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Să întărim detașamentele 
de pionieri!

CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE — 
CAUZA ÎNTREGULUI POPOR

Clipele frumoase petredute în unitatea de 
pionieri sînt asemenea clipe ce nu pot 
fi uitate niciodată de cel care a purtat 
titlul de pionier. Cum ar pute al. da oare 
uitării asemenea amintiri ? Undț, dacă 
nu în detașamentul de pionieri a cunoscut 
el neuitatele zile de tabără, pasionantele 
întreceri sportive cu alte unităfi, plimbă
rile și excursiile, poveștile, jocurile și 
cîntecele în jurul focului ? Și mereu, ală
turi de fiecare asemenea amintire, tîn|p 
rul zărește chipul instructorului; căci 
cine altul dacă nu instructorul de pionieri 
t-a îndrumat, l-a ajutat să-și organizeze 
cit mai interesant întreaga activitate.

Dar cite deprinderi frumoase și nece
sare omului în viață nu dezvoltă 
unitatea de pionieri I Aflat tot timpul sub 
supravegherea instructorului său, pionie
rul capătă numeroase calități morale 
ca dirzenia. curajul, inițiativa, dra
gostea pentru frumusețile patriei, polite
țea, respectul față de părinți și profesori 
Unitatea de pionieri educă de asemeni pe 
școlarii purtători ai cravatei roșii în 
spiritul muncii și al prieteniei adevărate.

Activitatea atractivă, interesantă a unei 
unități de pionieri sădește și în inima șco
larilor mai mici dorința de a intra în 
organizația de pionieri. Ei urmăresc cu 
interes jocurile pionierilor, pregătirile a- 
cestora pentru excursii, preocupările lor; 
ei se opresc și privesc cu admirație ga
zetele de perete ale pionierilor, fotomonta
jele și alte lucruri frumoase create de pio
nieri în cercul „mîinilor îndemînatice" sau 
in alte cercuri Ba mai mult, școlarii mai 
mici caută să-i imite pe pionieri în tot ce 
aceștia fac, în felul lor de comportare.

Iată dar, ce rol mare are organizația de 
pionieri din școală, iată de ce se impune 
o grijă permanentă pentru ca fiecare uni
tate de pionieri să fie puternică, să ai
bă prestigiu și în fața pionierilor și 
în fața școlarilor mai mici care n-au îm
plinit încă vîrsta pentru a intra în mișca
rea pionierească.

Organizația de pionieri se mîndrește cu 
foarte multe unități care în munca de e- 
ducare a tinerilor pionieri au făcut pro
grese mari Printre ele se numără și 
unitatea de pionieri din comuna Holod, 
raionul Beiuș, unitatea de la școala 58 
băieți-București precum și unitatea din 
Husasăul de Ținea, raionul Salonta. In 
această unitate unde este instructoare su
perioară tovarășa Rozalia Patula, pe pri
mul pătrar n-a existat nici un pionier co
rigent.

Se cunosc însă și cazuri — din păcate 
destul de multe — de unități pionierești 
care prin activitatea slabă desfășurată, 
tiu au căpătat încă prestigiu, în rîndul 
copiilor de vîrstă pionierească. Cum 
s-a putut ajunge la asemenea situații ? 
In primul rînd prin muncă birocratică, 
lipsită de orientare politică a unor acti
viști ai comitetelor raionale și orășenești 
U.T.M. Nu odată au fost create unități 
de pionieri fără să existe condiții necesare; 
nu au fost primiți în organizația de pio
nieri copii care erau-destul de pregătiți să 
poarte cravata roșie. Alteori se primeau în 
organizația de pionieri copii necorespunză 
tori pentru că activistul de la comitetul 
raional sgu de la comitetul orășenesc UTM 
avea în planul său de muncă să creeze 
atîtea detașamente de pionieri și, bineîn
țeles, planul trebuia îndeplinit. Care erau
urmările? Prestigiul unității scădea: era- ‘mintească 
vata roșie devenea un obiect fără 
valoare. Bineînțeles că acești așa ziși

Către
Comitetul Central al Partidului Comunist 

din Indonezia
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn salută călduros Congresul 

al V-lea al Partidului Comunist din Indonezia și urează succes deplin lucrărilor sale.
Oamenii muncii din Republica Populară Romină doresc Partidului Comunist din 

Indonezia șt poporului indonezian succes în lupta pentru îțitărirea frontului națio
nal unit anti-col.->riialist, pentru independența națională, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai și pentru pace.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Plecarea delegației Uniunii Tineretului 
Muncitor la congresul Comsomolului

Vineri 19 martie se va deschide la Mosco 
va cel de al XII-lea congres al Comsomolu- 
lui

Delegația Uniunii Tineretului Muncitor 
din R P.R. la acest congres, care a părăsit 
Capitala luni dimineața, este formată din 

pionieri prin voința activistului care le-a 
jnmînat cravata roșie, nu puteau să in
sufle nici școlarilor mai mici dorința de a 
deveni membri ai organizației de pio
nieri.

Aceleași „roade” dă și practicarea unui 
obicei care este înrădăcinat la multe co
mitete raionale și orășenești U.T.M., acela 
de a crea detașamente noi de pionieri nu
mai la anumite zile ca 23 August, 30 De 
cembrie, 1 Mai etc. ceea ce face ca șco- 
Ssă fie primiți în bloc, nu individual 

pr-eviăd instrucțiunile La școala ma- 
iră din comuna Mureșeni raionul Tg 

Mureș de -pildă, de la începutul anulu 
școlăr! nu s-a făcut nimic pentru tnmîna- 
rea de^noi cravate roșii. Poate nu sînt co
pii merituoși în această școală ?

— Ba da, dar așteaptă ziua de 1 Mai 
— spune tovarășa Gabriela Szasz, in- 
structoarea superioară de pionieri.

Un alt motiv care a făcut să sca
dă prestigiul unor unități pionierești îl 
constituie lipsa cadrelor corespunzătoare 
pentru munca de instructori de pionieri.

In această privință există defecțiuni 
mari în munca comitetelor raionale și o- 
rășenești U.T.M. din care cauză multe 
unități de pionieri nu se pot mîndri cu 
rezultate prea mulțumitoare. Este necesar 
să existe o mai mare preocupare în a- 
ceastă. privință. E bine ca tinerii desem
nați să muncească cu pionierii să urmeze 
mai întîi școli de ’instructori de pionieri 
Acolo unde acest lucru încă nu este po- 
sibil, să se exercite o mai mare îndrumare 
și un control cu mai mult simț de răspun
dere asupra studiului individual al instruc
torilor de pionieri. E foarte necesar să se 
facă aceasta pentru a nu se mai întîmpla 
cazuri ca cel petrecut la școala elementa
ră din Bîrlad. Clasa 7-a de la această școa
lă este socotită ca fiind o clasă foarte 
bună în care există un colectiv bine în
chegat de elevi. Cum se explică atunci 
faptul că mai sînt în clasă 3 sau 4 copii 
indisciplinați, aceiași care au existat 
și la începutul anului școlar și anul tre
cut ? Oare un colectiv bine închegat nu 
poate schimba într-un an de zile atitudi
nea de indisciplină a lui Mircea Grozava, 
de pildă ?

Se vede treaba însă că aici e vorba mai 
de grabă de faptul că instructoarea supe
rioară de pionieri nu a știut să se folo
sească de colectivul clasei a 7-a pentru a-i 
îndrepta pe făgaș bun pe cei cîțiva copii 
indisciplinați. In ce privește comitetul 
raional U.T.M. — care se află la doi pași 
de școală — el consideră drept mulțumi
toare activitatea unității de pionieri de la 
școala nr. 4. Așa se întîmplă cînd se 
cîntărește activitatea unei unități de pio
nieri nu după nivelul la învățătură și 
calitățile morale căpătate de școlari, 
ci după îndeplinirea sau neîndeplinirea 
sarcinilor cu caracter organizatoric.

Problema care se pune este aceea de 
a se lucra cu multă atenție și cu spirit de 
răspundere la primirea de noi membri în 
organizația de pionieri și de a se asigura 
cadre pricepute în munca de instructori

Asta nu înseamnă însă că este admisi
bilă vreo tărăgănare în ce privește orga
nizarea de noi detașamente de pionieri. 
Totodată, cadrele care există, trebuiesc 
crescute, ajutate să muncească. Numai în 
acest fel vom crea condițiile necesare pen
tru ca unitățile de pionieri să poată de
veni puternice, astfel ca de ele să-și a- 

cu drag utemiștii .ce vor fi fost 
pionieri, iar școlarii mai mici să năzuiască 
să ajungă purtători ai cravatei roșii.

tovarășii Vasile Alușat, priți secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor. Eftimia Olleanu, membră a C.C. 
a! UTM., și Constantin Cîrțină, prim se
cretar al Comitetului regional Bîrlad al 
U.T.M.

i .(Agerpres),

★

Cresc suprafețele 
însămîntate

TIMIȘOARA (de Ia corespondentul aostrj 
Isacov Svetislav).

Dornici de a obține o recotă bogată îd 
acest an, colectiviști, into.ărăjiți ș ța:a- 
n:i muncitori cu gospodării Ind vidua.c d i 
regiunea Timișoara, aj început muncile de 
primăvară.

In i ua de 12 martie membri gospodărie- 
colecti»e„8 martie" d n comuna Biied au in
sămințat 16 hectare cu ovăz și 3 hectare cu 
mazăre. Term nind cu pregătirile pentru 
muncile de primăvară și colectiviștii d.n co 
muna Car ani au inceput insâminlările de 
primăvară. Numai intr-o s ngjrâ t el au 
insămințat 4 hectare cu mazăre și 3hectare 
cu ovăz. Urmind exemplul colectiviștilor, țăra
nii muncitori d □ această comună au ieș’t 
și e< la cimp, reușind să insărnințeze piuă 
in prezent 8 hectare cu mazăre și 1 nectar 
<_u ovăz.

De asemenea la gospodăria colectivă din co
muna Recaș s-au insămințat pină in pre 
cent 11 hectare cu ovăz și I hectar și juma 
tate cu mac, !a cea din comuna Moșnța 
Nouă sau insămințat 6 hectare cu ovăz, ai 
la Întovărășirea agricolă din aceeași comu
nă s-au insămințat de asemenea primele hec
tare cu ovăz.

Pregătirile legumicultorilor
CRAIOVA (de la corespondentul nostru 

Sîrbu Oprea).
Ișalnița este o comună cu multe grădini 

de legume. Țăranii muncitori din această 
comună aprovizionează din belșug piața ora 
șu’.ui Craiova cu legume și zarzavaturi. A 
nul trecut organizațiile comerciale locale au 
vindut mari cantități de roșii, ardei, vinete, 
gogoșari și alte legume achiziționate de la 
țăranii muncitori din această comună. Ță- 
rănii muncitori Dumitru Mindu'.escu și Ioana 
Polină au livrat unităților socialiste din co
merț peste 6.700 kg de diferite legume Pen
tru că au folosit îngrășăminte și au făcut 
lucrări bune și.la timp, țăranii muncitori dirr 
Ișalnița au obținut recolte bogate.

Hotărîți ca și în anii! acesta să dea oa. 
menilor muncii de la orașe cit mai multe le
gume și zarzavaturi, țăranii muncitori din 
Ișalnița muncesc cu multă însuflețire pen
tru buna pregătire a muncilor de primăva
ră. Anul cesta ei vor cultiva legume și 
zarzavaturi pe o suprafață mai mare cu 20 
hectare decît anul trecut In total vor fi 
870 hectare cultivate cu legume.

încă din timp țăranii muncitori din Ișa’.ni- 
ța au pornit hotărîți la muncă Pină în pre
zent ei au pregătit și au pus în stare de 
funcționare cele 1(58 roți pentru udat grădi
nile. Au fost confecționate și reparate mai 
multe rame de răsadnițe, au fost reparate 
toate celelalte unelte mărunte necesare gră
dinilor, precum și 43 pluguri, 18 grape și 13 
care Pentru îngrășare, țăranii muncitori din 
comuna Ișalnița au cărat la cimp, unde sînt 
grădinile, peste 22 tone de bălegar.

Urmînd exemplul comuniștilor, utemiștii 
Constantin Lăzăreanu, Tânase Ilie, Gheor- 
ghiță Marin și alții și-au terminat de repa^ 
rat p'ugu-rile, grapele, roțile pentru udat. 
In același timp au pregătit paturile calde 
pentru răsadnițe și semințele necesare.
_______________________________________________ ★

Drum bun tovarăși!
★ —

Satele vă așteaptă
In secția mecanică I s-au întîlnit nume

roși muncitori Răchițeanu Ion citise în fața 
vîrstnicilor și tinerilor chemarea comitetului 
organizației de bază U.T.AI și a Consiliului 
sindical regional București. In încheiere el 
a arătat că pentru S.M.T. și pentru G.A.S. 
sînt necesari muncitori temeinic pregătiți, 
buni cunoscători ai mașinilor agricole. Ei 
sînt chemați sâ sprijine campania agricolă 
de primăvară

— Acolo vor fi de folos nu numai lăcă
tușii, fierarii, sudorii și instalatorii, ci chiar 
mecanicii-auto, timplarii, vopsitorii și înde
osebi strungarii. Acum S.M.T.-urile sînt în
zestrate cu tot felul de mașini pentru con
fecționarea pieselor de schimb necesare 
tractoarelor și uneltelor agricole...

— Dacă-i așa, vorbi strungarul Gheorghe 
Ion, eu mă înscriu primul Doresc din toa
tă inima să fiu și acolo fruntaș în produc
ție. De aceea mă voi strădui, ca succesele 
mele să aducă uzinei, cinste și laudă. După 
sfirșitul acestei campanii, cînd mă voi în

Printre cei 112 tineri de la uzinele „Mao Țze-dun“ din București, care au cerut cu nestăvilit entuziasm să plece la sate, sînt 
și tineri din secția mecanică 1. Iată un grup din acești tineri.

_______ Foto: DUMITRU F. DUMITRU

★ ★

Răspundem chemării tinerilor 
din comuna Singureni

In dorința de a ne asigura 
nouă ți Intreguial popor 
muncitor un trai cit mal ie- 
rlcit prin obținerea de re
colte bogate, răspundem che 
■năr i tinerilor din comuna 
Singureni regiunea Bucu
rești și ne luăm următoarele 
•mgaja-nente :

1. Vom Insâmlnța porurr.t 
(urajer pe o suprafață de 2 
hectare, identificată, iar re- 
eo'ta o vom preia staMni

2. Vom îngriji șl recolta

Vom cultiva 3 hectare de pămînt
In timp ce mă Înapoiam 

de la lucru spre casă, la o 
răscruce de drumuri de lingă 
gară rn-sm înti'nlt cu ute- 
mistul Gheorghe Traian. Ți
nea sub braț un ziar. Fiindcă 
în acea zi nu citisem zia
rul, l-am rugat să mi-1 îm
prumute și mie.

Desfășurînd ziarul mi-am 
ațintit privirea pe prima 
pagină unde am văzut scris 
cu litere mari: „Sa desco
perim șl să dăm în folosin
ță terenurile nelucrate". 
Ne-am oprit în loc și ani ci
tit tot articolul. M-am gîn- 
dit că asemenea terenuri se 
găsesc și în satul Strachina 
unde eu sînt secretara <.rga- 
liiîTățlel ' de bază U.T.M.

Pentru ca și tinerii din 
organizația noastră să con
tribuie din plin la înfăptui
rea sarcinilor reeșite din 
Hotăr’rea Plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. di.i august

la timp culturile furajere de 
pe suprafața de 3 hectare a 
statului popular.

3. Vom ajuta la muncile 
agricole din acest an 3 ță
rani muncitori bătrinf șl 
două femei văduve.

4 Vom aplica toate măsu
ri e agrotehnice recomandate 
de Hotărirea guvernului ț- 
partidului cu plivire Ia pre
gătirea șl executarea la timp 
ți In cele mai bune crndi-

1953 și din Hotărî .-ea Conci
liului de Miniștri <1 a CC 
al P.M.R cu privire e pre- 
gătirea șl executa-es a timp 
a lucrărilor agricole din pri
măvara acestui an, organiza
ția de bază U.T.M. se an
gajează :

1. Să organizeze 8 echipe 
de utemiști și tineri țărani 
muncitori care să facă cer
cetări pentru descoperirea 
terenurilor nelucrate.

2. Din suprafețele desco
perite vom lucra cu utilai 
propriu, prin muncă volun
tară, o suprafață de 3 hec
tare din care vom însămînța 
2 hectare cu porumb furajer 
șî 1 hectar cu mei furajer 
Cantitatea de furaj obținută 
o vom preda sfatului popu
lar din comuna ȚăndăreL

3. Fiindcă în anul trecut 
nu peste tot s>-au aDllcat mi
nimele agrotehnice, în acest 
an vom organiza o acțiune

Tot mai muîți muncito i, tehnicieni și ingineri cer sâ plece la sate

La Comitetul regional P.M.R. București și 
(a Comitetul orășenesc de partid sosesc nu
meroase cereri prin care muncitori, tehni
cieni și inginer', membri de partid sau fără 
de partid, din diferite întreprinderi ale Ca 
pita’.ei își exprimă dorința de a pleca la 
sate pentru a munci la S M.T.-urî și gospo
dării agricole de stat. ’ Ei arată că vor oa 
prin munca lor să contribuie la sporirea 
producției agricole și prin aceasta la ridica
rea bunăstării poporului nostru.

Luni după amiază, un grup numeros de 
oameni ai muncii de la înt-eprinderea „Elec- 

toarce să-și amintească oamenii că la ei 
la S.M.T. a fost un strungar venit din Bucu
rești de la o uzină, care poartă numele ma
relui conducător al Chinei Populare, numele 
tovarășului Mao Țze-dun.

Acesta a fost primul tînăr care s-a În
scris pe lista celor ce vor pleca la sate 
in campania agricolă de primăvară. După 
el s-au mai înscris mulți alții. Numărul lor 
a ajuns la 112. Și fiecare a avut de spus 
cîte ceva...

...O singură zi a trecut de atunci și ti
nerii au început să se pregătească. In a- 
telierul montaj, utemistul Răchițeanu ion 
responsabil de brigadă, în timpul pauzei de 
masă discuta cu tovarășii săi :

„Eu voi pleca — le spunea el. Trei, pa
tru sau cinci luni, nu voi mai fi printre 
voi. O să vă scriu despre succesele pe care 
le voi obține. Să-mi scrieți și vo>. Tu Bălane, 
— se adresă ei tînărului Bălan Ion — mi-ai 
fost cel mai apropiat ajutor aici. Succesele 

țiunl a lucrărilor agricole 
din primăvara anului 1954 
ce se potrivesc regiunii 
noastre

5. In luna aprilie vom 1- 
dentiîica toate terenurile ne
folosite existente tn comuna 
noastră pentru a le putea 
cultiva.

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. din comuna 
Podul Iloaei, rai nul Tg.

Frumos, regiunea lași 

largă de popularizare ă a- 
.antajelor pe care le au ță
ranii muncitori dacă aplică 
întocmai regulile agroteh- 
nice.

In acest scop, Împreună 
cu conducerea căminului cul
tural vom organiza 2 con
ferințe cu caracter agroteh
nic. Pentru ca toate cele 
propuse să se înfăptuiască, 
noi utemiștii șl tinerii țărani 
muncitori din satul Strachi
na, raionul Fetești, regiunea 
Constanța, ne angajăm ca 
în această acțiune să antre
năm șl pe ceilalți țărani cu 
gospodării mici șl mijlocii 
din> sat, care la rîndul lor 
să-și cultive terenurile nelu
crate de mult timp.

GICA TOCITU
secretara organizației de 
bază U.T.M. din satul 
Strachina, raionul Fe

tești, regiunea 
Constanța

trom^netica" au făcut o vizită la Comitetul 
orășenesc de partid.

Strungarul Ștefan Dinuț, tehnicianul Nico- 
lae Ionescu. tînărul strungar Adrian Costes- 
cu, lăcătușul Ion Itoafă, planificatorul Gheor
ghe Anghel au cerut să plece la sate. Ei și-au 
exprimat dorința de a contribui la înflorirea 
agriculturii patriei noastre. De asemenea a 
cerut să se reîntoarcă la țară, unde a învățat 
meseria de tractorist, muncitoarea Ioana 
Olariu.

(Agerpres)

obținute de noi, membrii brigăzii, au făcut 
ca brigada noastră să ajungă fruntașă. Sâ 
nu vă lăsați cumva în urmă. Ai grijă, vei 
fi responsabilul ei

Fețele celorlalți tineri se înseninară. Ei 
îl aleseseră din priviri tot pe Bălan. Iar 
cuvintele fostului responsabil al brigăzii le 
vor ține minte.

Niciodată nu și-a călcat cuvîntul. Și de 
la el, ei au învățat multe...

— Las-că ajungem noi acolo, spuse bă- 
tîndu-1 pe umăr Vlădilă Alexandru. Ce crezi 
tovarășe Răchițeanu, că o să mi-o iei cum
va înainte? O să fie greu ce-i drept, dar 
trebuie să știi că sîntem încă tineri. O să 
crape de necaz chiaburii cînd ne vor ve
dea seara în salopete venind de la lucru. 
Vom merge de braț cu tractoriștii și fetele 
colectivei, luna se va înălța ușor de unde
va din spatele vre-unei coaste sau pă
duri și noi vom cînta. lai din munca și

★

Fruntași în munca 
de reparații

Pentru tractoriștii gospodăriei agrîco'e de 
stat „Berea Barbu" din raionul Fiilmon Sîr
bu, regiunea Galați, zilele de iarnă s-au ter
minat

11 martie a fost zi de sărbătoare în gos
podărie. Tractoriștii s-au sculat mat de ăi- 
■nineață și urînd bun sosit primăverii sau 
urcat pe tractoare. Pînă seara tirziu au arat 
32 hectare. L'temistul Tihon Anghel a mun
cit cu multă dragoste și a făcut 14 hectare 
arătură de bună calitate. El a devenit frun
tașul zilei. Cinstea de a se număra printre 
fruntașii zilei, au avut-o și utemiștii Tihon 
Oprea ș: Titi Grigore. Primui a arat 10 hec
tare. iar ai doilea 8 hectare.

Aratul ogoarelor pentru însămînțările de 
primăvară au continuat cu avînt și a doua 
zi. Tota'izînd suprafețele arate în cele două 
zile, rezultă 64 hectare. De la început tracto
riștii delaG.A.S. „Berea Barbu" au pornit cu 
succes la aratul ogoarelor. Ei sînt hotărîți 
să execute la timp și în bune condițiuni lu
crările de primăvară așa cum prevede hotă- 
rîrea partidului și guvernului, pentru spori
rea recoltelor pe ogoarele patriei noastre, 
pentru asigurarea plinii poporului nostru 
muncitor.

Corespondent 
MOCANICA VASILE

Reparații din birou
ROMAN (de la corespondentul nostru 

Bucur Constantin).
Problema reparațiilor uneltelor pentru cam- 

pania agricolă de primăvară este privită de 
sfătui popular al comunei Secueni, raionul 
Roman, ca a cipcea roată la căruță. Atenția 
care s-a dat campaniei de reparații se poate 
vedea și din faptul că referentul agricol Va
sile Isciuc nici nu cunoaște care este ade, 
vărata situație a reparațiilor. Cînd l-am ru
gat să ne arate situația reparațiilor, a răs
colit toate dosarele sfatului popular mai 
bine de un' sfert de oră oa pină la urmă să 
n-o găsească. Nici nu avea cum s-o găsească 
căci sfatul popular comunal nu s-a preocupat 
s-o aibă, deși au raportat la secția agrară a 
sfatului popular raional că planul de reparații 
de pluguri l-au depășit cu 9 pluguri. Aceasta 
nu este adevărat. Planul de reparații nu a 
fost îndeplinit. Ei au socotit reparate plugu
rile că'ora le lipsește cîte un șurub, dar mai 
sînt în comună . pluguri care cer reparații 
capitale.

Pregătirile pentru lucrările agricole de pri
măvară în comuna Secueni sînt întîrzlate. 
Nici pînă în momentul de față nu a început 
curățatul semințelor. De această s:t’dație se 
fac vinovați salariații sfatului popular comu
nal în frunte cu președintele, tovarășul 
Gheorghe Ciocoiu, utemistul Baclu Vasile, 
secretar, și secția agricolă a sfatului popu
lar raional Roman care nu a luat măsuri 
împotriva formalismului șl birocratismului ce 
încă se mai manifestă la sfatul popular co
munal Secueni în problema reparațiilor.

cîntecul nostru va ieși pentru popor mai 
multă pline.

— Iarăși ești „poet" ?
— Știu eu că tu vrei să-mi spui că-s vi

sător. Dar visele astea pot ti realizate 
ușor...

...Și fierarii ... își au visele lor. Clnd s-a 
ținu4 mitingul, ei erau pregătiți.

Acum se găsesc în secția forje la locul 
lor de muncă. Sînt opt acei care vor pleca 
la sate.

— Tovarășe Ojoc, spuse Lipan Vasile. E 
just că noi vom fi împărțiți în diferite lo
calități. De la noi din uzină vor pleca la 
Hănești-Suceava, la 23 August-Constanța, 
la Dragalina sau Bragadiru Mie mi-a și 
spus tovarășul Stroe, secretarul organiza
ției de partid, să calificăm și acolo tot mai 
mulți tineri. Eu am să ajut neapărat vreo 
trei. Ei vor fi mîndria satului.

— Să facem ceva Intr-adevăr bun acolo, 
interveni pe neașteotate Manole Constantin.

— Și dacă vreți ca toți să nu ducern 
lipsă de scule — continuă șirul vorbei în
trerupte Lipan — e necesar să ni le con
fecționăm de pe acum. Le vom lucra in 
timpul liber.

— Chiar de mîine să începem, comple
tă Ojoc.

— Ba, nu! Chiar de azi...
...Sudorița Oane Lina e stimată de mun

citorii atelierului turnătorie Din mîna ei 
ies piese bine executate. Cînd nu are de 
lucru la sudură, nu-i vine greu să ajute 
pe tovarășii ei turnători.

Viața i-a devenit mai plăcută de cînd a 
început să lucreze pe șantierele patriei. A 
fost și la Salva Vișeu și la amenajarea sta
dionului Republicii,

De aceea, cînd cineva se opuse să fie În
scrisă — pentru motivul că e fată și nu poa
te face prea multă treabă — a vorbit despre 
toate lucrurile de mai sus. Și de înscris tot 
s-a înscris...

Și nu-i mai de preț alt lucru, decît să știi 
că pe acolo pe unde poate vei trece la 
vară — cu trenul, autobuzul sau cu camionul, 
indiferent dacă vei merge îri excursie sau la 
odihnă — și vei vedea legănîndu-se holdele 
de aur, întinsele recolte de cartofi, să spui 
cu mîndrie;

— Da I La acestea toate am contribuit și 
eu...

ION TEOHARIDE



Viata U. T. M.

O carte de vizită 
pentru comitetul orășenesc UXM. Cluj

Sint secretara organizației de bază U.T.M. 
de la Teatrul Național din Cluj. Organizația 
noastră de bază U.T.M. se compune din 
nouă membri. In luna noiembrie a «numi 
trecut, cînd a luat ființă organizația noastră, 
iar eu am fost aleasă secretară, tovarășa 
Torner, activistă a comitetului orășenesc 
U.T.M. Cluj, mi-a urat spor la muncă cu 
multă bunăvoință,, aslgurîndu-mă totodată de 
sprijinul continuu și susținut al comitetului 
orășenesc U.T.M.

— Dumneata ești o tînără capabilă, ml-a 
spus ea. Avem toată încrederea că munca va 
merge bine. "

M-am simțit măgulită de încrederea pe 
care mi-o arată tovarășa Torner șl m-am an
gajat să-mi îndeplinesc'teojlștlincios sarcinile 
ca îmi vor fi încredințate, bar chiar din pri
mele zile de muncă m-am lovit de greutăți. 
Primul lucru de care m-am izbit a fost în
tocmirea planului de muncă. Cum se întoc
mește oare un plan de muncă al unei orga
nizații U.T.M. ? Al-am sfătuit cu cițiva to
varăși de la noi dar nici ei n-au știut să-mi 
spună mare lucru In cele din urmă m-am 
dus la comitetul orășenesc -U.T.M. Tovarășa 
Torner lipsea. Atunci, un alt activist „bine
voitor" și cu o părere destul de stranie des
pre artiști, mi-a explicat în două cuvinte 
cum se liniază foaia de hîrtie, cum se fac 
rubricile etc. Dar despre conținutul planului 
de muncă nu mi-a vorbit nimic. Acesta e 
fost primul „ajutor"- pe care l-am primit 
de La comitetul orășenesc- U.T.M Ce e drept, 
azi știu să liniez șl să fac rubricile, dar 
un plan de muncă serios nu știu încă să fac. 
In mal multe rîtiduri am cerut comitetului 
orășenesc U.T.M. să trimită un activist în 
organizația noastră, dar din luna noiembrie 
1953 n-a mal venit nimeni pe la noi.

Tovarășii de ia comitetul orășenesc U.T.M. 
Cluj nu s-au interesat niciodată de munca 
noastră profesională. Ei nu vin la repetițiile 
noastre, nu ne ajută cu critica lor. Noi ju
căm piese pentru tineret ca : „Student in 
anul III", „Un flăcău-din orașul nostru",

etc, dar activiștii utemiști nu s-au interesat 
de felul cum reușesc lnterprețll — în majori
tate tineri — să redea în mod realist chipu
rile oamenilor sovietici.

Comitetul orășenesc U.T.M. nu ne-a spri
jinit nici in organizarea învățământului’ po
litic al utemiștilor și tineretului. Viața orga
nizației noastre este încă slabă, nelntere- 
santă iar eu nu știu ce metode să folosesc 
pentru a o îmbunătăți.

Probabil că acești tovarăși sint convinși 
că totul „merge bine". Deh 1 el au încredere 
în mine. Dar eu mă întreb : de cînd oare în
crederea în om a început să înlocuiască con
trolul șl ajutorul practic în muncă ?

Nimeni nu are pretenția ca activiștii co
mitetului orășenesc U.T.M. Cluj să devină 
artiști sau regizori de teatru. Cred însă că 
este de datoria lor să acorde atenția cuve
nită șl organizațiilor U.T.M. din instituțiile 
de artă.

Instituțiile de artă din orașul nostru, in 
cadrul cărora activează numeroși utemiști și 
tineri au un rol însemnat in ridicarea nive
lului politic șl cultura! al oamenilor muncii, 
lată de ce socotesc că atitudinea de neglijen
ță, nepăsare, liipsă de control și ajutor tovă
rășesc în muncă de care sint lipsite organiza
țiile U.T.M. din aceste instituții de artă, tre
buie să constituie o carte de vizită rușinoasă 
pentru ^comitetul orășenesc U.T.M. Cluj. Ati
tudinea aceasta e cu atit mai condamnabilă 
cu cit numeroși activiști vin la spectacole, 
aplaudă chiar jocul nostru. Odată specta
colul terminat ei se îmbracă și pleacă aca
să, poate oomentînd jocul unor tineri artiști. 
Se pare însă că el nu se gîndesc că in spa
tele cortinei care a căzut au rămas tineri 
care trăiesc și muncesc, care se frămictă, care 
au năzuințele și preocupările lor ș: pentru 
a căror rezolvare așteaptă de la activiștii co
mitetului orășenesc U.T.M. Cluj ajutorul lor 
sincer, tovărășe>sc.

ILEANA PLOSCARU
secretara organizației de bază U.T.M 

de la Teatrul Național Cluj

Activează dan., cu rezerve
— Fac totul pentru organizație, numai la 

ședințe nu vin.
Acestea sînt cuvintele colegului nostru 

Silețchi Boris din anul II al școlii speciale 
de 2/ani din Cîmpulung Moldovenesc pe 
care ie spune cu o voce iritată ori de cîte 
ori este chemat la o adunare U.T.M.

L-am întrebat de multe or! care e cauza 
că nu vrea să participe la adunările noas
tre. Răspunsul a fost" întotdeauna același? 
„Sînt nervos și nu pot sta o oră nemișcat 
pe scaun".

Răspunsul, după cum se vede, este necon
vingător. Pentru noi, colegii lui, este du
reros faptul că îl vedem adeseori pe tov. 
Silețchi stîndI ore întregi în diferite lecuri, 
unde uită probabil că este nervos.

Trebuie lămurită însă din capul locului o 
întrebare ce se naște în mod firesc din afir
mația colegului, noștru și anume: Poate 
un utemist să facă totul pentru organizație 
f.iră să participe la adunări ? Doar acolo se 
discută probleme ce ii frămintă cei maf r.u" 
pe utemiști și .tineri. Analizăm munca pe 
o anumită perioadă șl hotărîm împreună ce 
avem de făcut în vili r. Poate oare un ute- 
rrilst să lipsească cînd noi toți ne adunăm 
Să discutăm lucrurile care ne frâmîntă ce’ 
mai mult ? Părerea mea și a tovarășilor mei 
este că nu 1

Ne-am gîndit la început că poate adună
rile noastre nu sînt Interesante, nu abor
dează problemele cele mal principate șl a- 
tunci, în mod firesc, devin plictisitoare. In
tr-adevăr, au fost și adunări din acestea 
Nu multe, dar au fost. Dar la noi s-au ți
nut și adunări generale în care s-a discu
tat despre ft-lul cum ne însușim materia 
predată, despre frecvența și disciplina la 
cursuri etc.. Este limpede că asemenea pro
bleme ne preocupă pe flecare dintre noi. Cu 
toate acestea tov. Silețchi nici Ia aceste a- 
dunări nu a venit. Și consecințele n-au în- 
tirziat să se vadă. De disciplina de organi
zație tov. Silețchi nici nu vrea să audă. El 
refuză să îndeplinească sarcini de organiza
ție, lipsește nemotivat de La cursuri, iar cu

Din activitatea tinerilor muncitori din comerț
După metoda

Strșduindu-se să dea viață 
sarcinilor trasate de Hotărîrea 
partidului și guvernului cu pri
vire la îmbunătățirea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, ti
nerii muncitori din comerț din 
raionul Tîrnăveni, regiunea 
Stalin, obțin tot mai frumoase 
realizări în buna deservire a 
populației muncitoare.

De mult, utemistul Dumitru 
Neamțu, gestionarul secției a 
l-a coloniale mixte a cooperati
vei „Partizanul" din orașul 
Tîrnăveni, era frământat de un 
gînd: cum să organizeze el 
munca pentru o mai bună deser
vire a consumatorilor ? Biroul 
organizației de partid, căruia i-a 
cerut sprijinul, i-a ajutat îndru- 
mîndu-1 să studieze și să aplice 
metoda vestitului vânzător so
vietic Korovkin.de la magazinul 
de stat Gastronom din Mosco
va.

Ș) utemistul Neamțu a stu
diat metoda vinzătorului Korov
kin. Era tocmai ceea ce căuta 
el. S-a sfătuit apoi cu ceilalți 
tineri. Și așa, cum i-a învățat 
Korovkin, au organizat o bri
gadă de bună deservire a consu
matorilor. Din brigadă fac par
te utemiști ca Schmidt Reghina, 
Elena Gotz. Ana Ciki și alții.

Și brigada a pornit la muncă. 
Pentru :a oamenii muncii să gă
sească în magazin mărfurile ne
cesare, tovarășul Neamțu a a- 
provizionat mai întîi secția cu 
mărfuri. Tinerii vtnzâtori s-au 
îngrijit apoi ca sortarea, etiche
tarea și aranjarea mărfurilor în

„N-am
Despre atitudinea casieriței 

de La unitatea nr. 2 „Textiîe-ga- 
lanterie" din Pitești, multi cum
părători ar avea de spus cîte ce
va. Și dacă ar fi întrebați, toți 
ar răsuuode La fel. ueotru câ mul. 
tara dintre ei le-a rămas un 
rest de bani la această tovarășă.

Acum câteva zile, am pățit-o 
și eu. M-am dus la acel maga
zin să fac niște cumpărători. 
Va'oarea cumpărăturilor mele se 
ridica la 89,20 Iei. I-am dat to
varășei o hîrtie de o sută lei. 
Spre mirarea mea. mi-a dat 
restul doar IO lei. Restul de 80 
bani zicea câ.„ nu are mărunțiș. 
Și încă mi-a spus-o pe așa un 
ton, de parcă eu eram vinovată 
de aceasta.

cele 12 absențe ale sale a bătut recordul pe 
clasă.

Comitetul organizației de bază s-a gînd!’. 
că poate metodele de muncă folosite cu el 
nu sînt cele mai bune, poate că nu I s-au 
încredințat sarcinile cete maî corespunză
toare, care să-1 atragă. Discutînd cu utemiș- 
tii, tovarășii din comitet au aflat că Silețchi 
știe să cînte la saxofon și că-i place muzica. 
Atunci i s-a încredințat sarcina să se ocupe 
de organizarea reuniunilor noastre tovără
șești și să ne cînte la aceste reuniuni.

Tov. Silețki a primit să se ocupe de orga
nizarea reuniunilor și să cînte cu saxofonul, 
aceasta însă în mod formal, fiindcă în reali
tate el nu și-a dus sarcina Ia îndeplinire.

Lucrurile însă nu se ooresc aici.
De la noi din școală pleacă în fiecare du

minică la sate echipe de agitatori utemiști. 
Printre aceștia însă, niciodată n-a fost văzut 
tov. Silețchi Boris. Cînd era întrebat de ce nu 
a mers, răspundea foarte nevinovat: »X-z.r 
știut frate, câ altfel mă duceam*.

Mințea, fiindcă atonei cînd e-a așafat 
să vină râspunck-a foarte grăbit: _Xn oot 
frate, am de învățat*. Iarăși mințea Și a- 
cest îucru nl î-a dovedit însăși faptul câ 
la sfârșitul semestrului întî-. a căzut -a patru 
materii. Și acest lucru s-a datorat și faptului 
că în loc să învețe, să se tină cu seriozitate 
de școală, el își pterde timpul chitind cu 
saxofonul pe la baluri.

Organizația de bază UT.M. din școală a 
încercat de multe ori să-l îndrepte prin unele 
discuții și critici tovărășești, d:ndu-i chiar și 
o sancțiune, dar după cîte se vede nu ® reu
șit. Cu toate acestea insă noi nu vrem să-l 
pierdem din mijlocul nost'u și îl întrebăm și 
pe această cale: De ce nu vrei să mergi în 
pas cu noi tovarășe Sitețchl? De ce nu vrei 
să te faci om de treabă? Nu-țl dai oare 
seama că dacă continui în felul acesta viața 
te va lăsa în urmă ?

TITI TURTURICA
elev la școala specială de 2 ani 

Cîmpulung Moldovenesc

Ni se semnalează că...
Intrase în obișnuința celor din «xnu-a 

Vulcani, raionul Huși, ca în fiecare zt ie 
sărbătoare să meargă la căminul cultura’.

Din păcate însă această bucurie a durat 
numai pînă acum două luni cînd laona de 
La aparate! de proiecție s-s detecta'. Tova
rășul Cârâbtneana Liuhoh*. itrec'uruf câon- 
sului cultural, ss s-a ’"IWt iasă de ‘
rarea aparatului. Lacra' aresta kue r»- 
noscuț șl de te-.a-ăș-.l Lztâ Incx fte* 
secției artă ș: cultură a stetuiu! sron’ar 
raional. E drept ca ei ș;-a nrocms să meargă 
Ia Iași pentru a cumpăra Lampa, dar pînă 
acum nu s-a realizat nimic.

Ovesoc ”?!e~t 
SERGIU FACC1

*
La căminul cultural ..Mihail Sadrveanu” 

din comuna» Zăvoaia, regiunea Galați, s-ar 
putea desfășura o activitate bogată în direc- ' 
ția culturalizării țăranilor muncitori. Aceas
ta nu se face insă în suficientă măsură, (te 
oarece de mai multă vreme aparatul de radio 
și cel de cinematograf s:nt defecte.

Tovarășul Alexandru Trifănescu șefu’ sec
ției culturale a sfatului popular raional în
surăței, cunoaște existența acestor defecțiuni 
dar... promite mereu că va trimite un teh
nician să repare radioul și aparatul de cine
matograf.

Promisiuni sînt cam de multă vreme, fap
tele însă nu se văd încă.

Corespondent
GETA SLUGA

lui Korookin
rafturi să fie în așa fel făcută 
îneît să nu’ îngreuneze munca 
vînzătorilor în timpul deservirii. 
Tot în acest scop, mărfurile cele 
mai mult căutate de cumpără
tori au fost puse mai la înde- 
mînă, evitînidu-se astfel timpii 
morți ce s-ar fi ivit prin căuta
rea lor.

Muncind în felul acesta, ei au 
reușit în mare măsură să evite 
aglomerația. Datorită metode
lor folosite, brigada de bună 
deservire, condusă de utemistul 
Neamțu Dumitru, a reușit să-și 
îndeplinească în fiecare lună 
planul, deipâș:ndu-l ur.eori cu 
15—30 la sută.

Datorită realizărilor obținute, 
brigada și-a îndeplinit spreinile 
de pian pe anul 1953 încă în 
luna octombrie. Succese frumoa
se au obținut utemiștii din bri
gadă și în primele două luni ale 
anului 1954, depășlndu-și cu 
mult sarcinile de plan. Acum 
brigada lucrează în contul celei 
de a patra luni a anului.

Realizările obținute de ute
miștii din brigada de bună de
servire dovedesc limpede străda. 
nia lor de a desface tot mai mul
te bunuri de larg consum popu
lației muncitoare, de a avea o 
atitudine justă și de a deservi 
:n bune condițiuni pe cumpără
tori — oameni ai muncii, de a 
contribui la ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporului 
muncitor.

Corespondent 
A. DUMITRESCU 

mărunțiș"
Cât timp am stat în magazin, 

am observat că nu fusesem eu 
singura persoană căreia nu i se 
dăduse restul. Mai erau și alții 
și încă "'.Iți, deși mulțl cumpă
rători plăteau și cu bani mă
runți.

Și cum în magazinul acela 
cumpărătorii nu sînt deloc rari, 
tovarășa casieriță își pune în 
practică cestul de des, procedeul 
ei — ,-u am mărunțiș".

Oare cor ducerea unității nu 
vede lipsurile tovarășei casie
rițe sau le consideră „mărun
țișuri*? Cit timp te va mal trece 
cu vederea ?

Corespondent 
L FLORIDA

Magazinele de produse ali
mentare din Cluj acordă o aten
ție deosebită deservirii în cele 
mai bune condițiuni a maselor 
de consumatori. Tinerii vînză- 
iori din magazine se preocupă 
de aceasta, contribuind efectiv 
la asigurarea unei bune deser
viri a cumpărătorilor. In acest 
sens, la secția „Alimentara" nr. 
12 din piața Mihai Viteazul a 
fost organizată o brigada ute- 
mistă de bună deservire. Tinerii 
au ales ca responsabil al bri
găzii pe comunistul Iosif Tolan, 
unul dintre cei mai pricepuți 
vânzători din magazin, care i-a 
ajutat întotdeauna în muncă.

In activitatea lor tinerii din 
brigadă folosesc metodele cele, 
mai bune pentru gruparea și 
aranjarea mărfurilor. Aplicarea 
cu succes a metodei vînzătorulul 
sovietic Korovkin i-a ajutat să 
obțină realizări de seamă în ce 
privește buna deservire a consu
matorilor cit și în direcția înde
plinirii planului de producție.

Realizând planul cu 105,8 la 
sută, brigada utemistă de bună 
deservire a obținut steagul de 
brigadă fruntașă în muncă. Ute
miștii nu-și precupețesc efortu

Inițiativa
Se scurseseră numai 28 de zile din noul an. 

Ir aceste zile la cabinetul tehnic al uzinelor 
S R.UJ». din Reșița an fost prezentate 26 de 
■-■•ații. Majoritatea dirttre ele au fost puse 

to rrtetiri. Și prin ap’tearea lor se rea'.zeazâ 
a mai ecunocr* Inseurrae

Pcrră Pâra esîe c'e-rst E lucrează > 
ș*ct« fcr.ă și acececrt irâ-r'-itau pierderile 
atari de materiale la matrițe, A constatat e 
tezsta. dar r.z s-a rmtlțum t cu atât. Trebuieu 
: o trod use metode nef de mur.că. Și Poamă 
Păv.-t. dej tînăr șl ca vîrstă și în meserie, a 
găsit asemenea metode.

Iată în ce constă inovația lui t matrițele să 
:’e confecționate la dimensiuni minime, so- 
1 etatea l:r fiind asigurată printr-un port- 
matriță pe care t-a confecționat Acum 
- cazul uzării se arunca numai matrițele 
râr:j- - ; r»rt-mxitrlța. Materialul economi
sit. reprezenCird o cantitate însemnată, poete 
fi acum folos :t La alte lucrări.

Ca ș: Poactă Păun, Mjmster Heinz, tînăr 
tehnician la Combinatul Sovrommetal Reșița, 
se preocupă folosirea rezervelor interne, 
?rocu-.’cd n-tițșl r 4 inovații. Roadele efortu
rilor acestui tîaâr inovator sint bogate t de la

Printre tinerii vînzători
rile pentru ca steagul să rămână 
și de aici înainte la brigada lor. 
Pentru aceasta utemiști ca Rusu 
Suzana, Cenar Victoria și Cul- 
ciar Ernest au muncit cu multă 
tragere de inimă. Membrii bri
găzii au simțit în permanență 
sprijinul și ajutorul tovărășesc 
al comunistului Iosif Tolan.

/ La magazinele din Cluj se ri
dică, totodată, noi cadre de mun
citori ai comerțului nostru socia
list, Sub îndrumarea vînzători
lor mai în vîrstă și cu experien
ță bogată, tinerii elevi ai școlii 
profesionale alimentare—viitori 
muncitori în comerț — învață 
în magazine cum să deservească 
în cît mai bune condițiuni pe 
oamenii muncii.

La magazinul nr. 14, de pildă, 
fac practică elevii de la școala 
profesională alimentară. Ei apli
că în viață cu multă pricepere 
cele învățate la cursuri. Tineri 
ca Roman Suzana, Penea Eugen 
și alții, sînt fruntași la învăță
tură. In același timp ei au fost 
evidențiați și în munca practică 
din magazin.

Corespondent 
MIRCEA SERB

O „pereche” de cizmulițe
Cizmulițele fabricate de întreprinderea „Quadrat" 
sînt defecte.

— Nu vă uitați că sint de numere diferite, în 
schimb numai una din cizmulițe este găurită !...

tinerilor
începutul acestui an el a propus numeroase ino
vații. Trei dir.tre ele au și fost aplicate. Multă 
vreme Mynster Heinz era preocupat de pro- 
btema pinzelor de fierăstrău pentru tăiatul me- 
tetel-x. înainte, aceste pînze erau arurcete

—e-t at ce 0 se rupeau dinții- Prin propu- 
c-erea ti-j-ului tehnician, s-a reușit să se 
realizeze recon r; lena re a lor. szxrindu-le du- 
■e? ‘.atea cu 80 Ia sută. Metoda lui Mynster 
permite ca recondiționarea unei pînze să se 
facă de 5 ori.

Prin inovațiile sale, ttnărul tehnician se 
străduiește să contribuie la Îmbunătățirea 
muncii în întreprindere.

Astfel, printr-o Inovație făcută în secția 
laminoare, la transportul tablei, a reușit să 
elimine pericolul de accidente care exista.

Exemplul acestor doi tineri inovatori dă 
imbold tinerilor din Reșița în lupta pentru 
introducerea unor metode noi de muncă, pen
tru ridicarea producției și productivității 
muncii.

Corespondent
V. MUNTEANU

— Note cu Rurale

Orchestra simfonică
a Sfatului Popular

al Capitalei :
Viața muzicală era în trecut extrem de 

săracă, după cum era de altfel întreaga 
viață artistică a tării noastre. Cele cî’te- 
va instituții de artă existente, erau în 
cea mai mare parte rupte de popor, iar 
strădaniile lor se îndreptau spre satisfa
cerea gusturilor „rafinate", bolnăvicioa
se, «le unui cerc îngust de snobi. înain
te de 23 August 1944, în întreaga tară 
existau doar 3 filarmonici. In anii puterii 
populare numărul lor a crescut la 10, fără 
să socotim numeroasele orchestre se-mi- 
simfonice din provincie. De asȘipenea, au 
fost create multe alte formațiuni muzi
cale — ansambluri, coruri etc. —- care 
duc o serioasă activitate de culturalizare 
a maselor și care au reprezentat cu cinste 
arta noastră națională în diferite tur
nee întreprinse peste hotare.

In București a luat ființă de curînd un 
nou colectiv artistic: „Ansamblkl Artis- j 
tic al Sfatului Popular al Capitalei". .El . 
are o orchestră simfonică, una de rVuzică ‘ 
populară, un cor mixt și echipă de^dan- 
suri. x j

In activitatea Ansamblului ArtistiAal 
Sfatului Popular al Capitalei se văd\;c 
multe din caracteristicile firești unui co
lectiv nou, proaspăt. Cei care au particiV 
pat la concertele orchestrei simfonice șiY 
corului au avut prilejul să observe elanul | 
de care sînt animați membrii colectivului U 
format în cea mai mare parte din ele-? 
mente tinere, multi din ei încă studenți 
la conservator. Deși lipsiți de experiență 
și fără să fi dobîndit o sudură de ansam
blu perfectă — aceasta cîștigîndu-se a- 
bia după un timp mai îndelungat — co
lectivul se străduiește să dea lucrărilor i 
executate o interpretare cît mai îngrijită.

Se remarcă preocuparea pozitivă e 1 
conducerii ansamblului, pentru promova
rea curajoasă a tinerilor talentați, căro
ra li se încredințează sarcini de răspun
dere. Astfel, o parte din concertete date 
p’nă acum au fost conduse de tînărul di
rijor șl compozitor Mircea Basarab, care [ 
a dovedit remarcabile aptitudini și o se- > 
rioasă pregătire muzicală. Acestea s-au ț 
vădit în siguranța cu care stăpînește an
samblul. în înțelegerea justă și în reda
rea expresivă, nuanțată a conținutului 
de idei și sentimente al lucrărilor inter
pretate. Alte concerte au fost dirijate de 
Ion Hîrțan, de curînd absolvent al con- - 
servatorului. 1

In ceea ce privește repertoriul, trebuie 
menționată inițiativa lăudabilă a colecti
vului de a populariza unele opere clasice 
valoroase mai puțin cunoscute ta noi. 
Astfel, la unul din .‘oncerte s-au executat 
concerto grosso de Benedetto Marcello și 
concertul pentru orgă de Hăendel, solist 
Helmuth Piattner. In același concert, tînă- 
rul violonist Mircea Opreanu a interpretat 
cu multă sensibilitate concertul pentru 
vioară șl orchestră de Max Bruch. Mer- 
gînd mai departe pe această linie, colec
tivul ansamblului va reuși să alcătuias
că programe atractive, care să intereseze 
masele de tineri iubitori ai muzicii.

Orchestrei simfonice și corului le revi
ne meritul de a fi interpretat în prima 
audiție noua lucrare a lui Alfred Mendel
sohn ..Cantata Bucureștiului". lucrare 
amplă scrisă pentru recitator, soliști, cor 
și orchestră, care evocă momente impor
tante din viata Capitalei țării noastre 
Totuși numărul lucrărilor rom’nești exe
cutate în concertele care au avut loc pî
nă acum este departe de a fi satisfăcător- 
Un asemenea ansamblu tînăr, poate din 
plin și e dator să devină un adevărat fo
car. în jurul căruia să se dezvolte creația 
de muzică romanească, ca-e să atragă c't 
mai multi compozitori în făurirea unor 
noi opere muzicale vocale, simfonice și 
vocal-sfmfonice de o înaltă valoare artis
tică, atît de mult așteptate de mase.

I-îdreptmdu-șl eforturile spre ridicarea 
neîntreruptă a calității repertoriului și 
interpretării în concertele, sate, avînd mai 
multă grijă pentru promovarea reperto
riului romînesc și sovietic, orchestra sim
fonică a Ansamblului Artistic al Sfatului 
Popular al Capitalei va aduce — alături 
de celelalte instituții muzicale ale Capi
talei o contribuție importantă la educa
rea artistică a maselor largi.

M. P.
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Ați auzit despre „laboratoarele negre" ?
In jurul lor se păstrează cel mai strict se

cret In aceste laboratoare pot intra numai 
„savanți" și ingineri de încredere, dintre 
aceia vînduți trup șt suflet intereselor mo
nopolurilor americane. Informațiile despre 
activitatea- acestor laboratoare. înființate pe 
lingă marile întreprinderi industriale din 
S.U.A., sînt ținute în cea mai mare taină. 
Puține lucruri reușesc să răzbată după zi
durile lor și aceasta se întîmplă numai a- 
tunci cînd, în urma unor ococese scandaloase, 
opinia publică ia cunoștință despre ceeace 
este ținut cu atîta grijă sub tăcere. Cel* mai 
adesea, aceste „laboratoare" intră în acți
une cînd este vorba de combaterea unei in
venții mai însemnate, a ■cărei punere în prac
tică ar dăuna intereselor grupului monopo
list, stănîn al laboratorului negru. Cerce
tările „științifice” de aci sînt îndreptate și 
spre reducerea Lmpului de folosință a dife
ritelor produse industriale, spre scumpirea 
unor produse destinate largului consum sau 
spre realizarea unor „invenții" dăunătoare

De activitatea „științifică" a acestor labo
ratoare se leagă și apariția unor produse in
dustriale „deosebite". Iată de pildă, „becul 
prădalnic". Cine este sortit să cadă- victimă 
„becului prădalnic" ? Răspunsul e simplu și 
firesc nentru starea de lucruri din S U.A.: 
marele public consumator. Acest bec — cu 
totul asemănător pe dinafară cu un bec obiș
nuit — are un secret aparte : „îngnite" cu 
mult mai mult curent electric El ri fost in
ventat la comanda trusturilor de centrale 
electrice într-un „laborator negru", cu scopul 
de a stoarce un profit maxim de pe urma 
jefuirii consumatorilor, siliți astfel, prin în
șelăciune, să plătească sume mai mari de 
bani decît cele ce reprezintă consumul real 
de energie electrică.

Despre aceste fapte — ca și despre nenu
mărate altele asemănătoare, caracteristice 
pentru descompunerea științei în țările capi
talele, este vorba .îrț. lucrarea lui M. I. Ru
binștein, cunoscut om, de știință sovietic, in
titulată „Știința și tehnica -burgheză in 
slujba imperialismului american", lucrare 
apărută nu de mult în traducere romînească 
în Editura <ie Stat pentru literatură științi
fică. Această lucrare, bazată pe un vast ma-

terial faptic, face, de 
pe pozițiile marxism- 
leninismului, o anal ză 
profundă a contradic
țiilor de nerezolvat 
care macină știința și 
tehnica burgheză în

Recemie

O carte despre știința distrugerii'*
condițiile crizei gene.
rale a capitalismului și a'e ascuțirii acesteia

,ScîntBîa tineretului"ir
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în urma celui de al dollesa războ: mondial.
★

Tipică pentru actualul stadiu de dezvoltare 
a întregii științe și tehnici burgheze, a deve 
nit situația in care se află știința și tehnica 
americană Un exemplu deosebit de intere
sant și. fără îndoială, semnificativ, pentru 
stagnarea și descompunerea științe1 și tehni
cii americane, pentru militarizarea ei și ori
entarea unilaterală spre țeluri războinice, 
este scurtul istoric el cercetărilor asupra 
energiei atomice din S.U.A., istoric redat în- 
tr-unul din capitolele lucrării Iui M. I. Ru
binștein.

In acest domeniu de cercetare, pînă în a- 
junul celui de al doilea război mondial, ști
ința și tehnica amer'cană erau cu mult in 
urma celor din alte țări ale lumii. Capitalul 
monopolist din S.U.A nu era interesat in a 
introduce în practtea producției rezultatele 
cercetărilor unui mic grup de fizicieni ato- 
m'ști americani deoarece aceasta ar fi în
semnat o uriașa revoluționare a forțelor de 
producție și, în același' timp, uzura morală 
prematură a tehnicii existente — ceea ce ar 
fi pas în prirneidie obținerea profitului 
maxim. Dar dacă cercurile monopoliste din 
S.U.A au tăcut cu neputință cercetările a- 
supra fobs'rii în scepurApașnice a energiei 
atomice, izbucnirea războiului a provocat o 
schimbare s radicală a poziției lor. Aspirînd 
la cucerirea dominației mondiale, ele au ac
ceptat să cheltuiască sume uriașe pentru 
crearea ' de noi mijloace de distrugere — 
sume pe care înainte le refuzaseră cercetă
rilor pașnice. Astfel, a apărut bomba ato
mică ; în aceste împrejurări a avut loc folo
sirea pentru rntîia oară a puterii energiei a- 
tomice nu în scopul îmbunătățirii vieții a 
sute de milioane de oameni, ci în scopul dis
trugerilor barbare, Ia Hiroshima și Nagasa 
ki, în august 1945. Această dată marchează 
și începutul politicii șantajul’pr- atomic împo
triva U R.S S. și a țărilor de democrație 
populară.

Cele de mai sus, ca și numeroase alte fapte 
citate în carte, demonstrează limpede că ști
ința și tehnica și realizările acestora sînt 
subordonate în S.U.A. ca și în celelalte țări

capitaliste, țelurilor de acaparare ale capita
lului monopolist

In S.U.A., din cei peste un miliard do
lari cheltuiți anual pentru cercetări în dome
niul științei șl tehnicii, 90% s’nt destinat’’ 
cercetărilor de importanță militară și sint 
finanțați direct de organizațiile militare 
200 mari corporații din S.U.A. controlează 
consiliile științifice ale aproape tuturor uni
versităților americane. Astfel, cercurile finan
ciare din S.U.A. își asigură aservirea com
pletă a cercetărilor din universități, le di
rijează cercetările în scopul găsirii de no1 
mijloace de distrugere, înfăptuiesc militari
zarea științei americane, prin subordonarea 
conducerii știmțifice de către conducerea mi
litară. Practic, aceasta se realizează prin îm- 
pinzirea conducerilor universităților și cole
giilor din S.U.A cu diverși generali și ami
rali. activi sau In retragere. Astfel, amira
lul Niemitz a devenit membru activ în con
ducerea universității CaFfornia din Berkeley: 
generalul-malor Keating — membru el 
consiliului de tutelă al colegiului Iteaca ; 
fostul ministru de război Patterson — mem
bru în consiliul de epitropi al 
Union etc

Dar militarizarea cercetărilor 
universitare este numa' unul din . ... 
militarizării științei americane. Din cheltuie
lile militare directe ale S U.A. — care în 
1950, de pildă au fost de 50 de ori ma' mari 
decît în 1939 — o parte însemnată este, des
tinată fățiș cercetărilor științifico-miiitare 
„fără paravan", diverselor direcții și labora
toare de cercetări care țin direct de ministe
rele miTtare Direcția cercetărilor marinei 
militare, noua secție a marelui stat maj<r 
— centrul care dirijează politica armatei în 
domeniul tehnicii — și alte foruri asemă
nătoare, desfășoară o activitate febrilă pen
tru desăvîrșirea tehnici’ canibalice a distru
gerii în masă La rîn.dul lor, ele achizițio
nează, prin încheierea de contracte cu la
boratoarele concernelor industriale, acele re
zultate dobîndite de acestea care le-ar putea 
fi de folos în crearea și perfecționarea de 
noi tipuri de armament.

Această dezvoltare unilaterală, monstru
oasă, a știmței și tehnicii burgheze, îndrep
tată spre dezlănțuirea de rfeboaie menite sg

științifice 
aspectele

asigure monopoliștilor din Wall-Street domi
nația mondială, constituie o confirmare vie a 
tezelor marxism-leninismului, câțe ne învață 
că forțele de producție ale capitalismului se 
transformă în forțe de distrugere. Ea se pe
trece în dauna muncii științifice destinate să 
slujească scopurile producției pașnice.

O metodă clasică ctt ajutorul căreia mono
polurile se străduiesc să împiedice introdu
cerea tehnicii înaintate în producție, este a- 
capararea a zeci și zeci de m’i de brevete, 
pe care le „pun la arhivă". Astfel, trustul 
de automobile „General Motors" a folosit în 
producție numai 1 % din brevetele de care 
dispune. Trustul metalurgic „United Steel 
Corporation", a frînat, zeci de ani, dezvol
tarea tehnică a metalurgiei și a distrus sau 
a reținut pentru multă vreme invenții care 
amenințau să-i devalorizeze capitalurile în
vestite. Aceasta dovedește în chip convingă
tor putrezirea orînduirii capitaliste, care se 
opune la tot Ce este nou, înaintat

★

Lucrarea „Știința și tehnica burgheză 
slujba imperialismului american" se 
pe larg și de denaturarea medicinei, 
giei, agronomiei și a altor științe 
capitaliste.

Dintre științele naturii, biologia, 
științele biologice, medicina, sînt 
umane. Nenumărați savanțl și-au
întreaga lor viață cercetărilor în aceste do
menii, îndreptate spre îmbunătățirea și apă
rarea vieții oamenilor. Cu atit mai mon
struoase apar încercările monopolurilor de a 
subordona și aceste domenii de activitate 
științifică politicii „războiului total", de a 
le transforma din științe ale vieții în științe 
ale morții Reeditînd teoriile malthusianiste 
demascate și spulberate la vremea lor de 
Marx și Engels, cercurile agresive încearcă 
să justifice războaiele și să le ridice la ran
gul de „principiu științific". O serie întreagă 
de pseudo-savanți americani au ajuns pe 
o asemenea treaptă a descompunerii morale, 
îneît propovăduiesc deschis necesitatea steri-

în

în 
ocupă 
biolo- 
țăriie

dintreȘi 
cele mai
consacrat

lizării a milioane de 
oameni. In cartea sa 
„Argumente în favoa
rea sterilizării", Leon 
Whitney propune ste
rilizarea a cel puțin 10 
milioane de americani, 
cu scopul de a-i îm

piedica să se tnmulțea'scă (evident, aceștia 
trebuie hleși din rîndurile clasei muncitoare 
și ale micilor fermieri...). In conferințe radio
difuzate doctorițe Grete Hartman prezice 
„inevitabila pieîre a civilizației, în cazul 
cînd oamenii inferiori se vor înmulți mai 
repede decît cei superiori". In categoria ce
lor „inferiori" sînt trecuți, bineînțeles, să
racii și șomerii...

Extaziîndu-se în fața experiențelor bestiale 
desfășurate pe scară largă de către medicii 
naziști asupra deținuților din lagărele de 
concentrare, pseudo-savanții americani cer 
reducerea populației globului prin asasinate 
în masă pe cale „legală" (o astfel de cale 
fiind considerată și războiul), prin răspândi
rea de boii epidemice ca holera, ciuma, ș. a. 
în rîndul popoarelor „inferioare" etc. Micro- 
b.iologia medicală, care urmărește prevenirea 
și vindecarea a numeroase boli provocate de 
microorganisme, a fost transformată în 
S.U A. într-un instrument de exterminare în 
masă a oamenilor. Fț>losindu-se de cercetă
rile „savanțiloc" hitleriști și ale celor din 
Japonia militiaristă, în S.U.A. s-a trecut la 
producția pe scară industrială a bacteriilor 
aducătoare de. moarte, pregătindu-se și des- 
lăntuindu-se războiul bacteriologic în China 
și R. P. D Coreeană Această crimă a inter- 
venționiștilor americani în Coreea, «încâlcind 
normele dreptului internațional, a fost 
damnată cu tărie de opinia publică 
dială.

•Ar

, filozofia și sociologia

i idealismul semantic, neorealismul și alte
1 „isme", — reprezentante ale idealismului fi

lozofic, se întrec în a justifica fascismul și a- 
gresiunea. Ele încearcă, fără prea mult suc- 

1 ces dealtfel, să cultive pesimismul, neîncre-
■ derea în viitor, să paralizeze voința 'de ac- 
; țiune e maselor muncitoare împotriva Impe

rialismului șl a fascismului. Pînă și șanta-
j jul atomic și-a căpătat un fundament filozo

fic. In culegerea intitulată: „Era atomică", 
filozoful reacționar Russel — care s-a făcut 
prețuit de cercurile monopoliste prin calom
nierea plină de ură a U-R S.S. și țărilor de

■ democrație populară — încearcă să justifice 
în fel și chip folosirea armei atomice.

Tot ce ar sta în calea instaurării domi- 
’ nației mondiale a S.U A. este atacat cu fu

rie. Este propagat cosmopolitismul, se caută 
a se submina principiile independenței și su
veranității naționale. Lozinca afișată în mod 
cinic de către apărătorii filozofanți ai „mo
dului de viată american" este aceea a unui 
„stat mondial" 
liștii din S.U.A. să

— în care, firește monopo- 
aibă rolul conducător...
★
nivel de dezvoltare la 
și tehnica sovietică și

con- 
mon-

bur-

Prezentînd înaltul 
care a ajuns știința 
cea din țările de democrație populară, legă
turile vii ale acestei științe cu masele largi 
ale poporului muncitor, în opoziție cu starea 
de putrefacție a științei și tehnicii bur
gheze contemporane, lucrarea „Știința și 
tehnica burgheză în slujba imperialismului 
american", subliniază înaltul umanitarism al 
științei ș! tehnicii din patria socialismului 
victorios, caracterul lor profund pașnic.

Puse in slujba ridicării continue a nive
lului de trai material și cultural al celor 
ce muncesc știința și tehnica sovietică cons
tituie arme de preț în lupta pentru construi
rea comunismului. In rfjniunea Sovietică, 
de pildă, se lucrează acum cu succes la fo
losirea energiei atomice >în scopuri pașnice, 
în scopul asigurării fericirii omului.

Prin bogatul material faptic, redat într-o 
formă atractivă valoroasa lucrare a lui M. 
I. Rubinștein înfățișează un tablou veridic 
al contradicțiilor de neîmpăcat în care ce 
zbate știința și tehnica contemporană din 
statele capitaliste, în plină descompunere și 
decădere.

Capitolul 
gheză, filozofie reacționară în slujba impe
rialismului" din lucrarea lui M. I. Rubin
ștein. constituie o v'guroasă demascare a fi
lozofiei idealiste burgheze, ocupată cu furni
zarea de justificări teoretice politicii sălba
tice a capitalismului ajuns în putrefacție,

La comanda Wall-Streetului s-au pus în 
mișcare șl filozofanții burghezi. Mașina de 
propagandă imperialistă a început crearea 
în serie a teoriile»- filozofice menite să jus
tifice și să înlesnească politica îndreptată — 
spre cucerirea dominației mondiale. Diver
sele „curente" și „școli” contemporane din ! „ , , ... .... _______  .
statele capitaliste: pragmatismul și variantele Apărută în Editura de Stat pentru literatură 
lui — instrumentalismul, personalismul și

I. A. GÂLAȚEANU

*) M. 1. Rubinștein. „Știința și tehnica 
burgheză în slujba imperialismului american".

științifică.

Korovkin.de
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îngrijirea
in vederea lucrărilor

animalelor
agricole de primăvară

Să descoperim șî să dăm în folosință 
terenurile nelucrate!

Terminarea la timp și în bune condiții 
a lucrărilor agricole de primăvară, constituie 
o verigă importantă in obținerea’ de recolte 
îmbelșugate și asigurarea pieții cu canti
tăți îndestulătoare de produse agricole, 
ducînd prin aceasta la creșterea și mai 
puternica a nivelului de trai al oamenilor 
muncii din țara noastră.

Din cauza cantităților mari de zăpadă că
zută în iarna aceasta. în multe locuri, lucră
rile agricole vor trebui terminate într-un timp 
foarte scurt. Hotărî-rea guvernului și parti
dului cu privire la pregătirea și executarea 
la timp și în bune condiții a lucrărilor agri
cole din primăvara anului 1954 recomandă 
să se folosească la maximum toate atelajele 
existente, pentru ca lucrările să decurgă 
bine, fără întreruperi. In acest scop sînt 
necesare o serie de masuri de pregătire și 
îngrijire a animalelor și harnașamentelor 
pentru campania de muncă. Cu 3—5 săp- 
tămîni înainte de a începe perioada de 
muncă, animalele trebuie să fie hrănite mal 
bine atît calitativ cit și cantitativ pentru 
a-și face oarecare rezerve de grăsime și a-și 
întări musculatura, fiind aduse astfel în 
stare bună de întreținere și capabile de 
muncă. Animalele care sînt folosite la mun
cile de primăvară în stare slabă de între
ținere. nu vor putea trage cu toată forța 
de care ar dispune și nu vor putea face față 
muncilor la care sînt supuse, oricit de bine 
vor fi hrănite în această perioadă. Hrănirca 
în acest scop va fi în așa fel făcută ca și 
cum animalele ar executa o muncă ușoară 
sau mijlocie, îneît la începutul campaniei de 
muncă să aibă o greutate de 8—10 la sută 
peste greutatea lor normală, (exemplu de 
muncă mijlocie: transportul gunoiului cîteva 
ore pe zi; aratul este o muncă grea).

Pentru boii de muncă, dacă in timpul 
perioadei de repaus rația era formată din 
nutrețuri grosiere (paie, pleavă, coceni) su
culente (sfeclă, nutrețul murat etc.) și puțin 
fîn, în perioada de pregăuie baza alimentație: 
o va constitui finul și suculentele cum sînt: 
sfecla și nutrețul murat, iar în afară de 
aceasta se vor da mici cantități de concen
trate.

Dintre nutrețurile concentrată se vor da : 
tărîțe, uruieli de cereale, sau dacă sînt posi
bilități, se vor folosi în mare măsură restu
rile uscate de la fabricile de bere și zahăr.

Iată de exemplu cantitățile de nutrețuri 
ce se pot da la boi cu o greutate de 5-600 
kg.: 7-10 kg. fîn. 3-4 kg. paie, 10-15 kg. sucu
lente șî 0.8-1.2 kg. concentrate. In perioaja 
muncii, aceste cantități se vor mări în func
ție de efortul și munca depusă de animale

Rația se va da in 3 tainuri, avîndu-se în 
x'edere ca cea mai mare cantitate de nutreț 
fibros (fin, paie) să fie în tainul de seară. 
Din concentrate cantitatea cea mai mare se 
va da în tainul de prinz, mai ales în peri
oada muncilor.

Pentru hrănirea cailor de muncă se reco
mandă 1,5-2 kg. fîn de bună calitate pen
tru fiecare 100 kg. greutate vie a animalu-

muncă se va da fîn mailul. In perioada de
puțin, 1-1,5 kg. pentru 100 kg. greutate, și 
mai multe concentrate în scopul de a nu în
cărca prea mult tubul digestiv al animalu
lui. Cele mai recomandate fînuri pentru cai 
sînt: finul bun de luncă, de timoftică, pir, 
dughie, obsigă sau sorg. Tot atît de bune pot 
fi și fînurile de leguminoase cum sînt cele 
de trifoi sau lucerna, însă ele să nu aibă 
praf și mucegaiuri deoarece 
năviri grave.

Dintre concentrate, cel mai 
zul .El este consumat cu mai 
decît toate celelalte grăunțe, 
mestecă bine pentru că are bobul destul de 
moale. El se poate da în cantități pînă la 8 
kg. pe zi în perioada muncilor ș: 5-8 kg. 
în perioada de pregătire.

In caz că gospodăria are cantități insufi
ciente de ovăz, cl se poate inlocui, în parte 
sau total, cu grăunțe sau amestecuri de 
concentrate. Astfel, porumbul se poate da in 
alimentația cailor pînă la 2/3 din rația de 
ovăz chiar și în cazul cînd execută mur. 
grele, dar nu rapide. Orzul poate să înlocu
iască total ovăzul, dar e mai recomandabil 
să-l înlocuiască în proporție de 1/3-1,'2. Can
titatea de porumb sau orz dată zilnic unui 
cal poate ajunge pînă la 5-6 kg.

Dintre rădăcinoase se recomandă morco
vul de nutreț și sfecla, acestea putîndu-se 
da in cantități pînă la 10 kg. Administrarea 
de cantități mai mari de suculente, mai ales 
in timpul muncilor, are dezavantajul Că 
supraîncarcă tubul digestiv și totodată face 
ca animalul să asude mult

Ovăzul se va da întreg cailor cu dinții 
sănătoși. Pentru caii bătrini, sau in cazul 
cînd perioada de repaus e scurtă în timpul 
muncilor, ovăzul se va da zdrobit. Tot la fel 
se vor da și grăunțele tari ca : orzul, porum
bul, secara și boabele de leguminoase. Hră- 
nirea se va face dindu-se mai intii nutrețul 
fîbros, apoi, după un timp oarecare, concen
tratele. Nu se vor pune caii la muncă deci: 
după 1-2 ore de la terminarea tainului, deoa
rece punerea la muncă imediat după ce a 
consumat hrana poate provoca colici care 
duc uneori la scoaterea din muncă timp de 
1-2 zile și la slăbirea animalului.

Adăparea se va face în timpul hrănirii, 
după ce au mîncat nutrețul fibros, și nu sînt 
înfl cebîntați de muncă. Tot In timpul hră
nirii se va face adăparea și în perioada de 
pregătire. In timpul pregătiri:, animalele vor 
fi grupate în perechi de muncă, avînd în 
vedere : greutatea corporală, temperamentul 
și vîrsta, aceasta in scopul ca animalele din 
aceeași pereche să aibă posibilitatea de a 
depune efort egal în munca ce o fac. Nu se 
va împerechea un bou care are o greutate 
mai mare, cu unul care are o greutate mal 
mică, sau un cal moale cu unul iute, fiindcă 
cel iute va trage mai repede și mai mult, 
deci va depune un efort mai mare, fapt care 
duce la slăbirea animalului.

produc îinb.-l

bun este ovă- 
multă plăcere 

și animalul îl

Animalele din aceeași pereche vor fi ținute 
în grajd alături unul de altul pentru a avea 
posibilitatea de a se cunoaște.

Un rol important în pregătirea animalelor 
pentru muncă și aoucerea lor în stare bună 
de întreținere, îl ace pe lîngă hrănire, și în
grijirea. Adăposturile trebuie să fie cucate. 
aerisite și destul de încăpătoare, iar patul 
să fie corespunzător ca mărime și să asi
gure o odihnă bună animalului. De asemenea 
nu trebuie neglijată nici curățirea zilnică a 
animalelor. Ele vor fi periate și țesălate 
cînd e nevoie, iar înainte de începerea mun
cilor. vor ii scoase pe timp frumos afară din 
grajd pentru a se mișca in aer liber. O a- 
tenție deosebită se va da îngrijirii unghiilor 
și copitelor. Unghiile la boi, cînd stau în 
grajd, nu se tocesc ci cresc și se deformează 
fâcînd animalul să șchioapele. De aceea ele 
trebuiesc curățate tor dacă animalele ti’ebu'e 
să parcurgă distanțe mari pe teren, în 
timpul muncilor, se vor potcovi. Trebuie să 
fim foarte atenți la potcovit, deoarece o 
atingere cu caiaua poate duce la scoaterea 
animalului pentru un timp îndelungat din 
servici, sau chiar la infecții care pot sâ 
apară in rana provocata .

O a'.ta preocupare în pregătirea animalelor 
de muncă trebuie să fie repararea, ajustarea 
și îngrijirea harnașamentelor. Un harnașa- 
ment bine ajustat face cu putință folosirea 
Întregii capacități de munca a animalului.

Boii înjugați la juguri prea strimte sau 
prea largi față de gitul lor, sînt expuși la 
rosături și bătături. Fiecare pereche de boi 
va trebui deci, sa aibe jugal său lor ceLarul 
jugului va fi bine lustruit.

Ajustarea hamașamentului la cat trebuie 
să fie o preocupare de seamă deoarece folo
sirea foarte puțin timp a unui ham neajus
tat poate produce răni și rosături care scot 
animalul din servici pentru un timp Înde
lungat uneori. Hamul va trebui bine a ustat 
mai ales la capul pieptului, greabăn. erupă 
ș: trecerea chingi:, deoarece rănire ț; bătătu
rile in aceste locuri se vindeca destul de 
greu.

Tot în perioada de pregătire se va face 
examenul animalelor din 
sanitar-veterinar pentru 
preveni eventualele caz: 
Acest examen constă în< 
care întărește organism: 
bolnăvire chiar atunci d» 
contact ca cele bolnave sau dnl 
locuri care au fost i 
bolnave.

Aplicind ș: taînd din timp toate aceste 
măsuri, vom reuși ca în pericada muncitor 
de primăvară să avem animale cu putere de 
muncă sporită, capabile de a face ’ață tior- 
turitor. îndeplinind astfel în termer, sarci
nile ce revin fiecărui atelaj in perie a ia saua- 
dler agricole de primăvară.

Ing. V. SIRBLLESCL'
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Alunea însuflețită
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Vești de la sate
In gospodăria noastră agricolă de sfat 

„Timpuri nol“ din Giarmata, regiunea Timi
șoara, repararea mașinilor agricole și a trac
toarelor în vederea muncilor de primăvară, 
a luat sfirșit. In fruntea muncii s-au aflat 
brigăzile conduse de Veber loan șl Florian 
Scripcaru, care și-au depășit sarcinile de 
țjan cu 135 la sută.

Brigada condusă de Ferk Adam, a termi
nat reparațiile la uneltele agricole realizln- 
du-și planul in proporție de 128 la sută. 
Membrii ei au pus mult suflet in muncă. Fie
rarul Milutin Gheorghe din brigadă este bi
ne cunoscut pentru slrguința lui.

De altfel, nu-i singurul. Kronenberger Io- 
sef, nu precupețește timpul pentru a găsi no: 
și noi metode de muncă cu ajutorul cărora 
să reducă timpul de lucru.

El și-a îndeplinit planul de producție în 
proporție de 140 la sută. Prin însuflețirea sa, 
acest muncitor t:năr este un exemplu pentru 
tovarășii săi.

Zi de zi, înfruntînd frigul, mecanicii și 
tractoriștii au muncit cu elan pentru a face 
din timp pregătirile în vederea campaniei 
agricole de primăvară. Graficul orar din e- 
telierul mecanic stă mărturie a eforturilor de
puse pentru repararea tractoarelor și mași
nilor agricole.

In anul trecut, gospodăria șl-a îndeplinit 
planul anual în proporție de 119,70 la sută.

Goresoondent 
.MARIA UTZ

La S.M.T. Sîntana
La S.M.T. Sîntana. se muncește cu avîn- 

pentru terminarea la timp a reparări i?-? 1“ 
vederea campaniei agricre de primă ra-s 
Brigăzile uîemisre de reparat:: sent ărantațe 
în muncă. Tinerii dau dovadă de mult avînt 
in efectuarea reparațiilor la tractoare.

Tinerii Pinzesi Iosif. Ropp Mihai, Dreci? 
Dumitru. Selent Carol. Hon:u Hie și alții Ș - 
au depășit normele In medie cu 30 la sută. 
Datorită eforturilor depuse de muncitorii de 
la S.M.T. Sintana, pînă la 2 martie repara
țiile fuseseră efectuate în proporție de ~ 
sută.

Utemiștii sînt hotărîți ca în această 
panie de primăvară să muncească mai 
Ei organizează de aceea consfătuiri în 
tură cu metodele de lucru folosite.

Drăgan Ștefan, Dema loan. Matca Doina 
sînt tinerii care învață cu rîvnă. Ei știu ca 
numai învățînd pot munci bine

Co-espondent
MARIA ANTON

80 te

cam- 
bine. 
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Și-au îndeplinit angajamentul
Stațiunea de mașini și tractoare din Alba

Iulia a reușit ca pînă la data de 1 martie să

-«ta! M 
m -câ șî

a rjra.m- 
sâ depăș-resc? 
față de planu' 
să reoare cel? 
40 ore malute

ivr t ș: neutru 
au attaR dra

reiTzeze 5? la artă £a repanCăle 
rare.

O cc*'“i‘rtxstto to rraî';
cesubjî an a .xt-o șl atexLșt
țiune.

De pildă, ec'-ira cnrdnsă de rte 
Nicoîae, folosind din plin erele de 
aplicind metoda sovietică Ba 
țilîor pe ansamble a reușit 
zilnic norma cu 142 la sută 
stabilit. De asemeu an recși 
4 tractoare arate in plan ca 
de îennen.

Peșkn moaca lor pimă de 
dragostea ca care aa Incrat. 
petal de echipă fnmteșă 7*

Ca răspuns întrecerii sncrali-re pe rare e- 
chipa condusă de tovarășul Madrea Nicctee 
a lansat-o în stațiune, ți ce'elaf e echipe 
de tineret au lucrat cu spor.

Astfel cele 5 tractoare pe care le aveuu 
de reparat tineri: din echipa utenristnlni Bah 
Mihai, au fost reparate în termenul fixat

Echipa condusă de tovarășul Rusu Gbeor- 
ghe și-a îndeplinit cu 100 la sută planul de 
reparații a tractoarelor.

Aceasia dovedește dragostea tinerilor trac
toriști penL-j pregătirea campaniei agricole 
de primăvară. Ei așteaptă cu mult drag să 
pornească cu tractoarele reparate de ei sâ 
are ogoarele din raionul lor.

Coresoondert
OPIȘ T1BERIA

Tinerii din comuna Singureni, regiunea 
București s-au adresat tuturor organizațiilor 
U.T.M. și întregului tineret de 1,-i sate che- 
mîndu-1 să pornească acțiunea patriotică de 
descoperire și dare io folosință a terenurilor 
nelucrate Ei au piopuș de asemeni ca luna 
aprilie sâ devină pentru fiecare utemist și 
tenar țăran muncitor „luna descoperirii și 
dării în folosință a terenurilor necultivate".

Inițiativa celor din Smgureni este deose
bit de prețioasă și prin faptul că se desfă
șoară ac»’.m, în primele zile ale campaniei 
agricole de primăvară. Hotărîrea Consiliului 
de /Miniștri și a C.C. al P_M.R. cil privire la 
pregătirea și executarea la timp și în bune 
condițiiHii a lucrărilor agricole din primă
vara anului 1954, prevede ca. nici ua petec 
de pămînt să nu râminâ neinsâmințat

Hotâcirile partidului și guvernului nostru 
s:nt totdeauna îndeplinite cu dragoste de 
utemiști. \ aloarea faj.iativei tinerilor din 
Singtxe.ii constă, in aceea că au găsit o cale 
prin care tineretul p.zte contribui :n plus la 
ridicarea producției agricole, la îmbunătăți
rea nivelului de trai al celor ce muncesi. 
Tinerii din Singureni s-au angajat ca prin 
munca lor voiontară sâ descopere toate locu
rile nelacrate c:.q raza comune: lor și să le 
lucreze. cultivindu-Ie cu plante furajere El 
vor uignji roiturile duna regulile agroteh
nice. Recalrele culese vor fl p»redate statului.

Tinerii fi n Singureni și-au dat seama 5n 
orimul rînd de însemnătatea patriotică a a- 
cestei acțiuni. Căci cultivarea cu plante fura
jere a acestor terenuri nelucrate ptoă acum 
este menită să sprijine aplicarea :a viață a 
Legi; pr:v:toare la măsor.te centru dezvol
tarea creșterii animalelor In a-.ii 1951—1966. 
Este drept că îzrarele ob: nule da pe aceste 
terenuri și predate statului, nu vor asigura 
baza furajeră necesară xitreguiui Șeptel, dar 
cantitățile recoltate vor fi o senoasâ contri
buție La îaLărirea bazei furajere.

Știr • se- t- du regi urc ca .aș:. Ploiești, 
Constanța <r altele arată câ tineretul pa
triei Îmbrățișează cu elan unțlativa tinwilzr 
din SiagBreai. Aceasta este o expre le » 
hotlririî tineretului de a-ș: pune forțele sale 
in s'z 'oa ridtoH pr i^rției agricole, a ri
dicări rtireîu'ui de trai a! ce r ce muncesc.

Lrmind exeapiul tinerSor din Sîr.gureci, 
ta regiunea Ploiești s-au ideatifteat piuă a- 
cum 315 hec-xra. Trer-.i dia raionul Urzi
cai az incepuî să taxeze 26 hoctare. iar 
cei dîa ril-oczl Teteajen 45 hectare. Ln ta- 
treagu țară s’nt urii de sertare de asemenea 
pământ cscoKnt. De pe aceste terenuri se 
pot sm -ge rej de vag-?-» de furaje, ore 
să fie ureSate aUtntaL Cbtttvfad porumb 

<5e $e strige
25d0063ttJW kfr- la boctor. Iar rația z:1- 
nseă de porurui» furajer, pentru varile de 
tapte. de pildă, este de 25—30 'or

i Îzîr-aa sst s-? ocscccz*-

c 4e leren, țoadacția
’*2 rația ri-zxi pmrâzxâ 

ce arată câ se px hrâr: 
rada 1 zxxenâcte — 1 ap'-Iie, crra 15 
ne. De pe ■ e de hertzre de teren 
tarat ptaj acum se pot dec! recolta 

furaje care sâ asgure hraea a zec de mii 
îmi.
lor de bază U.TM este 
tinerilor din Singureni, 
acțiune pe f ee ere ute- 
nnnzilor. Organizațiile 
eară sprtj nul organiza- 
adoaâiOe gereral» des. 
tteocișta și tinerii p-re’-

Î2!'*
na :âczt și cae

axncL Sâ Invite >

Dac
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Serei 
le a u 
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cr ce 
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aceste adunări și pe țăranii muncitori vlrst- 
nlci. Aceștia cunosc mai bine oare sleit tere
nurile ce pot fi cultivate cu furaje șf pot să-i 
s-prij'ne efectiv în munca lor.

Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
au datoria să arate fiecărui utemis-t șl tînăr 
din sat -căile de descoperire a locurilor ne
cultivate. Aceste locuri pot fi găsite foarte 
ușor, ele fiind în momentul de față ori pete 
r.ecultivate în cîmp, ori o fâșie de pămînt pe 
marginea unui riu, dealungul șoselei, un loc 
ce a fost transformat în poteci și bătătorit 
etc.

Hotărîrea partidului și guvernului prevede 
ca fiecare petec de pămînt să fie însămlnțat. 
Acolo unde există,- terenuri nelucrate tinere
tul are datoria de a le cultiva cu furaje 
c?nsi-der:nd acest lucru o chestiune de inte
res național.

Este bine ca terenurile să fie îngrădite cu 
garduri vii sau orice altfel de împrejmuire 
pentru a le feri de păsări, vite etc. atunci 
cînd terenurile sînt situate în sat.

Se poate cultiva porumb și sfeclă furajeră, 
sorg, dughie și altele. De preferat este însă 
porumbul furajer care nu cere prea multă 
muncă și nu este distrus de păsări. EI se 
cosește însă de verde, cînd substanțele hră
nitoare pe care le conține pot fi mai bine 
valorificate. Porumbul murat este o hrană 
deosebi; de bună pentru vite. El duce nu 
numai la creșterea cantității de carne șl 
grăsime a animalului respectiv, ci și la mă
rirea oroducției de lapte la veci și oi. care 
transformat în unt, brînză și alte produse 
va c-> t- ta îmbunătățirea aorovizlonă- i 
ril cu alimente a oamenilor muncii.

Severele necesare acestor terenuri vor fi 
puse Ia dispoziție de către comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare comunale.

Cxn'tetelecrganîzațiilordebază U.T.M. tre. 
bu:re să desfășoare munca politică astfel îneft I 
trecare tînăr de la sate să vadă in această • 
*c 
cere este chemat să dea tet sr>} 
nex- e dar, 
realiza în 
sește f-lva: 
se i-remeze epoi echipe care să descopere 
ceste terenuri, să le curețe, să Ie are și să 
tasli 
cure de împrejmuirea localul

Comtrere'e raionale ți regiooele U.TJM., 
ret •. <lor, suit ehemețl să m-eergă ta frun. 

ecestei acțiuni, să dea tot ajutorul de 
ct'î stat CEpab:'.:. Ajutorul lor este deosebit 
de însemnat și va influenta realizarea an- 
gaj’menreltr tinerilor.

Ce poare face un activist pentru succesul 
aceste: rec;:ur ? Ei are datoria să sprijine 
ergan tarea maurii politice pentru pornirea 
a : - : si-! ajute pe tineri In organizarea 
rit - ‘-ă • renefi de descoperire și lucrare
a -ererturllrr. ki cursul acestei acțiuni se 
vor :■ • aszrenMse initiative noi care să tai- 
honatireasci și să rtregeescă in 
■ v d:n S rer-veri. Activistul trebuie să se 
îrtrrij-eescâ de cunoașterea și extinderea a- 
cestor icrtiatsve.

Art rt.I trebuie să sprijine, de esemeni, 
preenrarea «em _re’tx-, împrejmuirea locurilor 
Și predarea recoltelor către stat

Luna aprilre să fie folosită din plin pen- 
tru desreoerîrea și dorea în folosință a te- 
rer.ur/x necultivate. Sfîrșitul acestei luci 
trebuie să găsească fiecare organizație U.T.M. 
de la sate gata să raporteze că a descoperit 
ș: folosit terenurile nelucrate, că acestea 
s’nt gata arare șl însâmînțate. Acestea 
:: realizări cu care se vor putea mîndri 
care crgz'-lratre de bază U.T.M„ fiecare 
T.sî ș taăr țăran muncitor. Să pornim 
ca eLac La munrâ ș: să înfăptuim această 
sarcină patrie

țlune c sarcină și o datorie oatriottcă la
-------— to. ...‘rijinul său. E 
să se explice concret ce se poate 

torr-jia respectivă dacă se folo- 
’e petec de pămînt neljcrat. Să

a-
le

_toțeze. Totodată alte echipe să se o-

:ă!

iatrva ce-

vor 
fie- 
ute- 
dar

Un nou film documentar de lung metraj 
pe ecranele Capitalei

dtoul Ce 
Moscova.

rateze tre 
din Capi- 
l-jr.g rre 
Rocntaă*.

i muncii, precum și alte realizări în
semnate ale regimului nostru democrat 

ar. Scenariul este semnat de scriitorul 
Geo Bogta și regizorul sovietic Leonid 
Varlamov, iar Imaginile sînt realizate cu 
măiestrie de operatorii romîni A. 
Feher și P. Holban și operatorii 
Sologubov, A. Koloșin. și I. 
Filmul documentar „Republica 
Romînă* a fost prezentat de 
Moscova, unde s-a bucurat de 
călduroasă a spectatorilor sovietici.

Jeney, Gh. 
sovietici A. 
Besarabov.

Populară 
curînd te 
aprecierea

Poporul sovietic, sub conducerea Partidu
lui Comunist, înfăptuiește mărețele planuri 
ale construirii comunismului, obține mari 
succese în munca pașnică creatoare, tra- 
ducînd în viață prevederile celui de al 5-lea 
plan cincinal de dezvoltare a U.R.S.S. Acest 
pian este un plan al construcției pașnice 
economice și culturale ; el contribuie la în
tărirea și lărgirea continuă a colaborării 
economice dintre Uniunea Sovietică și ță
rile de democrație populară, la dezvoltarea 
relațiilor economice cu toate țările care do
resc să întrețină legături comerciale pe 
bază de egalitate în drepturi și avantaj re
ciproc.

Dezvoltarea economiei U.R.S.S. slujește 
satisfacerii nevoilor oamenilor muncii. 
Grija pentru binele poporului, pentru satis
facerea nevoilor sale materiale și spirituale 
constituie cea mai înaltă lege pentru Parti
dul Comunist și Guvernul Sovietic, in ulti
mul timp, în Uniunea Sovietică au fost a 
doptate o scrie de hotărîri importante, avînd 
drept scop un puternic avînt al industriei 
care produce mărfuri de lar£ consum și 
dezvoltarea rapidă a tuturor ramurilor agri
culturii. Hotărîrile Plenarei din septembrie a 
C.C al P.C.U.S. și ale sesiunii a V-a a So- 
vietului 
crearea

Comsomolul - ajutor activ al partidului 
în lupta pentru îndeplinirea celui de al 5-!ea cincinal

Suprem al U.R.S.S. au drept scop 
unui belșug de mărfuri de larg con

sum și marchează o nouă etapă în dezvolta
rea U.R.S.S.

Industria ușoară și industria alimentară, 
toate ramurile agriculturii sovietice merg 
pe drumul unui puternic avînt. In decurs de 
2-3 ani va spori considerabil aprovizionarea 
populației U.R S.S. cu produse alimentare

La lupta întregului popor pentru construi
rea comunismului în U.R.S.S. participă ac
tiv Uniunea Tineretului Comunist Leninist 
— detașamentul de frunte al tineretului so
vietic. In prezent, din Cofnsomol fac parte 
18 milioane de tineri și tinere. iComsoțnolul 
este ajutorul credincios și rezerva Partidu 
lui Comunist. Scopul întregii sale activități 
este să ajute partidului în acțiunile ipe cere 
le întreprinde.

In mîinile partidului, 
importantă pîrghie care ajută masei de mi
lioane a tineretului sovietic să ia parte la 
o viață politică activă. In cei 35 de anț ai 
existenței sale Comsomolul a parcurs un drum1 
lung și glorios, a crescut Și a educat mi
lioane de patrioți sovietici, constructori ac

Comsomolul este o

tivi ai comunismului, a dex'enit o bună 
școală de pregătire a cadrelor pentru o mul
tilaterală activitate de stat. Mulți dirltre ti
nerii educați de Comsomol au ajuns oameni 
renumiți în toată țara, au adus un prețios 
aport la dezvoltarea științei și tehnicii sovie
tice, contribuie activ la dezvoltarea indus 
triei, ,a agriculturii noastre, a literaturii și 
artei. Nu există sector al construcției socia
liste din Uniunea Sovietică în care să nu se 
manifeste energia tinerească a comsomoliști- 
lor. Orice chemare, orice inițiativă găsește 
întotdeauna un puternic răsunet în rindul 
membrilor Comsomolului. Pentru meritele 
sale față de Patria Sovietică, Comsomolul a 
fost distins cu două ordine, „Lenin", cu or
dinul „Steagul Roșu" și cu ordinul „Steagul 
Roșu al Muncii".

iComsomolul dobîndește succese pentru că 
își duce munca sub conducerea Partidului 
Comunist. Partidul a acordat întotdeauna o 
uriașă atenție muncii Comsomolului, educa
ției tineretului.

Izvorul foiței și tăriei Comsomolului este 
conducerea sa de către partid, Congresul al 
XlX-lea al P.C.U-S. a subliniat în mod deo
sebit rolul Comsomolului ca ajutor activ al 
partidului.

Organizațiilor comsomoliste li s-a acordat 
dreptul unei largi inițiative îri ceea ce pri
vește discutarea și ridicarea în fața organi
zațiilor respective de partid a tuturor pro
blemelor muncii din întreprinderi, colhozuri, 
sovhozuri și instituții.

Partidul învață organizațiile de comsomol 
să pătrundă adine în conținutul activității 
întreprinderilor, instituțiilor, colhozurilor. 
S.M.T.-urilor să lupte cu curaj împotriva defi . 
ciențelor în muncă, să îndrume inițiativa 
creatoare a tineretului spre îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

In momentul de față. Comsomolul își în 
dreaptă eforturile spre îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Plenara din septembrie a C. C. 
al P.C.U.S și de cea de a Va sesiune a 
Sovietului Suprem el U.R.S.S. Comsomollștil 
și tineretul participă activ la întrecerea so

V. Baianov
redactor șef al revistei „MoloCoi Comunist'

mărirea producției șl pentru îmbună- 
calită'ti producție! fabricilor textile. 
I 1953. peste 35.000 tineri textiliști

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

ciallstă pentru ridicarea productivități; 
muncii și reducerea prețului de cost al pro
duselor. pentru produse de foarte bună ca 
litate, pentru folosirea tuturor rezervelor de 
producție. Numai In ultimul timp în diferite 
părți ale tării — în Donbas și Ural, in 
Ivanovo și Kineșma, în Altai și in Ucraina 
— pretutindeni au luat naștere n; 'te și pre
țioase initiative istorice în rinduri'.e tinere
tului.

Tioăra responsabilă de brigadă Serafima 
Kotova de la secția de filatură a fabricii 
„M I. Kalinin" din Moscova, împreună cu 
tovarășele sale de brigadă a pornit o între
cere pentru căutarea și folosirea complexă 
a rezervelor interne de producție. Brigada 
a mărit viteza mașinilor, a revizuit organi
zarea locului de muncă. Toate acestea au 
contribuit la mărirea considerabilă a pro
ducției. Numai într-o singură lună, hrigad- 
muncitoarei Kotova a dat peste plan mai 
mult de 2.000 kilograme fire.

Inițiativa tinerei Lidia Savelieva maistru 
Ia fabrica de încălțăminte „Parljscaia K<>- 
muna" are o mare importanță pentru eco
nomia națională. Ea a hotărît să reducă d<- 
două ori. 
iar apoi 
sector a 
operații, 
[oarelor.

Măsurile partidului și guvernului pentru 
■idicarea continuă a industriei și agricul 
turii, pentru dezvoltarea comerțului sovietic, 
pentru ridicarea bunăstării materiale a po
porului au trezit un mare avînf creator în 
rindul tineretului marelui centru text'l Iva
novo. Organizațiile de 
giunii participă activ la 
mari și importante de a 
tic! mai multe țesături
Comsomollștli și tinerii

in sectorul său numărul refacerilor, 
să le lichideze. Pentru aceasta, îu 
fost introdus controlul pe. faze de 
a fost organizată instruirea munci

comsomol ale re 
îndeplinirea sarcinii 
da oamenilor sovie- 
bune și frumoase, 
luptă cu energie

i . i

pentru 
lățirea 
In am . .
din regiune și-au îndeplinit înainte de ter
men normele lor anuale.

Organizațiile comsomoliste ale întreprin
derilor textile din orașul Kineșma au acu-
- j ?t o interesantă experiență. La fabrica 
Nr. 2, Introducerea în producție a metodei 
de Ic rare a ruperii firelor, elaborată de 
consomolistele R. Danilova și N. B îskakova,
- r—i’e să se îmbunătățească simțitor cali
tatea foducției și să 6e fabrice în curs de

an din firele economisite peste 10.000 
metri de țesături.

Astfel luptă tinerii muncitori din între
prinderi pentru mărirea producției 
lor de larg consum.

Comsomolul este o mare forță la 
prezent. în colhozuri, sovhozuri și

mărfuri-

sate. In 
stațiuni 

de mașini și tractoare lucrează peste 2.500.000 
ie corns imoliști Ei se afirma ca organiza

tori a: întrecerii socialiste a tineretului de la 
sate, ca inițiatori ei introducerii metodelor 
mairtote de muncă și a celor mai noi rea
lizări ale științei in producția colhoznică. 
;i iică în fața organizațiilor de partid prob
lemele: legate de înlăturarea lipsurilor în 
muncă.

Hotâririle Plenarei din septembrie a C.|C. 
?.l P.C U.S. au dat un nou imbold în muncă 
tinerilor de la sate. Inițiativa mecanizatorilor 
de la S.M.T din Nadejdinsc care au pocnit 
o mișcare pentru însușirea profesiilor înru 
dlte a fost larg răspîndită în rinduri'.e tine
retului Astfel, tinerii tractoriști învață pro
fesia de combainer, lăcătuș ; combainerii pot 
conduce un tractor, rar lăcătușul, dacă este 
necesar, poate lucra și pe combină. Aceste' 
mișcări i s-au alăturat acum mii de liner’ 
mecanizatori din toate regiunile țării.

Organizațiile de comsomol din regiunea 
Moscova introduc metode înaintate de pro
ducție agricolă, ca metoda de plantare în 
cuiburi dispuse în pătrat și de cultivare a 
răsadurilor în ghivece nutritive. S-a luat 
angajamentul să se prepar" cu forțele tine
retului pînă la primăvară 200 milioane ghi-

vece nutritive. Acest angajament este înde
plinit cu succes.

Organizațiile de comsomol din colhozuri 
își îndrumă membrii spre sectoarele ho- 
târîtoare de muncă, In brigăzile de cîmp, la 
fermele zootehnice — acolo, unde se hotă
răște în primul rînd succesul producției. Or
ganizațiile comsomoliste trimit pe tinerii cei 
mai buni să lucreze în domeniul creșterii 
animalelor. Astfel, în regiunea Omsc au 
fost îndrumați la muncă în fermele zooteh
nice aproape 2.000 de comsomoliști iar în 
regiunea Penza — peste 1.000.

0 mace importanță are munca dusă de 
comsomoliști lo stațiunile de mașini și trac
toare, care sînt baza industrială a orîndutrii 
colhoznice. Cu fiecare an se mărește parcul 
de mașini al S.M.T. ; tehnica complexă fo
losită aici cere mîinl îndemînatice. La che
marea partidului', mii de comsomoliști 
pleacă să lucreze la S.M.T. Numai în regiu
nea Harcov și-au exprimat dorința să plece 
la muncă în sate aproape 1.500 de tineri și 
tinere iar în regiunea Cicalov — 700 de
tineri. Organizațiile de comsomol ale S.M.T. 
și colhozurilor manifestă o grijă tovără
șească pentru tinerii tractoriști, oombaineri, 
agronomi, zootehnicieni, care au venit să-șl 
ducă munca la sat.

Organizațiile de comsomol joacă un rol 
important în sporirea productivității cultu
rilor de legume. în crearea unor baze de 
legume și cartofi în jurul marilor orașe și 
al raioanelor industriale. Ele contribuie ac
tiv la introducerea unor noi metode de or
ganizare a producției de legume Și cartofi, 
studiază noile mașini. Toate acestea contri
buie la sporirea producției culturilor de le
gume și de cartofi.

Acum, cînd poporul sovietic își închină 
munca construirii comunismului, crește și 
mai mult rolul Comsomolului în educarea co
munistă a tinerei generații. Partidul ne în
vață că Comsomolul are datoria de a educa 
i'onstructorî ai societății comuniste, energici, 
plini de viață, gata de a învinge orice greu
tăți.

Sarcinii educației comuniste a comsomo- 
liștilor și tineretului îi slujește larga rețea 
de școli și cercuri politice, organizată de 
organizațiile comsomoliste. [ti rețeaua învă- 
țămîntului politic de comsomol studiază 
peste 4 milioane de tineri și tinere.

Ii?1
I Sf

S începerea și desfășurarea în bune 
ț ditiuni a camnanieî însămînfărîînr rl

*
i*
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u

dițiuni a campaniei însămînțărilor de pri
măvară. depinde în mare măsură de termi
narea reparațiilor tractoarelor și mașini
lor agricole și de calitatea lor.

Fotografia noastră înfățișează pe ufe- 
mista Vîădescu Ioana dela centrul meca
nic Gtopeni. lucrind la eboșarea cămăși
lor de cilindri. Ea depășește norma de pro
ducție cu 120 la sută.

Foto: EUG. CZIKOȘ
-------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------- -

Scrisoare către redacție

Lipsă de grijă față de om...
Intr-una din aceste zile de iarnă, cu ger 

aspru, tovarășului Ion Rîbu, din Roșiorii de 
Ve le. ; s-a '-.•.imp’.at un accident. Pînă să a- 
.-ngâ La policlinica spitalului de stat, la 
sec; a chirurgicală, scoase batista din buzu- 
r.ir ș! se legă. Din cauza frigului cana îl 
dure-, și mai tare. Ajunse la policlinică la 
ora 8.30.

— Tovarășe, dă-mi un bon pentru secția 
chirurgicală.

— Poftim, vezi La dreapta...
Luă bonul și se grăbi să intre în secția 

respectivă.
— Tovarășe doctor, am venit pentru un 

pansament Să vedeți...
— ...rir ce crez: dumneata că-s eu. soră? 

Caut-o pe dinsa. Misiunea doctorului nu 
este asta.

I” R'b-u alergi repede după toate suro
rii?. Du-erea o simțea din ce în ce mai 
mult.

— Tovarășe, unde sînt surorile, că trebuie 
să mi se facă un pansament.

Vezi, poate sînt în clădirea de peste 
. ii răspunse femeia de servici, 
ra-ișuț Rîbu , se duse în clădirea anexă 

pe nimeni. Veni

drum,
Tov

a poăxlaiicii. Nu găsi 
înapoi.

— Tovarășe doctor, 
soră și mă doare rău.

— Vino dumneata la
poate face pansamentul, chiar dacă ar fi 
aici...

ora 11, acum nu-țl

★
...Ora 11.
Tovarășul Rîbu scoase din nou un bon și 

intră în secția chirurgicală.
— Am venit, tovarășe doctor, pentru pan

sament, nu mai pot... ,
— Te rog, vino dumneata, la ora 17.
— Păi...
— Păi, ne păi, nu este sora aici. Ce vrei 

dumneata ? să-ți fac eu pansalmentul ?.
Și așa ieși în sala de așteptare a policli- 

-:c . Nu putea sta nici măcar locului și 
plecă mai mult să-și uite de durere.

Ora 17...
Găsi un alt doctor. Cu un căscat, îi spuse 

tovarășului Rîbu că sora este în farmacie. 
Aici însă nimeni.

— Nu-i nimeni in farmacie, tovarășe doc
tor.

— Eu nu-ți pot face pansamentul. îmi este 
frig, deabia am venit.

— Vă rog, atunci dăți-mi voie să dau un 
telefon.

— Poftiți, poftiți, zise doctorul.
— Alo, spitalul ?... cu tov. director Isă- 

cdscu. Alo, tovarășul Isăcescu ?... Tovarășe 
Isăcescu. aici este tovarășul Rîbu. Vorbesc 
de la policlinică. Azi dimineață mi s-a întîm- 
plat un accident. Am venit aici la ora 8,30. 
Am găsit pe tovarășul doctor Gheorghe 
Boangher. L-airn rugat să-mi facă un pan
sament și cu toate insistențele m-a refuzat. 
Pînă la urmă mi-a spus să vin la ora 11, a- 
poi la ora 17. Acum la spital e tov. doctor 
Victor Nițulescu. 
poate să-mi facă 
venit și-i frig.

In acest timp, 
secție. Dar numai după cîteva minute au a- 
părut doi doctori și trei surori. Pentru ce? 
Pentru un pansament oare putea fi făcut 
foarte bine în cîteva minute și de către o sin
gură persoană.

Dînsul îmi spune că nu 
pansamentul că de abia a

doctorul Nițulescu Ieși din

★
Personalul medico-sanitar de la policlinica 

spitalului de stat din Roșiorii de Vede ar 
trebui să-și înțeleagă cu totul altfel îndato
ririle și să dovedească o adevărată grijă 
față de om.

Corespondent
anton tudorica

In Editura pentru literatură 
politică au apărut:

C. I. GULIAN—Gîndxea social-polltică a 
lui Nicoilae Bălcescu, 154 pag.

3 lei.
• |Ce foloase au țăranii mun
citori întovărășiți, 16 pa<r, 
20 bani.

■— „Să folosim metodele înaintate 
în cultivarea porumbului", 14 

pag., 15 ban'.
— In ajutorul celor ce urmează 

cursurile serale de partid de 
la orașe și sate.

7. Politica partidului în do
meniul dezvoltării economiei 
naționale și a ridicării conti
nue a nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor 

muncii, 44 pag. 25 bani.
yi.ȘNEAKOV — In jurul problemei dia. 

societății' socialiste,lecticti dezvoltării
40 pag., 55 bani.

„Scînteia tineretului”
16 martie 1954 Pag. '
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Alegerile pentru Sovietul Suprem 
s-au desfășurat într-o atmosferă

MOSCOVA 15 (Agenpres).—TASS trans
mite : Alegerile pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. s-ău desfășurat pe întregul cuprins 
al Uniunii Sovietice în atmosfera unui ex
cepțional avint al populației. Pină la amiază, 
în orașele și satele Țării Sovietice a votat 
majoritatea covîrșitoare a alegătorilor.

Pretutindeni, alegerile pentru Sovietul Su
prem ăl U.R.S.S. au fost o vie demonstrație 
a unității de .nezdruncinat a Partidului Co
munist, Guvernului Sovietic și poporului.

La 14 martie, Moscova a îmbrăcat haina 
unei zile de mare sărbătoare. )Cu un uriaș 
avint au participat la alegeri locuitorii din 
Leningrad. Muncitorii de ia glorioasele uzi
ne ,,Kirov" și de la alte întreprinderi au vo
tat încă din ,primclQ ore ale dimineții. Pînă 
la orele 12 și-au îndeplinit datoria cetățe
nească aproape toți alegătorii din raionul 
Viborg din Leningrad.

După cum a anunț,nt corespondentul din 
orașul Sverdlovsk (Ural) al agenției TASS, 
pînă la ora 12 (ora Moscovei) în toate ora
șele șl satele regiunii Sverdlovsk au votat 
93,3 ja sută din alegători.

Onașul-ecou Stalingrad a fost pavoazat de 
sărbătoare. In cei patru ani care au trecut 
de la ultimele alegeri aici s-au .produs mari 
schimbări. In toate raioanele Stalingradului 
au apărut noi străzi largi, deafungui că
rora se înalță case mari și confortabile.

Populația orașului zVoljskii, unul din cele 
mai tinere orașe sovietice, a participat cu 
avînt la alegeri. Aci locuiesc constructorii 
hidrocentralei de la Stalingrad. In acest 
oraș au fost 12 centre de vot.

In Bielo-rusia alegerile s-au desfășurat 
pretutindeni î.n condițiile unei mari însu
flețiri. Majoritatea alegătorilor din Minsk, 
Gomel, Viteb Grodno, Brest și din alte

orașe și-au îndeplinit datoria cetățenească 
încă înainte de ora 10 dimineața. Cu mult 
entuziasm au votat și colhoznicii bieloruși.

Poporul armean a ades la 14 martie in 
organul suprem al puterii de stata U.R.S.S. 
pe cei mai buni fii și fiice ale lui. Pe listele 
de candidați figurau cunoscutul savant as- 
trofiziclan Viktor. Ambarțumian, muncitorul 
metalurgist Aslan Galoian, învățătoarea 
emerită Viktoria Daian, tinărul agronom 
Nine} Virabian și alții.

Orașul Tbilisi, capitala Gruzie: Sovietice, 
avea un aspect sărbătoresc fiind împodobit 
cu steaguri și covoare. Toată ziua pe stră
zile orașului au răsunat cîntece. In raioa
nele sătești alegerile s-aj desfășurat de ase
menea în condițiile unui puternic avînt pa
triotic.

Alegerile din republicile .Asiei centrale au 
avut caracterul unei sărbători luminoase, 
pline de bucurii. La Tașkent — capitala Uz- 
bekistanului — alegătorii au votat iu cerț 
mai mare parte inca în prima jumătate a 
zilei. Cu multă însufleți,e au participat la 
alegeri cultivatorii de bumbac din valea 
Fergana, locuitorii din străvechiul Samar
kand, petroliștii din Andijan, constructorii 
de ta calea ferată Cinrdjon Kungrad.

Din capitala Tadjikistanului — Stalina- 
bad — se transmite că aici au votat pînă 
Ia cca 12 majoritatea absolută a a egatori.or.

Oriunde s-a aflat in această zi. omul so
vietic a putut participa la alegerile între
gului popor. In conformitate cu ic-’ea elec
torală, pe vapoarele și tronurile 11? cursă 
lungă ai' fost amenajate cabine de vot. De 
pe vasele de călători și comerciale, care 
brăzdează apele mările, și oceanelor celor 
două emisfere, au sosit radiograme anunțind 
că alegerile s-au terminat chiar în primele

al U. R. S. S. 
de uriaș avînt 
ore. La 14 martie au fost în drum sute de 
trenuri de cursă lungă. In zcrli zilei, expre
sul Moscova-Pekin străbatea stepa Tra.ns- 
ba'-cală mergînd spre frontiera Republicii 
Populare Chineze. Pînă la ora 10 dimineața 
au votat toți călătorii cetățeni sovietici. Dis
poziția lor sărbătorească a fo6t împărtășită 
și de cetățenii Chinei ș; Republici: Populare 
Democrate Coreene care se inapoiau in pa
trie.

*

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS trans, 
mite:

Alegerile pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. s-au ternrnat.

Știriie care sosesc din toate colțurile țării, 
dovedesc uriașul avint patriotica alegator nr. 
Pretutindeni majoritatea alegat ril r an vo
tat încă in prima jumătate a zilei. In circum
scripțiile electoro'e d n Me-cova :n care au 
candidat G. M Malenkov, V. M. M .lot . ș 
N. S. Hrușctov și :n nun ei a -e circum-c-nl 
electo-ale din alte orașe ș: sate aproape :oț; 
alegătorii au votat pînă ia ora 15. Totuși, 
toate centrele de vot au fost deschise pină 
ora 24. Dună aceea, cum'sule electorale ac 
început numărarea voturilor.

Ziua alegerilor In L’.ri.S.S. s-a desfășura; 
ca o mare sărbătoare a ntregulu' popor. Oa
menii sovietici au intimpinat-o cu noi succe
se rema cabile în toa'e domen ie •. eții eco
nomice și cuitu ale. Prin pe iiciparea ac: va 
la alegeri, ei au demonstrat strinsa lor — - 
tate in jurul Partidului Comunist și al Gu
vernului Sovietic, hotârîrea de a-și consacra 
toate forțele înfloririi continue a Stat... 
Sovietic — bastionul păcii și prieteniei p-:?. a- 
relor.

Sesiunea Comisiei Economice O. N. U. 
pentru Europa

Lucrările celui de al Ildea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

VARȘOVIA 14 (Agenpres).—P.A.P. trans
mite :

In ședința din dimineața zilei de 13 mari 
tie a celui de al 11-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez (P.M.U.P.), 
Hilary Mine, membru in Biroul Politic al 
Comitetului Centra, al P.M.U.P. a prezen
tat un raport cu privire la punctul 3 de 
pe ordinea de zi : „Principalele sarcini eco
nomice pe ultimii doi ani (1954—1955) ai 
planului de șase ani”.

Principalele sarcini economice pe anii 
1954—1955, a spus el, sînt următoarele :

Sporirea producției agricole și acordarea 
în acest scop a unui ajutor considerabil agri
culturii :

creșterea producției mărfurilor de con
sum popular, acordindu-se o deosebită atenție 
calității și lărgirii,sortimentului acestor măr
furi ;

sporirea continuă a producției mijloacelor 
de producție, accrdîndu-se o deosebită atenție 
dezvoltării largi a unei baze proprii de ma
terii prime:

asigurarea funcționării bune a transportu
lui șj îndeosebi a transportului feroviar, co
respunzătoare creșterii .producției agrico e și 
industriale ;

o mai bună folosire a tehnicii existente și 
un important pas înainte în domeniul pro
gresului tehnic.:

sporirea continuă a productivității muncii 
pe baza tehnicii noi și a unei mai bune or
ganizări a muncii, precum și reglementire-a 
problemei folosirii brațelor de muncă, acor- 
dîndu-se o deoseh’tă atenție asigurării ce
rințelor agriculturii in ceea ce privește bra
țele de muncă ;

realizarea unei cotituri în domeniul redu
cerii prețului de cost al producției prin re
glementarea cheltuieli; materialelor și prin 
îmbunătățirea înzestrării tehnico-materiale; 
și in sfîrșit, îmbunătățirea pe această bază 
a situației oamenilor muncii prin dezvolta
rea corespunzătoare cantitativă și calitativă 
a circulației mărfurilor și prin lărgirea con
strucțiilor de locuințe, a construcțiilor comu- 
naje și de instituții pentru satisfacerea ne
voilor culturale și de tai ațe populației.

In ultimii patru ani, a declarat Mine, a- 
provizionarea agriculturii cu mașini și unelte 
agricole a sporit de 2,5 ori. Totuși nivelul 
industriei noastre de construcții de mașini 
agricole cămine în urma cererilor crescî.nde 
ale agriculturii, precum și a nivelului gene
ral al dezvoltării producției mijloacelor de 
producție și în deosebi al construcției de 
mașini.

In anul 1955 producția de jnașinl și unelte 
agricole trebuie să sporească de peste două 
ori față de anul 1953. In perioada dintre 
anii 1954.—195" indust’ia de construcții de 
mașini agricole din Pclonia va trece la pro

ducția în serie a 34 tipuri de mașini și unelte 
care pînă în prezent nu se produceau în țară

In continuare, Mine s-a ocupat de 
problemele dezvoltării producției mărfurilor 
de consum popular. In anul 1953, a spus el. 
producția globală a industriei mărfurilor de 
consum popular a sporit cu 99 La sută în 
comparație cu 1949.

Totuși, sarcinile planului de șase ani n-au 
fost pe deplin îndeplinite. Pr .ducția a nu
meroase mărfuri nu ține în mod vădit pa
cul cu creșterea nevoilor populației.

Raporto"Ul arată că în anul 1955 producția 
de carne trebuie mărită cu 17 la sută în 
comparație cu anul 1953.

Producția de lapte și produse lactate va 
spori de asemenea cu 17 la sută în compara
ție cu anul 1953. Trebuie să se acorde o aten
ție deosebită dezvoltării industriei peștelui, 
grăsimilor, produselor zaharoase, precum și 
altor ramuri ale industriei alimentare.

In fața industriei ușoare stau sarcini im
portante. In anul 1955 producția țesăturilor 
textile trebuie să sporească cu 12 la sută 
in comparație cu anul 1953. Calitatea țesă
turilor va fi considerabil îmbunătățită. In 
aceeași perioadă de timp producția țesătu
rilor de lină va crește cu aproximativ 11 
la sută, Iar a țesăturilor de mătase — cu 
20 la sută. Trebuie lărgită producția încăl
țămintei și îmbunătățită calitatea ei.

Proiectul de hotărîre cu privire la princi
palele sarcini economice pe următori: doi 
ani. a continuat Mine, prevede o schimbare 
în structura investițiilor de capital. In anal 
1955 investițiile pentru dezvoltarea agricul
turii trebuie să sporească cu 80—109%. in 
comparație cu anul 1953. cele pentru dezvol
tarea industriei mărfurilor de consum popu
lar cu 25%, pentru construcțiile comunale cu 
30—35%, pentru construcția de instituții 
pentru satisfacerea nevoilor culturale și de 
■trai — aproape cu 35%. Pro:ectu! de hotă
rîre cu privire 'la principalele sarcini econo
mice pe anii 195-1—1955. a menționat Mine, 
prevede sporirea productivității muncii în 
comparație cu anul 1953. după cum urmea
ză: în industrie aproximativ cu 16%, în 
construcții cu 16%. în transportul feroviar 
cu 8%, îo gospodăriile agricole de stat cu 
20%. Principala pîrghie pentru sporirea pro
ductivității muncii este întrecerea socialistă. 
Una din sarcinile noastre cele mai importan
te este de a acorda un ajutor multilateral 
dezvoltării întrecerii, de a organiza și spri
jini inițiativele creatoare ale oamenilor mun
cii.

Actualul congres, a subliniat Mine, trasea
ză sarcina de a se obține în decurs de doi 
ani creșterea salariului real al muncitorilor 
și a veniturilor țăranilor muncitori cu 15— 
20%, a schimbului de mărfuri cu aproxima
tiv 25% în comparație cu anul 1953.

Acestea, sînt sarcini mari ș: p'.ine de râs 
pundere. La noi există toate condiții'e ne
cesare pentru înfăptuirea acestor sarcini.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — P.A P. 
transmite :

In ședința din seara zilei de 13 m3--
a celui de al Il-lea Congres ai Parf.cu o 
Muncitoresc Unit Polonez (P.M.U.P.I 
avut I c discuții ia raportul lui H. M

K Dombrovski, ministrul comerțului -x 
terior, a subliniat in cuvxitarea sa reli 
uriaș pe care ii are in in.lorirea țârii c a 
borarea frățească cu Uniunea Sovietică ș: c. 
țării» de democrație populară.. Despre în
florirea capitalei polone a vorbit E. A >reci : 
președintele Prezidiului Radei populare oră
șenești din Varș: via

In cadrul ședinței au mai luat cuvtotj 
L. Kwiatkowski, secretar al organizație: :- 
partid a uzinei de tractoare „Ursus". 
Hofman, ministrul Industriei alimentare ș 
alții.

Participanții la Contres au fost saluta'.! 
de Georges Vandenboom. membru al Bi'-- 
lui Politic al Partidului Comunist din Bel
gia.

Delegații Ia Congres au ascultat cu o de
osebită atenție salutul din partea Confiatu
lui Central al Partidului Mixtcii din Gtree»

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — P A P 
transmite:

In ședința din 14 ma-tie a ce’ui de a 
II lea Congres a! Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez au con’:- jat dezbate- e ye 
marginea celui de ai 3-’-a ojrct de pe -r- 
dinea de zi ..Principatele sare ni ecxm.xr't?» 
pe ultimii doi am (1954 și 1355) a; ? -iri 
de șase ani”.

Wladyslaw Dworakcvs'ii. secret ■- al Com - 
teiului Central" al PartiiUz: Mz-trr-*es«. 
Unit Polonez. a analizat problemele p-o.zr- 
ției mărfurilor de consum popri ar. El a 
yatat că in anii puterii populs-e rr--»._<•.:• 
mărfurilor de larg consum a crescut con
siderabil.

Ministru! industriei chimice, Bries'aw Rj- 
minski. a vorbit despre măsuri e în4-•*?'.»te 
spre as:gurarea unui avînt a! orn.!»-;>: de 
îngrășăminte artificiale pentru nevoile agri
culturii

Pariicipanții la Congres au ascultat cu 
mire atenție telegramele de salut ac-esate 
celui de al 11-lea Congres el Part.:, m 
Muncitoresc Unit Polonez de Partidul Mun
cii din Vietnam și de Partidul Comunist din 
India.

Aino Aaltonen, președintele Partidului 
Comunist din Finlanda, și Willy Moon, 
membru al secretariatului conducerii centrale 
a Partidului Comunist din Germania, au 
transmis Congresului saluturi din partea 
partidelor lor.

GENEVA 15 (Agerpres). - TASS trans
mite:

Cea mai mare parte a ședinței din 13 mar
tie a cele: de a 9-a sesiuni a Comisiei eco- 
r.< ~ ce pentru Europa a fost consacrată dis- 
cu.ar'i propunerii reprezentantului Poloniei. 
I- z’.z-Suchy. pr vitoare la invitarea unor de- 
■egaț: ale R. D Germane și Republicii Fe- 
deru.e Germane la lucrările Comisiei.

Mcvîndu-și propunerea, reprezentantul 
iP l ii:ei a subliniat roiul important pe care 

are Germania in colaborarea economică a 
ț r • - europene, precum și faptul că repre- 
. - .:nțil Republicii Democrate Germane și 

R.rutlieii Federale Germane participă la 
. ■■ ■■.<• a diferite cornițele ale Comisiei cco-
- Ic-z O.N.U. pentru Europa. *
?’ sprijinul aceste: propuneri s-au pronun-
• reprezentanții U.R.S.S.. R.S.S. Ucrainene, 

o >"Iei, Cehoslovacie’, Romln.ei și lugo-
. s.avieî.

R-.-prezentanțij țărilor vest-europene au 
nevoiți sa recunoască importanța parti-

■ ■ reprezenianȚIor celor două părți ale
ei la lucră’ile Comisiei. Ei au ob:ec- 

•••. ~'3 împotriva propunerii Poloniei, invo- 
I c'nd motive juridice și politice care ar îm- 
jr clica rezolvarea favorabtlă a acestei ches-

î'aprezentantul U.R.S.S.. P. N. Kunrktn, a 
mat că necesitatea atragerii Gcmaniei 

•jcrăr e Comisiei economice pentru Eu- 
este in afară de orice îndoială. Această 

" C:state, a spus el. este determinată de io- 
<•. de importanța pe care o are în eco

nomia Europei Germania cu populația ei de 
-. ,_e (je ngnțenș cu industria ei pu-

— c dezvoltata. R. D Germană, a arătat in
■ ■ *t:—,:.-.re KumiVn, are legături comerciale

39 de țâri, Inc'jisiv țări din Europa occl- 
■n'a ă Republică Federala Germană și-a 
i’g t de asemenea considerabil comerțul

I exterior nAiHtm i ani.
în legătură cu aceasta a spus reprezen

tantul soviet’c, atragerea Germaniei la o 
nart'c pare economică directă in cadru! Co- 

i —. s ei economice pentru Europa dobîndeș’e 
"semnalate deosebit de actuală. Din punct 

de ve-iere economic, lipsa Ge-manie; din a- 
. ;--.i o.-garizație. men:tâ să contribuie la 

| elaborarea economică pe întreaga Europă 
- : noate fi justificați. înainte de unif:carea 

iGemua-riel la lucrările Comisiei economice 
-",."u Europa trebuie atrași reprezentanți 
: t a! R D. Germane, cît ș: al Republicii 

Federate Ge'tnane.
arf jre a'gumente convingătoare 

,’- pt':.a propunerii Poloniei și ne dorind 
••uf»ti să adepte fâț'ș o pczȚie negativă 

- Je nv’tarea Ge-manie' la lucrările Cc- 
i~i ' economice O.N U. pentru Europa, re- 
-•e: -•.’.nț:’ Statele- Unite a'e Americii ți 

ritorva târî vest-europene au cerut oa pro- 
--r--: a P?>- e să nu fie pasă la vot. 
Comisia a adontat rezoluția prezentată de 

de’egețla Sned’ei care prevede să nu se pună 
'a vc.- propunerea Polon ei. tar textul aceste: 
șo nn-eri ș‘ darea de seamă asupra dezba- 

I e'ilor :n această p-ob’emă să fie inclu«e in 
i -aportul pe care Comisia îl va prezenta Con* 

.1. economic și social ai O.N.U.

In legătură cu această rezoluție a Comi
siei, reprezentantul U.R.S.S., Kumîkin, a fă
cut următoarea declarație: „Delegația Uniunii 
Sovietice regretă că reprezentanții Statelor 
Unite și ai cîtorva țări din Europa occiden
tală nu au sprijinit proiectul de rezoluție po
lonez, lipsind astfel Germania — R. D. Ge"- 
mană și Republica Federală Germană — de 
posibilitatea de a participa ia examinarea 
unor probleme importante privind colaborarea 
economică, care se discută la actuala sesiune 
a Comisiei economice O.N.U. pentru Europa. 
Aș vrea să relev că delegația Uniunii Sovie
tice nu poate considera o asemenea atitu
dine fată de problema participării Germaniei 
la lucrările Comisiei economice ca fiind justă 
și corespunzătoare sarcinilor dezvoltării cola
borării economice a țărilor europene”.

Delegația sovietică își exprimă speranța că 
această problemă va fi rezolvată favorabil în 
vjîto-ui apropiat.

Președintele sesiunii a dat apoi citire unei 
scrisori a delegație; R. D. Germane.

Delegația R. D. Germane, se spune în scri
soare, își exprimă regretul că nu are posibili
tatea de a participa la lucrările celei de a 
9-a sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pen
tru Europa care examinează probleme impor
tante ale colaborării economice între țările 
europene. Guvernul R. D. Germane a decla
rat în repetate rînduri că este gata să între
țină cu toate țările relații economice și co
merciale bazate pe egalitate de drepturi și 
resnect reciproc.

Rep-ezentantul Angliei a făcut propunerea 
neîntemeiată ca textul acestei scrisori să nu 
fie inclus în protocolul ședinței. Totuși, în 
urma discuțiilor, el a fost nevoit să retragă 
această propunere.

Sesiunea a continuat apoi să discute a.cti- 
v:totea Cnm:tetu'.ui pentru dezvoltarea co
merțului exterior și rezoluția prezentată de 
de'e~aț:a sovietică î;i această chestiune in 
ședința din 12 martie.

La discuții au luat parte reprezentanții 
An?l:ei. Norvegiei. Suediei și Belgiei. Toți 
vnrb’tnriî au subliniat importanța dezvoltării 
relațiilor economice cu Ujiiunea Sovietică și 
țării? din Europa răsăriteană ș* au relevat 
interesul deosebit pentru conferința experți- 
Icr m comerț, care va avea loc în aprilie 
a. c. le Geneva.

Reprezentantul Angliei a prezentat un pro- 
iect de rezoluție la baza căruia au fost 
puse dună ctim a decla'at el ideile proiec- 
’ului de rezoluție sov’etic. Spre deosebire 
însă de acesta din urmă, proiectul de rezo 
1’j‘îe a Angl:e! nu prevede să se fixeze 
da* a convocării Com’tetu'ui pentru dezvol
tarea comerțului exterior, ci să se propună 
src-etarulul executiv al Comisiei econom'ce 
O N.U. pentru Europa ca după terminarea ce
lei de a doua consultări a experțdor în p-o- 
bleme'e comerțului, să se ceară părerea gu- 
vernelnr interesate în ceea ce privește opor- 
tunitatea convocării Comitetului în inle-valui 
dintre sesiunile a 9-a și a 10-a ale Comisiei 
economice O N.U. pentru Europa.

Discutarea acestei probieme va fi conti
nuată în ședința din 15 martie a Comisiei.

Vie împotrivire în Italia 
fală de „comunitatea defensivă europeană"

ROMA 15 (Agerpres). —
Zo~_l „Unita* â pub’icat un comentar 

iespre preria zi a discurilor publice privind 
ssoeclele jaridice ale tr«tatulu- privitor la 

z3 tajea defer-sr»ă earooeana". Această 
; discxrie a toe4 erganxată de un cooitet 
?;:-: al alcât'- t <fcn poîr.:cen: și juriști.

Disczțta la caze au luat parte numeroși 
. jur^șt* ș personal judecătoresc de diferi.e 
coav-.ger: politice din toate orașele Italiei, 

j t -. -cui ca rapxtul lui Giuseppe Nitti 
N:: : a ca rtat ^comun atea defensivă eu- 
■ urepl o „anomalie din punct de

| vedere constituțional și juridic'*, care tre- 
f.e d'tau.ată pe larg chiar și pentru 

I fapte . erari. conștient de grava prî- 
"n?_rie p* care o implkă această comuni
tate pentru via(a ș- independența naținnii, 
nu a socerit de cmilnța să comunice pînă 
ri prezert tt mic in legătură cu aceasta ș’ 

‘ nu i puri rat nici textul oficial al treta-

N.tti a soMn’at că p'.r.ă și pactul atlantic, 
i care videază serios L-.dependența naționa'ă, 
î Jă Italie dreptul de a se retrage din Uniu- 

uea A:*a*t.:ă ia timp ce „corn un. ta tea de

M

Conferința organizației comsomoliste 
a regiunii Moscova

Procesul unor dușmani 
ai poporului maghiar

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS trans
mite .

La 12 martie și-a terminat lucrările con
ferința organizației comsomoliste a regiunii 
Moscova. Delegații care .reprezintă peste un 
milion de comsom-oliști din Moscova și re
giunea Moscova au făcut bilanțul activității 
multilaterale a organizațiilor comsomoliste 
în perioada la care se referă raportul.

Raportorul Haldsev, secretar al Comitetu
lui din Moscova al U.T.C.L. din U.R.S.S., 
și cei care au luat cuvîntul la discuții au 
vorbit despre faptele glorioase și despre ini
țiativa creatoare a tineretului. Comsomollștii 
din regiunea Moscova și-au însușit ca pro
pria lor cauză sarcina trasată de Partidul 
Comunist și Guvernul Sovietic în ceea ce 
privește avîntul vertiginos al agriculturii și

sporirea producției mărfurilor de consum 
popular. Peste 50.000 de tineri și tinere din 
capitală și din regiune aii hotărît să parti
cipe la valorificarea păminturilor virgine și 
înțelenite. Cîteva mii de tineri entuziaști 
din Moscova au și plecat în Siberia, Kazah- 
stan, Ural și regiunea Volgăi. Comsomol știi 
din regiune își îndeplinesc cu succes anga
jamentul de a pregăti' pînă la primăvară 
200.0000.000 ghivece d.e turbă cu mraniță 
pentru cultivarea răsadurilor de legume.

La conferință a fost ales un nou comitet 
al organizației regionale din Moscova, pro- 
cedindu-se de asemenea la alegerea delega- 
ților pentru cel de al XII-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist-Leninist din 
Uniunea Sovietică.

Noi presiuni americane asupra Franței
PARIS 15 fAgerpres). —
Ziarele relatează că ambasadorul american 

în Franța. Dillcn, care s-a înapoiat din con
cediu, l-a vizitat de două ori pe ministrul 
francez al afacerilor externe, Bidault. Deși 
cercurile ofic ale încearcă să prezinte aceste 
întrevederi drept „vizite de curtoazie”, presa 
pariziană nu este înclinată să împărtășească 
acest punct de vedere.

Comentatorul de politică externă al ziaru
lui „Paris Presse L'Intransigeant", Maurice 
Ferro, scrie că în cazul de față este vorba 
pur și simplu de o nouă presiune a S.U.A. 
asupra Franței în legătură cu două dintre 
cele mai acute probleme: „armata euro
peană” și războiul din Indochina.

Referindu-se la afirmațiile unor cercuri o- 
f ciale că între Dillon și Bidau’.t a avut loc 
,,un schimb general de păreri", Ferro scrie:

„Scîntela tineretului"
Pag. 4-a 16 martie 1954

„In spatele acestei frazeologii diplomatice 
se ascund două chestiuni care provoacă ne
liniștea diplomației americane : comunitatea 
defensivă europeană și problema indochine- 
ză“. Dillon i-a repetat lui Bidault că Casa 
Albă și Departamentul de stat al S.U.A. se 
tem de o aminare pe o durată nedeterminată 
a dezbaterilor din Adunarea Națională asu
pra ratif cării trata talul cu privire la comu
nitatea- defensivă europeană. Comentatorul 
subliniază că, după cum a declarat Dillon, 
conducătorii politicii externe amer cane spe
ră că „guvernul francez este gata să depună 
toate eforturile pentru ca dezbaterile să în
ceapă într-un viitor cît mai apropiat".

Din articolul lui Ferro reiese că guvernul 
S-U-A. încearcă să „rezolve” problema in- 
dochineză într-un mod care nu va cores
punde nicidecum năzuințelor naționale ale 
popoarelor din Indochina.

La rîndul său, ziarul „Le Monde" pune în 
legătură întîlnirea dintre Dillon și Bidault 
cu eforturile S.U.A. și ale lui Adenauer, 
„oare vor ca Franța să ratifice tratatul de 
la Paris înainte de conferința de la Geneva".

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — M.T.I. 
transmite:

Organele securității de stat ale Republicii 
Populare Ungare au arestat pentru acțiuni 
antistatale și antipopulare pe Gabor Peter, 
fost șef al direcție: securității de stat, pe 
Gyula Decsi, fost ministru al Justiției al 
Republicii Populare Ungare, pe Istvan Ti
mar, fost șei al serviciului principal al mi
nisterului și pe alții.

Instrucția judiciară a stabilit că Gabor Pe
ter șl comp'icil lui, dintre care mul;: s-au 
strecurat în funcții înalte, ascunzindu-ș cri
mele din trecut și abuzînd de funcțiile de
ținute de ei, au săvirșit grave infracțiuni 
antistatale și entipjputae.

In urma instrucției judiciare, a deoozițîilor 
martorilor, a probelor materiale ș: a de
clarațiilor acuzaților, tribunalul militar in 
fața căruia procurorul general a dat citire 
actului de acuzare prin care acuza; i se iac 
vinovați de săvârșirea crime -- susmențio
nate, a condamnat pe Gabor Peter la 
închisoare pe viață cu lipsirea drep
turilor politice și confiscarea întregii a- 
veri; Gyula Decs: a fost condamnat la
9 ani Închisoare cu lipsirea pe t:rnp de
10 ani de drepturi politice S confiscarea a 
50% din avere; lstvan Timar a fost con
damnat ța 11 eni închisoare cu ipslrea pe 
timp de 10 ani de drepturi politce și con
fiscarea intreg:i averi. Ceilalți acuzați au 
fost condamnați la închisoare pe diferite 
termene. Sentința este fără drept de apel.

----- •------

Scurte știri
• Secretarul genera! a! O.N.U. Hammar- 

skjoe'd, care se află la Stockholm, a decla
rat la o conferință de presă care a avut loc 
la 21 marEe, că conferința de ia Berlin a 
miniștrilor afacerilor externe al ce'.or patru 
puteri este „extrem de prețioasă din punct de 
vedere ai O-N.U-".

o După cum relatează ziarele din Berlinul 
occidental, președintele de ka Bonn, Heuss a 
numit pe fostul diplomat liitlcrist Pfeiffer ..ob
servator permanent” a! Renub'ic • Bonnului 
pe lingă Organizația Națiunilor Unite.

După cum reese din relatările presei, în 
cercurile diplomatice ale O-N U. această nu
mire a stirnit indignare

Cultura fizică și sport 

Turneul internațional 
ele ^ah al ti. T. ti.

Ieri s-a desfășurat în sala teatrului C.C.& 
partidele din cadrul rundei a 11-a a Tur» 
neului internațional de șah al R.P.R.

O frumoasă partidă a jucat reprezentan
tul nostru Dr. Troianescu în întîlnirea sa cu 
campionul R.P. Ungare, Șandor. Dr. Troia- 
nesoua jucat deosebit de inventiv la începutul 

' partidei aplicînd în deschiderea „Scoțiană" o 
| idee a maestrului sovietic Kopaev. El și-a 
I surprins adversarul și a cișllgat la mutarea 

14 o figură, iar la mutarea 2b, parada.
In partida Szabo—Wade, încă din deschi

dere, fără a face rocadele, ambii jucători au 
■pornit un atac puternic. Szabo avea la un 
moment dat doi pioni in plus. Adversarul 
său a recîștigat însă un pion și la întreru
pere, deși reprezentantul nostru stă mal 
bine, Wade are totuși șanse de remiză.

Nejmetdinov a sacrificat un pion în par
tida sa cu Ciocîltea în cadrul apărării ce'.or 
doi cai. Maestrul sovietic și-a consolidat po
ziția obținînd un puternic atac asupra rege
lui, reușind apoi să cîștige o frumoasă par
tidă. .

Partida Kluger—O’Kelly s-a dat remiză.
Sliwa și Pachtnan au dus o luptă pozi

țională în apărarea Grtinfeld, care s-a terni- 
nat cu victoria maestrului ceh.

In partida Holmov—Paoli lupta s-a dat pe 
aripa damei, unde ambii jucători au obținut 
cite un pion liber. Albul a ciștigat pionul 
advers și manevrînd cu exactitate a cîștigat 
partida la mutarea 47.

Stahlberg a avut avantaj in deschidere 
la partida cu Volculescu. Acesta din urmă 
insă, printr-un sacrificiu interesant de pion 
a echilibrat poziția. Continuind insă greșit 
după aceea, Voiculescu a permis pătrunde
rea figurilor adverse în poziția sa și a .pier
dut partida la mutarea 40.

Partida Furman-Filip s-a întrerupt într-o 
poziție complicată. De asemeni s-a întrerupt 
și partida Korcinoi—Bălanei.

in clasament conduce Pacliman și Nejmet
dinov cu S'/î puncte.

E. RE1CHER 
maestru al sportului

La startul crasului 
„Să îhtîmphiăm 1 Mai“

Crosul, organizat de colectivul sportiv .Re
colta Paster" a constituit un bun prilej de 
verificare a posibilităților atleților bucuroș. 
teni și mai ales a stadiului de pregătire a 
atleților fondiști sau demifon<l:ști, care nu 
au putut să participe la concursurile de sală.

Întrecerea seniorilor s-a încheiat după 4.000 
de metri cu victoria lu.i Puică loan (Sovroin- 
const'ucții) arătînd formă, bună ce o deține 
acesta in alergările de cros pe teren variat 
Pe locul II s-a clasat Dumitru Bărdău (Di
namo) urmat pe locul III de Emarc Gyar- 
mati (C.C.A.).

La senioare după 1000 de metri prima a 
trecut linia de sosire Maria Mielea (Știmțiț 
I.C.F.) urmată de Maria Spătaru (Rezerve.e 
de munca) și Georgeta Mo,05 (Metalul).

Primii 3 clasați din f'ecare probă au fost 
premiați după terminarea întrecerilor.

★

fensivă europeană" ar încătușa statul ita
lian pe o perioadă de 50 de ani. El a ară 
tat ca o adevărată unire a Europei este po- 
stbiiă numai în condițiile recunoașterii co- 
ex steoțe: pușnice a tuturor națiunilor eu- 
r cere deoarece există și o econom e euro
peană care nu poate să se încadreze in co
drul îngust al „comunității" prevăzut in 
tratat •

Saverio Brlgante, fostul președinte de o- 
noare al Înaltei Curți de Casație, a declarat 
de asemenea că acest tratat contravine nu 
numai constituției Italiei, ci și Cartei 
ON U., care stabilește că numai Consiliul 
de securitate poate să încheie acorduri pri- 
v.t+are la dislocarea trupelor și la alte mă
suri militare urgente.

Juristul Domenico Rizzo (socialist) a ară
tat că tratatul cu privire la „comunitatea de
fensivă europeană", este in contradicție cu 
constituția din mai multe motive.

Prof Gustave lngrosso, fostul președinte 
Ia Curtea de conturi a subliniat că „comu
nitatea defensivă europeana", nu numai că 
este in contradicție cu constituția Italiei, 
dar amenință însuși statul național italian.

„Sîntem îndrăgostiți și săraci"

Pe malul lacului Herăstrău s-au întrecut 
duminică dimineața tinerii sportivi din co
lectivele „Progresul S.P.C." Trust-Construc- 
ții București. De asemeni s-au prezentat in 
concurs toți componenții echipei de rugby 
„Progresul”, care au concurat in cadrul pro- 
Oei de 3000 m. seniori.

lată rezultatele înregistrate:
1000 m. senioare: Lidia Enaehe, Elena Da- 

ragiu și Ecaterina Diaconu, toate de la colec
tivul sportiv T.C.B.

1500 m. juniori: Niculaie Niculaie, Cons
tantin Dima și Dumitru Pădureânu, de la 
același colectiv.

In proba de 3000 seniori locul I a revenit 
lui Spirudan, urmat de Nitu Vasile și Arald 
Tămășescu.

Știri sportive
• Pe stadionul Locomotiva din Arad s-a 

disputa: dumiiiivă ui.miul joc din caoruj tur
neu.ui de cailiicare :n campionului catego
riei A la fotbal. In fața a 10.000 ne specta
tori s-au întilnit echipele Spartac Bucu-eșu 
și Progresul Oradea. După 90 de minute de 
luptă dirză, desfășurată in limitele unei per
fecte sportivnați, întîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate 0—0.

In urma'acestui rezultai, au obținut cali
ficarea echipele Progresul Oradea, clasată pe 
primul loc ai turneului cu 5 puncte și Me
talul Cîmpia 1 urzii cu 4 puncte. Spartac 
București a ocupat locul trei cu 3 puncte.

• Campionatul de fotbal pentru echipele 
de categoria A va începe duminică 21 mar
tie. in prima etapă a competiției se vor dis
puta următoarele întilnlri:

București: Locomotiva Grivița Roșie — 
Locomotiva Tg. Mureș : Cluj: Știința — Di
namo București ; Oradea : Progresul — Mi
nerul — Petroșani; Timișoara: Locomotiva— 
Metalul Cîm.pia Turzii; Arad: Flamura 
Roșie — Dinamo Orașul Stalin ; Hunedoara: 
Metalul — Știința Timișoara ; Ploiești: 
Flacăra — C.C.A.

Tot duminică vor începe și primele jocuri 
ale categoriei B. (Agerpres).

pură", nici nu vor putea 
locui sub acoperișul palavre
lor despre bunăstarea ameri
canilor nici nu-și vor putea 
crește copiii in elegantele pa
late oglindite pe celuloidul 
filmelor hollywoodiene.

Charles și Jo.ce doreau 
insă să rămină uniți. Dispe
rarea ii cuprindea in lanțuri
le ei neiertătoare. Și in Ja;a 
lor nu s-a mai deschis decit 
o singură perspectivă, de
altfel ultima; moartea.

Drama celor doi tineri a- 
mericani reamintește sjirșitul 
tragic al dragostei dintre 
Romeo și Julieta.

„.Trupurile lui Charles 
Jones și Joice Fulmer au fost 
găsite scăldate in singe, la 
un colț obscur al orașului 
Port-Jeriis. Raportul poliției 
scria sec; alături de ca
davre două obiecte: o cara
bină și un bilet care conținea 
următoarele rînduri:

„Ne-am luat viața pen
tru că sîntem îndrăgostiți și 
săraci. Nu putem să ne căsă
torim și de aceea am hotărît 
să rămînem uniți pentru 
totdeauna”.

Cuvinte simple, obișnuite, 
izvorite din inimă. Desigur 
că nu au strălucirea versuri- 
lo' lui Shukespeare. Ele sini 
insă impresionante. Căci dacă 
nefericirea lui Romeo și a 
Julietei are drept cauză rău
tatea cîtorva oameni, in 
schimb drama vieții lui 
Charles și a Joicei își au ră
dăcinile in care au trăit in 
societatea capitalistă, care 
socotește omul o valoare co
mercială oarecare. <

Acei ce u-au impins la 
moarte pe cei doi 'îndrăgos
tiți, pumnul de miliardari a 
mericani, vor da 
leală

Versurile lui 
sint mereu mai

e tDcnl cântecului meu, cu toate astea cit de 
urare este: e Omul simplu.
Suma: pe el II cînt, spre uzul Lumii Noi

fatal faptul că au trăit 
Port-Jerzis, — undeva 
Statele-U rute.

Amindoi 
torească. Săptămină după 
săptămină 
ban, doar 
să 
necesare 
cine a citit 
șoarect scris 
cină Steinbeck vedea și scria 
adevărul, injelege ce înseam
nă munca pe plantațiile din 
Statele Lnite. înțelege ce în
seamnă pentru Charles viața 
grea, de rob, de fiece zi. 
Trudă de la răsăritul și pină 
mult după asfințitul soarelui: 
de hrană suficientă nici tor- 
bă nu putea fi.

Dar in viața întunecată a 
lui Charles, dragostea față 
de Joice era un izvor de lu
mină. Iubirea le dădea spe
ranțe.

Charles nu era însă sin
gur pe iume. Avea de ingri- 
iii un frate mai mic, încre
dințat lui de tind amindoi 
rămăseseră orfani. Acesta se 
imboinăzi grav. Desigur că 
nu putea fi vorba de asisten
ță medicală gratuită. Așa că 
fiecare Zi de boală insemna 
nor cheltuieli, insemna de
părtarea cu incă o zi a mult 
visatei căsătorii. Din micile 
economii nu mai rămăsese 
nimic. Charles și Joice nu se 
puteau căsători. Charles știa 
Că proprietarul plantației va 
strînge incă multe recolte, că 
el va mai trudi ani și ani, da> 
nu-și va putea st'inge banii 
necesari feriarii. E prozaic 
să alături fericirea șt banii, 
dar Charles și Jcrce știau că 
nu vor putea m-.nda niii car
iile care cintă „dragostea

Mă gîndesc Ia opinia 
La cuvîntul grav și răspicat pe care și-l va spune mai 

curînd sau mai tîrziu (va fi tăios, 
hotăritor și sigur!) S. BRAND

De cind VktVncn a scris 
aceste, versuri pe Hudson a 
ctrs r-.„. j apă. de multe ori 
au fost culese roadele de pe 
cimtvie ă.r. Illinois, dar șt 
Cfcarirr Jones ft Joice Ful- 
•—r — oomgfii ssmpB —

'aii de marele

Pennsylvania se 
ei cincimi 
ducțet 

in \ezc- 
toJ —iar 

are ne- 
prezentare 

bogățu w- 
amencan 

~La acestea am avea de adău. 
gat doar titera cuvinte, po
vestea celor doi oameni si n- 
pii: el Charles, ea Jtnce. El: 
muncitor ag'icoi ; lirsta : in 
ju'ui lui JO,

Ea : nu i se cunoaște 
seria : tir sta 17 ar.i.

— Doi oameni simpli, 
neri amindoi. Se iubesc, 
sigur că pină aci nimic 
este deosebit. Căci dacă i 
rii sint diferiți dună 
după gusturi. — unuia 
Ital.a ii plac șepcile 
guiețe studențești, celui 
tr-u.n canton elvețian shul, ti- 
nă'ului din Budapesta vinul 
de Tokai sau studentului din 
Boston basse-baliuE ei 
insă comun, puterea de 
iubi, de a
Drag ost^a nu ține semna de 
latitudine sau longitudine

Dar dacă dragostea sți- 
deiză crordunate'e geogra
fice, in schimb cei ce iubesc 
nu uită unde trăiesc. Căci lui 
Charles și Joice le-a fost

in:r 
a Sîatel 
Jersey 
Nev - Yc 
voie de 
Despre < 
bește orice ghid

raga pra 
Bor
ie czdn 

^kul r.u 
vreo

^:es:e

me-

Ti 
De- 
nu 

tine- 
fi e.
din 

iun- 
din-

au 
a 

visa fiîn[a d'agâ

în 
in

visau să se căsă-

adunau ban cu 
vor reuși odată 

încropească cele strict 
unei căsnicii. Și 

.Oameni și 
pe vremea

odată soco-

Whitman 
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Spectac ole
Marți 16 martie 1954

TEATRE : Teatrul de Stat de Operă și Ba
let : Gianni Sch.chi și divertismente de ba
let ; Național „1. L. Caragiale” (sala Slb- 
dio) : Ultima oră ; Național. I L. Caragiale” 
(sala Comedia) : Fata lără zestre ; Teatrul 
de Stat de Operetă. Casa cu trei fete; Mu
nicipal : Pădurea ; Tineretului: Inșir-te măr- 
gărrte ; Armatei (B dul O-ral Magheru) : De 
partea cealaltă ; Armatei (Cal. Io beptem- 
orre) : Vlaicu Vodă , Muncitoresc C.F.R. (Giu- 
leștr) : Piatra din casă și chirița în provin
cie ; Studioul actorului de film ,,C. Noitara” : 
Familia. Ansamblul de estrada: Fără mă
nuși.

CINEMATOGRAFE : Patria, București, Ele
na Pavel, Libertății : Un pichet în munți ; 
Republica. I. C. Frimu : O scrisoare pierdu.ă; 
Inrrațirea între popoare, Lumina : Lupta pen
tru viață; Maxnn Gorchi matineu: Filme 
pentru cei mici , după amiază • Vitamina in 
zootehnie, Pionicria nr. 10 Fedia Zaițev , Vic
toria : Cuceritorii aerului ; Timpuri Noi : Con
ferința de l.a Berlin a miniștrilor de afaceri 
externe ai U.R.S.S, S U.A., Angliei ți Fran
ței, Jurnal Sovietic nr. I, Parcul natural din 
Beiovesc, Crăița și cei șapte viteji , Oh. Doja: 
Balada Siberiei , Al Popov: Africa seria li-a; 
8 Martie : Luptătorii poporului. Cîntecul pree- 
riei ; Vasile Roaită : China primește ansam
blul R.P R ; Cultural : Arena ' celor curajoși; 
Grivița : Voipone ; C David : Nu-i pace sub 
măslini , Al Sabia: Barbarii, Flacăra: Re
țeaua morții : I. VTadimirescu : Zile și nopți; 
Arta : Corma Scnmidt ; Popular : Liuuov .â- 
rovara : M Eminestiu : Bă.ălka din golful Ca- 
liacra (Amiralul Ușacov, seria i a) ; Miorița: 
Comoara, din insula păsărelelor ; Moșilor : 
Nunta lui Crecinscln ; 23 August : Fiica regi
mentului : Donca Simo : Atacul caravanei; 
llie Pintilie ■ Mîine se va dansa pretutindeni ; 
8 Mai : Invazia ; Volga ■ Avantgarda de sa
crificiu , I Mai : inimi d? aței ; N. Bălcescu: 
Apărătorii patriei ; Rahova . Magazin de sta; ; 
Olga Bancic : Micul partizan.
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