
întregime de către plante.

— Porțiunile din lanuri care au suferit 
în timpul iernii se, refac repede, nefiind su
puse atacului de insecte și boli și rezistînd 
mai bine la seceta de primăvară caracteris
tică regiunii de cîmpie din țara noastră.

— Plantele pornesc’ în vegetație repede, 
acopăr și umbresc terenul, ferindu-1 de 
pierderea directă a apei. Crește prin urma
re rezistența la secetă, iar culturile luptă 
mai bine cu buruienile.

— Recolta crește cantitativ și se îmbună
tățește calitativ. Astfel în cîmpul de expe
riențe al catedrei de agricultură generală 
de la institutul Agronomic din București, în 
1950 s-au obținut următoarele sporuri de 
recoltă :

709 kg. grîu la hectar cînd s-a îngrășat 
suplimentar cu mnanită.

769 kg. grîu la hectar cînd s-a dat 100 
kg. superfosfat la hectar pe un teren unde 
grîul urma după mazăre. In 1951, la sta
țiunea experimentală l.C.A.R. Lovrin regiu
nea Timișoata, s-au obținut sporuri de 34 
la sută la grîul de toamnă îngrășat supli
mentar cu azot și fosfor.

Ingrășămintele locale, cum este gunoiul 
bine, descompus (mranița) și mustul de bă
legar prezintă numai dezavantajul că sînt 
mai greu’de manipulat, trebuind date în can
tități mai mari. Acest dezavantaj este însă 
acoperit de sporurile mari de recoltă pe care 
le obținem.

Nu trebuie să precupețim nici un efort, 
făcînd ca lanurile de grîu, secară și orz 
de toamnă să crească și să rodească din 
belșug. Să ne facem o datorie patriotică din 
aplicarea în primăvara acestui an a’ îngră 
șării suplimentare a culturilor de toamnă.

Ing. TEODOR MOSCALU 
Asistent la Inst. Agronomic 

„N. Bălcescu" București

J Pentruca piesele de schimb să fie de 
» bună calitate, tinerii dela centrul mecanic
• Otopeni, printre care utemiștii Duca 
J Vasile și loniță Vasile de la controlul pis- 
» ioanelor și cilindrilor de tractoare depun 
J multă străduință. Asigurînd calitatea 
t pieselor, ei își îndeplinesc zilnic sarcinile
* de plan in proporție de 120 la sută.

FOTO: CSIKOȘ EUGEN

,,Inima fabricii noastre"
Pe măsură ce urci scările primului etaj 

al fabricii noastre, zgomotul strident al răz
boaielor din hala dela parter este înlocuit 
cu un zumzet mai puțin puternic, lipsit dr 
bocănitul zgomotos al vă telului. E cîntecul 
mașinilor de depănat, canetat și urzit ele 
secției preparație.

„Preparația este inima fabricii noastre" 
așa spun muncitorii acestei secții. Zi de zi 
ci se străduiesc să îndeplinească și chiar sâ 
depășească planul, deoarece de aici pleacă 
.rele prelucrate gata de țesut.

Iscusitele depănătoare prelucrează firul 
du?â țeava de worcops făcînd mosor, mai 
departe îi dă urzitoarelor care fac suluri 
pentru urzeală sau canetatoare'.or oare fac 
; -netele finale pentru a fi folosite la răz-

Procesul de transformare a celor 5-6 mii 
kg. fire pe zi se desfășoară cu rapiditate, 
datorită muncii neobosite a celor din secția 
r eparație. Cu ajutorul mașinilor moderne 
î. care se lucrează, a metodelor sovietice 

Baș- rov și marșrut și a aplicării inițiativei 
Elevei Chișiu, planul la secția preparație este 
depășit zilnic cu 140 la sută.

Preparația este secția unde predomină ti
neretul, unde predomină voioșia, unde zgo- 
mcrjl mașinilor este însoțit de cîntecele ve- 
s: e ale tinerelor muncitoare. Aci munca se 
destășcarâ organizat cu ajutorul tuturor bri- 

r utemiste Brigada a 7-a U.T.M. este 
•.rtteauna în frunte. Membrii întregii brigăzi 
printre care se află și fruntașele Anghe- 
luță Maria. Cwcodeamj Varvara. Solomon 
Gr. zel a șl Fluture Ne li sînt un exemplu pen
tru cee r :e tinere muncitoare.

De asemeni. printre fruntașele brigăzii se 
■mără și Negriasa Veronica, care a indepli- 
r.lt r a-_l pe teoruarie cu 152 la sută, Neagu 
Ecaterte.a cu 133 la sută și Solovasta Maria 
cu 123 ia sută. Tinerele inovatoare și 
fruntașe ale brigăzii a 7-a au lucrat cu mult 

rea planului in ce pri
vește cantitatea, și calitatea produselor.

Tinerele deva secția preparație se ocupă 
îndeap*oa?e ș de ridicarea nivelului lor po
litic și profesional, partkipind cu regulari
tate la curse e inițiate in fabrică în acest 
scop Ele iau parte cu însuflețire și la ce
lelalte a;' un ;e organizației UTM. Astfel, 
rar vei găsi una dintre tinerele muncitoare 
ale sec: e preparațli care 6ă nu aibă o in
signă GALA. GPAS sau a aviației sportive, 
primite in urma muncii depuse în această 
direcție.

CLAPONIA MARIA 
tehnician la fabrica 

.Industria Bumbacului*- B" 
București

----------•

A doua tragere la sorți
a libretelor C.E.C. cu cîștiguri
Casa de Eccttotm: ș: Consemnațluni C.E.C. 

informează ne depunătorii săi că a doua tra
gere le sorți a libretelor de economii cu clș- 
tiguri va avea loc la 4 aprilie ac.

La această tragere participă toate libretele 
C.E.G. cu ctștiguri care vor avea la 30 mar
tie 1954, un sold med u trimestrial minim de 
50 lei.

Ținînd seama de faptul că ciștigurile sînt 
de 250G;, ? : și IC»tetă de valoarea
soldului mediu trimestrial, deținătorii de li
brete C.E.C. cu eștiguri sînt îndemnați a 
trece pe ia unitatea care a emis libretul pen
tru a-și completa soldul spre a putea lua 
parte la tragere.

„Ziarul
Pentru imbunitițirea munci de diju- 

zare a presei. — ne scrie Dtrecfia Regio
nală PTTR Pitești — in urma apanfi- 
ei articolului de fond din ziarul ^Scin- 
teia tineretului" s-a dat sarcină fie
cărui oficiu poștal din regiunea noas tă 
să prelucreze acest articol cu întreg apo- 
râtul secfiilm de difuzare a presei șt cu 
aparatul poștal

In cursul lunilor ianuarie și febntarie 
1934, se constată o îmbunătățire a mun
cii de difuzare a presei de tineret șt mo: 
ales de lărgire a rețelei de abonamente 
Astfel, tirajul la ..Scinteia pionierului" a 
fost realizat cu 121 la sută față de 94 la 
sută cit fusese in decembrie 1953, li 
„Știință și Tehnică" s-a realizat cu 124 la 
sută, la „Cravata Roș:e~ cu 170 la sută 
iar la „Luminița" cu 123 la sută.

■e
Direcția Regională PTTR Bîrlad. ne 

scrie că „studiindu-se cu toată alen’-a 
articolul de fond „Ziarul — in mina 
fiecărui tinăr', publicat in „Scinteia 
tineretului" și ținindu-se seama de 
lipsurile semnalate in privința muncii de 
difuzare din Regiunea Bîrlad, s au luat 
numeroase măsuri. . S-a trecut la mări

Decorat ea ca Ordinul Muncii a unor țărani muncitoth
fruntași în recolte 

și sfeclă
Prlntr-un decret al Prezidiului Marii Adu

nări Naționale a R.P.R. se conferă Ordinul 
Muncii următorilor țărani muncitori din gos
podării agricole colective, țărani muncitori 
din întovărășiri agricole, țărani muncitori 
cu gospodării individuale, muncitori și teh
nicieni din gospodăriile agricole de stat, 
pentru obținerea celor mai tnari recolte de 
porumb, cartofi și sfeclă de zahăr.

Ordinul Muncii cl. I.: Zberea Constantin, 
țăran muncitor cu gosp darie individuală 
din comuna Belcești, regiunea Iași ; Balaș 
Vasile, țăran muncitor cu gospodărie indi
viduală din comună Săcueni, regiunea O- 
radea ; Ungureanu Andrei, președintele în
tovărășirii agricole din comuna Lugoj, re
giunea Timișoara ; Lovaș luliu, brigadier 
în gospodăria agricolă colectivă din satul 
Vaida, regiunea Oradea ; Vass Adalbert, ță
ran muncitor cu gospodărie individuală din 
comuna Poiana, regiunea Cluj; Curcă Marin, 
președintele întovărășirii agricole din co
muna Cioroiti Nou, regiunea Craiova ; Dop 
loan, brigadier în gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Ias'.ea, regiunea Stalin ; 
Comarnescu Vasile, inginer la Institutul de 
Cercetări Agronomice al R.P.R.; Vătășelu 
Ștefan, brigadier în gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Șoldanu, regiunea Bucu
rești ; Obrejan Grigore, director adjunct al 
Institutului de Cercetări Agronomice al 
R.P.R.

Ordinul Muncii cl. II. : Rodenciuc Toader, 
țăran muncitor cu gospodărie individuală 
din comuna Pătrăuți, regiunea Suceava; 
Ghiță Gh. Gheorghe, brigadier din gospo
dăria agricolă de stat „Panduri" din co
muna Jegălia, regiunea Constanța; Horga 
Gheorghe, membru al gospodăriei agricole 
colective din comuna Nerău-Sînnicoilaul 
Mare, regiunea Arad; Burgher Ana, briga
dier în gospodăria agricolă de stat „Scîn- 
tela“, regiunea Arad ; Iovescu Aurel, briga
dier în gospodăria agricolă colectivă din co
muna Chelmac, regiunea Arad ; Mato Gheor
ghe, brigadier în gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Recaș, regiunea Timi
șoara ; Stoian Petru, președintele gospodă
riei agricole colective din comuna Mînăștur, 
regiunea Timișoara ; Csegledy Vasile, țăran 
muncitor cu gospodărie individuală din co
muna Valea Iul Mihal, regiunea Oradea ; 
Balaș Vasile, membru al gospodăriei agri
cole colective din comuna Lenauheim, regiu
nea Arad : Peleș Alexandru, țăran muncitor 
cu gospodărie individuală din comuna Par- 
hida, regiunea’ Oradea; Kobai Kalman, mem
bru al gospodăriei agricole colective din co
muna Borș, regiunea Oradea ; Boldor Cor
nel, țăran muncitor cu gospodărie indivi
duală din comuna Decea, regiunea Cluj ; 
Sayo Ludovic, brigadier în gospodăria agri
colă colectivă din comuna Bervenl, regiunea 
Baia Mare; Roșea Dumitru, președintele 
gospodăriei agricole colective din comuna

Consfătuirea de presă cu delegația economică 
egipteană

Joi dimineața a avut loc la Ministerul Co
merțului Exterior o conferință de presă, în 
cadrul căreia șeful delegației economice 
egiptene, generalul Hassan F. Ragab, locții
torul ministrului de război al Egiptului, a 
vorbit reprezentanților presei romine șl co
respondenților presei străine despre scopul 
vizitei delegației economice egiptene în 
R.P.R. și despre celp văzute în țara noastră.

La conferință au asistat: locțiitorul mi
nistrului Comerțului Exterior al R.P.R. Mar
cel Popescu, președintele Camerei de comerț 
exterior a R.P.R., Gh. Savin, funcționari su
periori din Ministerul Comerțului Exterior 
și alții.

Luînd cuvîntul, generalul Hassan F. Ragab 
a declarat:

Scopul vizitei delegației noastre în Repu
blica Populară Romînă a fost următorul:

1. A face cunoștința personalităților ro
utine care se ocupă cu comerțul exterior. 
Noul regim din Egipt este convins de impor
tanța unor astfel de cunoștințe în relațiile 
economice.

2. A face uti 6tudiu al posibilităților de 
export ale R.P.R. în Egipt și de import în 
R.P.R. de produse egiptene.

3. A studia diversele mijloace de a lărgi 
relațiile comerciale între cele două țări.

In urma convorbirilor cu diferitele servi
cii ale Ministerului Comerțului Exterior am 
constatat că multe alte produse romînești pot 
fi adăugate pe lista celor cunoscute de noi, 
ca de pildă pirita, bauxita, cărbunele și alte 
materii chimice.

Trebuie să mărturisesc că domeniul indus
triei mecanice și electrotehnice a fost o sur
priză pentru noi. Diferitele noastre vizite 
ne-au arătat că Republica Populară Romînă

La 11 martie a.c., a părăsit Bucureștiul de
legația economică egipteană condusă de ge
neralul Hassan F Ragab, locțiitorul minis
trului de război al Egiptului.

in cursul șederii sa'e în țară, delegația 
economică egipteană a dus tratative comer
ciale cu Ministerul Comerțului Exterior și 
organizațiile de comerț exterior ale Ministe
rului ca: Industrialexport, Exportlemn, Pe
trolexport, Rominoexport și Chimimport în 
vederea lărgirii schimbului de mărfuri din
tre Republica Populară Romînă și Egipt, în 
baza Acordului comercial și de plăți dintre 
Republica Populară Romînă și Egipt semnat 
la 18 ianuarie 1954 la Cairo.

In cursul discuțiilor, delegația economică 
egipteană a manifestat un interes deosebit

Plecarea din București a delegației econonftice egiptene

Pe urmele materialelor publicate în „Scînteia tineretului"

în mîna fiecărui tînăr“
ta ziarul .Scinteia tineretului1* din 14 

laaurie 1954 a apărut articolul de fond 
intitulat ..Ziarul — în mina fiecărui ti- 
nâr“ Tratind despre difuzarea presei de 

■ tineret din {ara noastră, articolul a arătat 
’ ți anele lipsuri manifestate de o serie de 

organe ce efectuează difuzarea presei 
și felul cum iși fac datoria oamenii răs
punzători de această muncă.

Redacția a primit răspunsurile ce le 
i redăm mal ios, privitoare la critica a- 

dresată diferitelor direcții regionale 
P.T.T.R.

rea numi-ului de abonamente prin depă
șirea cifrelor de plan la publicațiile pen- 
tru tineret, sarcină ce era prevăzută in 
planul de muncă al Direcției Regionale 
PTTR dar care in trecut nu se îndeplinea. 
De asemeni, s-a urmărit 'îndeaproape ca 
reexpedierea pachetelor cu ziare din punc
tele de tranzit să se facă fără întîrziere 
S-a organizat un control pe teren pent’u 
urmărirea in special a difuzării la sate, 
a publicațiilor pentru tineret și copii Rea
lizările obținute in urma apariției arti
colului mai sus amintit au fost cu mult 

de porumb, cartofi 
de zahăr
Fălcolu, regiunea Craiova ; Nicolae loan, 
membru al gospodăriei agricole * colective 
din comuna Livedea, regiunea București; 
Cosma Nicolae, țăran muncitor cu gospo
dărie individuală din comuna Drăgănești. re
giunea Bîrlad.

Ordinul Muncii cl. 111 : Yoo Francisc. 
țăran muncitor cu gospodărie individuală 
din comuna Vînători, regiunea Arad; Bun- 
duc Dumitru, membru al gospodăriei agri
cole colective din comuna Roma, regiunea 
Suceava ; Faur Nicolae, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comuna Scheia, 
regiunea Suceava ; lordache A. Spirea, ță
ran muncitor cu gospodărie individuală din 
comuna Jegălia, regiunea Constanța ; Spiri
don Ilie, membru al întovărășirii agricole 
din comuna Matca, regiunea Bîrlad ; Mano- 
liu Olteanu. țăran muncitor cu gospodărie 
individuală din comuna Bașcov, regiunea 
Pitești ; Ghișoiu Vasile, țăran muncitor cu 
gospodărie Individuală din comuna Cîlnic, 
regiunea Hunedoara ; Ene V. Puiu, țăran 
muncitor cu gospodărie individuală din co
muna Joița, regiunea Ploiești ; Constantin 
V. Ioan, țăran muncitor cu gospodărie in
dividuală din comuna Dridu, regiunea Plo
iești ; Dumitroaia ioan, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală din comuna Răucești, 
regiunea B;rcău ; Todiță Albu, țăran munci
tor cu gospodărie Individuală din comuna 
Răuceștl, regiunea Bacău ; Badiu Gheorghe, 
membru al gospodăriei agricole colective din 
comuna Turcoala, regiunea Galați; Pal P. 
Iancu, țăran muncitor cu gospodărie indi
viduală din comuna Bălțați, regiunea lași ; 
Robotă Vasile, țăran muncitor cu gospodă
rie individuală din comuna Strunga, regiu
nea Iași; Baba loan, membru al gospodăriei 
agricole colective din comuna Dorobanți, re
giunea Arad; Singur loan, țăran muncitor 
cu gospodărie individuală din comuna Moș- 
nlța Nouă, regiunea Timișoara ; Holm Cor
nel, țăran muncitor cu gospodărie indivi
duală din comuna Lepindea, regiunea 
Stalin ; Matei Gheorghe, membru al gospo
dăriei agricole colective din satul Foi, Re
giunea Autonomă Maghiară ; Cioară Petre, 
membru al gospodăriei agricole colective din 
comuna Rastu, regiunea Craiova ; Dumitru 
Dumitrescu, țăran muncitor cu gospodărie 
individuala din comuna Bistrețu, regiunea 
Craiova ; Radu Vasile, membru al gospodă
riei agricole colective din comuna Bollntinu 
din Deal, regiunea București; Dumitru Banu, 
membru al întovărășirii agricole din comuna 
Gostinu, regiunea București ; Suciu Iacob, 
țăran muncitor cu gospodărie individuală 
din comuna Blaj, regiunea Stalin ; Depner 
Iohan, brigadier în gospodăria agricolă de 
stat din comună Hălchiu, regiunea Stalin ; 
Moșneagă Vladimir, inginer la stațiunea ex
perimentală l.C.A.R, din comuna Lovrin, re. 
giunea Arad.

(Agerpres)

a stabilit, de la sfîrșitul celui de al doilea 
război mondial, baze foarte solide pentru 
mai multe industrii metalurgice și electro
tehnice. Utilajul modern, adăugat la tehnica 
avansată pe care am văzut-o în aceste uzine, 
ne inspiră încrederea de a recomanda pen
tru import produsele acestora, foarte cerute 
în Egipt.

Delegația egipteană nu poate decît să fe
licite poporul romîn ca și guvernul său, pen
tru marii pași făcuți pe calea industriali
zării.

Pentru a face cunoscute piețil egiptene 
diversele dv. produse, sugerăm autorităților 
romîne organizarea unei expoziții la Cairo. 
Sintem convinși că autoritățile egiptene vor 
aproba cu bucurie o asemenea inițiativă.

Detegația a vizitat de asemenea combina
tul poligrafic Casa Scînteii. Este un combi
nat ultra-modern pe care îl putem situa 
ușor la nivelul celor mai avansate opere de 
acest gen din întreaga lume.

Mulțumim Ministerului Comerțului Exte
rior pentru primirea foarte cordială de care 
r.e-am bucurat și care a făcut ca șederea 
noastră la București să fie una dintre cele 
mai agreabile cu putință.

Profităm de acest prilej pentru a trans
mite poporului romîn, cele mai bune urări 
ale poporului egiptean.

In nunie!e ziariștilor prezenți, directorul 
general al Agenției Romine de Pr.esă, „Ager
pres", Vasile Dumitrescu, a mulțumit condu
cătorului delegației economice egiptene pen
tru declarațiile făcute, subliniind că presa 
noastră consideră vizita delegației egiptene 
ca un pas înainte pe calea dezvoltării cola
borării economice, a cunoașterii și apropierii 
între popoare. (Agerpres).

pentru livrări de mărfuri romînești ca : tele
foane, mașini-unelte, utilaj petrolifer, pro
duse petrolifere, traverse de cale ferată, pro
duse chimice și altele în schimbul livrărilor 
de mărfuri egiptene ca : bumbac, fire de 
bumbac, fosfați și superfosfa.l, minereuri de 
fier și altele.

La aeropoit, delegația a fost salutată de 
locțiitorul ministrului Comerțului Exterior 
al Republicii Populare Romîne, Marcel Po
pescu, locțiitorul ministrului Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Romîne, Nico
lae Cioroiu și de funcționari superiori ai 
Ministerului Comerțului Exterior,

A fost de asemenea de față d. Abdel Rah
man Hamza, însărcinatul cu afaceri ed-in- 
terim al Egiptului la București. (Agerpres).

mai mari decit tn trecut. S-au făcut a- 
bonamente la „Scînteia tineretului" cu 
3,23 la sută mai mult ca in lunile de la 
sfirșitul anului 1953. De asemeni, numărul 
abonamentelor realizate pe regiunea Bir- 
Iad, au crescut și la celelalte publicații".

*

In articolul „Ziarul — în mina fiecărui 
ttnăr" se arată că in satele din raionul. 
Bbiuș, presa de tineret pătrunde intr-o 
proporție de numai 15 la sută, iar in șco
lile din Belfir și Jirisul Negru din raionul 
Salonta, presa de tineret ajunge intr-un 
număr foarte mic. In răspunsul primit la 
redacție, din partea Direcției Regionale 
PTTR Oradea, se arată că pentru reme
dierea lipsurilor arătate in articol, sec
țiile raionale de difuzare și expediere a 
presei din Beiuș șt Salonta, au fost în
drumate să ceară mai mult sprijinul Or
ganelor și organizațiilor UTM. S-au or
ganizat apoi ședințe pe centre de raion 
dindu-se sarcini concrete pentru îndrepta
rea muncit de difuzare a presei în toate 
localitățile Cu sprijinul comitetului regio
nal UTM Oradea, numărul abonamente
lor la presa de tineret pentru luna fe
bruarie și martie a crescut simțitor.



In preajma alegerilor pentru Sovietul Suprem al ILR«S,S*
Intîlnirea tovarășului K. E. Voroșilov

cu alegătorii din circumscripția electorală Kirov din Leningrad
Intîlnirea tovarășului P. N. Pospelov 

cu alegătorii
MOSCOVA 11 (Agerpres).— TASS trans

mite textul cuvântării rostite la 10 martie 
1954 de K- E. Voroșilov la adunarea ale
gătorilor din circumscripția electorală Kirov 
din orașul Leningrad.

Dragi tovarăși 1

Aduc mulțumirile mele profunde tuturor 
oamenilor muncii din circumscripția elec
torală Kirov din orașul lui Lenin, pentru 
marea încredere pe care mi au acordat-o 
propunîndu-mi candidatura în alegerile de 
deputați pentru Sovietul Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

Nemuritorul Lenin și continuatorul operei 
sale, marele Stalin, au învațat partidul nos
tru să prețuiască mai presus decit orice în
crederea poporului, să slujească poporul, să 
lupte pentru prosperitatea și fericirea lui.

Partidul nostru, Comitetul său Central 
păzesc cu sfințenie această poruncă. întrea
ga activitate revoluționară, multilaterală 
și transformatoare a partidului, care con
duce cu mină sigură poporul nostru înainte 
spre noi victorii, este pusă în slujba poporului. 
Consider cuvintele calde rostite aici despre 
mine, ca fiind adresate în întregime scum
pului nostru Partid Comunist, al cărui fiu 
devotat am fost întotdeauna și voi rămîne 
atît timp cît inima mea va continua să 
bată.

Tovarăși 1

Se apropie o zi însemnată pentru Patria 
noastră — ziua noilor alegeri pentru Sovie
tul Suprem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste. Ca întotdeauna poporul nos
tru se prezintă în aceste alegeri strîns unit 
în jurul Partidului Comunist și Guvernu- 

, lui Sovietic.
In cei patru ani care au trecut de la a- 

legcrile precedente pentru Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., poporul Patriei noastre, condus 
de Partidul Comunist și Guvernul Sovietic, 
a obținut succese uriașe în dezvoltarea eco
nomiei și culturii socialiste, în ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii, în în
tărirea capacității de apărare a Statului So
vietic și în consolidarea continuă a cauzei 
păcii în lumea întreagă. Rezultatele acestor 
realizări, care vă sînt bine cunoscute și 
pe care Chemarea Comitetului Central al 
Partidului Comuni-st adresată alegătorilor 
vi le-a amintit încăodată în mod convingă
tor, sînt o mărturie vie a luptei neobosite a 
partidului și guvernului pentru continua ri
dicare a bunăstării poporului sovietic, pen
tru satisfacerea deplină a nevoilor lui ma
teriale și culturale crescînde.

In cursul anului trecut și la începutul a- 
nului curent. Partidul Comunist și Gu
vernul Sovietic au trasat măsuri importante 
pentru dezvoltarea continuă și rapidă a a- 
griculturii, pentru sporirea producției măr
furilor de consum popular și pentru dez
voltarea comerțului sovietic.

Se știe ca o soorire considerabilă a pro
ducției articolelor de consum ponular de
pinde direct de situația agriculturii noastre, 
de sporirea recoltelor ei la hectar și de pro
ductivitatea ei.

Plenara din septembrie anul trecut a Co
mitetului Central al Partidului nostru a scos 
Ia iveală ctl*hotărîre Situația nesatisfăcă
toare din agricultură, a criticat cu asprime 
o serie întreagă de ministere și departamen
te chemate Să conducă aceariă ramură a 
economiei si a adoptat un larg program de 
dezvoltare rapidă a tuturor ramurilor agri
culturii.

Plenara Comitetului Central al Partidului, 
care a avut loc recent, a examinat in mod 
amănunțit modul cum se îndeplinesc Direc
tivele Plenarei C.C. din septembrie și a re
levat munca importantă depusă de colhoz
nici și de lucrătorii din S.M.T.-uri și sov
hozuri, precum și de organele de partid, so
vietice și agricole în vederea creării condi
țiilor pentru un puternic avînt al agricultu
rii socialiste. In scurtă vreme a crescut și 
s-a întărit considerabil baza tehnico-materi- 
ală a agriculturii și, lucru principal, la che
marea partidului s au încadrat și continuă 
să se încadreze în producția agricolă nu
meroși specialiști calificați — forța hotărî- 
toare pentru un avînt puternic al agricultu
rii. Dar aceasta nu constituie decit un în
ceput. Va trebui să rezolvăm toate aceste 
sarcini mari printr-o muncă perseverentă 
pe ogoarele Patriei noastre. Nu încape în
doială că oamenii sovietici vor fi cu cinste 
victorioși în această bătălie.

Ultima Plenară a C.C. a trasat de ase
menea o serie de măsuri noi în vederea dez
voltării multilaterale și a îmbunătățirii ra
pide a agriculturii O deosebită atenție tre
buie acordată Hotăririi C.C. al Partidului 
cu privire la valorificarea păminturilor vir
gine și înțelenite.

Valorificarea în anii 1954-1955 a 13 mili
oane hectare de pămînturi virgine și Ințe- 
lenite din regiunile estice ale R.S.F.S.R. și 
R.S.S. Cazahe, pentru însămințări cu cul
turi cerealiere, poate prin amploarea lucră
rilor și importanța ei pentru țară, să fie 
pusă pe aceeași treaptă cu cele mai impor
tante măsuri ale construcției socialiste, te- 
allzate de poporul sovietic. X cea sta ne va 
permite ca în anii imediat următori să spo
rim producția de cereale din țară cu multe 
sute de milioane de puduri.

Tovarăși 1

Paralel cu aceasta, măsurile aplicate de 
partid și guvern în ultima vreme au per
mis ca încă la sfîrșilul anului 1953 să se 
sporească producția de mărfuri de consum 
popular. In anul 1953 s-an construit apro
ximativ 300 de noi întreprinderi producă
toare de mărfuri de larg consum. Au început 
lucră'ile de construcție a multor sute de 
fabrici textile, de încălțăminte și pielărie, 
precum și de întreprinderi ale industriei a- 
limentare.

Se prevăd o serie de alte măsuri impor
tante a căror realizare va asigura în vii
torii 2-3 ani ridicarea considerabilă a ni
velului de trai al oamenilor sovietici.

O asemenea dezvoltare intensă a ramuri
lor industriei producătoare de mărfuri de 
consum popular a devenit posibilă prin fap
tul că Țara noastră Socialistă a dezvoltat 
și continuă să dezvolte industria grea — 
temelia temeliilor întregii noastre economii 
și a întăririi sigure a capacității moderne 
de apărare a țării, lată în cîteva cuvinte 
succesele care caracterizează realizările in
dustriei noastre grele • în anul 1953 s-au 
produs 38 milioane tone de oțel și «s-au 
extras 320 milioane tone de cărbune — de 
două ori mai mult decît în anul 1940. Am 
extras 52 milioane tone de petrol — cu 
70% mai mult decit în anul 1940. Cons
trucția de mașini din țara noastră, — pi
votul industriei sovietice — precum și o se
rie de alte ramuri ale industriei grele s-au 
dezvoltat în ritm rapid. Vom dezvolta pe

LENINGRAD 11 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 10 martie, în Palatul Culturii „A. M. 
Gorki" a avut loc adunarea electorală a a- 
legătorilor din circumscripția electorală Ki
rov din Leningrad consacrată intilnirii cu 
Kliment Efremovici Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In sala pavoazată festiv s-au adunat peste 
2.000 de reprezentanți ai uzinelor și institu
țiilor științifice, fruntași în producție, oa
meni de știință, medici, studenți, marinari 
din Baltica. Asistența a intimpinat cu aplau
ze furtunoase apariția in Prezidiu a lui K. E. 
Voroșilov.

Au luat cuvîntul Cerneavski, secretar el 
Comitetului raional Kirov al P.C.U.S., Kar- 
tașev — un vechi muncitor de la uzina Ki
rov, — Jirnova, ingineră la uzina „Triunghiul 
Roșu", Vinogradov, medic emerit al republi
cii, Zaicenko, lăcătuș-inovator și alții care 
au vorbit despre noile succese în muncă ale 

toate căile și vom perfecționa și de acum 
înainte industria noastră grea — baza în
floririi economiei socialiste a țării noastre.

Politica internă a partidului nostru și a 
guvernului sovietic are drept scop permanent 
îmbunătățirea situației materiale a poporu
lui sovietic. Incepînd din anul 1947, în țara 
noastră au fost efectuate șase reduceri a- 
nuale de prețuri la mărfurile de larg con
sum și, datorită acestui fapt, salariul real 
al muncitorilor și tuncționarilor crește ne
contenit. In 1953, de exemplu, venitul mun
citorilor și funcționarilor calculat pe om al 
muncii a crescut în ansamblu cu peste 13 
la sută, în comparație cu anul 1952. In fie
care an sporesc plățile acordate populației 
din bugetul de stat pentru diferite ajutoare 
și pensii, asistență medicală gratuită, învă- 
țămînt precum și pentru alte nevoi cultu
rale și de trai

Totodată, guvernul a aplicat anul trecut 
o serie de măsuri pentru sporirea venitu
rilor țărănimii colhoznice. Au fost conside
rabil reduse impozitul agricol și cotele obli
gatorii către stat din gospodăria personală 
a colhoznicilor, au fost sporite prețurile de 
colectare si achiziționare la multe produse 
agricole, au fost anulate în întregime res
tanțele colhoznicilor din impozitul agricol 
pentru anii precedenți precum și datoriile 
pentru livrările obligatorii către stat de pro
duse animale și cartofi. Au fost anulate de 
asemenea datoriile colhozurilor, rămase 
din anii precedenți, la cotele de cartofi, le
gume și zarzavaturi. In urma aplicării tu
turor acestor măsuri, veniturile colhoznici
lor și colhozurilor au sporit anul trecut în 
ansamblu cu peste 13 miliarde ruble.

Statul sporește în fiecare an alocațiile de 
mijloace pentru construcția de locuințe.

In anul 1953 s-au construit 28 milioane 
m.p. de suprafață locativă in orașe și așe
zările muncitorești ale țării și 400.000 case 
la sate. După cum vedeți, amploarea lucră
rilor de construcție tiu este mică. Totuși, la 
noi mai există încă o mare lipsă de locu
ințe. Nu mai este nevoie să vorbim aici 
despre uriașele distrugeri ale orașelor și sa
telor, pe care ni le-a provocat ultimul 
război Voi, locuitori ai Leningradului, cu
noașteți aceasta prea bine.

Construcția de locuințe este în permanență 
în centrul atenției partidului și guvernului. 
Pînă în prezent s-au făcut multe, da-r mâi 
sînt încă multe de făcut, pentru a îmbună
tăți în anii viitori în mod hotărîtor condi
țiile de locuit ale oamenilor muncii.

Guvernul Sovietic a luat o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea radicală a comerțului 
si a deservirii oamenilor sovietici. In anul 
195.3 rețeaua comercială a primit în mod su
plimentar peste planul anual, mărfuri în va
loare de 33 miliarde ruble. Numai prin co
merțul de stat și cooperatist au fost vindute 
enul trecut populației cu 21% mai multe 
mărfuri decit în anul 1952.

A fost trasată sarcina ca în 2—3 ani să 
poată fi cumpărate toate mărfurile necesare 
in Hecare oraș și raion sătesc. Această sar
cină tovarăși, nu este ușoară, dar ea va fi 
realizată.

O mare atenție este acordată ridicării 
continue a nivelului cultural al poporului. 
Mijloace uriașe sînt cheltuite pentru dezvol
tarea la un înalt nivel ideologic, a înainta
tei noastre știinte socialiste și a artei noas
tre sovietice. Oamenilor de știință, de litera
tură și artă le au fost create toate condițiile 
pentru activitatea lor creatoare și pentru un 
continuu progres.

Știința sovietică își îndeplinește cu cinste 
datoria față de popor. Oamenii noștri de ști
ință au descoperit secretele energiei atomice. 
Ei au reușit în scurtă vreme să pună ener
gia atomică în slujba economiei socialiste și 
întăririi continue a capacității de apărare 
a țării. Acesta este un mare merit al știin
ței sovietice față de Patrie.

An de an cresc alocările pentru nevoile 
învățămlntului public, crește numărul de 
școli și instituții de invățămînt superior. Este 
suficient să spunem c^la noi studiază in di
ferite instituții de învătămînt peste un sfert 
din întreaga populație a țării. A și fost rea
lizat învățămîntul general obligatoriu de 
șapte ani. Către sfirșitul celui de al 5-lea 
cincinal se va desăvârși trecerea de la învă
țămîntul de șapte ani la învățămîntul mediu 
general în capitalele republicilor unionale, in 
centrele regionale, de ținut șl in cele mai 
mari centre industriale, iar în următorul cin
cinal va fi realizat pretutindeni învățămîn
tul mediu general.

Succesele obținute de Patria noastră reies 
în mod grăitor din exemplul Leningradului. 
Noi toți, tovarăși, ne amintim de grelele răni 
provocate de cotropitorii hitleriști eroicului 
nostru oraș. Zeci de Întreprinderi, cartiere 
întregi ale orașului erau ruine. Și iată că a- 
cum, la zece ani după război, mergînd pe 
străzile largi și minunate ale Leningradului, 
vedem că el a devenit mai frumos, că s-a 
Înnoit, vedem cît de mult a pășit înainte.

Datorită eforturilor eroice ale cetățenilor 
Leningradului și, în primul rînd, ale munci
torilor în ansamblu, industria acestui oraș 
îndeplinește și depășește an de an planurile 
de producție. Producția globală a întregii sa
le industrii a crescut în anul 1953 cu 81% An 
comparație cu anul 1949. Anul trecut, între
prinderile orașului și regiunii Leningrad au 
îndeplinit planul de stat cu 104,2%, depășind 
de asemenea sarcina cu privire la sporirea 
productivității muncii și reducerea prețului 
de cost al producției.

Tovarăși !
Partidul și Guvernul consideră ca o datorie 

sfîntă a lot să întărească pe toate căile 
statul nostru 6ovietic socialist — bastionul 

oamenilor muncii din Leningrad, despre 
transformările care s-au produs în orașul lor 
în anii puterii sovietice, despre hotărirea oa
menilor muncii sovietici de a îndeplini mă
rețele planuri ale Partidului Comunist de ri
dicare continuă a bunăstării poporului. Par- 
ticipanții ia adunare și-au exprimat convin
gerea că la 14 martie alegătorii își vor da 
in unanimitate voturile iui Kliment Efremo- 
x ici Voroșilov, activist de frunte al Partidu
lui Comunist

După aceea, a ljat cuvîntul K. E. Voroși
lov, pe care asistența l-a primit cu aplauze 
furtunoase. Cuvîntarea sa a fost ascultată’cu 
o mare atenție și subliniata in cites a r.ndun 
cu aplauze. ,

Intîlnirea alegătorilor cu K. E. Voroșilov 
candidat pentru locul de deputat in Sovietul 
Suprem al U.R.S.S.. s-a transformat într-o 
tic demonstrație a unită,ii mărețe și de ne
clintit a partidului, guvernului și intregulu: 
popor sovietic- 

păcii și securității popoarelor noastre. Sta
tul sovietic trebuie să fie întotdeauna, in 
mod obligatoriu, puternic, tare — aceasta 
constituie chezășia mersului nostru înainte.

Partidul Comunist a construit și făurit in 
permanență alianța de nezdruncinat dintre 
muncitori și țărani. Această eEan.a a devenit 
o forță hotăritoare care a asigurat victoria 
Marelui Octombrie, triumful orinduirii socia
liste in țara noastră. întărind pe toate caile 
alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea 
jjeastră colhoznică asiguiăm succesele cons
truirii comunismului. Prietenia de nezdrunci
nat a topoarelor sovietice, prietenie cu ade
vărat frățească, care Se întărește tot mai 
mult pe zi ce trece — constituie o mare for
ță a societății noastre socialiste. Toți oame
nii sovietici, fără excepție, sint minări șl fe
riciți de a fi cetățeni ai marei lor patrii so
cialiste.

Puternicul lagăr al luptătorilor pentru pa
ce, democrație și socialism, crește și-și spo
rește forțele vitale an de an.

Popoarele Marii Chine și ale țărilor de de
mocrație populară pășesc cu încredere pe ca
lea progresului, duc o viață bogată, construc
tivă. Ele au și realizat considerabile succese 
tconomice și culturale. Ajutorul frățesc al 
U.R.S.S. constituie o garanție a prosperării 
continue a popoarelor prietene, care înving eu 
cinste și cu perseverență toate dificultățile 
din calea construirii vieții lor noi.

Tovarăși 1
Politica partidului și guvernului a intim

pinat întotdeauna aprobarea unanimă și spri
jinul activ al întregului popor sovietic. Oa
menii sovietici aprobă planurile de viitor ale 
Partidului Comunist. Dar numai aprobarea 
nu este suficientă pentru ca planurile să 
devină realitate. Este necesară munca crea
toare, perseverentă Șl organizata a milioa
nelor de oameni. Noi, comuniștii, siniem 
oamenii faptelor, altfel nici nu poate fi. Nu 
este însă un secret ca mai există între comu
niști tovarăși care știu și cărora le place Să 
țină discursuri frumoase, dar care nu știu 
să conducă bine treaba și nu se grăbesc să 
invețes să organizeze munca în sectorul lor. 
Este necesar, ca oamenii de acest fel să fie 
cit mai grabnic chemați la ord'ne. Este nece
sar, de asemenea, să se renunțe în mod ho- 
tărît și fără întirziere la metodele 
de conducere cancelarist-birocratice în 
toate sectoarele mari și mici ale activității 
noastre economice, culturale și în alte 
domenii de activitate practică. Din păcate, 
însă, în diferitele verigi inferioare, mijlocii și 
superioare, mai există încă conducători care 
consideră că a conduce înseamnă în primul 
rind a scrie — a scrie directive, dispoziții, a- 
vertismente, cereri și altele, numai pentru a 
scrie. Acesta este un mare rău căruia trebuie 
să i se pună capăt cit mai repede.

Trebuie ridicat cu hotărîre nivelul activită
ții organizatorice și de îndrumare a instituții
lor centrale și organelor locale, trebuie ridi
cat rolul lor in conducerea vie, concretă și 
activă a proceselor variate tale construcției 
economice și culturale, trebuie lărgite și 
întărite legăturile concrete cu masele largi.

Pentru îndeplinirea cu succes a sarcini
lor care stau în fața noastră este necesar 
să fie folosite toate rezervele de care dispun 
industria și agricultura și din care avem 
destule.

La sate au și sosit și continuă să sosească 
numeroși specialiști. Sovhozurile, S.M.T.- 
urile și colhozurile au primit un mare 
număr de mașini noi Acum se purte pro
blema de a repartiza just cadrele noi de 
specialiști, de a folosi gospodărește tehnica 
și de a obține astfel creșterea recoltelor la 
hectar și a productivității creșterii animale
lor — proprietate obștească, de a ridica 
toate colhozurile și sovhozurile la nivelul 
celor fruntașe, de a obține înflorirea conti
nuă a agriculturii noastre socialiste.

Și în industrie există multe rezerve nefo
losite. Există întreprinderi care nu-și înde
plinesc planurile. Intr-o serie de fabrici și 
uzine tehnica noastră foarte bogată este 
folosită în mod nesatisfăcător. Productivita
tea muncii crește încet. încă nu pretutindeni 
se luptă cu adevărat pentru o mei bună folo
sire a capacităților și suprafețelor de pro
ducție.

Din păcate, într-o măsură mai mare sau 
mai mică aceste lipsuri există și la 
Leningrad.

Situația agriculturii din regiunea voastră 
este încă departe de a fi bună ; recolta la 
hectar de cereale, cartofi, legume și zarza
vaturi este scăzută, creșterea animalelor nu 
este suficient de productivă. Organizațiile 
regionale nu au renunțat încă la metodele 
birocratice de conducere a agriculturii.

Nici în activitatea întreprinderilor din 
Leningrad nu merge totul bine. O serie de 
întreprinderi nu au îndeplinit planul de 
stat pe anul 1953 și planurile de reducere a 
prețului de cost și de sporire a productivi
tății muncii. In unele uzine și fabrici munca 
nu are un caracter ritmic, mai dăinuie 
munca în asalt, se descoperă și se folosesc 
in mod insuficient de activ rezervele interne 
ale fabricilor și uzinelor, este încă mare 
procentul rebuturilor, adesea la produse 
complicate și scumpe. Toate acestea cer din 
partea activiștilor de partid, sovietici și eco
nomici din Leningrad o conducere activă 
și un control zilnic asupra activității indus
triei.

Realizările voastre în domeniul construc
ției de locuințe, de instituții culturale și de 
folos obștesc nu sînt mici-, dar și aici există 
mulle lipsuri. Construcțiile costă prea 
scump, înregistrează pierderi, iar materia
lele sînt folosite în mod negospodăresc. Sînt 
multe plîngeri în legătură cu calitatea case
lor date în folosință.

După cum vedeți, tovarăși, In ciuda ma- 
relor voastre succese, mai există Încă multe 
scăderi. Fără îndoială că oamenii muncii 
din orașul-etou vor lichida cu cinste lipsu
rile constatate. Pentru aceasta, Lcuitorii 
Leningradului dispun de toate cele necesare 
— o puternică organizație de partid, dra
goste de Patrie, cunoștințe, entuziasm și 
perseverența bolșevică în muncă.

Tovarăși!
Patria noastră socialistă Intîmpină alege

rile pentru Sovietul Suprem în plină înflo
rire a forțelor Sale creat are.

Succesele obținute confirma cu o nouă 
putere superioritatea orir.d_.rii noastre so
ciale și de stat față de cea capitalistă In 
întrecerea pașnică dintre cele doua sisteme, 
socialismul depășește capitalismul. Acest 
lucru îl văd nu numai prietenii noștri, ci și 
cei care nu ne sint prieteni.

Economia postbelica a statelor imperia
liste s-a dezvoltat mai ale» prin creșterea 
industriei de război. O asemenea dezvoltare 
artificială a economiei acestor țări nu pcate 
continua mult timp.

In realitate, atît in S.U.A. cît și in cele
lalte țări capitaliste, se fac simțite in ulti
mele luni simptomale vădite ale crizei eco
nomice care se apropie. Nivelul de trai al 
oamenilor muncii scade, prețurile mărfurilor 
de larg consum se măresc, șomajul crește. 
Prin aceasta se explică încercările cercurilor 
reacționare de a evita criza economică prin 
intensificarea psihozei de război, prin 
crearea unei atmosfere de și mai mare în
cordare în situația internațională și prin 
continuarea cursei înarmărilor.

Tovarăși!
Politica externă a Statului Sovietic este 

îndeobște cunoscută. Scopul acestei politici 
rămîne neschimbat — împiedecarea unui 
nou război, realizarea unei înțelegeri 
reciproce între state, slăbirea încordării 
internaționale pentru menținerea și întărirea 
păcii în lumea întreagă.

In unire frățeasca cu marele popor chinez 
și cu oamenii muncii din țările de democra
ție populară, cu milioane de oameni simpli 
și cinstiți din țările coloniale și capitaliste. 
Statul Sovietic ține sus nobilul steag al 
păcii și prieteniei intre popoare.

Astăzi sint putini acei care cred că în 
relațiile dintre state există numai „limbajul 
forței", așa cum încearcă să asigure cercu
rile agresive ale țărilor imperialiste.

Caracterul pașme al politicii externe a 
Uniunii Sovietice a fost demonstrat încă
odată la conferința de la Berlin a miniștrilor 
afacerilor externe ai celor patru puteri. 
Însăși convocarea unei asemenea conferințe 
constituie un succes incontestabil al partiza
nilor slăbirii încordării internaționale.

Se cunosc acum rezultatele conferinței de 
la Berlin a miniștrilor afacerilor externe ai 
celor patru puteri. Recent, tovarășul 
Molotov, șeful delegației noastre la confe
rința de la Berlin, a făcut o declarație amă
nunțită cu privire la rezultatele conferinței 
de la Berlin. După publicarea acestei decla
rații nu mai este necesar, după părerea mea, 
să vorbesc aici amănunțit despre aceasta.

Este neîndoielnic un singur fapt — după 
îndelungata întrerupere a contactului dintre 
miniștrii afacerilor externe ai celor patru 
puteri, conferința de la Berlin a contribuit 
la clarificarea unei serii de probleme inter
naționale și a deschis calea spre o oarecare 
slăbire a încordării internaționale. Confe
rința pentru problemele Coreei și Indochinei, 
care va avea loc in aprilie la Geneva, va 
trebui să servească, printre altele, și acestor 
scopuri.

In politica noastră pașnică, un loc însem
nat 11 ocupă dezvoltarea legăturilor de afa- 

wceri cu lumea exterioară. Mă refer la seria 
’de acorduri comerciale încheiate în ultimul 
timp de Uniunea Sovietică cu un șir de 
state capitaliste, pe bază de avantaj reci
proc. Aceste legături de afaceri vor contri
bui, desigur, intr-o oarecare măsură, la în
țelegerea reciprocă între state.

Totuși trăim într-o încercuire care prin ea 
însăși necesită cea mai seri rasă atenție, și 
nu trebuie uitată cauza apărării patriei 
noastre. In anii postbelici, Uniunea Sovie
tică a devenit și mai puternică, și mai tare. 
Forțele noastre armate dispun de toate cele 
necesare pentru a putea apăra în orice con
diții munca constructivă a marelui lor popor 
iubite? de pace.

Tovarăși !
Patria noastră socialistă își urmează cu 

fermitate drumul, sub marele steag victorios 
al lui Marx-Engels-Lenin-Stalin. Oamenii 
sovietici privesc cu încredere minunatul lor 
viitor. Avîntul în muncă și avîntul politic în 
care trăiește țara noastră înrzilele alegeri
lor pentru Sovietul Suprem af U.R.S.S. con
stituie o demonstrație vie a unității moral- 
politice a societății sovietice și a hotărîrii 
poporului nostru de a realiza în întregime 
mărețul program de construire a comunis
mului în Uniunea Sovietică.
. Oamenii muncii din Leningrad au pășit 
totdeauna în avangarda luptei pentru înde
plinirea și depășirea planurilor economiei 
naționale. Aveți fericirea de a trăi și munci 
în orașul glorios care poartă numele mare
lui Lenin, în orașul în care s-a născut 
Puterea Sovietică. Îngăduiți-mi, tovarăși, 
să-mi exprim convingerea că oamenii muncii 
din Leningrad, credincioși tradițiilor lor 
revoluționare, vor păși și de acum înainte 
în primele rînduri ale constructorilor comu
nismului și vor îndeplini cu cinste sarcinile 
puse în fața lor de partid și guvern.

Tovarăși !
Alegerile noastre au fost -și vor fi tot

deauna o combativă trecere în revistă a 
democrației sovietice, a unității de nezdrun
cinat a partidului, guvernului și poporului. 
Nu încape îndoială că și în apropiatele ale
geri pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
toți oamenii sovietici vor vota in unanimi
tate pentru candidații blocului popular al 
comuniștilor și celor fără partid, pentru în
florirea continuă a Patriei noastre socialiste.

Ingăduiți-mi să vă mulțumesc încă odată 
vouă, și prin voi, tuturor oamenilor muncii 
din circumscripția electorală Kirov, pentru 
marea cinste pe care mi-ați acordat-o. 
Asigur pe alegătorii mei și pe toți oamenii 
muncii din orașul lui Lenin că voi fi tot
deauna credincios cauzei poporului, cauzei 
partidului nostru, cauzei comunismului, și 
că voi justifica încrederea voastră.

Intărească-se, crească și înflorească 
iubita noastră patrie socialistă !

Trăiască marele popor sovietic !
Trăiască marele și gloriosul nostru Partid 

Comunist — inspiratorul și organizatorul 
victoriilor noastre I

Trăiască Guvernul nostru Sovietic 1
(Cuvîntarea lui K. E. Voroșilov a fost 

subliniată în repetate rînduri prin aplauze).

KURSK 11 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 10 martie a avut loc la Kursk întîlni- 
rea alegătorilor din circumscripția electorală 
Kursk cu P. N. Pospelov. secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S., candidat pentru 
locul de derutat in Sovietul Suprem al 
U.R.S.S

In cadrul adunării au luat cuvîntul Kotlia- 
rov. mecanic la depoul de locomotive din 
stația Kursk, Rudcenko, profesor la Instriu- 
tul de medicină din Kursk, colhoznica Tișina, 
Erou al Muncii Socialiste șl alții. Ei au vor- 
b t despre întrecerea socialistă desfășurată 
in întreprinderi și colhozuri în cinstea alege
rilor pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. Vor
bitorii au chemat pe alegători să-și dea în 
unanimitate voturile lui P, N. Pospelov can
didat al blocului popular al comuniștilor și 
ai celor fără de partid.

In cuvîntarea sa, care a fost întreruptă de

Intîlnirea
tovarășului P. K. Ponomarenko 

cu alegătorii
ALMA-ATA 11 (Agarpres).— TASS trans

mite : La 10 martie, in sala Teatrului Aca
demic de stat de operă șl balet din R.S.S. 
Cazahă, a avut loc intîlnirea alegătorilor din 
circumscripția electorală Alma-Ata cu P. K. 
Ponomarenko prim secretar el Comitetului 
Central al Partidului Comunist al R.S.S. 
Cazahe. candidat pentru locul de deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.

In cadrul adunării au luat cuvîntul Ta- 
șerov. inginer la Direcția căii ferate Turkes- 
tan—Siberia, muncitoarea Djanbekova de la 
filatura de bumbac din Alma-Ata. Saurain- 
baev, vicepreședinte al Academiei de Știinre 
el R.S.S. Cazahe. Ei au vorbit despre inten
sificarea activității politice și în producție 
a oamenilor muncii din Cazahstan, hotăriți 
să depună toaie eforturile pentru realizarea 
programului construcției comuniste, elaborat 
de partid. Alegătorii și-au exprimat convin
gerea că P. K. Ponomarenko va îndreptăți 
încrederea poporului.

A luat apoi cuvîntul P. K. Ponomarenko. 
El a mulțumit călduros alegătorilor care l-au

Lucrările Comisiei economice O.N.U. pentru Europa
GENEVA 11 (Agerpres). — In ședința din 

dimineața zilei de 10 martie a celei de a 9-a 
sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa, după alegerea președintelui și vice- 
președnte’.ui sesiunii a luat cuvîntul repre
zentantul Franței, Edgard Faure care a re
levat ralul însemnat al Comisiei economice 
in dezvoltarea colaborării internaționale. El 
a subliniat că această Comisie procedează 
just concentrîndu-și atenția asupra unei pro
bleme atît de importante ca dezvoltarea co
laborării economice între țările din Europa 
răsăriteană și cea apuseană. întărirea păcii, 
a spus el, este strîns legată de normalizarea 
relațiilor economice dintre țări, ținînd seama 
de interesele reciproce. Faure a subliniat că 
o serie de acorduri economice, încheiate între 
Franța și Europa răsăriteană corespund in
tereselor vitale ale Franței. El a remarcat în. 
continuare că in dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre Franța și țările din Europa 
răsăriteană există multe greutăți. Aceste 
greutăți, a spus el, pot fi lichidate prin în
cheierea unor acorduri pe termen lung.

Lulnd apoi cuvîntul. reprezentantul Uniunii 
Sovietice, P. N. Kumîkin, a subliniat că ac
tuala sesiune a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa are loc în condițiile slăbirii 
încordării in relațiile internaționale pe deo
parte, șl ale importanței crescînde a dezvol
tării relațlilOf economice dintre toate țările 
europene pe de altă par'e. Aceste împreju
rări, a spus el, determină rolul important a! 
actualei sesiuni și răspunderea participanți- 
!or pentru discutarea și rezolvarea cu succes 
a problemelor incluse pe ordinea de zi. De
legația sovietică, a spus Kumîkin, pornește 
de la faptul că un comerț reciproc avantajos 
între toate țările, indiferent de deosebirile 
dintre sistemele lor economice și sociale, re
prezintă una d:n premizeie principale pen
tru dezvoltarea unei economii de pace, ridi
carea nivelului de trai al popoarelor, întărirea 
și dezvoltarea1 înțelegerii și prieteniei între 
popoare.

Reprezentantul U.R.S.S. a arătat că una 
din principalele piedici care au stat în ultima 
vreme în calea dezvoltării economiei țărilor 
vest-europene iau fost dificultățile îp dome
niul comerțului exterior.

...... . ...... .............0"

Deschiderea expoziției industriale 
a R. D. Germane la Cairo

.CAIRO 11 (Agerpres). — A.D.N, trans- președintele și primul ministru al Egiptului, 
mite: Naghib, ministrul comerțului și industriei

La 10 martie s-a deschis la Cairo expoziția Bogdadi și alte personalități oficiale, repre- 
industrială a Republicii Democrate Germane, zentanți ai cercurilor de afaceri ș4 ai opiniei

La deschiderea expoziției au fost de față publice egiptene.

Declarația guvernului îi. P. Polone
VARȘOVIA 11 (Agerpres). - P. A. P. 

transmite :
Presa poloneză a publicat o declarație a 

guvernului Republicii Populare Polone in 
care se spune :

Guvernul Republicii Populare Polone a a- 
cordat o mare importanță conferinței de la 
Berlin, deoarece guvernul Republicii Popu
lare Polone reprezintă o țară care, pe baza 
experienței istorice este vital interesată în 
s'ăbirea radicală a încordării internaționale 
și în reglementarea pașnică a problemelor 
litigioase, în special în Europa.

La cîteva zile după încheierea conferinței 
de la Berlin, forțele revanșarde agresive din 
Germania occidentală au săvîrșit u.n nou 
act dușmănos împotriva cauzei păcii.

Majoritatea parlamentului de la Bonn a 
adoptat modificări la constituție care crea- 
ză posibilitatea Introducerii serviciului mi
litar general obligatoriu în Germania occi
dentală, adică crearea unui nou Wehrmacht. 
Totodată, după cum rezultă din informa
țiile apărute în presă, a crescut presiunea 
cercurilor guvernante din S.U.A. asupra 
Franței și asupra altar țări vesteuropene 
pentru a accelera ratificarea tratatului cu 
privire la „comunitatea defensivă europea
nă", a tratatului care consfințește reînvie
rea militarismului german.

In această situație, popoarele europene au 
o îndatorire deosebită în ceea ce privește 
preîntâmpinarea dezvoltării mai departe a e- 
venimentelor îndreptate direct împotriva 
securității lor. Guvernul Republicii Populare 
Pc-lone este convins că proiectul sovietic 
de tratat general european ou privire la 
securitatea colectivă în Europa indică ca
lea justă în această direcție. Acest proiect 

aplauze de repetate ori, P. N. Pospelov s-a 
ocupat de succesele realizate de poporul so
vietic in cei patru ani care au trecut de la 
alegerile precedente pentru Sovietul Suiprem 
al U.R.S.S. El a vorbit despre nivelul înalt 
al dezvoltării industriei grele care a pregă
tit condițiile pentru un avînt considerabil in 
producția articolelor de larg consum, despre 
măsurile care se înfăptuiesc acum pentru dez
voltarea accelerată a industriei ușoare și a- 
limentare, pentru ridicarea agriculturii. Vor
bitorul a subliniat grija Partidului Comunist 
și a Guvernului Sovietic pentru înflorirea 
științei, literaturii și artei puse în slujba in
tereselor poporului, satisfacerii necesități
lor lui spirituale mereu crescînde.

In încheiere, P. N. Pospelov a caracterizat 
principiile politicii externe a statului sovie
tic — stegarul păcii șl prieteniei între po
poare. • > 

propus candidat pentru locul de deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. P. K. Pono
marenko a citat date care ilustrează creș
terea neîntreruptă a economiei naționale a 
țării și sporirea sistematică a venitului na
țional, pe baza cărora crește an de an sa
lariul real al muncitorilor și funcționarilor, 
sporesc veniturile colhoznicilor, crește Con
sumul popular. P. K. Ponomarenko a subli
nia: de asemenea progresul necontenit al 
științei, culturii, ocrotirii sănătății în 
U.R.S.S. După aceea P. K. Ponomarenko a 
arătat care sînt sarcinile oamenilor muncii 
din Cazahstan în ridicarea continuă a eco
nomiei republicii, și în special în lărgirea 
producției agricole, valorificarea uriașelor 
întinderi de pămînturi virgine șl înțelenite.

Ia încheiere, în aplauzele furtunoase a,ie 
asistenței, vorbitorul a rostit cuvinte de sa
lut în cinstea prieteniei indestructibile a 
popoarelor U.R.S.S., în cinstea Partidului Co
munist, In cinstea marelui popor sovietic — 
constructor al comunismului.

Reprezentantul sovietic a subliniat că 
U.R.S.S. a acordat întotdeauna importanța 
cuvenită activității Comisiei economice și a 
comitetelor ei în vederea extinderii relații
lor comerciale dintre toate țările europene. 
Ei a declarat că în viitor U.R.S.S. va lua 
parte la lucrările tuturor celor nouă comitete 
ale Comisiei economice și va avea> o repre
zentanță permanentă pe lîngă Comisia eco
nomică. Kumîkin și-a exprimat convingerea 
că aceste măsuri vor contribui la întărirea 
colaborării, care constituie o premiză a suc
cesului activității Comisiei.

Reprezentantul U.R.S.S. a sprijinit iniția
tiva lui Myrdal, secretarul executiv al Comi
siei economice, în privința stabilirii unei co
laborări interregionale în problemele comer
țului. Totodată, a spus el. delegația sovie
tică consideră că. paralel cu întărirea și ex
tinderea relațiilor comerciale între toate ță
rile europene, o problemă de actualitate este 
de asemenea întărirea și dezvoltarea' relații
lor comerciale dintre țările europene și țările 
Asiei, Extremul Orient și Americil Latine. El 
a declarat de asemenea că Uniunea Sovie
tică tinînd seama de rezultatele pozitive ale 
consfătuirilor experților pentru problemele 
comerțului, care au avut loc în anii 1952— 
1953, va lua parte la cea de a 3-a consfă
tuire similară, pe care secretarul executiv al 
Comisiei econenrce pentru Europa a fixat-o 
pent-u luna aprilie a. c.

Reprezentantul Finlandei, Viherheime, ai 
subliniat dificultățile prin care trece econo
mia Finlandei în perioada de după război, 
precum și interesul ei pentru dezvoltarea co
merțului cu țările din Eu-opa răsăriteană. El 
a subliniat că acordurile comerciale înche
iate între Finlanda și Uniunea Sovietică duc 
la rezolvarea unei serii de greutăț' existente 
în economia Finlandei și mai ales ver per
inde reducerea șomajului.

In cadrul ședinței de după amiază a fost 
examinată propunerea reprezentantului Po
loniei, Katz-Sucky, de a invite la lucrările 
sesiunii Comisiei economice reprezentanți ai 
Republicii Democrate Germane și ai Repu
blicii Federale Germane. La 11 martie a 
continuat discutarea acestei probleme.

prevede, după cum se știe, un acerd între 
toate statele europene, inclusiv Germania, 
in scopul asigurării securității și ajutoru
lui reciproc în cazul unei agresiuni.

Interesele Poloniei coincid cu interesele 
un r țări ea Franța, care, în ultimii 100 de 
ani, a suferit trei invazii militare ale mili
tarismului german, sau ca Belgia care a 
fost de . două ori victima agresiunii ,milita
rismului german. C msiderînd că cea mai 
bună cale pentru asigurarea păcii în Europa 
este crearea unui sistem de securitate co
lectivă, Guvernul Republicii Populare Polone, 
sprijină pe deplin proiectul sovietic pentru 
un tratat general european cu privire la 
securitatea colectivă în Europa.

Proiectul sovietic pentru securitatea co
lectivă. nu împarte Europa, ci o unește. In 
același timp, acest proiect prevăzînd neutra
lizarea Germaniei, crează bazele pentru re
glementarea pașnică a problemei germane 
pe calea creării unui stat german unit și 
democrat. ■

Continumd să ducă în mod consecvent o 
politică iubitoare de pace, guvernul Republi
cii Populare Polone, își exprimă hotărirea 
de a participa la un tratat general euro
pean cu privire la securitatea colectivă în 
Europa și de a întreprinde acțiuni comune 
împreună cu toate statele europene în ve. 
derea încheierii și realizării acestui tratat.

„Scînteia tinerstuiui”
12 martie 1954 Paș. 3-a



Congresul al ll-lea al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Raportul prezentat de tovarășul Boleslaw Bierut
VARȘOVIA 11 (Agerpres).—P.A.P. trans

mite raportul de activitate al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit.Po
lonez, -prezentat la Congresul al ll-lea al 
Partidului Mumcițores: Unit Polonez de Bo
leslaw Bierut, președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez :

Polonia populară, ca și toate țările de de
mocrație populară, s-ai eliberat de sub jugul 
capitalismului datorită victoriei U.R.S.S. a- 
s-upra fascismului hltlerlst. Această victorie 
a avut o uriașă însemnătate istorică mon
dială. Ea a putut fi obținută pe baza rea
lizărilor Marii Revoluții Socialiste din O> 
tombrie și a devenit totodată o dovadă a 
superiorității orânduirii socialiste asupra 
sistemului imperialist. Ea a creat popoare
lor eliberate de Armata Sovietică posibili
tatea de a păși într-o perioadă nouă, mă
reață, a istoriei lor, perioada construirii 
unei orînduiri noi, de dreptate socială, pe- 

. rloada pregătirii condițiilor necesare pentru 
construirea socialismului.

Congresul al II-lea el partidului nostru se 
întrunește în preajma celei de a 10-a ani
versări a eliberării Poloniei. Astăzi, carac
terul socialist al transformărilor politice și 
economice care s-au petrecut la noi este 
evident pentru toată lumea. Desfășurarea 
proceselor sociale, datorită cărora a deve
nit posibilă înfăptuirea sarcinilor de con
struire a bazei socialismului în țara noas
tră, a fost totuși extrem de complexă.

Dezvoltarea acestor procese a fost influen
țată în mod hotărîtor de creșterea rapidă 
și neîntreruptă- a clasei muncitoare și de 
rolul său politic din 
deoarece totodată 
clasa muncitoare 
ale zarei condiții 
dical odată cu lichidarea clasei moșierilor 
care storsese de-a lungul veacurilor toată 
vlaga din satul muncitor polonez.

In felul acesta, deși programul de con
struire a bazelor socialismului a fost pre
zentat cu toată claritatea abia la Congre
sul de unificare al partidului nostru, care 
a avut loc cu cinci ani în urmă, procesele 
transformărilor care au pregătit această o- 
peră de construire s-au închegat și s-au ma
turizat cu mult -mai înainte, am putea spu
ne chiar din primele zile ale eliberării noas
tre.

Nu încape îndoială că lichidarea defini
tivă a sciziunii în mișcarea muncitorească 
poloneză șl unirea' trainică a rindurllor ei 
pe baza unei ideologii unitare, revoluțio
nar» — ă ideologiei marxist-leniniste, au 
creat garanția necesară și indestructibilă a 
mersului victorios înainte pe calea construc
ției socialiste, au ridicat pe o treaptă supe- 

' rioară alianța dintre muncitori și țărani, îm- 
.. bogățind-o cu perspectiva transformării so

cialiste a satului, care reprezintă calea spre 
a creștere trainică a bunăstării oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Transformările noastre revoluționare pot 
și trebuie să fie împărțite, din punct de ve
dere al caracterului lor social-politic, în 
două etape principale: etapa transformări
lor revoluționar-democratice și etapa trans
formărilor de tip socialist. Desigur că a- 
ceastă împărțire nu trebuie să se facă în 
med mecanic. Procesele și transformările re
voluționare se desfășoară la noi neîntrerupt 
din momentul eliberării țării. Trecerea a- 
cestor procese dlntr-o fază în alta — de la 
revoluția de tip democrat-pcpular la revo- 

. luția de tip socialist, a reprezentat o întrea
gă perioadă. Elementele transformărilor de
mocratice șl socialiste s-au împletit, s-au le
gat unul de altul, au exercitat o kifiuențâ 
reciprocă unul asupra altuia chiar din pri
mul moment al constituirii și activității pu
terii populare.

Aici e locul să amintim de învățătura le
ninistă cu privire la transformarea revolu
ției burghezo-democratice în revoluție socia
listă. Lenin a atras atenția asupra faptului 
că ele nu sînt despărțite una de alta prin- 
tr-un zid chinezesc și că numai lupta hotă
răște problema mersului înainte. Dezvolta
rea revoluției noastre in decursul primilor 
patru ata a confirmat intru totul această 
teza leninistă.

Trecînd la problemele situației internațio
nale și ale politicii externe a Republicii 
Populare Polone, Boleslaw Bierut a subli
niat că perioada la care se referă raportul 
se caracterizează prin creșterea forțelor eco
nomice, de apărare, politice și culturale ale 
lagărului socialismului și păcii și, în ace
lași timp, prin adincirea crizei generale a 
capitalismului. mondial.

Inițiativa Uniunii Sovietice — a spus ra
portorul — îndreptată spre rezolvarea paș
nică a problemelor, internaționale litigioase 
existente, dă rezultate pozitive. Astăzi 
nimeni nu poate să conteste că, în ciuda îm
potrivirii înverșunate a forțelor reacțiunii, a 
intervenit o anumită slăbire a încordării în 
situația internațională. Realizarea armistițiu
lui în Coreea și convocarea conferinței de la 
Berlin au constituit succese importante în 
această direcție.

Propunerile sovietice formulate în proiec
tul de „Tratat general european cu privire 
la securitatea colectivă in Europa’’ sînt sim
ple și clare. Ele sînt inspirate exclusiv de 
grija pentru asigurarea păcii și prevăd toa
te garanțiile .posibile și necesare împotriva 
agresiunii și a încălcării păcii în Europa.

Poporul polonez, în mold solidar și cu în
treaga forță a convingerii sale, bazată pe 
propria sa experiență istorică, se pronunță 
pentru încheierea unui asemenea tratat 
neral european cu privire la securitatea 
lectlvă în Europa.

Totul arată că mai devreme sau mai 
ziu ideea securității colective va triumfa a- 
supra planului sinistru de reînviere a mili
tarismului german.

Ocup:ndu-se de relațiile Poloniei cu 
lagărului democrat, Boleslaw Bierut a

Relațiile Poloniei cu Uniunea Sovietică, 
China, Republica Democrată Germană, .Ceho
slovacia și celelalte țâri din lagărul demo
crației și socialismului se 
prin cordialitate, respectarea

ce în ce mai mare, 
se întărea alianța dintre 
și țărănimea muncitoare, 

de trai s-au schimbat ra

ge- 
co-

tîr-

tările 
spus:

caracterizează 
reciprocă a 

drepturilor fiecărui popor și atordaree de a- 
jutor reciproc, în cel mai înalt grad. Aces
te relații se întemeiază pe tendința comună 
spre întărirea noii ordini sociale și 
sigura rea păcii.

O linie de orientare a politicii 
externe este de asemenea faptul că
gata să colaborăm cu statele în tare există 
o altă
U R.S.S. și întregul lagăr al păcii, 
situăm pe punctul de vedere al posibilității
coexistenței statelor cu sisteme sociale dife
rite.

In continuare, raportorul s-a ocupat de 
următoarele sarcini ale partidului în dome
niul

1. 
cele 
bilă 
tică. 
tei alianțe, tot așa cum am fost slabi ta tre
cut, cînd guvernanții Poloniei dinainte de 
septembrie (1939 — N.R.) trădînd cele mai 
vitale interese ale poporului polonez, se îm
potriveau colaborării cu marele popor al pu
ternicei Țări a Sovietelor.

2. Trebuie să dezvoltăm și să întărim 
iațiile de prietenie și colaborare cu toate ță
rile lagărului democratic. Sîntem mândri de 
prietenia noastră cu marele popor chinez. în
tărim relațiile de prietenie cu vecina noastră 
— Cehoslovacia frățească. Strângem rșlațiille 
de bună vecinătate șl întărim legăturile cu 
Republica Democrată Germană. Vom acorda 
șl de aci înainte ajutor eroicului popor co
reean. Relații de prietenie cordială ne leagă 
de Romînia, Ungaria, Bulgaria, Albania și 
Republica Populară Mongolă,

3. Vom lupta .pentru micșorarea continuă 
a încordării în relațiile Internaționale, pen
tru continuarea tratativelor, pentru interzi
cerea folosirii armei atomice și a tuturor 
celorlalte ti.puri de arme de exterminare în 
masă, pentru reducerea înarmărilor, pentru 
un acord între cele cinci mari puteri, pentru 
un sistem european de securitate colectivă, 
pentru dreptul națiunilor la autodeterminare 
și suveranitate. Vom sprijini'toate eforturile 
cinstite îndreptate spre rezolvarea proble
mei germane pe o bază democrată — pe 
baza creării unei Germanii unite și Iubi
toare de pace.

4. Polonia nu-șl va cruța eforturile pentru 
extinderea colaborării internaționale între 
toate statele — indiferent de orîndulrea lor 
socială și de forma de guvernământ — în 
special în domeniul comerțului.

5. In lupta pentru pace și progres vom 
întări prietenia și solidaritatea cu partidele 
comuniste și muncitorești frățești din toate 
țările. Vom adîncl șl mai mult ideea soli
darității internaționale cu masele muncitoare 
din întreaga lume.

6. Oamenii muncii din Polonia, întregul 
popor, trebuie să-și sporească eforturile crea
toare în vederea îndeplinirii planurilor noas
tre, a consolidării realizărilor noastre eco
nomice, p.e care se bazează poFtica noastră 
externă. Nu trebuie să uităm că forțele im
perialiste reacționare continuă să existe și că 
ele caută să agraveze șl să intensifice încor
darea internațională, să dezlănțuie un nou 
război. De aceea, apărînd’cu toate forțele 
cauza măreață a păcii, cauză sfintă pentru 
toa-te popoarele, nu trebuie să uităm de în
tărirea capacității noastre de apărare pentru 
ca, împreună cu puternicele forțe ale U.R.S.S. 
și ale întregului lagăr democratic, să asigu
răm pacea în lumea întreabă și, prin aceasta, 
securitatea patriei noastre.

In continuare, Boleslaw Bierut s-a ocupat 
de realizările economice ale Polonie: popu
lare și de îndeplinirea pianului de șase ani.

In cursul anilor 1950—1953, a spus el, a- 
tenția partidului precum și a statului popu
lar și a organelor sale, s-a concentrat și tre
buia să se concentreze In primul rînd asupra 
rezolvării problemelor legate de industria?- 
zarea socialistă a țării, ca pîrghie principală 
a dezvoltării întregii economii naționale ?e 
bază scc'allstă.

In cursul anilor 1950—1953 principalele 
saremi ale industrializări: socia’iste a tării 
au fost îndeplinite in linii mari cu succes: 
dlntr-o țară agrară înapoiată. Polonia a de
venit un stat socialist industrial, cu un mare 
potențial economic în continuă creștere.

Proporțiile Și caracterul industrializării so
cialiste a țării, înfăptuită de puterea populară 
mai cu seamă în cursul ultimilor patru ani, 
sînt ilustrate de faptul că în 195.3 producția 
i.ndustria’ă a depășit de 3.6 ori producția 
anului 1938. Acest lucru dovedește schim
bările radicale și calitative care au avut loc 
în economia națională a Poloniei.

In 1953, cota-parte a industriei socialiste 
în producția industrială giobaiă a fost de 
peste 99%. Iată datele privitoare la creșterea 
producției industriei socialiste în anii înde
plinirii planului de șase ani’ dacă con
siderăm producția industriei socialiste din 
1949 drept 100, în 1950 ca a reprezentat 130,8, 
in 1951 — 162,7, în 1952 —’ 194,5, iar in 
1953 - 228,6.

Astfel, sarcinile pe 1953 ale planului de 
șase ani au fost depășite, deoarece planul pe 
acest an în ceea ce privește industria socia
listă prevedea o creștere de 197,1 față de ni
velul anului 1949.

In perioada 1950—1953 s-a dezvoltat ta- 
tr-un ritm deosebit de rapid Industria pro
ducătoare de mijloace de producție, a cărei 
creștere constituie o condiție indispensabilă 
pentru dezvoltarea continuă și reconstrucția 
•Întregii economii naționale. In 1953, produc
ția mijloacelor de producție a atins 236,1% 
față de nivelul anului 1949, în timp ce pla
nul de șase ani prevedea pentru anul 1953 
niveluil de 190,2%.

Industria constructoare de mașini, care re
prezintă principalul nucleu al industrializării 
țării, a înregistrat cel mai rapid ritm de dez
voltare. a spus Boleslaw Bierut. In prezent, 
producția acestei ramuri industriale este de 
2.5 ori mai mare decît producția anului 1949, 
Dezvoltarea industriei mijloacelor de pro
ducție s-a desfășurat paralel cu dezvoltarea 
neîntreruptă a tehnicii și cu dezvoltarea unor 
noi ramuri industriale. A început, și într-o 
mare măsură a fost înfăptuită, modernizarea 
vechii industrii. Cu ajutorul frățesc al Uni
unii Sovietice au fost co îstruite o serie în
treagă de întreprinderi industriale moderne, 
bazate pe cele mai no! realizări a'e științei 
și tehnicii.

Boleslaw Eierut a arătat că in ultimii ani 
in Polonia a luat ființă industria de cons
trucții navale, industria de tractoare, indus
tria modernă constructoare de mașini agri
cole. industria de automobile, a fost pusă la 
punct producția de rulmenți, se dezvoltă cu 
succes producția de mașini-unelte grele, de 
utilaj min’er, de mașini electrice grele, se 

chimiei sintetice, industria

poli ti di externe:
Trebuie să întărim prin toate mijloa- 
legătura ideologică frățească indisolu- 

§1 prietenia veșnică cu Uniunea Sovie- 
Noi sîntem puternici prin forța aces-

anilor

ie-

listă a reprezentat 219,8% față de anul 
1949, în timp ce, potrivit prevederilor planu
lui de șase ani, ea trebuia să reprezinte în 
1953, 205,3%. Aceasta înseamnă că producția 
bunurilor de consum, deși insuficientă, date 
fiind nevoile mereu cresoînde ale populației, 
a depășit nivelul prevăzut în plan pe anul 
1953.

In conformitate cu prevederile planului de 
șase ani, industrializarea socialistă a dus 
la o repartizare 
lor de producție 
zarea regiunilor 
punct de vedere

In perioada la 
a continuat Boleslaw Bierut — au fost ob
ținute succese mari în dezvoltarea industriei 
pe teritoriile realipite. După cum se știe, 
pe teritoriile realipite industria se afla in
tr-o stare de distrugere aproape completă. 
In prezent, producția industrială pe terito
riile realipite este aproape de patru ori mai 
mare decit producția din 1947. Pe teritoriile 
realipite Industria a fost nu numai reiăcută, 
ci și fundamental reconstruită și dezvolta
tă. Paralel cu aceasta a avut loc unirea te
ritoriului dinainte de război și a teritoriilor 
realipite ale Poloniei intr-un organism eco
nomic unic, -s-a dezvoltat pe scara larga coo
perația, s-a produs o completare reciprocă a 
industriei de pe vechiul teritoriu cu cea de 
pe teritoriile realipite.

Ca urmare, în perioada la care se referă 
raportul, industria mijloacelor de producție 
a înregistrat o puternică dezvoltare pe baza 
tehnicii noi. Mulțumită acestei industrii, Po
lonia a căpătat o pîrghie puternică pentru 
dezvoltarea continuă a intregii economii na
ționale și pentru ridicarea nivelului de trai 
a! populației. în al doilea rînd s-a oezvm- 
tat considerabil industria articol,elor de con
sum, deși trebuie să se menționeze că dez
voltarea acestei industrii este Insuficienta 
în comparație cu nevoi e mereu crescmde 
ale populației muncitoare.

După cum se vede din cifrele și datele ci
tate, în perioada la care se referă raportul 
s-a produs un uriaș salt istoric înaîr.te ș: 
Polonia a devenit un stat industrial pu
ternic.

In prezent este important să se ușureze 
la maximum dezvoltarea producției ag.icc.e, 
sa se accelereze creșterea producției arti
colelor de larg consum, să se acce.ereze 
construcția de locuințe și de clădiri ce uz 
cultural pentru oamenii muncii Și in telul 
acesta să lie accelerată creșterea nive _ de 
trai al oamenilor muncii de la orașe și sate.

In cei patru ani ai planului de șase e.i — 
a spus în continuare Boleslaw Bieru: — 
producția de mijloace tehnice șl de îngră
șăminte pentru agricultură a crescut coos - 
derabil. Dar ea este în mod vădit insuficientă 
pentru scopul pe care ni-1 propunem .a pre
zent, adica pentru realizarea Intr-un t:mp 
scurt- a reconstrucției tehn.ee a agneu turti 
și pentru creșterea rapidă a producției e. 
Livrările de mașini și utilaj pentru agr cu - 
tură depășesc de 2,5 ori livrările din 1949- 
Livrarite oe îngrășăminte chimice au Gepa- 
șit in anul 1953 cu 6-4 la suta livrările anu
lui 1949 Dar, date fiind sarcinile care stau 
în fața agriculturi., acest lucru este in m.d 
vădit insuficient In legătură cu aceasta, 
proiectul propus de iezolvare a probierue: 
sarcinilor economice pe anul 1954-1955 pune 
sarcina: să se sporească de peste doua oct 
prcoucția de macini și uaeite agricole ja 1355 
in comparație cu 1953-

In felul acesta, prima sarcină care re
zultă din analiza activității industriei poăo- 
neze in decursul primtjcr patra a~i >■ P-a- 
nuiu; de șase an: este de e lichida cit mal 
repede ți cît mai complet lipsurile și la
cunele in ramnr le industriei care deservesc 
nemijlocit nevoile de producție ale agricul
turii- Este necesar să ile sporită cit mal re
pede cu putință producția acestor ramuri ale 
industriei și ca ele să fie transformate in 
puternice p.rghii ale reconstrucției tehnice a 
agriculturii și ale creșterii rapide a produc
ției ei.

După cum reiese din cifrele amintite mai 
sus, in primii patru ani ai planului de șase 
ani ndustria obiectelor de larg consum a 
crescut considerabil. Dar, după cum știe toată 
lumea, această dezvoltare nu satisface in 
deplină măsură cerințele oamenilor muncii 
care cresc rapid-

Noua dispoziție a forțelor și mijloacelor, 
pe care o efectuăm în prezent în pol.tica noas
tră economică, cotitura în direcția concen
trării forțelor și a ridicării agr culturii, nu 
înseamnă de fel slăbirea eforturilor noastre 
în acțiunea de dezvoltare a industriei mij
loacelor de producție, ci înseamnă dezvol
tarea ei continuă, permanentă, folosindu se 
concomitent cu aceasta baza creată de ea 
pentru ajutorarea agriculturii, pentru dez
voltarea mai rapidă a industriei bunurilor 
de consum și pentru reconstrucția mai 
rapida a celorlalte ramuri ale economiei 
naționale.

In continuare, Boles'.aw Bierut a subli
niat însemnătatea uriașă a dezvoltării ba
zei de materii prime proprii, și mai ales e 
dezvoltării extracției de minereu de fier șl 
cupeu, a materiei prime pentru producția 
aluminiului etc., însemnătatea 
tru îmbunătățirea calității 
prețului de cost al producției.

Boleslaw Bierut s-a ocupat 
blameie agriculturii.

Spre deosebire de industrie, 
tere s-a produs pe o bază socialistă, a 
el, în primii patru a-ni ai planului de 
ani, agricultura s-a dezvoltat mai aleg 
baza gospodăriei individuale. Acest factor, 
precum și o serie de a ți factori, a avut ca 
urmare un 
culturii.

In timp 
industrială

mai proporțională a forțe- 
ale țării și la Industria ii- 
inapoiate șl delăsate din 
economic.
care se referă raportul —

luptei pen- 
și reducerea

apoi de

a cărei

spre a-

noastre 
sin tem

orânduire socială. împreună cu 
noi ne
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dezvoltă industria
de aparate optice de precizie, de fibre artifi
ciale. o serie de ramuri a'e industriei far
maceutice etc. Se dezvoltă de asemenea cu 
succes producția de oțel de calitate supe
rioară, a început și se dezvoltă extracția de 
minereu de cupru și industria de prelucrare 
a cuprului. In 1954, Polonia va obține pen
tru primă oară aluminiu produs în țară. A 
fost creată și se dezvoită o industrie mo
dernă de apărare, în limitele necesare pen
tru asigurarea nevoilor apărării țării.

In ceea ce privește producția bunurilor de 
consum, în primii patru ani ai planului de 
șase ani ea a crescu! de asemenea într-o 
măsură foarte mate. In 1953, producția obiec
telor de consum popular in industria socia-

pro-

creș- 
spus 
șase 

pe

ritm slab de dezvoltare a agri-

ce în anii 1950—1953 producția 
a crescut cu 118%, producția a. 

gricolă a crescut numai cu 
rea acestor cifre dovedește

■ nere in urmă a agriculturii, 
tul că disproporția dintre

carac.
eco-

Președintelui C. C. al Partidului Socialist Unit din Germania 
prim-ministru al R. D. Germane

tovarășul Otto Grotewohl

10%. Compara- 
extrema rămi- 
precum și fap 
dezvoltarea in

dustriei''și a agriculturii a căpătat un 
ter serios, care frînează dezvoltarea 
nomiei naționale.

Partidul nostru, a spus Boleslaw 
ridică problema dezvoltării agriculturii ca 
ceva complex, ca un tot, urmînd, pe de o 
parte, linia spre rezolvarea problemei ce
realiere și a problemei bazei furajere, cu 
creșterea simultană mai departe a produc
ției de plante industriale, și pe de alta par
te, linia dezvoltării continue a șeptelului și 
a productivității vitelor, și mai ales a 
torului care rămîne în urmă chiar 
în prezent — acel al

In cei patru ani ai 
Ia sate s-a desfășurat 
agricole de producție,
rul cooperativelor agricole de pro-jducție era 
doar de 243, iar numărul membrilor aces
tor cooperative era mai mii de 6.000. la

sec. 
piuăȘi 

vitelor cor nu te \ 
planului de șase 
mișcarea cooperației
Dacă în 1919, numă

an;

sfîrșitul anului 1953, numărul cooperative
lor agricole de producție a fost de peste 
8.000, iar numărul țăranilor din aceste coo
perative s-a ridicat la 200.000. Suprafața de 
teren cultivată de cooperativele agricole de 
producție reprezintă deja aproximativ 9% 
din întreaga suprafață de teren cultivată de 
gospodărire țărănești. In perioada la care 
se referă raportul, cooperativele agricole 
de producție și-au. dovedit viabilitatea și, 
deși sînt tinere și lipsite de experiență, și-au 
dovedit superioritatea față de gospodăriile 
individuale. Partidul acordă o însemnătate 
hotărâtoare dezvoltării cooperației agricole de 
producție, văzînd în ea calea care duce spre 
transformarea radicală a agriculturii polone
ze și spre ridicarea considerabilă a nivelului 
de trai al țăranilor muncitori și al întregu
lui popor.

In următorii doi ani, arată Bierut, trebuie 
să se acorde o cieosemtă atenție dezvoltării 
inai unuorme decit p:na în prezent a coope
rativelor agr cole de producție, extinderii lor 
pe scară mai largă aiît în voevodateie cen
trale cit ș: in cele răsăritene, pentru ca noile 
cooperative agricoie ae producție sa cuprindă 
o mare parte din locuitorii satulu , iar ve
chile cooperative să-și sporească numărul 
membrilor.

In aecursul primilor patru ani ai planului 
de șase ani a lost creata opirghie importantă 
pentru reconstrucția agriculturii — stațiunile 
ue mașini și tractoare ale statului — șl a 
crescu, considerabil numărul gospodar ilor 
agricole de stat, irebuie totuși sa se men
ționeze că gospodăriile agricole de stat nu 
uud mcă țârii tot ceea ce pot și trebuie să 
dea, și ceea ce s-ar părea că decurge din 
cnei.uielile destinde aezvoltari. gospodă
riilor agricole

In al ară de 
insuficientă a 
oare se reieră 
.niiuențată de 
dintre care cel mai important a fost lipsa 
unei concentrări a eforturilor spre realizarea 
unei dezvoltări mai rapide a agricultur 1 ca 
urmare a subaprecierii acestui sector al eco
nomiei naponaie.

De la pienara a 9-a a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și 
pînă la actualul Congres, partidul și guver
nul nostru eu aplicat mu.te masuri pentru a 
îndrepta aceasta stare de lucruri. Dar es/e 
limpeue ca aceasta reprezintă doar începu
tul une. mari munci, sporirea producției a- 
grico.e se poate realiza numai atunci cind, 
^prijininiu-se pe dispoziții juste, pe stimu
lente economice din ce in ce mai mari, pe 
un intens aju,or in producție, întreg parn- 
•dul va lua m miinile sale cauza agriculturii 
și cînd pentru agricultură se vor simți răspun
zători partidul și toa.e instanțele puteri: 
populare.

in această privința, a subliniat Boleslaw 
Bierut, tovarășii noștri sevieuci ne o.cra un 
minunat exstnpiu homeric.

Priviți uriașa muncă ce se desfășoară în 
prezent in Uniunea Sovie.ică pentru ridica
rea nivelului producție, agrico.e. Mișcarea 
pentru creșterea nivelului agriculturii, con
dusa de Partidul Comunist ai Uniunii Sovie- 
tce, a devenit o mișcare a întregului popor 
Ce.e mai bune cadre sini trimise în ajutorul 
agricu.'iurii- acolo sînt știința, cunoștințele, 
termica- in U.K.S-S. arta servește cauza dez- 
«uitani producției agricole.

Fie ca cel de al ll-lea Congres al nostru 
să oevina un punct de plecare pentru desfă
șurarea aceste, mari lupte » vederea ridi
cară a: i etala: agrkulmrii poloneze.

Oauptodu-se ae rea..za ite ia <xxz>enlul dez- 
roîum c*xuiz; e: nunurior. al iavestițfijor 
șî a. ridicării n xe.ului material ai vieții 
maselor munc toate, boies-jw bierut a spus.

Paralel cu intensa dez>oltare a producției 
Lidustrial-e și cu o oarecare creștere a pro
ducției agricole s-a dezvoltat de asemenea 
circula,ia mărfurilor- In ce. patru ani ai pla
nului oe șase ani au avut loc schimbări ra
dicale in structura socială a comerțului. 
Daca în 19-ta comerțul privat și întreprinde
rile alimentare particulare cuprindeau apro
ximativ 44 la sută din întregul comerț, în 
1953, greutatea specifică a comerțmui cu a- 
mânuntm socializat reprezintă deja 96," 
iar greutatea specifică a comerț’-ăui parti
cular cu amanu.itul și a uJreprinaerilor ali
mentare particulare — numai 3,9 la sută 
Prin urmare, sectorul socialist a ocupat o 
s tuație dominantă nu numai >n comerțul cu 
ridicata, ci și in comerțul cu amănuntul.

Proiectul de hotărire in problema sarcinilor 
economice, prezentat Congresului, trasează 
sarcina sporiri, deverului comerțului sociali
zat cu amănuntul și ai întreprinderilor de 
alimea.ație publică cu aproximativ 25 la 
sută. Aceasta înseamnă că în decurs de doi 
ani noi trebuie să obținem o creștere a cir
culației mărfurilor egală cu aceea care a 
fost obținută în decurs de patru ani.

Perioada la care se referă raportul, e spus 
Boleslaw Bierut, a fost o perioadă de mari 
realizări in domeniul investițiilor de stat 
Actualul ritm mediu al investițiilor este de 
trei ori mai mare decit ritmul investițiilor din 
perioada de refacere. Volumul global al in
vestirilor, calculat pe cap de locuitor, depă
șește aproape de șase ori nivelul din 1938, 
care a fost anul celor mai mari investiț i de 
capital ai Poloniei capitaliste.

Datorită acestor investiții uriașe, noi am 
:onstruit temeliile unei industrii moderne, 
am aprovizionat agricultura noastră cu un 
parc de tractoare și mașini, am refăcut o 
parte însemnată din orașele noastre distruse 
și, în special, capitala patriei noastre — 
Varșovia. Am refăcut teritoriile realipite și 
am reconstruit parțial transporturile, am re
făcut și am lărgit considerabil rețeaua de 
instituții sociale și culturale, am sporit con
siderabil avutul nostru popular.

Determinând volumul Investițiilor pentru 
perioada următoare, a subliniat raportorul, 
este necesar să ne călăuzim de două teze 
fundamentale: în primul rînd investițiile 
trebuie stabilite în așa fel îneît să corespun
dă principiului reproducției lărgite și să a- 
sigure dezvoltarea rapidă .permanentă a pro
ducției și venitului național. In al doilea 
rind,. investițiile trebuie stabilite în așa fel 
incit să nu scoată prea multe cadre și mij
loace din alte ramuri ale etonomiei națio
nale și, în același timp, să nu micșoreze 
posibilitatea dezvoltării rapide a consumului 
și să nu împiedice ritmul de creștere a nive. 
lului materia! al maselor muncitoare. Aces
te principii corespund noii dispoziții a for
țelor și mijloacelor, efectuate de partid și 
guvern în stopul asigurării dezvoltării mai 
proporționale a economiei naționale în an
samblu și al ridicării rapide a nivelului de 
trai al meselor muncitoare.

destitui e aezvoltari. 
de stat.
cauzeie obiective, dezvoltarea 
agriculturii in perioada la 

raportul a fost de asemenea 
o serie de iactori subiectivi,

• >

(Continuarea raportului in numărul 
viitor al ziarului)

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. vă trimit dvs. unul din cei mai de seamă organizatori și conducă
tori ai Partidului Socialist Unit și ai clasei muncitoare din Germania un salut frățesc 
și urări de sănătate cu prilejul celei de a 60-a aniversări a zilei dvs..de naștere.

Vă urăm succese continue în construcția Republicii Democrate Germane — reazim 
de nădejde al forțelor iubitoare de pace ale poporului gdrrnan în lupta pentru interesele 
vitale ale oameni.or muncii din Germania, pentru unitatea Germaniei pe baze pașnice și 
democrate, pentru întărirea păcii și securității popoarelor.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST

AL UNIUNII SOVIETICE
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL U.R.S.S.

Presa
................ ........... -O ................ .

franceză despre întrevederea dintre Adenauer 
și Bidault

(Agerpres). — Majoritatea zia-PARIS II ( „ . ,
re'.or pariziene manifestă un pesimism nedi
simulat în legătură cu rezultatele tratative
lor în problema Saarului, purtate la 9 mar
tie între Adenauer și Bidault. Ziarele subli
niază că aceste tratative nu au adus nimic 
nou în rezolvarea problemei Saarului.

Ziarul „Parisien Libere" remarcă că par
tea germană continuă să lege rezolvarea 
problemei Saarului de „problema europeană".

Ziarul „Combat" scrie „că întîlnirea dintre 
Adenauer șl Bidault, nu a făcut să progre
seze ci tuși de puțin discuțiile în problema 
Saarului". Ziarul arată că guvernul de la 
Bonn „nu-și va asuma nici un fel de obli
gații în ceea ce privește Saarul, atît timp 
cît nu vor fi cunoscute rezultatele tratati
velor guvernamentale și parlamentare duse 
în Franța în privința „comunității defensive 
europene". Aceasta confirmă din nou faptul 
că guvernanții de la Bonn folosesc problema 
Saarului ca un mijloc de presiune asupra 
Franței în problema „armatei europene".

Ziaruil „Le Figaro" scrie că guvernul Fran
ței" consideră reglementarea problemei Saa
rului ca o condiție prealabilă pentru ratifi
carea tratatului ou privire la „comunitatea 
defensivă europeană" de către parlamentul 
francez, în timp ce guvernul lui Adenauer 
dorește ca europenizarea regiunii Saar să 
fie înfăptuită după crearea „comunității de
fensive europene".

Michel Debre, membru în Consiliul Repu
blicii, scrie în ziarul „Information" că Franța 
ar proceda mai just dacă ar respinge direct 
tratatul cu privire la „armata europeană", 
fără să formuleze condiții preliminare.

Ziarul „L’Humamite" precizează . că pro
blema Saarului rămîne nerezolvată, deoarece 
tratativele din 9 martie nu au însemnat nici 
un pas înainte. După cum se vede — scrie 
ziarul — „căutînd să obțină o rezolvare a 
problemei Saarului în conformitate cu pla
nurile sale, Adenauer vrea să dobîndească 
un prim succes în politica externă a Germa
niei occidentale înarmate".

*5------------------------

Scurte știri
© Asociația de Prietenie Italia-Romînia a 

ed.tat la Roma lucrarea „N. Bălcescu și re
nașterea națională în Romînia" de Mario 
Leporatti.

© Răspunzând invitației diferitelor instituții 
sovietice, personalități de seamă din străină
tate vizitează Uniunea Sovietică, ca cunos
cutul muzician belgian Fernand Quinet, direc
tor al conservatorului din Liege și prim diri
jor al orchestrei din acest oraș, Karl 
Evang, director ai departamentului ocro
tirii sănătății din Norvegia și profesorul 
Geza Hetenyi, membru activ al Academiei de 
Științe a R.P. Ungare.

• La cinematograful „Pigal” din Cairo ru
lează filmul artistic sovietic ,,Sadko” care se 
bucură de un mare succes. In același timp, 
la Cairo rulează un film sportiv sovietic in 
care este înfățișată desfășurarea competițiilor 
de la Moscova pentru campionatul european 
de baschet, precum și filmul „Lisa-construc- 
torul".

Filmele sovietice care au reapărut pe ecra
nele cinematografelor din Egipt pentru pri
ma oară după mulți ani, sînt intîmpinate de 
spectatori cu un mare interes.

• in urma unor dezbateri aprinse care au 
avut loc miercuri în parlamentul italian, Ca
mera Deputațiior a acordat guvernului Scel- 
ba votul de i.ivestitură doar cu o majoritate 
de 8 voturi. In timpul dezbaterilor au avut 
ioc incidente care au degenerat într-o adevă
rată bătaie între diferite grupuri parlamen
tare.

In cadrul declarației guvernamentale, Scel- 
ba și-a reafirmat intenția de a duce o politică 
..de menținere a ordinei”. adică de crunte re
presiuni împotriva maselor de oameni ai

Pe pian extern. Sceiba s-a pronunțat din 
rou pentru participarea activă a Italiei la 
pac ui nor da;, antic ți la comunitatea defen
sivă europeană.

• La 9 martie au început la Teheran și în 
suburbiile sale alegerile pentru Medjlis (cea 
de a lS-a legislatură). In periferii alegerile 
au început încă la 16 ianuarie. Pînă în pre
zent au fost aleși 80 de deputați din totalul 
de 136 ce vor trebui aleși.

Alături de partidele, care sprijină actualul 
guvern Zahedi. la alegeri participă „Frontul 
național”, care a fost condus de Mossadik. 
pînă la arestarea sa în august,’ anul prece-

dent. După cum relatează ziarele, într-o serfe 
de circumscripții electorale din Teheran, la 9 
martie au avut loc ciocniri între „grupurile 
adverse’’. La circumscripția electorală „Kafe 
Șahrdari”, unde au votai mai cu seamă stu
denții, au avut loc ciocniri în urma cărora au 
fost rănite patru persoane. In prima jumă
tate a zilei autoritățile au operai -peste IU a- 
restări.

Alegerile din Teheran vor continua trei zile.
® La 9 martie peste 2.000 de femei engleze 

au vizitat pe membrii Camerei Comunelor în 
clădirea parlamentului englez cerind stabili
rea de salarii egale la muncă egală.

Luînd cuvîntul în cadrul uezoa.erilor pe 
marginea acestei probleme și răspunzînd la 
înireoările membrilor parlameiitulj;, ministrul 
de finanțe, Butler, a declarat că guvernul nu 
poate iniăptui acest principiu atît tîmp cît nu 
o va permite „situația economică a țării”. 
Butler a recunoscut că una din cauzele fun
damentale care împiedică—stabilirea salariului 
egal la muncă egală este povara colosală a 
cneituielilor de război.

© Referindu-se la călătoria lui Adenauer 
în Grecia (Adenauer a sosit la Atena la 9 
martie), corespondentul din Atena al ziarului 
englez „Times” scrie : „In cercurile diploma
tice din Atena se consideră că. această călă
torie este in legătură cu planurile economice, 
pe care după terminarea războiului Germania 
le urzește cu privire la Grecia. După părerea 
diplomaților dacă relațiile economice greco- 
gerniane vor continua să se dezvolte în ritmul 
actual, Grecia poate să se transforme din nou 
într-o feudă a industriașilor germani, așa cum 
a fost pînă la război”.

• După cum transmite postul de radio New 
York, Ministerul Apărării al S.U.A. a anunțat 
că în curînd o misiune militară americană, 
cumpusă din 11 ofițeri, va pleca în Pakistan 
în legătură cu hotărirea de a acorda Pakista
nului „ajutor” militar american.

• Potrivit datelor publicate de ziarul. 
„Neues Deutschland”, numărul șomerilor din 
Germania occidentală și din Berlinul occiden
tal s-a cifrat la sfîrșitul lunii februarie la 3,3 
milioane. Comentînd datele oficiale, ziarul 
menționează că la cei 2.042.107 de șomeri în
registrați în Germania occidentală trebuie a- 
dăug-ați 250.000 de' șomeri din Berlinul occi
dental și cel puțin 1.000.000 de șomeri neiit- 
registrați.

Turneul internațional de șah al R. P. R
In partida Tfoianescu-Paoli s-a dat o 

strinsă luptă pozițională pentru stăpînirea 
câmpurilor centrale. Troianescu a sacrificat 
un ipion pentru a căpăta o poziție mai acti
vă a figurilor sale. Paoli, îi răspunde prin- 

’tr-un sacrificiu de turn pentru nebun și 
pion. Poziția de întrerupere este greu de a- 
preciat.

Jocul s-a menținut multă vreme egal tu 
partida Sliw-a-Voiculescu, însă, jucînd mai 
activ maestrul polonez, obține un puternic 
atac și-l obligă pe Voiculescu să cedeze la 
mutarea 36.

Holmov și Filip au jucat o partidă plină 
de combinații interesante. După o scurta 
luptă pe aripa damei, Filip a sac ificat o fi
gură trecînd la un atac brusc asupra 
gelui. Maestrul sovietic _ a respins 
prin mutări precise. La întrerupere 
figură pentru doi pioni.

In partida Stahlberg-Bălănel, s-a 
lungă luptă pozițională în care Bălanei a sa. 
criticat un pion pentru a obține atac. După 
combinații interesante în jocul de mijloc, 
partida s-a întrerupt într-o poziție compli
cată. • _

runda 9-a a Turneului internațional de 
s-au jucat partide Importante pentru 

coniigurația clasamentului. Așteptată cu 
mult interes, partida dintre -Kluger și Pach- 
man s-a ridicat intr-adevăr la nivelul unei 
întiinirj dintre fruntașii clasamentului. Am
bii jucători au luptat cu multă energie pen
tru victorie și jocul a căpătat o desfășurare 
dinamică. Niciunul dintre jucători n-a putut 
obține avantaj și — înte-un final egal — 
partida s-a dat remiză.

Tot remiză s-a terminat șl partida Fur- 
man-Korcino: unde s-a jucat apărarea Nim- 
zovici.

Ciocîltea a jucat împotriva lui Sandor 
gambitul Evans, o deschidere în care, sac’i- 
ficînd un pirfn, obțin© inițiativa pentru un 
timp îndelungat. Campionul maghiar a rezol- 
vat mai bine complicațiile ivite pe tabla de 
joc și a ciștigat la mutarea 37.

O partidă foarte tăioasă a fost aceia din
tre Nejmetdinov șl Wade. Sacrificînd un 
pion, Wade concepe un puternic atac, pe care 
maestru., sovietic l-a oprit printr-wn contra 
sacrificiu. La întrerupere Nejmetdinov are 
avantaj.

Deși a jucat original deschiderea împotri
va Iui O’Kelly, Szabo, cu albele, pierde un 
turn și cedează la mutarea 40.

Cum se vor desfășura campionatele mondiale de tenis ae masă
Finlanda, Noua Zeelandă, Saar, Danemarca, 
Scojia, Liban, Italie .Norvegia, Australia. 
Jersey, Spania, Pakistan.

La actuala ed tie a campionatelor participi 
33 de (ări.

La competiția pentru „Cup>a Corbii Ion", re
zervată echipelor feminine, grupele au fost 
stabilite astfel: grupa A: Japonia. Austria, 
S.U.A., Belgia, Iugoslavia, Egipt, Elveția, 
Saar, Danemarca; grupa B: Anglia, Țara 
Galilor, R. Cehoslovacă, Fran(a, Suedia, O- 
landa, Italia, Portugalia ; grupa C: R.P.R. 
(campioană mondială), R.P, Ungară, Scotia, 
India, Germania, Brazii a, Islanda, Finlanda.

In 
șah.

i re- 
atacul 
are o

dat o

E. REICHER 
maestru a! sportului

Comisia de organ'zare a campionatelor 
mondiale de tenis de masă, care se vor 
desfășura între 6 și 14 aprilie la Londra, a 
stabilit grupele pentru competițiile pe echipe.

Iată componența grupelor d n cadrul „Cu 
pej Swaythling”, rezervată echipelor mas
culine: grupa A: Anglia (campioană mon
dială), Franța, S-U.A., Austria Braz lia, 
Țara Galilor, Israel; grupa B.: R. P. Ungară. 
Japonia, R.P.R., India, Olanda; Portugalia, 
Egipt; grupa C: R. Cehoslovacă, Iugoslavia, 
Suedia, Germania, Belgia, Elvelia, Irlanda.

In aceste g'upe vor intra alte 6 echipe de
semnate in urma unui turneu de calificare, 
care se va desfășura la 5 aprilie. La acest 
turneu vor participa următoarele echipe;

Spectacole
VINERI 12 MARTIE 1954

CINEMATOGRAFE: 
înfrățirea între popoare: 
Republica, I C. Frimu, 
pierdută ; Elena Pavel : Femeia are cuvîn
tul : Lumina ; Inimi de oțel ; Victoria : Casa 
mult visată ; Maxim Gorki : Tolstoi la Las- 
naia Poliana, Feriți pădurile de Insecte, Sar- 
m:co; Timpuri Noi: Campionatele de atle
tică; ușoară. Viscolul, (Jurnal romînese nr, 
6 ș: 7), Jurnal sovietic nr. 67, Maeștrii por
țelanului, Reportajul bufniței , Gh. Doia : 
Fiica regimentului ; Alex. Popov : Keto ș> 
Kote : 8 Martie : Brigada Kotovski ; Grîvița- 
întâlnire pe ring ; Vasile Raaită • Magazin 
de stat; Cultural: Primul spectacol ; C. Da
vid: Căpitan la 15 ani; Alex Sabia: -Apără -

Patria, București. 
Un pichet în munți; 

Flacăra: O scrisoare

torii patriei ; T. Vladimirescu : Luptători 
poporului; Arta : Pumnul de Per : Miorița : 
Aventurile lui Nastraiin Hogea ; Moșilor : 
Romanul unei tinere căsnicii ; 23 August . 
Campionul boxului , Donca Simo: Prin 
India; Ilie Pintilie : Corăbiile atacă lortăre 
țele (Amiralul Ușacov, seria ll-a) ; Popular: 
Plecat fără adresă ; 1 A4ai . Supusul ; Volga: 
Inimă fierbinte; M Eminescu : Destinul 
unor femei, 8 Mai: Vietnamul in luptă; 
Libertății : Balada Siberiei ; N, Bălcescu : 
Copilărie lericltă ; Meciul inlernaționa' de 
fotbal R. P. Ungară—Anglia ; Pisoiul ne 
ascultător; Rahova. Preludiul gloriei; Olga 
Banele : Prieten: nedespărțiți.
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