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CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE
ÎNTREGULUI POPORCAUZA

civile în favoarea celei de armament, la 
scăderea puterii de cumpărare a maselor 
ca urmare a creșterii prețurilor și a scă
derii valorii reale a salariului, la șomaj.

Dacă cursa 'înarmărilor aduce maselor 
muncitoare din țările capitaliste mizerie 
ea înseamnă pentru miliardarii din Wall- 
Street și City izvo,r de nesecate profituri 
Aceștia sînt tocmai cei interesați în men
ținerea încordării internaționale, cei care 
dictează în fapt linia politicii multor di- 
plomați din țările capitaliste.

Amestecul și presiunea cercurilor agre
sive americane au devenit atît de evidente 
și brutale incit au determinat pînă și unele 
cercuri burgheze vest-europene să ia pozi
ție împotriva cursei înarmărilor impusă de 
Wall-Street. Astfel deputatul laburist Tom 
Driberg a declarat, nu de mult, că Statele 
Unite „au aruncat Anglia și celelalte țări 
occidentale în mizerie, impunîndu-le o re- 
înărmare care depășește considerabil po
sibilitățile lor edonomice".

Dar nu numai în Anglia ci și în a'te 
țări vest-europene răsună glasurile oa
menilor politici lucizi care își dau seama 
de efectele dezastruoase ale cursei înar
mărilor. Chiar ministrul danez al finanțe
lor, Kampmann, a declarat recent că țara 
sa suportă acum cele mai mari cheltuieli 
militare din întreaga sa istorie. El a de
clarat în continuare că „așteaptă cu nă
dejde ziua cînd ele vor putea fi reduse"

Ce împiedică oare pe guvernanții occi-

Flecare schimbare de anotimp aduce și 
frămîntare omului. Nu e vorba numai de 
îmbrăcarea sau dezbrăcarea hainelor groa
se ci de ceva mai profund care ține de 
sufletul fiecăruia. Și dacă iarna sau toain 
na sînt privite de unii cu antipatie, în 
schimb primăvara nu are decît prieteni

Bucuria, speranța, dragostea au ales 
parcă drept tovarăș — primăvara. 
Tocmai de aceea această primăvară a întă
rit speranța încolțită în inimile oamenilor, 
credința că omenirea poate și trebuie fe
rită de războaie, poate și trebuie să pună 
frîu semănătorilor de moarte imperialiști

in comunicatul final al conferinței de la 
Berlin oamenii cinstiți au întrezărit posi
bilitatea reglementării definitive a pro
blemei coreene, a stingerii războiului din 
Indochina. Ei au citit cu bucurie partea 
din comunicat'în care se spune că guver
nele celor patru mari puteri „convinse că 
rezolvarea divergențelor internaționale ne. 
cesară pentru stabilirea unei păci trainice, 
ar fi în însemnată măsură ușurată prin- 
tr-un acord de dezarmare sau cel puțin de 
reducere însemnată a înarmărilor, vor a- 
vea în viitor un schimb de păreri pentru a 
contribui la soluționarea cu succes a aces
tei probleme după cum prevede punctul 6 
din rezoluția dela 28 noiembrie 
Națiunilor Unite".

După cum se știe chestiunea 
cursei înarmărilor a fost adusă în 
conferinței ț de la Berlin de delegația 
Uniunii Sovietice, care a răspuns astfel' dentali să opereze reducerile despre care 
dorinței popoarelor dornice să se scuture 
de împovărătoarele cheltuieli pentru înar
mare. Propunerile făcute de delegația so
vietică erau precise, concrete prevă- 
zînd convocarea încă în cursul acestui an 
a unei conierințe mondiale pentru redu
cerea generală a înarmărilor. Desigur că 
hotărîrea adoptată nu este pe deplin sa
tisfăcătoare dar impune totuși anumite 
obligații în privința continuării consultă
rilor în problema dezarmării.

Discutarea la conferință a chestiunilor 
privind cursa înarmărilor n-a fost privită 
cu ochi buni,de diplomații occidentali. In-. Această politică se; lovește însă de fm- 
curcătura in care s-au găsit delegațiile oc
cidentale, care se temeau să respingă fă
țiș propunerile sovietice, este reflectată de 
ziarul burghez francez „Le Monde" care 
scria că ele „cuprind o ideie care poate 
să impresioneze popoarele" și că „ele vor 
fi greu de respins cu una cu două".

Intr-adevăr este greu de respins o pro
punere privind reducerea înarmărilor de
oarece în țările capitaliste mizeria, infla- 
’’ . ........ a
prețurilor, șomajul — sînt tot atitea ur-
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încetării 
discuția

(ia, urmată de creșterea nestăvilită

mări ale curbei înarmărilor.
In Statele Unite șomajul a cuprins nu

mai într-o lună încă 2.000 000 de munci
tori în ghiare — în timp ce pentru înar
mare se cheltuiesc anual milioane de do
lari din bugetul S.U.A.

La Facultatea de drept din Paris cons
truită în anul 1890 învață astăzi înghe- 
suiți și în condiții extrem de grele mult 
mai mulți studenți decît numărul cores
punzător capacității clădirii — aceasta în 
timp ce pentru războiul din Indochina se 
cheltuiesc în medie 2 trilioane franci.

In Germania occidentală nu se fac nu
mai planuri asupra reînarmării : de a- 
cum mărșăluiesc pe străzi unități militare 
camuflate sub cele mai năstrușnice nume. 
Poate că una din aceste unități frumos 
echipată, cu armele strălucinde, a trecut 
într-o zi și peste podul de cale ferată Stut
tgart — Connstatt. Dacă o mică parte 
din sumele cheltuite pentru echiparea nou
lui Wehrmacht ar fi fost alodate nevoilor 
populației, atunci desigur 13 oameni 
n-ar fi fost nevoiți să se adăpostească sub 
podul de cale ferată Stuttgart-Connstatt 
înfruntînd ploaia, frigul, zăpada.

Aceste fapte sînt numaî cîteva din ze
cile de exemple care dovedesc 
înarmărilor adîncește plăgile regimului 
capitalist dudînd la dezvoltarea 
rală a producției prin reducerea industriei

că cursa

unilate-

vorbea pînă și ministrul danez al finanțe
lor ? Nimic altceva decît presiunea cercu
rilor agresive americane și din Europa, 
legate de industria de armament.

Chiar și după conferința de la Berlin, la 
care s-au făcut pași pe calea găsirii unor 
căi de înțelegere între marile puteri, cercu
rile agresive din America și Anglia și-au 
reafirmat intenția de a continua cursa 
înarmărilor. Aceasta dovedește că. în pofi
da eforinței popoarelor, Dulles și compania 
continuă să pună la baza activității lor 
falimentara „politică a forței".

potrivirea crescîndă a popoarelor sătule 
pînă în gît de Cursa înarmărilor desfășu
rată în țările capitaliste.

Alături de oamenii s,impli din întreaga 
lume se manifestă cu deosebită energie, în 
lupta împotriva cursei înarmărilor tinere
tul democrat din lumea întreagă. In focul 
acestei lupte se întărește unitatea de ac
țiune 
larga 
tineri 
litice 
lupta 
înarmărilor vin din toate colțurile lumii

La Berlin, în luna aprilie tineri repre
zentând toate țările Europei își vor spune 
răspicat cuvîntul împotriva „comunității 
defensive europene" în cadrul unei mari 
conferințe.

La mii de kilometri de Europa, în con
tinentul nord-american, în Canada a avut 
loc mai de. mult o uriașă manifestație 
pentru pace a organizației tineretului mun
citor catolic. întrunirea s-a desfășurat sub 
lozinca : „Să ne unim pentru a cuceri pa
cea în întreaga lume".

Ia,r în Austria lupta hotărîtă a tinerilor 
l-a silit pe hingherii străini de carne de 
tun să închidă unul din birourile lor de 
recrutare din Linz.

Toate aceste fapte dovedesc, voința ho
tărîtă a popoarelor, a tinerel generați) iu
bitoare de pace de a puîie capăt cursei în
armărilor.

Oamenii simpli din lumea întreagă au 
încredere în triumful luptei lor; chezășie 
a acestui lucru este activitatea neobosită a 
forțelor păcii de pe glob precum și poli
tica fermă, neabătută a țărilor democra
tice în frunte cu marea Uniune Sovietică, 
— politică îndreptată spre destinderea în
cordării internaționale și apărarea 
în întreaga lume

a tineretului lumii, căci pe platforma 
a luptei pentru pace se unesc astăzi 
de cele mai diferite convingeri po- 
și credințe religioase. Știri despre 
unită a tineretului împotriva cursei

păcii

La gospodăria agricolă de stat 
na Poiana, raionul Turda se va 
ace.t an o suprafață de 113 ha. 
Ș’ zarzavaturi.

Pentru a obține de pe această suprafață o
producție sporită de legume ș: zarzavaturi, 
conducerea gospodăriei a luat din timp mă
surile necesare pentru pregătite» răsadnițe
lor, transportul gunoiului etc. Au fost trans
portate la cimp peste 450 tone de gunoi de 
grajd și au fost pregătite răsadnițe calde pe 
o suprafață de 400 mp. Zilele trecute eu în
ceput și însămînțările în răsadnițe. AstfeL 
au fost însămânțate 40 m.p. cu salată, iar 
30 mp. cu varză timpurie. Acum, se conti
nuă însămînțatul ardeilor, roșiilor timpurii 
ș! semințelor timpurii.

Metoda de semănare și creștere a legume
lor în ghivece nu’ritive — metodă prin care 
se pot obține producții aproape duble de le
gume și zarzavaturi la hectar — va fi folo
sită iarg de muncitorii din această gospo
dărie. Pentru aceasta ei au confecționat p nă 
acum un mare număr de ghivece nutritive. 
La o'ganîzarea muncii și pregătirea răsadni
țelor s-au evidențiat brigadiera legumicolă 
Clara Nemeth și muncitori: Constantin An--a, 
Maria Anca și alții. (Agerpres)

Printre cultivatorii de legume 
din Baia-Mare

restul țării viscolea, în multe 
regiunea Baia Mare era cald și 
soarelui zăpada se topea grabnic.

Cînd în 
locuri din 
sub razele

In zilele acelea putaau fi intilnite în cartie. 
rele din Baia Mare, zeci de femei, colindind 
din casă în casă. Erau echipele comisiei de 
femei de pe lingă sfatul popular orășenesc; 
care duceau muncă de lămurire în legătură 
cu problema cultivării zarzavaturilor și le
gumelor pe loturi individuale.

Iat-o de pildă pe tovarășa Terezia Crăciun. 
S-a oprit în fata unei oase din cartierul 
muncitoresc. Gospodina, o femele în vîrstă 
o întîmpină cu prietenie. Au mai stat doar șl 
altădată 'de' vorbă, măi pe îndelete.

— După cum văd, aveți o mică grădină, 
spuse tovarășa Crăciun. V-ați gîndit cu ce-o 
s-o cultivați? Sau puneți numai flori?

Gazda zîmbi.
— O să punem șl flori, colo, într-un colț. 

Par mai întîi să vezi colo în vară ce castra
veți și ce roșii frumoase o să strîngem chiar 
din grădină de la noî. Pe la sfîrșitul sărtă- 
mînii mă duc să cumpăr semințele și să pre
gătesc răsadnițele.

Asemeni tovarășei Terezia Crăciun au dus 
muncă de lămurire din casă în casă și to
varășele Zita Pavel, Magdalena Leș, Elena 
Nichita și încă multe alte femei. Drept răs. 
puns gospodinele au început degrabă să pre
gătească răsadnițele, să-și procure micite 
unelte necesare grădinăritului și de îndată 
ce timpul va permite, vor trece la amenajarea 
straturilor de zarzavat în grădinile de pe lin
gă ca-să, sau pe loturile individuale 
mint, primite de la Sfatul popular.

Sfatul popular. orășenesc, acordă o 
bltă atenție descoperirii terenurilor 
precum și acordării de loturi pentru cultiva
rea legumelor și zarzavaturilor. Deputății 
sfatului popular orășenesc au primit ca sar
cină să identifice aceste terenuri.

de pă-

deose- 
vlrane

Entuziasmul 
se manifestă în aceste zile in mod de>sebiL 
Creș’-e din ce in ce mai mult numărul tine
rilor muncitori, tehnicieni și ingineri, care 
au cerut sa plece h sate, in S.M T. uri și 
gospodarii agricole de stat, pentru a contri 
bui la asigurarea plinii poporului muncitor

Fi mitinguri și adunări, tinerii își exp i 
ma hotarirea de a nu precupeți nici un e 
fort pentru a îndeplini cu cinste sarcinile pe 
care le trasează Hotărîrea partidului ș< gu
vernului. privind pregătirea și executarea ia 
timp și In bune condițiuni a lucrărilor agri
cole din primavara anului 1954.

Dezvoltarea neîncetată a agriculturii.ob- 
ținerea unei producții agricole sporite, es’e 
strins legată de întreținerea in bune condi- 
țiuni și funcționarea fără întrerupere a par
cului de mașini și tractoare. In vederea 
îndeplinirii acestei sarcini, sînt necesare nu
meroase cadre de mecanizatori, adevărați 
stăpini pe meserie.

Gindul tinerilor din fabricile și uzinele pa
triei noastre, care — răspunzînd la chema
rea partidului — au cerut să plece la sate, 
se îndreaptă cu mult drag către cei pe ca'e 
în curînd îi vor ajuta ca să răstoarne braz
dele, smulgînd pămintului rod tot mai bogat

Printre muncitorii care au cerut să plece 
ca mecanizări la sate se află și cei 112

tineri, de la uzinele metalurgice „Mao Țze- 
dun* din Capitală. Tinerii ilie Troacă, loan 
Birta, Alexandru Vlâdiiă, Peire Ilie. loan 
Rac-rn >ij responsabilul unei brigăzi u'.e- 
miste și alții, au cerut cu entuziasm, să fie 
înscriși printre primii, care vor pleca la 
sate.
.Numărul mare al muncitorilor, tehnicie- 

oilor și inginerilor, care așteaptă cu ne- 
răbdate să plece la sate, dovedește din plin 
ca, dezv Itarea agriculturii a devenit cauza 
tnrejjuiui nostru popor muncitor.

In aceste zile losil Hadac, maistru la 
uzinele metalurgice „Steaua Roșie** din Ca
pitală, Ion Lințoiu inginer la uzina de uti
laj petrolifer Poiana-Cimpina, Vasiie Geor
gescu lăcătuș la fabrica de mașini agricole 
„Tudor \ ladimirescu" din Capitală, Adrian 
Costescu strungar la întreprinderea „Elec
tromagnetica** din Capitală, au cerut direc
țiunilor să fie trimiși să muncească în a- 
griculturâ

Peste puțin timp, duduitul puternicelor 
tractoare însoțit de cintecul și voioșia ce
lor ce le 
Și fiecare 
de muncă 
ținute, cu
niți la sate.

★

Consfătuirea țăranilor 
muncitori fruntași 

în cultura cartofului 
din raionul Răcari

conduc, va răsuna pină departe, 
răsărit de soare, fiecare nouă zi 
va fi salutată cu noi succese ob- 
ajutorul harnicilor muncitori ve-

Ajutorul muncitorilor
Pentru a sprijini muncile agricole, munci

torii din întreprinderile regiunii Constanța 
au luat sub patronajul lor multe din gospo
dăriile agricole de stat și stațiunile de ma
șini și tractoare.

Acest sprijin s-a făcut deosebit de simțit 
în iarna care a trecut, cînd, mai mult ca i.u 
ceilalți ani, muncitorii din fabric'le și uzi
nele regiunii Constanța eu adus o contri
buție importantă la executarea la timp și 
în bune condiții a pregătirilor pentru munc'le 
agricole de primăvară. Muncitorii șantiere
lor „Sovromnaval" din Constanța, de pildă, 
care au sub patronajul lor gospodăriile agri
cole de stat din comunele Amzacea, raionul 
Negru Vodă și Țepeș Vodă, raionul Medg;- 
dia/ au dat muncitorilor de aici un ajutor 
prețios la repararea mașinilor și uneltelor 
agricole. Pentru gospodăria de stat din Am
zacea, ei au reparat in atelierele șantierelor 
patru tractoare și multe din mașinile și unel-

Primele

tele agricole. De asemenea, în cele două 
gospodării, colectivul șantierelor a trimis bl 
timpul iernii 13-mecanici care au ajutat la 
executarea reparației inventarulu' agricol.

In afară de aceasta, colectivul șantierelor 
navale „Sovromnaval** din Constanța a a- 
jutat cu piese de schimb și multe din sta
țiunile de mașint și tractoaie din regiune. 
La S.M T. Albești, raionul Negru Vodă s-au 
trimis piese de schimb pentru tractoarele 
l.A.R. și K.D, 35, printre care cantități în
semnate de ghfduri de supape, anticamere, 
pistoane, carcase, cutii de viteză etc. De ă- 
semenea, li S M.T.-Ostrov s-au trimis 6 
chiulase de tractor, iar la depozitul nr. 9 de 
materiale agricole, care aprovizionează multe 
din S.M T.-ur'le din regiune s-au livrat 256 
ghiduri de supape, 1.886 cepuri și numeroase 
alte piese necesare reparațiilor și întreținerii 
tractoarelor și mașinilor agricole.

In sala căminului cultural din comuna Ră 
cari a avut loc duminică o consfătuire a ță
ranilor muncitori fruntași în cuitura cartofu
lui din raionul Răcari Consfâtuhea a fosl 
organizată de ziarul „Viața Capitalei' în co
laborare cu Comitetul raional de partid Ș’ 
Conrtetu! executiv al sfatului popu!ar ra
ional.

La această consfătuire au participat nu
meroși țărani colectiviști și întovărășiți, ță
rani muncilor! cu gospodării individuale, 
fruntași în cultura cartofului, precum și acti
viști de partid și de stat. Inginer’ și tehni
cieni din S.M T. și gospodării agricole de 
sta t.

In cadrul consfătuirii s-a făcut un prețios 
schmb de experiență între țăranii muncitori 
fruntași în cultura cartofului din raionul Ră
cari.

Tov. Stoica Dumitru, țăran mijlocaș din 
comuna Brezoala, decorat cu Medalia Mun
cii, care a participat la consfătuirea pe țară 
cu fruntași’ în cultura porumbului, cartofu
lui și sfeclei de zahăr, a arătat celor prezenți 
învățămintele însușite de li consfătuirea pe 
țară.

Tov, Turcu Petre, președintele gospodă'lel 
colective din comuna Șoldanu, raionul Olte 
nița, a expirat celor de față cum au reușit 
colectiviștii din Șoldanu să obțină 20.000 kg. 
de cartofi la ha. prin aplicarea metodei de 
plantare în vară a cartofilor larovfzațl.

Tov ing. Vasiie Comarnescu șeful labora
torului de cultura cartofului din I.C.A.R., a 
făcut o amplă expunere asupra metodelor a- 
vansate ce trebuiesc aplicate culturii cartofu
lui, pentru obținerea unei producții sporite 
la hectar. In cuvîntul său, vorbitorul a sub
liniat importanta iarovizării cartofilor tim
purii. a metodei de plantare <te vară a carto 
filor. precum și foloasele pe care le aduce 
plantarea cartofului în cuiburi așezate în 
pătrat. Vorbitorul a demonstrates în raionul 
Răcari se pot obține două recolte de cartofi

nostru

S.M.T. 
început 
tracto-

succese
cule arătura adîncă la 18—20 centimetri pe 
12 hectare ale gospodarei colective din co
muna Ivanda.

Din această br'gadă s-au evidențiat trac
toristul utemist Nicolae Oancea și stahano- 
vistul utemist Rado Petrici.

Brigada utemtstă nr. 7 care deservește 
gospodăria colectivă din comuna Diniaș a 
reușit să facă 10 hectare arături de primă
vară.

Avîntul în munca tractoriștilor sporește pe 
zi ce trece. Ei sînt hotărîți să respecte întru 
totul contractele încheiate de conducerea 
S.M.T.-ului cu gospodăriile agricole colec
tive și în lumina Hotărîrli Consiliului de

TIMIȘOARA (dela corespondentul
Isacov Svetislav).

Zilele acestea mecanizatorii dela 
Peciul Nou din raionul Deta au 
muncile de primăvară. Brigăzile de
riști care s-au deplasat împreună cu tot uti
lajul necesar în gospodăriile colective mun
cesc cu multă rîvnă pentru a termina la timp 
muncile de primăvară.

Folosind din plin capacitatea de lucru a 
tractoarelor și mașinilor și aplicînd metoda 
graficului orar, tinerii tractoriști dela S.M T. 
Peciul Nou au obținut primele succese în 
muncă. Brigada utemistă nr. 3 condusă de 
utemisțul Vasiie Șuta, care deservește gos- , ___ ___
podăria colectivă .Jlie Pintilie" din comuna Miniștri și C.C. a| PM.R. cu privire la pre- 
Peciul Nou a arat, în primele două zile, peste gătirea și executarea la timp și în bune con-
10 hectare. dițiuni a lucrărilor agricole din primăvara

Brigada nr. II de tractoare K-D. 35, con- anului 1954, ei luptă pentru obținerea unor
dusă de tînărul Emil Ranca, a reușit să exe- recolte îmbelșugate.

dițiuni a lucrărilor agricole din primăvara 
anului 1954, ei luptă pentru obținerea unor

Răcari se pot obține două 
pe an.

După expunerea făcută 
numeroși țărani muncitori, 
tea Alexandru din comuna ...... v._,
Marinescu șl Mihai Oheorghe din comuna 
lunguieții și alții, care au îmoărtășit expe
riența lor în cultura cartofului.

A vorbit apoi tov. Nicolae Ștefan, locțiitor 
al ministrului Agriculturii și Silviculturii, 
care a arătat că Hotărîrea partidului și gu
vernului cu privire la pregătirea și execu
tarea la timp a lucrărilor agricole din pri
măvara anulir acesta pupe sarcini deosebite 
în fața oamenilor muncii din agricultură. 
De asemenea a sub'lniaf importanța meto
delor avansate ce trebuiesc folosite de cul
tivatorii din regiunea București pentru a 
realiza producții mari de po-umb, cartofi, 
sfeclă de zahăr etc, contribuind astfel la 
ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

In încheiere, a luat cuvîntul tov. Predescu 
Ion, secretar al Comitetului Regional Bucu
rești al PM.R care a scos în evidență nece
sitatea intensificării muncii politice și orga
nizatorice ce trebuie desfășurată de organi
zațiile de partid și sfaturile populara în ve
derea realizării în bune condiții a lucrărilor 
agricole din primăvara anului 1954.

au luat cuvîntul 
printre care Bur- 
Tărtăreștl, Vasiie

In luptă pentru folosirea 
rezervelor interne

Așa am contribuit la creșterea 
productivității muncii

Sărbătorirea Săptămînii Mondiale 
a Tineretului

Io fiecare an, tineretul democrat și iubi
tor de pace din întreaga lume sărbătorește. 
Intre 21 și 28 martie, Săptămina Mondială 
a Tineretului.

Anul acesta, tinerii din întreaga lume vor 
sărbători Săptămîna Mondială a Tineretului 
sub lozinca „Prin cunoaștere spre prietenie".

Tineretul romîn va sărbători Săptămîna 
Mondială a Tineretului sub semnul luptei 
pentru îndeplinirea programului de măsuri 
economice adoptat de plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R. din august 1953, în vederea dez
voltării economiei naționale, a ridicării con
tinue a bunăstării poporului muncitor. In 
fabrici și uzine, m inst'tuții și la sate, tineri 
patriei noastre își vor înzeci eforturile pen
tru a da tot mai multe produse de larg con
sum de calitate superioară.

Cu ocazia Săptămînii Mond'ale a Tinere
tului, in București și în diferite orașe și 
sate ale tarii vor rula filme închinate vieți 
și activității tineretului din lumea întreagă, 
precum și jurnale desure festivalurile mon
diale ale tineretului. De asemenea, va fi pre- 
zentat in premieră filmul celui de al IV-lea 
Festiva! Mondial al Tineretului și Studenți
lor de la București.

Organizațiile de tineret vor organiza con
vorbiri despre viața și lupta tineretului din 
lumea întreagă pentru pace, prietenie și un 
viitor fericit.

La 20 martie va avea loc la București o 
adunare a tineretului. Adunări asemănătoare

noastră
toate centrele regionale, ra-

în țara 
vor avea loc în 
ionale și la căminele culturale.

La 21 martie se va organiza la Palatul 
Pionierilor o consfătuire între pionierii din 
București și tinerii de peste hotare care stu
diază în .țara noastră.

Ziua de 25 martie va fi închinată mobi
lizării tineretului de la orașe și sate pentru 
sprijinirea campaniei agricole de primăvară. 
In gospodăriile agricole colective. în gospo
dăriile agricole de stat, în stațiunile de ma
șini și tractoare și la căminele .culturale vor. 
avea loc consfătuiri pentru analiza rezulta
telor obținute anul trecut, precum șl. asupra 
măsurilor ce au fost luate în vederea spo
ririi producției la hectar. La orașe, în dife
rite întreprinderi se vor organiza consfă
tuiri de producție în vederea confecționării 
de piese de schimb de bună calitate și re
parării în timpul util a mașinilor și unelte
lor agricole.

Pionierii, elevii și studenții vor întîmpîna 
Săptămîna Mondială a Tineretului prin in
tensificarea muncii în învățătură, prin înce
perea unor acțiuni pentru cultivarea cu po
rumb, cartofi, sfeclă de zahăr, legume și zar
zavaturi a unor loturi experimentale și a 
loturilor de pămînt de pe lingă școli, cămine 
și rantine, aducind astfel o contribuție la 
creșterea producției agricole.

La închiderea Săptămînii Mondiale a Tine
retului vor avea loc în București, în orașele 
și satele din întreaga tară, adunări și fes
tivaluri artistice ale tineretului. (Agerpres)

îndeplinirea planului de producție pe anul 
1953 al uzinei noastre cu 47 de zile mal de
vreme și realizarea celor 4 tractoare din eco
nomii, se datoresc folosirii rezervelor Interne 
și în deosebi a inovațiilor.

Pentru ca să pot vorbi despre felul tu 
care eu am contribuit la îndeplinirea sarcini
lor de plan, cît și despre rezultatele ce le-am 
obținut, este necesar în primul rînd să vor
besc depre inovația pe care am făcut-o în 
cursul anului trecut.

Noi, muncitorii de la secție oțelărie, lucram 
la turnarea pieselor necesare tractoarelor 
K.D. 35, după un procedeu vechi care ducea 
la pierderi mari de material. Această formă 
am înlocuit-o prin turnarea pe dop, pe care 
noi o mai încercaserăm, însă fără rezultat.

Era pe la începutul lunii martie a anului 
1953. Nu peste multă vreme, pe ogoare tre
buiau să iasă la însămînțărîle de primăvară 
mii de tractoare. Uzina noastră avea dato. 
ria să asigure piesele de schimb necesare 
tractoarelor care își începeau activitatea. 
Felul nostru de muncă însă, nu ne dădea 
garanția îndeplinirii acestor sarcini. In unele 
sectoare mai existau defecțiuni în 
rea procesului de producție.

Pierderea de material la secția 
frămînta pe toți tovarășii mei de

Intr-tina , din diminețile acelei luni, m-am 
sculat mai devreme ca de obicei șl am pornit 
la uzină. Discuția ce o avusesem cu munci
torii din secție cu o zi mai înainte cu privire 
la turnarea pieselor, mă frământase 
noaiptea.

A juris 
cînd am 
cantități 
acele clipe, vedeam pe fețele oțelarilor cum 
îmi cereau ajutorul...

Defecțiunile ce duceau la pierderea de 
materia! trebuiau să fie înlăturate, iar secția 
noastră 
trebuia 
cauzele

desfășura.

de oțelărie 
muncă

toată

mult 
mari

în secție m-am necăjit șt mat 
văzut că pierdeam în zadar 
de oțel topit cu multă muncă. In

care de multă vreme era codașă, 
să.și îndeplinească planul. Insă, 
acestor defecțiuni de tur.nare nu

erau cunoscute și de aceea se cerea un stu. 
diu amănunțit pentru descoperirea lor.

Din acea zi, m-am hotărît să rămîn mai 
mult timp la locul de muncă, lingă cuptoare, 
pentru a controla dopurile, oa'.ete și formele 
In care se turnau piesele.

Imediat am găsit și 
un tovarăș cu aceeași 
preocupare. Maistrul 
utemist Balint Fran- 
cisc, mi a propus să 
studiem împreună cau
zele pierderii de1 oțel 
la operația de turnare.

In noapte^ aceea am 
urmărit întreg pro, 
ccsul de producție, dat 
nu am reușit să 
descoperim prea multe 
lucruri. Nu ne-am 
oprit însă atei. Am 
mai rămas de multe 
ori la locul de muncă 
cerccthrd cu atenție 
flecare amănunt 
parte.

Trecuse aproape 
lună de zile de 
urmăream îndeaproape 
procesul turnării pie 
selor. Intir-o seara, 
maistrul Balint a venii 
la mine acasă.

— Tovarășe inginer, 
astăzi am observat 

unele defecțiuni care duc la pierderea de 
materiale. Șamotul de ia dopuri, nu rezistă 
la temperatura de to.pire a oțelului în cup
toare și lucrul acesta face ca să se producă 
pierderi de oțel. Cred că trebuie să urmărim 
etenți de aici înainte șamotul și vom găsi 
cu siguranță soluția pentru înlăturarea aces
tor defecțiuni.

După cîteva zile, în urma discuțiilor cu 
maistrul utemist, am constatat că n-T folo-

sim ia confecționarea pieselor 
toarele K.D 35, oțel bazic, iar pasta de șamot 
dela dopuri nefiind bazică, se topea la 
temperatură mai mică. Așa dar 
era cauza. Trebuia găsit un material 

zic, ca-e să nu 
fere schimbări 
în timpul turnării.

Studiind problema 
compoziției pastei de 
șamot a dopurilor, am 
ajuns la concluzia 
că nisipul nu era un 
material bazic și tre
buia înlocuit cu făină 
magnezică. Am făcut 
prima experiență Pre. 
parînd șamotul dopuri
lor cu această făină, 
am obținut linele re
zultate, dar ele nu au 
fost dintre cele mai 
Imne. Deși în can
tități mai mici totuși 
aveam pierderi de oțel.

Utemistul Balint 
Francisc m-a ajutat în 
permanentă la punerea 
în practică a unor 
măsuri, care au deve
nit după aceea, princi
piile de bază ale ino
vației propuse de 
mine. Prima noastră 

că se pot obține rezul-

pentru trac-

o 
aceasta 
tot ba- 
mai su- 
chimice

ne.a fost bucuria cînd am văzut că munca 
noastră nu a fost zadarnică. Reușisem 
Pasta din care am făcut șamotul pentru 
dopuri nu s.a mai topit nici la o tempe
ratură de 1400 de grade.

Inovația făcută de mine la procedeul tur
nării oțelului, a adus o îmbunătățire simți
toare a muncii în secția oțelărle, ajutind la 
creșterea productivității muncii și la reali
zarea unor însemnate economii.

Dacă înainte, din cauza pastei de șamot 
ce se topea la o temperatură mai mică, 
oțelul pătrundea la pana ce fixa tuburile 
și la capsa de grafit pe bază tneca- 

care 
acuni 

această defecțiune a fost înlăturată. Lucrind 
după noul procedeu noi am reușit să re. 
ducem considerabil pierderile de materiale. 
La fiecare șarjă, economisim acum, peste 
70 kg. oțel, care mai inainte se pierdea.

De asemeni această Inovație aduce anual 
o economje de 2.000.000 lei.

In aceste condiții s-a putut trece ia înde- 
plinirea sarcinilor ce stăteau în fața sec
ției noastre și la creșterea rezultatelor în 
producție ale fiecărui muncitor.

Utemiștii Vaidaș Mihai și lordache Con- 
stantin de pildă, care înainte obțineau re- 
zulțate slabe în producție, reușesc astăzi să 
obțină însemnate economii <le materiale.

Ș* în actuala campanie agricolă de pri
măvară, noi, constructorii de tractoare, sin. 
tem conștienți că trebuie să asigurăm toate 
piesele necesare pentru buna desfășurare a 
muncii tractoriștilor.

Aplicînd în munca noastră de zi cu zi 
bogata experiență a oamenilor sovietici, des
coperind și folosind rezervele interne și 
aplicînd în practică inovațiile și raționali, 
zărite, noi, muncitorii uzinei de tractoare 

toate piesete de schimb necesare. Tractoarele 
vor putea porni , la data fixată In cam
pania însămînțărilor de primăvară.

TIBERIU VADANICI 
Inginer la secția de oțelărie 

Uzina de tractoare din Orașul Stalia

și la capsa de grafit pe bază 
nfcă, producînd o ruptură prin 
materialul putea să.curgă foarte ușor,

experiență a dovedit
tale mult mai însemnate.

Studiind diferite cărți și broșuri sovietice 
care vorbeau despre tehnica turnării oțelului, 
am ajuns la concluzia că la prima încercare . din Orașul Stalin, ne străduim să asigurăm 
noi nu respectasem întocmai toate indicațiile .
de preparare a pastei. Adăugasem o can
titate Insuficientă de făină magnezică.

Cercetînd amănunțit toate caracteristicile 
compoziției pastei, am încercat iarăși. Mare



Sâ sporim producția la sfecla de zahăr,
pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii

62*000 sfeclă de zahăr Ia hectar

frumoasă la

Mai tîrziu cu cîteva zile, cînd sfecla avea 
3—4 frunze, el a executat buchetatul și în
dată după aceea a rărit-o. Tot atunci a exe
cutat și cea de a doua prașilă a sfeclei, de 
date aceasta prășind și pe rînduri printre 
plante. Sfecla tovarășului Puiu creștea mai 
frumoasă decît a celorlalți întovărășiți. Unii 
dintre ei, ca Dumitru Vînturache sau loan 
S Potcovaru, prinși de alte treburi — însă- 
mînțările de primăvară. îngrijirea altor cul
turi, etc. — au uitat de sfeclă, n-au făcut 
la vreme nici prima

aNu de puține ori

PUIU IOAN

Sfecla de zahăr este o 
•care este atît de necesar

Țăranul muncitor care
am făcut buchetatul sfeclei cu o sapă cu tăiș 
îngust. Am lăsat buchete la o anumită dis
tanță între ele, iar pe cele .mici le-am tăiat. 
Am avut de asemeni grijă ca terenul să se 
niveleze bine. In aceeași zi cu buchetatul am 
făcut răritul .plantelor, lăsînd din buchet nu
mai o singură plantă și anume pe cea mal 
dezvoltată. Tot acum am făcut o altă pră
șită, atît între rînduri cît și pe rînduri. După 
ce au trecut încă două săptămîni, am prășit 
din nou plantele

plantă foarte valoroasă- Din ea se extrage zahărul 
pentru consumul oamenilor muncii dela orașe și sate, 
cultivă sfecla de zahăr are mari avantaje materiale. 

In afară de prețul de contractare și de cantitatea de zahăr pe care o primește din
partea fabricii de zahăr, pentru producția sa, lui îi revin în gospodărie după pre
dare frunzele cu coletul, care sînt un foarte bun nutreț, mai ales pentru vacile 
de lapte ; de asemenea, producătorul de sfeclă de zahăr primește borhot din 
partea fabricii, ca nutreț pentru creșterea și îngrășarea animalelor.

Din Hotărîrea Consiliului de Miniștri al R.P.R. și a Comitetu 
lui Central al P.M.R cu privire la pregătirea și executarea la 
timp și în bune condiții a lucrărilor agricole din primăvara 
anului 1954.

pă-

mai
am

prașilă și nici răritul. 
stat tov. Puiu de vor
bă cu Vînturache sau 
cu Potcovaru. „Ieșiți, 
măi fraților, și prăși- 
ți-vă sfecla — spunea 

— O să crească rna- 
și cînd o fi s-o rări- 
o să fie năpădită 
buruieni". „Mai e 

vreme — spuneau ei 
Nu vezi că nu ne 
mai vedem capul de 
atîtea treburi?". „Vre
me mai este, așa-i — 
le răspundea el — 
dar știți voi, să nu lași 
nici odată treaba de 
azi pe miine. Ori la 
sfeclă n-ai să mai sco
ți niciodată miine ce 
ai pierdut azi O zi 
înseamnă 
grame de 
dute“. Și 
Puiu Ioan

Din primul an 
am obținut o recoltă bogată

meu. țăranul 
Ion iță Roșu, 
la baza de 

tot de pe o 
de un sfert

sfeclă. Și așa, cam la 
același Interval de 
timp, am făcut încă 
alte trei prașile.

Eu sînt sigur câ 
aplicînd regulile agro
tehnice și vecinul meu 
Ion iță Roșu și toți ță
ranii muncitori pot să 
strî.n.gă recolte chiar 
mai mari decît 
strîns eu.

Este adevărat 
cultivarea sfeclei 
zahăr cere multă mun-

Dar rezultatele 
dintre cele mai 

Sfecla pe care 
recoltat-o anul

de

ENE V. PUIU

am

Se spunee câ prin părțile 
noastre nu crește sfecla de 
zahăr. Și pentru că se spu
nea aceasta, nici nu se cul
tiva. Acum insă nu se ma< 
spune. Noi, colectiviștii, ne
am convins dki proprie 
experiență că și pe la noi 
poate să rrească sfecla și 
chiar să dea o producție bo
gată la hectar dacă pămîntul 
este muncit bine și cu pri
cepere.

Pentru a spori veniturile 
gospodăriei noastre colective 
încă de acum doi ani Oe-am 
gîndit să mărim suprafața 
cultivară :u plante tehnice. 
Am socotit atunci ca în 1953 
să cultivăm și sfeclă de za
hăr Și așa am făcut.

Pentru ca să obținem o 
recoltă bogată de sfeclă de 
zahăr, ne-am preocupat încă 
din vara anului 1952 de pre- 
gătirea unor tondiții cit mai 
bune dezvoltării sfeclei. La 
cursurile agrotehnice ținute 
în gosnodăria noastră am 
învățat că sfecla de zahăr 
trebuie cultivată într-un te
ren bogat în substanțe hră
nitoare 
asemenea teren, 
teren care 
te cultivat 
mai cu un 
se cultivat 
mai nimeri 
tărît să însămînțăm 
de zahăr acolo.

Am început sâ pregă m 
terenul. De îndată ce am 

iul, am făcut des- 
miriștirea ta o sd’iri-ne de 
4—5 cm. ttrziB.
vreo tte-patru sărte-r’-: asa 
făcut și erătBM ac’pcă de 
“o^rnns.

kî timpul iernii, am cărat 
gunoiul de grajd (putrezit 'n 
platformă) pe :împ, cite 25 
tone gunoi pentru fiecare hec- 
’ar

Primăvara, de îndată ce 
pămîntul a început să se 
svînte, am grăpat terenul, 
pentru ca să afinăm pămîn
tul și să-i păstrăm umezeala 
pe care el a strins-o din to
pirea zăpezii. Mai apoi, am 
lucrat terenul cu cultivato
rul. Cu o zi mai înainte

□re- 
pes-

însă, împrăștiasem gunoiul 
putrezit așa că, atunci cînd 
am cultivat terenul, gunoiul 
a fost băgat in pămînt. Pu
țin timp după aceea — nu
mai după cîteva zile — am 
însămînțat sfecla 
Semănatul l-am 
mașinile.

îndată după ce 
nat însămințaiul. 
lugit terenul, aceasta pentru 
a fărâmița bulgării, pentru 
a pune same's :n legătură 
strinsă cu pămîntul.

Cind sfecla a început sâ 
răsară, pentru a o sprijini 
să se dezvolte mai puternic, 
am imorășttat îngrășămin- 
tele chimice ș: ar.jme cîte 
150 kg de superfosfat oe fie. 
care hectar. CSnd au început 
să se cunoască bine rîndurile 
de cultură, am făcut prima 
prașilă Am prăși atunci cu 
prăsitoarele m fracțiune ani
mală și numii printre rîn
duri. După a'~e 8—10 zile, 
atunci cind sfecla av*“a 3—4 
frunze, am executai bucheta
tul 
Am lăsat 
tanță de 
alta. Tot 
cea de a

de zahăr, 
făcut cu

semnate. Pentru sfecla 
dată fabricii, am primit 
te 29.000 lei, aproape 400 kg. 
zahăr, aproape 360 metri țe
sături diferite precum și 
vreo 4 vagoane de borhot 
umed, care 
mull folos la 
teior.

Veniturile 
mite de gospodărie in 
cultivării sfeclei de zahăr, au 
dus la îmbunătățirea traiului 
colectiviștilor. Familia ute- 
mistului Leon Racilă, de pil
dă, pentru zilele-muncă reali, 
zate în gospodărie a primit, 
printre altele și peste 11 
kg. zahăr, ma: mult de 11 
metri oînzeturi și alte pro
duse Cam tot atît zahăr și 
pînzeturi a primit șj fami
lia colectivistului Matei Ghi- 
rijer.

Veniturile primite ne-au 
convins practic cît de avan
tajoasă este cultura sfeclei 
de zahăr și ce însemnătate 
are ea în dezvoltarea și întă
rirea gospodăriei noastre co- 
ler.ive. De aceea, în anul a- 
cesîa. am mări! suprafața ce 
va fi cultivată cu sfeclă și 
am făcut to: ce trebuia pen
tru pregătirea terenului.

Inlesnirle pe care guver
nul le acordă cultivatorilor 
de sfeclă și avantajele spori
te oe se acordă gospodăriilor 
colective — înlesniri și avan
taje ce reies din Hotărîrea 
gBvemului cu privire «s îm
bunată; rea sistemului de 
corrr*ctare e ?tar*etor teh- 
aite. sserficiaaie. ete. "eo*e- 
zăută pemr; mm ac 'nc-emr 
șt *ne! puternic de a lupte 
pentru obținerea unei pro
ducții și mai bogate de sfec'ă 
de zahăr ta he;tar. Vom a- 
plica și în anul aceste toate 
lucrările agrotehnice necesare 
pentru ca să intrecem pro
ducția obținută în anul tre
cut

ne-a fost 
hrănirea

de 
vi-

că 
de

am termi-
am

frumoase pri- 
urmatăvă- iar

Iți întovărășirea noastră sînt oameni har
nici, care muncesc cu tragere de inimă pen. 
tru dezvoltarea și întărirea ei. Noi lucrăm 
pămîntul cu tractoarele și mașinile statului, 
aplicăm metode înaintate agrotehnice, ne 
străduim să smulgem pămîntului rod tot 
mai bogat.

Vreau să vorbesc despre unul dintre mem
brii întovărășirii, care luptă pentru aplica
rea metodelor agrotehnice înaintate.

Toți membrii întovărășirii îl cunosc bine 
pe tovarășul loan Puiu De cînd este in în
tovărășire, el a strîns recoltele cele mai mari 
la hectar. Acum doi 
ani, de exemplu, de, pe 
o suprafață de 14 pră
jini (0,25. hectare) a 
obținut o recoltă de 
13.200 kg. sfeclă de 
zahăr. Adică peste 
52.000 kg., la hectar. 
In anul trecut, de ase
meni a cules recolte 
bogate. De pe un hec
tar semănat cu grîu a 
strîns aproape 2.000 
kg., iar de pe 0,90 hec
tare cultivate cu po
rumb a obținut peste 
2.400 kg. porumb O 
să vă arăt cum a 
cules și în 1953 o re
coltă
sfecla de zahăr, între- 
cîndu-i pe toți cei 
din întovărășirea noa
stră.

De pregătit terenul, 
fel și l-am pregătit bine. In toamnă am fă. 
cut arătură adîncă cu tractoarele S.M.T.-u'ui 
din Roiman. Primăvara, tot cu tractoarele 
S.M.T.-ului am cultiva*, și grăoat terenul. 
Cîteva zile mai pe urmă, cu mașinile pe care 
ni le-a pus la dispoziție fabrica de zahăr din 
Roman, cu care am încheiat contracte, am 
început însămînțatul. Am însămînțat sămîn. 
ță bună, iarovizată. Tovarășul Puiu Ioan, 
care a răspuns . de iarovizarea sămînței s-a 
dovedit priceput și de data acea-sta — să- 
mîrvța a fost bine iarovizată. Apoi după ce 
am terminat însă-mînțatul. am tăvălugit de. 
îndată terenul, pentru ca sămînța să 
bine în pămînt.

Lucrările acestea le-am făcut toți, 
Uină. De acum însă, fiecare muncea 
mîntul său Și acum tovarășul Puiu 
dovedit că știe să aplice cele învățate din 
cărți și de la agronomi. Știa că sfecla de 
zahăr este pretențioasă și cere să fie munci
tă la tim,p Ne-a spus-o și nouă de multe ori 
șl ne îndemna să lucrăm sfecla la vremea 
potrivită. El așa a făcut. De îndată ce sfecla 
a înceotit să răsară și au prins să se vadă 
bine rîndurile. a lăsat orice altă treabă și a 
făcut prima prașilă la sfeclă, — scărăritul. învățăminte apo ji ceilalți 
cum ii spunem noi.

l-am pregătit toți Ia

prindă

îrnpre- 
pe pă- 
lo-an a

Recolte mari la sfecla 
de zahăr

9 Membrii gospodăriei agricole colective 
„30 Decembrie" din comuna Chiuza, raio
nul Beclean, regiunea Cluj, sînt mîndri de 
recolta bogată de sfeclă de zahăr pe care 
au obținut-o. Aplicind cu strictețe regulile 
agrotehnice la cultura sfeclei, ei au recoltat 
in medie 38.500 kg. sfeclă de zahăr la 
hectar.

• Este în obișnuința țăranilor muncitori 
întovărășiți din comuna Iclănzel. regiunea 
Cluj, să aplice intocmai agrominimul la 
orice fel de cultură. Șl tocmai de aceea ei 
obțin recolte mult sporite la hectar. In anul 
trecut, de pildă, ei au obținut 44.583 kg. 
de pe fiecare hectar cultivat 
zahăr.

• in anul trecut, țăranul 
gospodărie individuală Tonw 
comuna Chirnogi, regiunea 
dat o deosebită atenție lucrării pămîntului 
după metodele înaintate agrotehnice. Acea
sta i-a dat posibilitatea ca la mițlte cul
turi să obțină recolte bogate. Astfel de pe 
0,25 ha. cultivate cu sfeclă de zahăr, a 
recoltat 9.750 kg. — ceeace înseamnă o 
recoltă de 38.000 kg. la hectar.

multe kilo- 
sfeclă pier- 

tovarășul 
începea să

explice despre regulile agrominimulu . desnre 
necesitatea de a executa lucrările de întreți
nere în perioadele cele mai prielnice El exe
cuta mai departe lucrările de întreținere așa 
cum îl deslușea agromrnimul. La vreo două 
săptămîni după cea de-a doua prașilă, a 
efectuat cea de a treia prașilă — țărnuitul 
cum îi spunem noi, pentru că mai mult 
tragi țărîna. După alte două săptămîni, a 
prășit a patra oară.

Prașilele repetate la vreme potrivită, au 
întreținut cuitura curată, fără buru eni. au ți
nut umezeală în pămînt. au ajutat plantelor 
să crească și să se dezvolte. Tocmai datorită 
faptului că a muncit pămîntt»! bine, că sfec
la a avut condiții bune de creștere șl dez
voltare, tovarășul loan Puiu a recoltat de pe 
20 prăjini (0,36 hectare) 22.336 kg sfeclă de 
zahăr adică peste 62.000 kg. la hectar. Re
coltă ca a lui n-a avut nici un țăran munci
tor întovărășit. De pe aceeași suprafață ca 
a lui unii au obținut doar 8.000 kg. — cum 
este de exempiu tovarășul Dumitru Chin
tă. După cum a fost lucrat pămîntul, așa 
a și rodit — iar tovarășul Puiu a muncit 
bine Ș> cu pricepere pămîntuL

Din pilda tovarășului Puiu loan au tras
i țărani BHHirtori 

d;n întovărășirea noastră. Acum ei au dat 
mai multă atenție pregătirii terenului sta
bilit pentru a fi cultivat cu sfeclă de zahăr. 
Au văzut și ei limpede ce roade bogate are 
munca făcută pe temeiurile științei. Și toc
mai de aceea, învățînd din experiența to
varășului Puiu loan, ei sînt hotărîți să aplice 
în anul acesta mai bine regulile agrotehnice 
ca să obțină o recoltă mai mare de sfeclă. 
Iar tovarășul Puiu nu vrea să se lase nici 
el. In a.nul acesta vrea să obțină o recoltă 
și mai bogată de sfeclă de zahăr decît în 
anul trecut.

GHEORGHE PETREA 
președintele întovărășirii agricole 

„Flacăra Roșie" din comuna 
Trifești, regiunea Iași.

am văzut care este

treburi. Apoi 
prașile și cu 
a lucrat pă- 
Făcînd soco- 

4000 
bine

sece-a

13.

cu sfeclă de

muncitor cu 
P. loan din 
București, a

*

Pentru o
desfecle! 

strtnge re

realiza can-ma' important mijloc de a
însemnate de sfeclă de zahăr este însă 
de a lucra în mod științific terenul, 
aplica lucrările agrotehnice

Am căutat dec: un
Aveam un 

fusese mai înain- 
cu trifoi și nu- 
an tn urmă, fuse- 
cu griu. Era cel 

t. așa că am ho
sted a

mze, am exec.
iar după o zi. am rărit-o 

ptarrte'e ta o d s- 
15—20 cc. ura de 
acum am făcut și 
doza pneș-lă De 

aceaste am lacra; cu 
prășltorile prrilre findari șl 
am dat și sac-a pe rînduri, 
printre ptar’e.

Pentru a păs- 
narat șt afinei 
ctri awt ta a» 
toci șăptămirL

r» te'ecul 
mb mai fâ- 
•^îerra! ce 
tară

crașCe Cea ce a cm wb- 
ț:Iâ ac. ‘iot-o nwnas ^-*ve 
rindnri. ca prâșEoriîe. Ir lo
curile unde au fost baruieni 
am plivit buruienile și am 
făcut și cea de a cincee pra
vilă. «Kt printre rînduri cit 
și pe rînduri.

Am muncit mult la 
tura sieclei de zahăr, 
roadele obținute ne-au 
plătit pe deplin munca 
obținut 40.180 kg. sfeclă de 
zahăr la hectar. Producția 
bogată obținută a adus gos
podăriei noastre venituri !n-

”“-2

tul- 
Dar 
răs-
Am

TRAIAN M01ȘAN 
președintele gospodă
riei agricole colective 
„23 August" din co
muna Dorolea, regiu

nea Cluj

recoltă sporită de sfeclă
prașilele repetate, buchetatul, răritul 'șl com
baterea dăunătorilor.

Pregătirea terenului
Pentru cultura sfeclei de zahăr alegerea 

terenului are o însemnătate deosebită. De

vreme, terenul se desmiriștește la o adîn- 
cime de 4—5- cm. — cind lucrarea se face 
cu discuitorul — sau la 7—8 cm. — cu plu
gul fără cormană.

Experiențele făcute au dovedit că pe tere
nurile desmiriștite.

încă 
pre. 
des-

Și vecinul meu poate obține o recoltă mare
Cu cîțiva ani în urmă mi-am dat seama 

că, pentru a culege o recoltă bogată, obi
ceiurile învechite de luerare a pămîntului 
sînt o piedică. M-am convins că cultivarea 
pămîntului trebuie să se facă după metodele 
agrotehnice înaintate, cu ajutorul cărora 
mîntul e silit să rodească mai mult.

In toamna anului trecut am înțeles și 
bine acest lucru. Și iată cura. In 1953
cultivat sfeclă de zahăr pe un sfert de hec
tar. In toamnă am strîns o cantitate de 
10.190 kg sfeclă de za
hăr. Mult m-am mirat 
însă cînd am văzut că 
vecinul 
muncitor 
a predat 
recepție, 
suprafață
de hectar, numai 1000 
kg. sfeclă de zahăr. Nu 
am putut pricepe a^ 
tunci, pe loc, de ce el a 
recoltat atît de puțin. 
Loturile noastre erau 
doar alături, de însă
mînțat am însămînțat 
aceeași sămînța pe cape 
am primit-o de la 
fabrfca cu care am în
cheiat contracte,
de plouat, a căzut ace
eași ploaie pe amîn- 
două terenurile. Abia 
mai tîrziu. după ce 
am stat de vorbă cu el,
pricina. Nu a muncit pămîntul cum trebuia. 
După ce a băgat semințele de sfeclă în pă
mînt omuf și-a văzut de alte 
în vară, a dat una sau două 
aste gata, la cules. Insă cum 
mîntul, așa a cules și roadele,
teala la hectar, el nu a recoltat decît 
kg., pe cînd eu 40.760 kg. adică de mai 
de 10 ori mai mult decît el.

Iată cum mi-am muncit eu pămîntul 1 
dki toamna anului 1952 am început să 
gătesc terenul. După ce, mai întîi, am
miriștit am făcut apoi, puțin mai în urmă, 
arătură adîncă de vreo 25 cm. Odată cu ară
tura adîncă, am băgat sub brazdă gunoi de 
grajd, putrezit în platformă. In primăvară 
am dat din noi atenție pregătirii terenului. 
De îndată ce s-a syîntat puțin, l-am gră
pat. pentru ca pămîntul să se afineze și să 
nu piardă apa pe care a strîns-0 din topi
rea zăpezii. Cîteva zile mai tîrziu. am dai 
încă odată cu grapa și am început însămîn- 
țatuL Am însămînțat cu mașina pe care am 
primit-o de la fabrica de zahăr cu care am 
încheiat conlructad. După aceea am tăvă'.u. 
git :e*eno oerrtru ca să împiedic evaporarea 
apei și să dau posibilitatea sămînței să fo
losească din pito apa din pămînt

Dar acestea n-au fost totuL N-am aștep
tat acum să crească sfecla de-a gata. După 
cum am învățat la cercul agrotehnic, la că
minul cultural, aplicarea regulilor agroteh
nice trebuie să se facă în tot timpul, de la 
pregătirea terenului și pînă la recoltare. 
Dacă vrei să strîngi o recoltă sporită, tre
buie să asiguri plantelor tot ce le este de tre
buință pentru buna lor răsărire și dezvolta
re. Eu așa am făcut, 
rit și au început să 
făcut prima prașilă
plantele au . început să aibă 3 — 4 frunze,

bune.
am
trecut cîntărea cîte 2 
kg. fiecare bucată. Și 
apoi, munca mi-a fost 
răsplătită: pentru can
titatea de sfeclă de 
zahăr pe care am pre

dat-o la baza de .recepție, am primit 2.300 lei, 
27 metri de pînzeturi, 30 kg. de zahăr și 
altele.

Anul acesta am contractat din nou ou sta
tul să cultiv sfeclă de zahăr. Am pregătit 
din timp terenul, am împrăștiat gunoiul de 
grajd, am pus la punct toate cele trebuin
cioase pentru lucrarea pămîntului, deoarece 
vreau ca în toamnă să culeg o cantitate de 
sfeclă de zahăr mai mare ca anul trecut. 
Din Hotărîrea partidului Și a guvernului cu 
privire la îmbunătățirea sistemului de con
tractare a plantelor tehnice am văzut marile 
avantaje ce sînt acordate de către stat în 
anu.l acesta celor care cultivă sfeclă de zahăr 
sau alte plante tehnice, medicinale, etc. în
lesnirile însemnate acordate de guvern cul
tivatorilor de sfeclă de zahăr constituie și 
pentru mine un îndemn puternic de a obține 
o producție tot mai ridicată la hectar. Pen
tru aceasta eu voi aplica și mai amănunțit 
regulile agrotehnice și voi cere sprijinul teh. 
nicienilor de la sfatul popular raional pen
tru ca să obțin o recoltă și mai bună.

ENE V. PUIU
țăran muncitor cu gospodărie 
individuală din comuna Joița 

regiunea Ploiești.
decorat cu „Ordinul Muncii" 

clasa IlI-a

Recolte mari la sfecla 
de zahăr

Cînd plantele au răsă- 
se vadă rîndurile, am 
printre rînduri. Cîn>d

de zahăr
Semănatul

Una dintre principalele culturi tehnice 
care prezintă o mare însemnătate pentru 
economia noastră națională și pentru ridi
carea nivelului de trai al celor os muncesc 
este cultura sfeclei de zahăr Ea asigură 
materia primă pentru fabricarea zahărului, 
aliment de primă necesitate.

An de an, consumul de zahăr pe cap de 
locuitor a crescut tot mai mult 
noastră .

Totuși, creșterea consumului de 
cap de locuitor nu este suficientă 
necesitățile mereu crescînda ale 
muncitoare. Măsurile elaborate de plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din august 1953 cu 
privire la îmbunătățirea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii pun. printre al
tele. sarcina aprovizionării poporului mun
citor cu tot mai multe produse alimentare. 
Aceasta înseamnă că pentru bunăstarea 
populației muncitoare este necesar să se asi
gure an de an și o producție tot mai ridicată 
de zahăr.

Ridicarea continuă a producției de zahăr 
pune în fața oamenilor muncii de pe ogoare 
sarcina de a spori 
sfeclă de zahăr — 
bricarea zahărului.

Care sînt căile 
de sfeclă de zahăr? Principalele 
sînt:

menite să 
hectar, 
bune pen- 
zahăr și

Avem

în țara

zahăr pe 
față de 

populației

necontenit producția de 
materia primă pentru ia

de creștere a

cu

producției 
mijloace

«
a) — mărirea suprafețelor cultivate

sfeclă de zahăr șl
b) — obținerea unei producții cît mai 

dicate la hectar, pe calea aplicării agroteh
nici' Înaintate.

Mărirea suprafețelor cultivate cu sfeclă de 
zahăr va tace posibilă obținerea unei produc, 
ții mai mari. Este bine să fie alese terenu-

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 17 martie 1954

rile oale mai prielnice culturii 
zahăr, de pe care să se poată 
colte sporite

Cel 
tități 
acela 
de a
sporească necontenit producția la

In țara noastră avem condiții 
tru dezvoltarea culturii sfeclei de 
pentru ridicarea producției la hectar,
regiuni care intră în zona foarte favorabilă 
de cultivare a sfeclei, raioane din vestul 
țării, centrul Ardealului și nordul Moldovei.

Luînd cuvîntul în cadrul consfătuirii pe țară 
cu fruntașii în producție 1a cultura porum
bului, cartofului șl sfeclei de zahăr, numeroși 
participant! au arătat că tot „secretul" ob
ținerii unor recolte sporite constă în aplica
rea întocmai a regulilor agrotehnice necesa
re culturii respective. Tovarășul Constantin 
Zberea. țăran muncitor cu gospodărie indivi
duală din comuna Belcești, regiunea Iași, a 
arătat că aplicînd regulile agrotehnice la 
cultura sfeclei de zahăr — desmiriștind tere
nul, executînd arătura adîncă, îngfrășînd cu 
gunoi de grajd sau cu îngrășăminte chimi
ce și efectuînd prașile repetate — a recol
tat 9.000 kg. sfeclă de zahăr de pe un sfert 
de hectar — adică o producție de 36.000 kg 
la hectar.

Sfecla de zahăr este o cultură 
6ă în ce privește lucrările de 
Orice lucrare executată la timpul 
după îndrumările agrominimului
sporirea producției la hectar, după cum în
tîrzierea lucrărilor duce la scăderea pro
ducției.

Lucrările agrotehnice principate, prin a- 
plicarea cărora se asigură ridicarea produc
ției de sfeclă de zahăr sînt următoarele:

— pregătirea terenului prin executarea; lu
crărilor de bază (dezmiriștit și arătură a- 
dîncă de toamnă precum șj grăpatul șl cul
tivatul în primăvară) ;

— semănatul cu mașina și în «pocite op
time ;

—aplicarea îngrășămintelor — gunoi de 
grajd înainte efe însămințare și îngrășămin
te chimice sau naturale tn timpul vegetației;

— executarea lucrărilor de întreținere —

preterațioa- 
întreținere. 
potrivit și 
duce la

Graficul nostru arată lucrările făcute de țăranul muncitor 
Chioreanu Nicolae din comuna Toboliu, regiunea Oradea și 
recolta obținută de el (dreapta) — și lucrările făcute de țăranul 
muncitor Iosif Pop din aceeași comună și

aceea pentru cultivarea sfeclei se vor ale
ge terenuri corespunzătoare: cefe din lun
cile rîurilor, argllo-nisipoase, bogate în sub
stanțe hrănitoare, afîoate, care nu fac scoar
ță și nu pierd ușor apa. Se va țipe de ase- 
m&n; seama ca, în rotația culturilor, sfecla 
să fie cultivată după cereale de toamnă, car
tofi, lucerna, trifoi, mazăre, fasole, soia șl 
borceag. Se poate cultiva și după porumb, 
însă numai după ce terenul a fost îngrășat 
cu gunoi de grajd Nu este bine ca sfecla să 
fie cultivată după cînepă, in, floarea soare
lui sorg, dtighie, și ovăz, deoarece aceste 
plante sărăcesc pămîntul de substanțe hră
nitoare.

Cînd sfecla se cultivă după păioa&e sau 
după culturi care se recoltează mai din

9 Recolte bogate de sfeclă de zahăr s-au 
obținut și în Regiunea Autonomă Ma
ghiară. Astfel, de pe o suprafață de 66 
ha., țăranii muncitori din comunele su
burbane ale orașului Tîrgu Mureș au 
recoltat, în anul trecut, peste 205 va
goane sfeclă de zahăr. Rezultă deci că au 
strîns o producție medie d? peste 30.000 
kg. Ia ha.

• Recolta bogată de sfeclă de zahăr ob
ținută, îi îndreptățește pe țăranii munci
tori din comuna Buruienești, raionul Ro
man, să se socotească printre fruntașii pe 
raion în această privință. De pe fiecare 
hectar ei au cules în medie, cîte 20.000 kg. 
sfeclă de zahăr.

• Țăranul muncitor cu gospodărie Indi
viduală Aurel Rațiu, din comuna Sărmanei, 
raionul Sărmaș, este cunoscut de toți ță
ranii muncitori din comună ca unul care, 
aplicînd cu strictețe regulile agrominimu- 
lui, obține necontenit recolte sporite la 
hectar. In anul trecut el s-a evidențiat din 
nou, recoltînd de pe 0,25 ha. 12.690 kg. 
sfeclă de zahăr, adică 50.760 kg. la hectar.

In aceeași zi cu pregătirea de primăvară1 
a terenului sau cel mai tîrziu a doua zi 
este neoesar să se însămînțeze sfecla, pentru 
ca sămînța să profite cît mal mult de urne-, 
zeala din pămînt șl să răsară în bune con
dițiuni. In scopul obținerii unei producții' 
sporite la.hectar, este bine.ca semănatul să? 
se facă în epoci'j optime. Experiențele fă-i. 
cute au arătat că întîrzierea însămînțatului 
cu 5 zile a dus la o scădere a producției 
cu 10 la sută.

Este de asemeni bine ca, la însămînțat, să 
se folosească sămînța iarovizatăl Sămînța ia- 
rovizată răsare cu 3-5 zile mai de vreme, 
ceea ce mărește rezistența plantelor, care ră
sar uniform, fără goluri. Prin folosirea semin
ței iarovizate se asigură un spor de reco'tă 
de 10—15 la sută, iar procentul de zahăr în 
sfeclă orește cu 2,5 la sută.

Semănatul sfeclei de zahăr se face numai 
cu mașinile — puse la dispoziția țăranilor 
muncitori de către fabricile de zahăr cu care 
au contracte. Cu mașinile de semănat, sămîn
ța este așezată în pămînt la aceeași adîn- 
cime, rîndurile se păstrează la egală distan
ță — ceea ce permite răsărirea deodată a 
plantelor, precum și înlesnirea muncilor de 
întreținere. Este bine să fie folosite mașinile 
combinate, care odată cu sămînța, îngroapă 
în pămînt și îngrășămintele chimice.

Tmcrările de întreținere
De îndată ce sămînța a prins să răsară 

se cunosc cîț de puțin rîndurile de cultură, 
se execută prima lucrare — „prașila oarbă". 
Această prașilă se execută printre rînduri' și 
are ca scop afînarea pămîntului pentru păs
trarea umezelii. Mai tîrziu, cînd sfecla are 
3-4 frunze, se face buchetatul — adică se la- 

)să buchete de plante, restul fiind distruse. 
Odată cu buchetatul se execută și răritul. 
Se lasă numai cite o singură plantă( cea mai 
bine dezvoltată) la o distanță de 12—15 cm. 
una de alta. Intiîrzierea răritului duce l,a scă
derea producției. Astfel s-a dovedit că sfecla 
nerărită cînd a avut 10 frunze în loc de 3—4 
a dat o producție cu pînă la 50 la sută mai 
scăzută.

De asemeni, odată cu rărital se 
compiectarea golurilor din lan, fie însămîn- 
țîndu-se sămînța iarovizată, fie prin trans
plantare, astfel ca să se asigure 10—12 plan
te pe metru pătrat.

Pentru ca lanurile de sfeclă să fie curate 
fără buruieni și fără scoarță este necesar ca 
dm timp în timp terenul să fie prășit. Este 
bine ca să se execute cel puțin patru p-a- 
șile, adîncimea la care se execută mărindu- 
se de la o prașilă la alta. Dacă totuși și 

băgat sub după p- ișilele repetate apar buruieni în 
de toamnă, lanul • sfeclă, trebuie ca ele să fie

producția de sfeclă de 
zahăr 3 fost mai ridi
cată cu pînă la 8.000 
kg. la hectar decit pe 
terenurile nedesmirș- 
tite. -Totodată și pro
centul de zahăr al sfe
clei a fost mai mare 
cu 0,2—0,4 la sută.

După două sau trei 
săptămîni de la des- 
miriștire, se face ară
tură adîncă — pînă la 
22—27 cm. Totodată 
este bine ca, odată cu 
arătura adîncă, să se 
bage sub brazdă și 
gunoiul de grajd, bine 
putrezit.

încercările făcute de 
agrotehnicienii sovie
tici au dovedit că pe 
terenurile arate adînc 
sporul de recoltă ob. 
ținut este de 4.500 kg. 
la hectar față cfe tere
nurile unde nu au 
fost făcute arături a- 
dînci. De asemeni s-a 
mai dovedit că, cu 
cit arăturile adinei se 
fac mai din vreme, cu 
atît sporul de recoltă 
este mai ridicat. Ast
fel de pe un teren des- 
miriștlt în luna iulie 
și arat adînc în sep
tembrie s-au obținut 
22.400 kg. la hectar în 
vreme ce de pe un alt 
teren, desmiriștit în 

luna octombrie, s-au ob-

recolte lui (stingă).

luna iulie și arat în 
ținut doar 19.300 kg. la hectar. De asemeni, 
de pe un teren care nu a fost arat toamna ci 
numai primăvara s-a obținut o recoltă șl 
mică — 18.800 kg. la hectar.

In primăvară, chiar în primele zile 
desprimăv arare, terenul se grăpează 
este lucrat cu cultivatorul. Aceasta pentru a 
afina pămîntul, pentru a se păstra apa 
care pămîntul a stirîns-o din topirea zăpezii. 
Totodată se împrăștie 
pămînt gunoiul de grajd, bine putrezit, dacă ' 
acesta nu a fost împrăștiat și 
brazdă odată cu arătura adîncă

mai

de.
sau

te

și se introduce în

face și

plivite de îndată, pentru a nu împiedica dez
voltarea sfeclei.

O lucrare de asemeni importantă în ridica
rea producției de sfeclă de zahăr la hectar 
o constituie îngrășarea culturilor de sfeclă în 
timpul vegetației. Prin împrăștierea de îngră
șăminte chimice — azotoase, fostatice și po- 
tasice în timpul perioadei de creștere — 
plantele sînt ajutate să se dezvolte, să creas
că în rădăcină, să mărească procentul de za
hăr pe care-1 conțin.

Aplicarea întocmai a regulilor agroteh
nice în cultura sfeclei de zahăr a asigurat în 
anul trecut, obținerea de recolte bogate. Ță
ranul muncitor cu gospodărie individuală 
Bogoși Alexandru din comuna Salontai, re
giunea Oradea a cules de pe 60 de ari, 
13.000 kg. sfeclă de zahăr,’ iar Vasile Stroe- 
scu, țăran muncitor cu gospodărie indivi
duală din comuna Arsache, regiunea Bucu
rești a cules 26.000 kg. sfeclă de zahăr la hec
tar. Pregătind bine terenul și executind lu
crările de întreținere prevăzute in agromi- 
nim, țăranul muncitor cu gospodărie indivi
duală Cosma Nicolae din comuna Drăgăne- 
ști, regiunea Bîrlad a obținut 32.800 
sfeclă de zahăr ia hectar.

Țintind seama de importanța aplicării 
gulilor agrotehnice la cultura sfeclei 
zahăr în obținerea unei recolte tot mai 
dicate la hectar, Hotărîrea Consiliului
Miniștri al R.P.R. și a Comitetului Central 
al P.M.R. cu privire la pregătirea și exe
cutarea la timp și în bune condițiuni a 
lucrărilor agricole din primăvara anului 1954 
cheamă pe oamenii muncii de pe ogoare să 
execute cu strictețe regulile agrotehnice ne
cesare. Este o datorie patriotică pentru fie
care țăran muncitor, tînăr sau vîrstnic, de a 
răspunde prin fapte chemării partidului și 
guvernului, de a lupta cu arma metodelor 
maintate agrotehnice pentru sporirea conti
nuă a producției de sfeclă de zahăr la hec
tar — de a contribui la aprovizionarea popu
lației muncitoare cu tot mai mult'zahăr.

Ing. ALEXANDRU STROE
din Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
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O pildă de eroism 
în lupta pentru fericirea poporului

Sînt amintiri ale unor evenimente din 
Istoria mișcării noastre muncitorești care nu 
pier niciodată din mintea oamenilor muncii 
și care îi mobilizează și mai puternic în 
lupta pe care o duc astăzi pentru o viață 
fericită. O asemenea amintire, pe care nicio
dată poporul nostru muncitor nu o va da 
uitării, este aceea a masacrului dela 
Rîbnița.

...17 martie 1944. Rîbnița. întunericul se 
lăsase apăsător peste închisoare. Cei 52 de 
deținuți politici, care zăceau pe lespezile 
umede ale celulelor, în spatele ușilor zăbre
lite, erau trezi. Suferințele îndurate, bătăile 
și schingiuirile care le lăsaseră pe trup 
urme adînci nu le putuseră clinti încrederea 
în viitor, devotamentul pentru cauza Parti
dului Comunist, credința în victoria Armate
lor Sovietice Acolo, în celulele întunecoase, 
lipsite de aer, înfrîngînd cu eroism suferin 
țele trupului, cei 52 de comuniști se gîndeau 
la ziua de mîine, cînd poporul muncitor va 
fi scuturat lanțurile robiei, cînd scumpa 
patrie se va găsi într-un marș neîntrerupt 
glorios, spre socialism Printre cei 52 comu
niști aflați în închisoarea de le Rîbnița se 
găseau și Lazăr Griimberg și Bernat Andrei, 
membri ai Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Conducerea închisorii 
lansase știrea că toți deținuții — și cei de 
drept comun și cei politici — urmau să fie 
trimiși spre țară Dar, după ce avu loc scoa
terea din închisoare a deținuților de drept 
comun, cei 52 de comuniști au înțeles că tică
loșii lor paznici le pregăteau extermina
rea. Și intr-adevăr, la mijlocul nopții, Gesta
poul hitlerist preluă închisoarea de la Rîbnița. 
Fiarele hitleriste, care fugeau de rupeau pă- 
mîntul în fața înaintării victorioase a Ar
matei Sovietice, fiare lașe dar setoase de 
singe, se pregăteau să-i asasineze pe luptă
torii neobosiți pentru fericirea poporului, pe 
comuniștii din închisoare. Luînd pe rînd ce
lulă după celulă, hitleriștii asasinară mi
șelește pe toți cei 52 de comuniști întemni
țați. Apoi ca o încununare a faptei lor bes
tiale. hitleriștii au dat foc închisorii crezînd 
că astfel își vor ascunde crimele.

Cenușa închisorii din Rîbnița nu a putut 
însă acoperi cu colbul uitării eroica luptă a 
comuniștilor uciși. Numele comuniștilor u- 
ciși în închisoarea Rîbnița în frunte cu La
zăr Grumberg șl Bernat Andrei, sînt cins
tite astăzi de întregul nostru popor muncitor 
și exemplul vieții lor puse în slujba clasei 
muncitoare este o pildă vie pentru tineretul 
nostru. Totodată asasinarea eroilor comu
niști la Rîbnița în martie 1944 a fost o 
mărturie In plus că niciodată forțele reac- 
țiunii nu vor putea să împiedece lupta de 
eliberare a popoarelor de sub jugul exploa
tării, oricît de mari vor fi crimele și nele
giuirile comise împotriva celor mai devo
tați fii ai clasei muncitoare.

★
Pentru tineretul muncitor din patria 

noastră numele lui Lazăr Grumberg și Ber
nat Andrei sînt nespus de scumpe. Acești 
doi minunați tineri comuniști, conducători 
de frunte ai U.T.C-ulul educați de parti
dul clasei muncitoare au Întruchipat trăsă
turile cele mai înalte ale tineretulu: munci
tor : dîrzenie neînduplecată In fața greutăți
lor, atașament și credință adincă față de 
clasa muncitoare, dragoste fierbinte pentru 
partid, ură clocotitoare față de dușmanii 
poporului, putere de sacrificiu fără mar
gini în lupta pentru fericirea poporului 
muncitor.

Lazăr Grumberg și Bernat Andrei s-au 
tntîlnit în viață De același drum al luptei în 
slujba celor mulți; învățătura partidului 
le-a deschis orizonturi largi, le-a format 
concepția despre lume și hdtărîrea fermă 
de luptă împotriva exploatatorilor.

Lazăr Grumberg nu avea decît 16 ani 
cînd a pornit pe drumul plin de primejdii, 
dar glorios al comuniștilor. In cadrul 
U.T G.-ului unde și-a început activitatea re
voluționară, el a primit numeroase sarcini de 
răspundere. Plină de roade a fost activitatea 
sa în fruntea organizației U.T.G. din Pra
hova care se găsea pe atunci în ilegalitate. 
In perioada în care a activat acolo viața 

tinerilor muncitori, era nespus de grea și 
istovitoare: tinerii muncitori petroliști tră
iau în mizerie, cîte 10—20 într-o cameră, e- 
rau supuși cruntei exploatări, insultelor și 
bătăilor, aveau salarii de batjocură. Muncind 
cu răbdare și seriozitate, plin de vigilență 
față de uneltirile copoilor siguranței burghe
zo-moșierești, Lazăr în t run tea u teci ști lor 
reușește să închege cîteva acțiuni izbutite 
ale tinerilor muncitori să le trezească în 
suflete conștiința necesității luptei împotriva 
exploatatorilor.

Lazăr Grumberg a dovedit în practica 
muncii sale că pentru el este nespus de 
scump principiul conducerii de către parti
dul comunist a organizației revoluționare de 
tineret. Mobilizînd sub steagul partidului, 
mase largi de tineri muncitori din Valea 
Prahovei organizațiile U.T.C. au adus o 
contribuție le lupte'e eroice ale petroliștilor 
din ianuarie-febru.arie 1933.

In 1935 Lazăr a fost arestat fiind purtat 
apoi mulți ani prin închisorile regimului 
burghezo-moș^eresc. La închisoarea de la 
Doftana, ca și în cea de la Caransebeș, La
zăr Grumberg nu-și pierde curajul, încrede
rea în partid; el studiază măreața învăță
tură marxist-leninistă pregătindu-se pentru 
a lua parte activă la noi și noi lupte îm
potriva călăilor clasei muncitoare pentru 
drepturile și libertatea oamenilor muncii.

Bernat Andrei, Bondi — cum îi spuneau 
tovarășii și prietenii — era iute din fire, 
plin de viață, clocotitor în toate acțiunile 
sale. La 19 ani era activist al U.T.C.-ului 
la Tg Mureș șl foarte tînăr el a devenit 
și membru al Partidului Comunist din Ro- 
mînia. De numele lui Bernat Andrei sînt 
legate numeroase acțiuni ele tineretului 
muncitor din Tg Mureș și din alte orașe 
din Transilvania. El, care se avînta în luptă 
cu patimă și încredere în victorie, își apro
piase tinerii muncitori curajoși și energici 
pe care-i educa în spiritul dragostei față 
de partid, pentru măreața Uniune Sovietică 
Nu-i plăceau tinerii molateci stăpiniți de 
comoditate, despre care spunea : „ăstora și 
mămăliga le îngheață în gură“. Tocmai pen
tru că întruchipa cele mai înaintate trăsă
turi ale tînărului muncitor, Bernat Andrei 
era nespus de iubit de oamenii muncii și 
mai ales de tinerii muncitori care îl urmau 
cu încredere Tineretul patriei noastre află cu 
emoție felul în care Bernat Andrei a con
dus lupta tinerilor din Tg. Mureș pentru 
deschiderea căminului muncitoresc închis 
de autorități Și neuitată rămîne comporta
rea lui curajoasă în fața zbirilor poliției 
burghezo-moșierești care prin nici un mij
loc criminal nu au reușit să smulgă rnărtu 
risiri din gura eroicului utecist.

Trăsăturile morale ale lui Lazăr Grum
berg și Bernat Andrei au ieșit și mai pu 
ternic la iveală în anii grei ai dictaturii 
fasciste, cînd în temnițe și lagăre, cei doi 
uteciști au ținut sus steagul de hiptă al 
partidului comunist, organizind și condu- 
cind acțiuni curajoase împotriva asuprito
rilor.

înainta de a fi întemnițați Ia Rîbnița. cei 
doi uteciști s-au adresat astfel tovarășilor 
lor din lagărul de la Vapniarca : „Ori unde 
vom pleca, vom ține sus steagul partidului 
nostru. Noi nu ne vom da viața ieftin Via
ța ne e scumpă, ea aparține clasei munci
toare, întregului popor. Aveți încredere". Și 
nici în ultimele clipe ale vieții, cei doi eroi 
nu au părăsit acest angajament Ei au murit 
cu gîndul că poporul muncitor, condus de 
partid, va izbîndi în lupta împotriva exploa
tatorilor și va păși la construirea unei vieți 
așa cum au visat-o și ei.

Tineretul nostru cinstește prin contribu
ția sa entuziastă la zidirea socialismului In 
patria noastră, memoria comuniștilor în 
frunte cu Lazăr Grumberg și Bernat Andrei, 
uciși cu zece ani în urmă la Rîbnița Amin
tirea lui Lazăr Grumberg și Bernat Andrei 
ca și a celorlalți eroi comuniști și uteciști 
ne este de-a pururi îndemn In lupta pe care 
o ducem sub conducerea partidului pentru 
fericirea poporului muncitor..

Premfera fflmuhtf documentar 
„Republica Populară Romînă“

Marți seara a avut loc în sala Casei Prie
teniei Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. premiera 
filmului documentar în culori „Republica 
Populară Romînă".

Filmul „Republica Populară Romînă", rea
lizat în colaborare de cineaștii sovietici, și 
de cinematografia noastră, este □ producție a 
Studioului de filme documentare și jurnale 
de actualități „Alexandru Sahta" și a Stu
dioului central de filme documentare Mosco
va, decorat cu Ordinul Steagul Roșu.

Scenariul este semnat de Geo Bogza și de 
cunoscutul cineast sovietic Leonid Varlamov, 
laureat al Premiului Stalin, care este în a- 
celași timp și regizorul filmului. Textul co
mentariului este rostit de George Vraca, ar
tist emerit al R.P.R. laureat a! Premiului de 
Stat.

Filmul înfățișează frumusețile șl bogățiile 
patriei noastre Imagini din munca și viața 
poporului nostru.

La premieră au asistat tovarășii: dr. Petru 
Groza Gh Apostol. Chivu Stoica S Bugnlci. 
acad. prof. dr. C. I Pachon. Al. Drăgnici, 
Constanța Crăciun, L. Răutu. L Sălăjan, 
membri ai Guvernului fruntași ai vieții ar
tistice, culturale și științifice, oameni ai 
muncii.

Au participat de asemenea numeroși mem 
bri ai corpului diplomatic.

Filmul documentar în culori „Republica 
Populară Romînă" s-a bucurat de un succes 
deosebit. (Agerpres)--- •---

Apare „Gazeta Literară"
Joi 18 martie apare „GAZETA LITERARA", 

organ săptâmîna’. al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R.

In primul număr semnează : Mihail Sado- 
veanu, Mihai Bemuc. Geo Bogza, Marcel 
Breslașu, Petru Dumitriu, Eugen Frunză, Mi
hai Ga f ița, Paul Georgescu, George Maoo- 
vescu. Miron Paraschivescu, T. Pirvu, Za- 
haria Stancu. Cicerone Teodorescu.

„Gazeta Literară" publică în acest număr 
un fragment din volumul al dcTea al •’oma
nului „Pămînt desțelenit" de Mihall ȘcAonov,

Desene de: Cik, Marcela Cordesrx. Gion 
și Jurăscu.

Steagul roșu decernat 
mecanizatorilor de la centrul 

mecanic Roșiori de Vede
Desfășurând larg întrecerea socialistă, or

ga nizl.nd munca la reparații pe ansamble și 
subansamble. făc'nd schimburi de experiență 
între ateliere șt brigăzi colectivul de muncă 
al centrului mecanic Roșiori de Vede, re
giunea București, a dobindit frumoase succese 
în munca de realizare a plenului. La fabri
cația pieselor de schimb, pvsni a fost depă
șit cu 62 la sută, la fabricația utilajelor, cu 
6 la suta, iar la reparații și recondiționări cu 
87 la sută. Sarcinile de plan pe întreg cen
trul mecanic au fost realizate ta procent de 
101 la sută. Muncitori'1 s-au străduit să uti
lizeze 8 inovații noi. reușind să scadă prețul 
de cost cu 34 ta scită față de 102 la sută cît 
ere prevăzut In plan, realizing economii In 
valoare de 1.197.000 lei. Un rol de seamă în 
obținerea acestor su xese l-au avut, alături 
de vîrstnlci. șl tinerii. Brigăzile utemlste de la 
secția ștrungărie și cazan ger ie, pe lîngă reali
zarea șl depășirea sarcinilor de plan, au con
fecționat din deșeuri 100 filtre, în valoare de 
50.000 lei, realizînd 32.725 lei economii. In 
afara celor 11 utemlștl care au devenit frun
tași In muncă, utemiștil Mircea Iordan, strun
gar, Vasile Cojoacă monteur și Teodor Ian- 
culescu de la cazangerie, pentru meritele lor 
deosebite în muncă au fost confirmați sta- 
hanoviști. Munca încununată de succes a me
canizatorilor a fost răsplătită prin premii.

Pentru munca desfășurată cu avînt, pentru 
rezolvarea cu cinste a sarcinilor de plan, ca 
o răsplată binemeritată, colectivul de muncă 
al centrului mecanic Roșiori de Vede a 
primit steagul roșu de producție, imbold și 
pe mai departe In îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Lucrările celui de al II-lea Congres
al Partidului

VARȘOVIA 16 (Agerpres). - P.A.P. 
transmite : In ședința din dimineața zilei de 
15 martie a Congresului al II-lea al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez s-a terminat 
discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi
— „Principalele sarcini economice în ultimii 
doi ani (1954 și 1955) ai planului de șase 
ani".

La discuțiile pe marginea raportului în 
această problemă, prezentat de H. Mine, au 
luat cuvîntul 17 persoane. Toți delegații au 
subliniat că măsurile partidului și guvernului, 
îndreptate spre ridicarea prin toate mijloace.’e 
a bunăstării oamenilor muncii corespund 
intereselor vitale ale întregului popor polo
nez.

In legătură cu problema în discuție, a fost 
adoptată în unanimitate o rezoluție cu pri
vire la „Realizările în îndeplinirea planului 
de șase ani și orincipalete sarcini economice 
pentru anlî 1954 șl 1955“. In rezoluție este 
trasat programul pentru dezvoltarea continuă 
a industriei, dezvoltarea pe toate căile a agri, 
culturii și ridicarea cît ma: rapidă a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii de la orașe 
și sate

Congresul a trecut apoi la examinarea 
punctului 4 de oe ordinea de zi — „Despre 
sarcinile dezvoltării agriculturii în 1954 și 
1955 șl adoptarea măsurilor necesare pentru 
dezvoltarea producției agricole" Raportul în 
această ptobleniă a fos prezentat de Zenon 
Nowak, membru ta Bi*onl Politic al Conrito- 
tului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez

Nowak a subliniat că oroblema accelerării 
ritmului de dezvoltare e agriculturii, a ritmu
lui de sporire a producției agricole este pro. 
btema-cheie a întregr activități a partidului 
In etapa actuală. După cum a subliniat No
wak, ta prezent succesele industrializării so
cialiste din PoTo-.ia permit ca toate eforturile 
pertidulu’ să fie tadreptote spre avtnf.il agr. 
culturii

Pentru s asigura o creștere mal neotdi a 
aprovizionării populației $1 a economiei na
ționale cu pros jse agricole, a spus rapor
torul este necesar să se sporească ta enH 
19-54—1955 reco.ta principalelor patru culturi, 
rididnd-o ie aproximativ 12000000 tone; în 
domeniul creatorii animalelor să se sporească 
numărul de vite cornute mari p’nă la 8 tniV- 
oaoe capete, porci — otaă la 11 mT-ioaoe, oi
— pînă la 45 m-. ioane; să se sporească can
titatea medie de lapte obținută tatr-un an de 
la fiecare vacă la 1 800 de litri; să se ss’gure 
o creștere considerabilă a producție! la hec
tar la plante tehnice, rădăciooase, furajere, 
legume șl fructe.

Producție de cereale, a subliniat Nowac, 
a fost și rămîne le noi problema principală 
și centrală ta dezvoltarea producției agricole 
în ansamblu

Vorbfad despre formele ajutorului acordat 
de stat țărănimii muncitoare, raportorul s 
subliniat însemnătatea deosebită a punctelor 
de plasă pentru închirieree mașinilor. El s-a 
oprit de asemenea asupra măsurilor agroteh
nice a căror apl’care trebuie să asigure dez
voltarea rapidă a producției agricole în gos
podării Individuale.

Hotărârile adoptate în ultima vreme de gu. 
vern, a subliniat Z. Nowak, prevăd măsuri 
suplimentare pentru asigurarea unor veni
turi sporite pentru acei țărani muncitori cu 
gospodării Individuale, care își conduc ma! 
bine gospodăria, care obțin recolte mai bo
gate, care lărgesc creșterea animalelor și spo
resc producția-marfă a gospodăriilor lor.

Menținerea cotelor obligatorii pentru urmă
torii cîțiva ani la același nivel la care se 
află în prezent și lărgirea sistemului de în
lesniri prevăzute în proiectul de hotărâre al 
Congresului, constituie un serios pas înainte 
în această direcție.

Succesele în lupta pentru creșterea produc-

Muncitoresc
țlei agricole, a continuat raportorul, depind 
în întregime de întărirea permanentă și neîn. 
treruptă a legăturilor dintre clasa muncitoare 
și masele largi ale țărănimii muncitoare. Noi 
putem lărgi și întări legătura cu masele țără
nești, bizu'ndu-ne pe programul real șl con
cret de ajutor pe care l-am elaborat cu con
diția ca în întreaga noastră activitate și ma! 
ales în practica noastră de zi de zi, să știm 
să aplicăm în mod creator și ou pricepere — 
principiu! leninist — sprijină-te pe țărănimea 
săracă, strânge alianța cu țărănimea mijlo
cașă și du o luptă neîntreruptă împotriva 
chiaburimii.

După ce a arătat că măsurile îndreptate 
spre șpor'rea producției agricole în gospodă
riile individuale se îmbină' ta mod strâns cu 
lupta pentru transformarea socialistă a satu
lui, raportorul a prezentat măsurile practice 
pentru sporirea producției-marfă a gospodă
riilor individuale.

Z Nowak a trecut apoi la problemele dez
voltării seciorului socialist în satul polonez. 
In cei cinci ani care au trecut de la primul 
Congres, a spus Nowak, cooperația agricolă 
de producție a luat la noi o dezvoltare con
siderabilă. In prezent se numără 8.500 de 
cooperative agricole de producție care gru
pează peste 200.000 de țărani. Ele dispun 
de peste 1.500.000 de hectare de pămînb. 
In comoaratie cu sarcinile care stau în fața 
noastră, aceasta nu este mult, deoarece mem. 
brii cooperativelor de producție reprezintă 
deocamdată mimai 7 la sută din numărul 
total al țăranilor muncitori.

Raportorul a vorbit desore succesele coope
rație! agricole de producție și despre ajutorul 
acordat de către stat în dezvoltarea formelor 
socialiste ale agriculturii.

Ei a s-jb'.I-iat că principala formă a aju- 
torefa: acordat cooperativelor agricole de 
producție șl principala p’rghie In transfor
marea socialistă a satului sînt stațiunile de 
sat de mașini și tractoare In 1954, număTul 
etaținrrlor de mașini șl tractoare se va ridica 
la 462. Ele vor dispune de 19.700 de tractoare 
(calculate fa tractoare de cite 15 C.P.).

O verigă extrem de Importantă ta lupta 
pentru sporirea producție’ agricole, a confi
rmat raoortoniL sînt gospodăriile agricole de 
stat Ele dispun de o suprafață de pămînt 
care reorerântă aproximativ 122 le sută dta 
tatreage suprafață de Dămînt arabil din Po- 
lcnia și stat utilate cu mijloace tehnice agri
cole modeme.

In orezent gospodăriile agricole de stat 
posedă 29000 de tractoare (calculate In trac
toare de cîte 15 CP.)

Folosind mașini de cal'ta te superioară, în 
mare perte primite din U.R.S.S., gospodăriile 
agricole de stat au obținut mecanizarea 
aproape comp’etâ a muncilor de cîmp.

Numărul porcilor, vitelor cornute mari și 
al oilor din gospodăriile agricole de stat a 
crescut de cîteva ori In comparație cu 1952, 
gospodăriile agricole de stei au dat statului 
în 1953 cu aproape 40 la sută mai mulți 
porci pentru tăiat, cu 7 La sută mal mult 
lapte, cu aproape 36 la sută mai multă lână, 
cu 44 la sută mai multe ouă.

Ir> următorii doi ani, a spus raportorul, 
gospodăriile agricole de stat trebuie să de
pună o intensă activitate.

In 1955 în gospodăriile agricole de stat, re
colta de cereale trebuie să depășească eu 
150.000 — 170.000 tone recolte din 1952, iar 
recolta de sfeclă de zahăr trebuie să crească 
cu 15—20 la sută.

O rezervă Importantă a creșterii producției 
agricole este valorificarea pămînturilor nefo
losite și a pămînturilor celor mai fertile în 
unele regiuni cu sol deloess din voevodatul 
Lublin și din Zulawa a unor pămînturi din 
regiunile Inundabile din valea fluviului Oder, 
precum și a unor uriașe întinderi cu pășuni.

Unit Polonez
insuficient folosite ptnă în prezent, din voe- 
vodatele Rzeszow, Koszalin, Olsztyn, Szcze
cin șl Wroclaw.

Raportorul s-a ocupat apoi de problemele 
îmbunătățirii muncii de conducere în agricul
tură și de dezvoltarea inițiativei mase1or 
țărănești, de pregătirea cadrelor cu o înaltă 
calificare pentru agricultură, de rolul științei 
în dezvoltarea producției agricole, de sarci
nile muncii de partid la sate.

Este mare și de răspundere sarcina ce o 
trasăm în fața țării în lupta pentru accele
rarea dezvoltării producției agricole, a arătat 
Nowak în încheierea raportului său. Aceasta 
este o cauză vitală pentru toți oamenii 
muncii de la orașe și sate, o cauză 
a întregului popor Aceasta este o sar
cină mare, ce se referă la o perioadă înde
lungată ; ea necesită o muncă sistematică de 
zi de zj, pe care o vom putea îndeplini numai 
prin eforturile unite ale maselor populare, 
ale statului popular și ale partidului.

Sub conducerea partidului, unind strâns 
în jurul lui toate forțele patriotice ale po
porului, vom îndeplini sarcinile trasate de 
Congresul al II-lea al partidului în domeniul 
agriculturii și vom spori forțele patriei 
noastre.

★
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — P.A.P trans

mite : In ședința din seara zilei de 15 martie 
a Congresului al II-lea al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, au început dezbaterile 
pe marginea raportului prezentat de Z 
Nowak, „Despre sarcinile dezvoltării agri
culturii în 1954—1955 și adoptarea măsurilor 
necesare pentru dezvoltarea producției agri
cole".

Zofta Laszkowskaia, director adjunct pen
tru problemele politice al Direcției centrale a 
stațiunilor de mașini și tractoare, a subli
niat că fa prezent stațiunile de mașini șl 
tractoare execută 50% din muncile de cfmp 
aie cooperativelor agrirole de producție, dar 
aceasta nu este tocă suficient

Stanislaw Padziurski, președintele coope
rativei agricole de producție „Neprovice" din 
județul Pinczow, voevodatul Kielce, a citat în 
cuvântarea se date interesante în legătură cu 
succesele acestei cooperative. Această coope. 
rativă, a comunicat el. strânge la hectar 22 
chintale de secară. 24 chintale de grâu, 26 
chintale de ovăz și 328 chintale de sfeclă de 
zahăr.

Leon Stasiak, prim secretar al Comitetului 
de partid din voevodatul Poznan, a vorbit 
despre intensificarea muncii de partid și 
politice la sate, des,pre mobilizarea maselor 
largi țărănești pentru tndeplinirea sarcinilor 
în vederea unui avînt rapid al producției 
agricole.

★
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — P. A. P. 

transmite: Delegația Partidului Comunista! 
Uniunii Sovietice la Congresul al II-lea al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, din 
care fac parte N. S. Hrușciov, prim secretar 
al Comitetului Central al P.C.U.S.; N A. 
Mihailov, prim secretar al Comitetului re
gional Moscova al P.C.U.S.; A. E. Kornei- 
ciuik, membru în Prezidiul C.C. al P. C. 
din Ucraina și prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri ai R S.S. Ucraniene, N. 
E. Avhimovici, al doilea secretar al C C. 
al P. C. din Bielorusia, a vizitat la 14 
martie șantierul Palatului de cultură și ști
ință „1. V. Stalin", care se construește la 
Varșovia cu forțele și mijloacele U.R.S.S.
La vizitarea șantierului, delegația P.C.U-S. 

a fost însoțită de G. A. Karavaev, șeful Di
recției șantierului palatului și de 1. Sigalin, 
arhitect șef ai Varșoviei, împuternicit al 
guvernului R. P. Polone pentru problemele 
construcției palatului.

. ............................ .. .  .....  
proape la fel problemele fără oa vreunul din 
ele să aducă lucruri noi.

Gu mult mai folositor ar ti fost dacă s-ar 
fi publicat cîteva articole, care să fi anali
zat experiența dobîndită de o grupă, de un an 
de studii sau de unii studenți fruntași la în
vățătură. Aceasta ar fi dat studenților .po
sibilitatea să-și însușească metode mai va
riate, adaptabile specificului de muncă și 
nivelului de cunoștințe al fiecăruia și nu 
rețete de studiu gata formulate, pe care ga
zete le oferă studenților. încercarea de a 
remedia aceasta prin cîteva corespondențe 
ale unor studenți n-a dus la lămurirea pro
blemei. deoarece autorii corespondențelor 
lipsiți de îndrumare din partea redacției, 

' ■ ne scurt.

Revista presei de tineret

Problemele învățăturii
a z e t a ,, niversitatea“

încă de la începutul anului universitar, 
gazeta „Universitatea", organ al organizației 
de partid, al comitetului U.T.M , al comite
tului sindical șl a! rectoratului Universității 
„C.I. Parhon" din București, a căutat prin 
articolele sale să sprijine și să îndrume 
bunul mers ai activității studențești, să con
tribuie la ridicarea calitativă a acestei ac
tivități.

„Universitatea" a publicat numeroase ar
ticole despre problemele învățăturii studen
ților Unele dintre aceste articole au ajutat 
la popularizarea experienței pozitive a stu
denților fruntași, iar altele au împărtășit lu 
cruri interesante din activitatea studenților 
sovietici, ajatîndu-1 prin aceasta pestudenții 
din Universitate șl mobilizîndu-i la o mun
că mai susținută pentru însușirea materlilot

Gazeta a acordat atenție mai ales proble
mei frecventei și disciplinei, contribuind 
prin articolele sale la o mai bună desfășu
rare a procesului de învățămînt. Ea a luat 
de multe ori atitudine față de lipsurile care 
împiedicau pe studenți în munca de învăță
tură. ajutînd ta îndreptarea lor Aproape în 
fiecare număr al gazetei apar la rubrica sa
tirică „D ale noastre", note critice despre 
atitudinile birocratice ale administrației, lip 
sa de spirit gospodăresc de care dau do
vadă unii studenți, și despre alte lipsuri 
din Universitate Foiletonul intitulat „Și 
totuși" (nr. 15) de pildă, critică cu curaj 
catedra de Ziaristică de la Facultatea de 
ziaristică care pînă la 10 noiembrie nu ți
nuse nici o lecție la materia „Disciplina 
la alegere" ci se mulțumea să țină doar șe
dințe de organizare.

In majoritatea numerelor sale, gazeta pu
blică articole și corespondențe despre acti
vitatea științifică a studenților.

Gazeta a căutat să oglindească în coloa
nele sale și cîteva probleme ale vieții de or
ganizație, ale activității extrauniversitere a 
studenților.

Cu toate acestea gazeta „Universitatea"^, 
n-a reușit în această perioadă de muncă să 
fie la înălțimea sarcinilor mari ce-i reve
neau.

Gazete nu s-a străduit să fie un spri
jin prețios al cadrelor didactice și al orga
nizației U.T.M. pentru antrenarea studenți
lor într-un studiu temeinic zi de zi, nu nu 
mai în preajma examenelor și pentru exa
men

„Universitatea" ar fi trebuit să fie un în
drumător mai priceput al studenților ta pro
blemele învățăturii, să le arate acestora ne
cesitatea de a deveni specialiști cu o înaltă

calificare, să lupte împotriva pregătirii 
perflciate, împotriva acelora care nu-și 
drâgesc profesiunea aleasă, nu fac totul pen 
tru însușirea unor vaste cunoștințe. Ori în 
această direcție gazeta a făcut foarte pu
țin.

.Deși este știut că nivelul pregătirii stu
denților. al pregătirii cadrelor de specialiști, 
depinde în mare măsură de felul cum sînt 
ținute cursurile și seminariile. de conținu
tul acestora, „Universitatea" n-a acordat 
atenția cuvenită analizării cursurilor și se- 
minariilor care se țin în facultăți, n-e 
militat în coloanele ei pentru îmbunătățirea 
lor necontenită. In Universitate mai sînt șl 
acum cursuri care se țin 
zut, mal sînt cursuri 
conținut necorespunzător, 
condițiuni proaste pe care 
folosi. Despre toate acestea gazeta putea și 
poate să vorbească în articolele sa ie. Tre
buia și trebuie însă mai mult curaj din par
tea redacției în alegerea și tratarea proble 
melor în gazetă, mai multă preocupare pen
tru lărgirea cercului de colaboratori compe- 
tenți în probleme care să analizeze cu te- 
meimeie și să poată da îndrumări cadrelor 
didactice.

„Universitatea" neglijează într-un mod 
inadmisibil problema cursurilor și semlna- 
rii'or de științe sociale Din puținele articole 
publicate nu reiese necesitatea însușirii mar 
xism-leninismului de către fiecare student, 
fie el viitor biolog, fizician, chimist, mate
matician sau profesor. Articolele publicate 
nu oglindesc însușirea creatoare de către 
studenți a științelor sociale și nu iau po 
ziție față de cei care se limitează să-și în
sușească această materie dogmatic, buche- 
rește

Unul din puținele articole care tratează 
probleme seminariilor de marxisrn-leniniem 
apărut sub titlul „Pentru o mai bună însu
șire a marxism-leninismului" (nr. 16) se 
mulțumește să înșire o serie de exemple 
pozitive și negative, să afirme că s-au luat 
măsuri pentru ridicarea calității seminarii
lor. Fiind semnat de o asistentă, era de aș
teptat ca articolul să ridice o serie de pro
bleme ' .... •
lizînd în adînclme cum se desfășoară semi 
narii le 
munca 
parte pregătirea studenților - și care in ma
joritatea lor sînt tineri, fără prea multă ex 
periență, gazeta nu vorbește aproape nintie.

Gazetei , Universitatea" îi revenea ca o 
sarcină din cele mai importante să oglin-

su- 
în-

la un nivel scă- 
și prelegeri cu 
sau tipărite în 

studenții nu le pot

de conținut, să indice metode, ana

de marxism leninism De altfel, despre 
asistenților de care lepinde în bună

dească în coloanele sale felul cum studenții 
își însușesc materiile de specialitate. Mai 
ales gazeta trebuia să ia poziție față de a- 
cei care neglijează studiul acestor materii 
sau le studiază superficial. Tovarășul con- ,.r_ „ ________  __  r___
ferențiar Emeric Toth serisează că . unii■-stu- rpau' făcut altceva decît să repete pe scurt, 
denți de la Facultatea de Matematică și Fțj' eele scrise în articolele amintite. „Universi

tatea' nu arată cum decurg orele de x>n- 
sultații dacă sînt sau nu bine organizate 
și cum participă studenții la ele. Cete două 
corespondențe scurte apărute ,pe această temă 
în nr 16 al gazetei, mergînd pe Linia unor 
generalități vorbesc vag despre importanța - 
partic’pării studenților la orele de consultații. 
Ele nu le demonstrează studenților nu-i con
ving pe aceștia prin exemple concrete, care 
sînt foloasele participării la orele de consul
tație, cum se lămuresc aici problemele ră
mase neclare de la cura sau din timpul stu-

. diului individual.
Gazeta „Universitatea" păcătuește nu nu

mai prin lipsa de popularizare a experienței 
pozitive c( și prin aceea că n-a combătut în 
coloanele sale superficialitatea cu care se 
pregătesc unii studenți și metodele nejuste. 
învechite de învățătură Mai stat în Univer
sitate destui studenți care din comoditate 
înlocuiesc studiul individual atent și profund 
cu însușirea superficială a materiei, studiind 
doar notițele luate la cursuri și neconspec- 
tînd materialul bibliografic recomandat de 
profesori. Mal sînt din păcate și studenți 
oare pentru a obține un calificativ de trecere 
recurg la metode necinstite, înșelându-șl pro
fesorii și prin aceasta și colectivul din care 
fac parte. Gazeta ar fi trebuit să lupte pen
tru formarea în rândul studenților a unei 
opinii publice îndreptată împotriva acestor 
studenți care nu-și fac datoria sau folosesc 
metode necinstite.

*

Deși sub titlul gazetei este scris că „Uni
versitatea" este organ și al comitetului or
ganizației U.T.M., gazete uită aproape să 
oglindească preocuparea organizației U.T.M 
pentru problemele învățăturii Este cunoscut 
de toți și probabil și de colectivul gazete' 
„Universitatea", că rolul organizației UTM 
în Universitate este în primul rând de a duce 
munca în rândurile studenților pentru a-l a- 
trage la o activitate susținută de în-sușlre a 
materiilor și de felul cum organizația 
U. T. M muncește depinde nivelul pre
gătirii studenților. Concluzia care se poate 
trage in6ă citind gazete „Universitatea" este 
aceea că în centru! atenției organizației 
U.T.M. n-a stat în permanență problema în-

zică, învață mecanic matematica, că unii 
dintre ei nu sînt suficient de legați de spe
cialitatea aleasă și deaceea nu se străduesc 
să și-o însușească. Gazeta trebue să le a- 
rate acestora prin articolele sale, că patria 
are nevoie de cadre de specialiști cu 

o pregătire temeinică, care să fie în stare 
să rezolve sarcinile de mare răspundere ce 
li se vor pune în față cînd vor porni în pro
ducție E legitimă întrebarea : a făcut oare 
gazeta ceva în această direcție ? Răsfoind 
numerele apărute pînă acum, consta.ți că ele 
nu vorbesc aproape deloc despre dragostea 
studenților față de specialitatea aleasă și 
despre străduința lor de a și-o însuși, nu a 
făcut nimic pentru dezvoltarea acestei dra
goste la studenți.

Legarea cunoștințelor teoretice de proble 
mele practice este un factor hotărâtor de 
care depinde în cea mal mare măsură nive
lul pregătirii studenților Dar corespondența 
întitulată „Ziua de practică" șt articolul „De 
la curs la lucrările practice în laborator", a- 
părute pe această temă, subliniază insufi
cient de puternic importanța pe care o are 
practica în pregătirea vutoarelor cadre de 
specialiști Era necesar să se vorbească mai 
mult și cu mal multă pricepere despre acti
vitatea practică a studenților, despre felul 
cum lucrează ei în laborator, sau în timpul 
practicii în producție.

♦
„Universitatea” ca organ de presă al unui 

institut de învățămînt superior ar fi trebuit 
să fie o tribună de popularizare a celor mai 
bune metode de Învățătură, să se preocupe 
mal îndeaproape de felul cum studenții în
vață, să le arate care sînt lipsurile ce se 
manifestă în munca lor și cum trebuiesc a 
cestea li'hidate. De pildă, gazeta ar fi tre
buit să acorde mal multă atenție problemei 
studiului individual al studenților.

Este insuficient ceea ce a publicat gazeta 
Pe această temă peritrucă atît articolul de 
fond din nr, 13 al gazetei intitulat „Stu
diul individual metoda de bază în însușirea i 
științei" cît și articolele apărute sub titlul 
„Studiu' individual principală metodă de 
studiere a marxism-leninismului" și „Cîteva 
probleme în legătură cu îndrumarea studiu
lui individual a! studenților", tratează a-

vățăturii și că toată lumea se împacă cu a- 
ceastă situație. Ori este greșit să se lase a- 
ceastă impresie, știut fiind că la succese'e 
obținute pe semestrul I în munca de învă
țătură a studenților, a contribuit și organi
zația U T.M. Ar fi trebuit deci să se arate 
care a fost contribuția organizației U.T.M. 
la obținerea acestor succese.

„Universitatea" însă n-a vorbit în artico
lele sale despre felul cum organizația U.T.M. 
s-a preocupat de antrenarea studenților pen. 
tru o însușire temeinică a materiilor. Exem
plul utemiștilor în această pregătire este pa
lid oglindit, cum la fel de palidă este po
ziția gazetei față de acei utemiști care stau 
în coada masei de studenți, pătîndu-și titlul 
de membru al organizației U.T.M. Gazete ar 
fi trebuit să arate care a fost contribuția 
grupelor, a organizației U.T.M. In asigura
rea unei frecvențe regulate la cursuri și a 
unei discipline serioase și. să militeze împo
triva atitudinilor nejuste ale studenț'lor față 
de cadrele didactice

Gazeta n-a arătat- lupte care se duce ta 
Universitate împotriva muncii de campanie, 
împotriva îndopării studenților cu materie 
multă, cu seminarii recapitulative, consultații, 
ore de meditații, numai în preajma colocvii
lor și examenelor Ba mai mult însăși gazeta 
stă în fruntea acestei munci de campan'i. 
Intr-unui din articolele .sale de analiză apărut 
în nr. 17 el gazetei, sub titlul ..Să ne prezentăm 
bine pregătiți Ia examene", gazete răsuflă 
ușurată că a terminat cu colocviile. Este semni
ficativă fraza de început a articolului „Plină 
de învățăminte a fost și anul acesta campania 
colocviilor" După cum gazeta oglindește 
numai în ultimele două numere ale sale pre
gătirea pentru colocvii și examene se poate 
trage concluzia că această pregătire s-a fă
cut într-un timp scurt Ori este greșit să se 
lase această impresie cititorilor, deoarece 
organizația U.T.M s-a ocupat ca studenții să 
învețe zi de zi pentru colocvii și examene 
și mulți dintre aceștia care n-au așteptat să 
vină campania de pregătire, au obținui re
zultate bune la colocvii și examene.

★

„Universitatea" a făcut puțin de la înce
putul anului universitar pentru a-i atrage pe 
cititori, pentru a avea un aspect mat plăcut. 
Colegiu! de redacție nu s-a preocupat să dea 
o notă tinerească, vie și atractivă gazetei. 
Gazeta continuă să albe un aspect șters și 
uneori să fie neinteresantă. Nu s-a făcut 
mai nimic pentru ca articolele să îmbrace 
forme publicistice mai variate. Gazeta mal 
publică deseori articole seci, fără fapte, 
lipsite de viață, cu titluri neatractive Nici 
'Ubrica de satiră și humor care critică lipsu
rile din Universitate, nu este întotdeauna 
scrisă la nivelul cerințelor cititorilor săi.

O răspundere însemnată pentru lipsurile 
gazetei revine 
sprijinit într-u.n mod cu totul nesatisfăcător 
munca gazetei „Univers'tatea".

Gazeta poate și trebuie să-și îmbunătă
țească activitatea în viitoarea perioadă de

muncă. Pentru aceasta ea trebuie să treacă 
la o analiză temeinică a activității sale', ce
rând părerea cititorilor ei. Cu siguranță că 
dacă redacția va organiza consfătuiri cu pro
fesorii, cu asistenții și studenții din diferite 
facultăți, cititori ai 
care sînt problemele care Ii interesează pe 
aceștia, părerea lor față de felul cum ga
zeta își face datoria. Gazeta -va afla lucruri 
interesante, organizând un schimb de expe
riență :u o gazetă de întreprindere sau ou 
o gazetă dintr-un alt institut de învăță
mînt superior.

In viitoarea etapă de muncă gazeta tre
buie să fie mai combativă, să urmărească e- 
ficiența criticilor pe care le aduce, să dea 
soluții de îndreptare și să împărtășească me
todele înaintate de muncă, să susțină și să 
stimuleze pe inițiatori nu numai în corespon
dențe scurte, informative ci prin articole de 
experiență, bogate în idei, care să arate nu 
numai ce trebuie să se facă ci și cum.

Gazeta trebuie să ia inițiative mai îndrăz
nețe, să ridice discuții pe anumite teme, șă. 
organizeze sub îndrumarea organizației de 
partid și ajutată de organizația de U.T.M. rai
duri pentru analizarea activității unor facul
tăți sau ani de studiu.

Gazete atrage atenția într-un articol adre
sat corespondenților săi că ori de cîte ori 
aceștia scriu ceva să se întrebe cu ce scop 
fac aceasta, dacă problemele interesează și 
sînt utile cititorilor. La fel de just ea spune 
corespondenților că cititorul are ochi exi- 
genți, care nu 'admit banalități sau 
șabloane, că orice se scrie este aspru jude
cat de cititori. Aceasta este perfect valabil 
și pentru redacția gazetei „Universitatea".

Ținînd seama de aceste lucruri gazeta va 
izbuti să facă un salt calitativ, să-și înde
plinească cu mai mult succes rolul de a con
tribui la ridicarea calității muncii din 
Universitate. Ea va reuși să sădească mai 
adine în rândurile studenților atitudinea 
justă față de muncă și învățătură, senti

mentul mîndriei pentru cuceririle științifice 
și culturale ale poporului nostru, încrederea 
în puterea lui de creație, dragoste pentru 
însușirea științei sovietice și să combată 
rămășițele de ploconire în fața științei și 
ideologiei burgheze.

Cu siguranță că sub îndrumarea organiza
ției de partid, cu ajutorul organizației 
U.T.M., ținînd o strânsă legătură cu recto
ratul, colegiul de redacție va reuși să 
dieze și să cunoască problemele cele 
importante ale vieții din Universitate, 
tru ca în acest fel gazete să devină 
îndrumător priceput șt un ajutor de 
pentru cititorii săi.

LUCREȚIA LUSTIG
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Săptămîna
' 21 martie — o zi de primăvară, prima zi 
a Saptămînii Mondiale a Tineretului. Este 
Băptămîna în care oamenii care eu vîrsta 
primăverii vieții privesc înapoi la anul par
curs, măsoară roadele luptei lor pentru a- 
părarea tinereții de urgia războiului.

In această Săptămîna tinerii democrați din 
lumea întreagă își string și mai puternic rîn- 
durile pcegătindu-se pentru noi bătălii pe 
frontul partizanilor păcii.

In aceste zile, între 2’1 și 28 martie, în 
lumea întreagă, tineri și tinere își aduc amin
te de anii celui de al doilea război mondial 
cînd glasul tunurilor nu amuțise încă, dar 
cînd s-a luat hotărîrea ca la începutul pri
măverii să se sărbătorească an de an Săp
tămîna Mondială a Tineretului.

Crește lupta popoarelor 
pentru pace

Milioane de tineri și-au dat viața în răz
boiul anti-fascist, tineri sovietici și polonezi, 
englezi și francezi. De atunci nu au trecut 
mulți ani, durerea mamelor sau a nevestelor 
nu 6-a -stins încă, distrugerile războiului mai 
dăinuie încă, dar în Statele Unite, în An
glia și în alte țări capitaliste cercurile agre
sive urzesc un al treilea măcel mondial. Ei 
doresc un nou război pentru a-și mări profi
turile de pe urma extinderii industriei de ar
mament și a cuceririlor imperialiste.

Acestui scop, al pregătirii unui nou răz
boi, îi servește așa numita po.iticâ ameri
cană dusă „de pe poziții de forță".

Manifestări ale acestei politici a statelor 
occidentale sint cursa înarmărilor, „războiul 
rece" ca și dezlănțuirea agresiunii în Coreea 
De asemeni pactul Atlanticului de Nord în
cheiat între S.U.A., Anglia, Franța și alte 
state occidentale este menit să servească ac
țiunile agresive ale acestui bloc de state.

In Europa, imperialiștii americani urzesc 
în prezent noi planuri agresive care își au 
sprijin principal în așa zisa „comunitate de. 
fensivă europeană" — complectare a pactu
lui Atlanticului de Nord.

Ce se urmărește prin constituirea „arma
tei europene"? In primul rînd oficializarea 
renașterii vechii armate naziste, ca princi
pală forță de șoc americană în Europa. Apoi 
scindarea și mai adîncă a Europei în două 
blocuri de state opuse. Caracterul agresiv 
al „comunității defensive europene" este atît 
de evident îneît nici pînă azi parlamentele 
Franței și Italiei nu au îndrăznit să ratifice 
tratatele dela Bonn și Paris. Constituirea 
„armatei europene" întîlnește împotrivirea 
chiar și a unor cercuri burgheze din Franța, 
care înțeleg pericolul pe care îl reprezintă re
nașterea militarismului german.

Din lucrările conferinței miniștrilor de 
externe al celor patru puteri (URSS, SUA, 
Anglia și Franța) a reieșit că „comuni
tatea defensivă europeană" este princi
pala piedică care stă în calea restabilirii u- 
nei Germani- pașnice, democrate, unite și 
independente. La Berlin s-a dovedit că pu
terile occidentale nu sînt interesate în rezol
varea problemei germane bazînJu și po’itica 
lor pe permanentizarea scindării Germaniei.

Tot opunerea puterilor occidentale a dus 
șl la nerezo'varea la Berlin a problemei în
cheierii tratatului de stat cu Austria,

Dacă la Berlin s-a ajuns la unele rezul
tate pozitive, aceasta se datoreșre poziț’ei 
delegației Uniunii Sov'etice care a căutat 
permanent căi de înțelegere ca să ducă la 
destinderea încordării internaționale. Hotă
rîrea de a se convoca la Geneva în aprilie 
o conferință a statelor interesate în proble
mele Coreei și Indochinei, are o deosebită 
importanță prin raptul că la ea participă 
R. P. Chineză, ca un partener egal în drep
turi și prin aceea că această conferință des
chide calea rezolvării definitive a problemei 
coreene și a încetării războiului în Indochi
na.

Popoarele lumii au primit vestea convocării 
conferinței de la Geneva cu bucurie, dar ul
timele acțiuni ale imperialiștilor americani 
dovedesc că aceștia se fac luntre și punte 
spre a intensifica războiul din Indochina, a- 
mesteeîndu-se direct în desfășurarea 'u1. .

Politicii agresive a statelor occidentale i te 
opune politica Uniunii Sovietice și a întregu
lui lagăr ăl democrației și s<Kialismulul, po
litică de pace și colaborare internațională..O 
expresie concretă a acestei politici este „Tra
tatul general european cu privire la securita
tea colectivă în Europa" propus de Uniunea 
Sovietică. Acest tratat este deschis participă
rii or'căr’ui stat european, indiferent de orîn- 
duirea .lui socială sau politică. Pînă la unifi
carea Germaniei vor putea participa la tratat 
atît R. D. Germană cît și Germania occiden
tală. In tratat 6e prevăd măsuri pentru apă
rarea statelor europene împotriva agresiunii.

„Tratatul general european" propus de 
Uniunea Sovietică nu limitează deci partici
parea statelor, așa cum face „comunitatea 
defensivă europeană". Prin aceasta propune
rea sovietică urmărește să pună capăt scin
dării Europei în blocuri. In acest fel se a. 
sigură securitatea colectivă îp Europa, făcînd 
imposibilă renașterea militarismului ger
man.

„Tratatul general european" se bucură de 
sprijinul popoarelor Europei oare văd din 
nou că chezășie a succesului luptei lor pentru 
destinderea încordării internaționale, este po
litica Uniunii Sovietice, a R. P. Chineze șl 
a celorlalte 6tate democratice.

Două politici — 
două moduri de viată 

ale tineretului
Ce aduce popoarelor politica agresivă a 

statelor occidentale, pe de o parte, și politi
ca pașnică a statelor democratice, pe de altă 
parte? Un răspuns clar la această întrebare 

» îl vom găsi examinînd cîteva cifre și fapte 
atît din viața tineretului din țările capita
liste cît și din țările democratice.

In țările capitaliste tineretul cunoaște o 
viață grea, lipsită de perspective, dominat 
de teama de a nu muri de foame. Nu degea
ba se folosește expresia ..tineret fără tine
rețe" atunci cînd se vorbește despre tînăra 
generație din țările capitaliste.

Cursa înarmărilor a agravat mizeria tine
retului. Recent, chiar raportul Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa recunoaște 
că șomajul amenință în mo'l deosebit tinere, 
tul în țările capitaliste Un exemplu grăitor 
este Italia unde, după date guvernamentale, 
sînt peste 600.000 de tineri șomeri. Impresi
onantă este scrisoarea tînărului Italian San- 
tiano Linarello dintr-o localitate din Delta 
Padului care scrie revistei „Pattuglia": „Aci 
la Poto Toile existența noastră nu este cîtuș' 
de puțin fericită. De fapt nu lucrăm decît 
50 zile pe an. adică o zi de lucru pe săptă- 
mînă Dar aceasta tiumai oentru tinerii care 
au atins vîrsta de 18 ani. Pentru .-ei între 
14-18 ani nu este nimic de făcut; ei sînt 
șomeri permanent). Casele în care sîntem 
siliți să locuim sînt aproape toate pe jumă
tate distruse, lipsite de lumină electrică, cu 
podele umede care provoacă numeroase boli, 
subminînd sănătatea tineretului nostru. A
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desea sîntem siliți să dormim cite 10-12 în- 
tr-o singură cameră.- Puține sînt familiile 
noastre care își pot permite luxul de a minca 
carne măcar odată, cu prilejul marilor săr
bători iar vinul nostru este apa din rîu-l 
Po, otrăvită de gazul metan care trece a 
5 metri de casa mea".

O viață asemănătoare cu a lui Linarello 
duc tinerii, fie ei muncitori, țărani sau stu- 
denți în întreaga lume capitalistă. Este dea- 
juns să citești alte și alte scrisori, ade
vărate documente care acuză pe capitaliști. 
„Scuzați-mă că vă trimit o scrisoare atît <ie 
întunecată, tristă, dar ea este ca și viața 
mea..." — scrie o tînără țărancă franceză din 
Creuse. Cu adevărat tristă, grea este și viața 
tinerilor țărani din țările capitaliste. Aceș’ia 
sînt exploatați cu cruzime.

Alte și alte cifre vorbesc despre mizeria 
tineretului din țările capitaliste. O situație 
deosebit de grea o au tinerii din țările colo
niale și dependente- în Venezuela trei pă
trimi din tinerii muncitori petroliști sînt bol. 
na vi de tuberculoză In 'Africa de Sud ex
ploatarea cunoaște și alte forme. Astfel 
munca tînărului miner negru este plătită de 
zece ori mai prost decît munca celui alb.

A scrie, a citi sînt lucruri rar<* pentru ti
nerii din America Latină, din Africa sau A- 
sia. in continentul sud american din 
156.000.000 de locuitori, 70.000.000 sînt anal- 
fabețl. Iar în țările Africii, ale Orientali»1 
apropiat și mijlociu și ale Asiei de sud-est 
din 20 locuitori doar 3 știu carte.

Oare în Statele Unite, viața tineretului 
este mai bună ? Așa ar vrea să ne facă să 
credem balivernele scribilor dolarizați. Dar 
realitatea este alta și faptele tj pot fi îne
cate nici într-un ocean de minciuni. Este cu
noscut faptul că trei pătrimi din tineri sub 
21 de ani nu au nici o profesie în S U.A 
că muncitorii sub 20 de ani capătă doar ju
mătate din salariul unui aduit, că milioane 
de tineri americani bat străzile căutînd za
darnic de lucru. Numărul șomerilor tineri a 
crescut în ultima vreme ca urmare a feno. 
menelor de criză care lovesc economia SUA. 
Situația tineretului este atît de grea îneît 
chiar și un senator american — Hendric
kson — a fost nevoit să declare că „tine
retul de azi nu poate avea încredere că va 
reuși să-și însușească studii superioare, că 
va reuși să aibe o ocupație sau profesie, el 
nu-și poate face planuri în ce privește făuri
rea unui cămin și a unei familii".

La toate acestea trebuie adăugat teama 
în care trăiesc zilnic tinerii în țările capita
liste, teama de a nu-și pierde slujba, teama 
de a nu fi transformați în carne de tun. A- 
ceasta duce la decăderea omulu’, îl împmge 
pe mulți tineri în ghiarele disperării. Mize
ria, educația criminală a făcut din mulți ti
neri asasini, hoți, a transformat pe multe 
tinere în prostituate. Zilnic sosesc știri des
pre creșterea numărului sinuciderilor. Tineri
lor în țările capitabste le este refuzat însăși 
dreptul de a iubi, mereu mai mulți tineri ne- 
putîndu-și întemeia un cămin din pricina mi
zeriei.

★
Oare care dintre tinerii din țara noastră, 

citind fapte ca cele de mal sus, nu se simte 
fericit că trăiește într-o tară democrat-popii- 
lară, într-o țară in care viața omului 
devine mereu mai frumoasă ? In toate 
țările democratice, șomajul a d'spirut. cresc 
mereu nevoile de cadre calificate, se deschid 
alte și a'.te școli, nimic nu stă in calea în
făptuirii celor mat avintate vtsu*: a e tiae- 
rllor. In centrul preocupâri’or oar'idelor șl 
guvernelor țărilor democratice stă omul, gri. 
ja pentru ridicarea continuă a nivelului ae 
trai material și cultura1 a! populației.

„Tineretul cel mai fericit din lume" așa 
se vorbește în lumea întreagă despre tînăra 
gardă a constructorilor comunismului, despre 
tinerii sovietici care trăiesc în țara cu cea 
mai înaintată orînduire socială care a cu
noscut-o istoria lumii, tineri care luptă pentru 
biruința primăverii omenirii — comunismul. 
In aceste zile tinerii din întinsa Uniune So
vietică au votat cu însuflețire în alegerile pen
tru Sovietul Suprem al U R.S S. El și-au 
dat votul blocului comuniștilor și al ce'or 
fără partid, manifestîndu-și și in acest fel 
dragostea față de marele Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Tinerii sovietici își manifestă dragostea 
față de patria lor pleclnd în număr mare la 
munca de redare agriculturii a pămînturilor 
virgine și înțelenite.

Astfel, prin succese deosebite în muncă 
întîmpină tineretul sovietic un eveniment 
deosebit — cel de al Xll-lea Congres al 
Comsomolului care se va deschide vineri 19 
martie.

Tineretul din țările democratice, tineretul 
din întreaga lume — are in Comsomol cel 
mai bun exemplu, din experiența căruia în
vață permanent.

Exemplul tineretului sovietic stă mereu în 
fața tinerilor constructori ai socialismului 
din țările de democrație populară. In aceste 
țări cresc oameni noi. devotați patrie! lor. 
In marea Chină este cunoscut numele lui 
Van Tzun-lun care lucrează acum la strun
gul lui în contul anului 1957, iar în Polon'a 
populară, tînărul brigadier E. Luchi depă
șește împreună cu brigada lui de strungari 
zilnic norme cu 250—270 la sută. In Ceho
slovacia cel mai mare baraj construit pe rîu1 
Vag poartă numele de „barajul tineretului". 
In acest fel contribuie tineretul din țările de 
democrație populară la construirea socialis
mului, sub conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești.

„Prin cunoaștere spre prietenie44
Tinerii trăiesc în țări diferite. Au preocu

pări diverse, Sînt membri ai organizațiilor 
comuniste, catolice, socialiste sau liberale. 
Unii nu fac deloc politică Dar există ceva 
oare-i unește pe deasupra tuturor deosebi
rilor : dorința comună de a trăi ’n pace, de 
a nu se întîlnl ca dușmani pe cîmpul de 
luptă.

Congresul Mondial al Tineretului șl Fes
tivalul, desfășurate în Capitala patriei noas- 
stre, au însemnat tocmai manifestări a’e 
prieteniei dintre tinerii din lumea întreagă, 
ale întăririi frontului unit al tinerilor parti
zani ai păcii. Congresul șl Festivalul au în
semnat o puternică afirmare a forței Federa
ției Mondiale a Tineretului Democrat șl a 
Uniunii internaționale a Studenților — care 
s.au dovedit cele mai puternice și mai larg' 
organizații internaționale de tineret Este 
știut că la Festival au participat 39.000 de 
tineri din 111 țâri. O dovadă a caracterului 
larg al Festivalului este dată, de exemplu, 
de delegațiile țărilor scandinave care cuprin
deau tineri a,părtinind la mai mult le 200 
de diverse organizații.

Festivalul și Congresul au dat un nou șl 
puternic avînt luptei tineretului democrat din 
întreaga lume. Noi și noi acțiuni au fost 
duse de tinerii din lumea întreagă pentru

Tineretului
pace, pentru apărarea drepturilor lor. In fo
cul acestor lupte s-a cimentat și mai puternic 
un'tatea tineretului din lumea întreagă. O 
dovadă a acestui fapt este și creșt-.rea nu
mărului țărilor al căror tineret este reprezen
tat în F.M.T D Astăzi, după cum s-a anunțat 
la recenta sesiune a Comitetului Executiv 
a! F.M.T.D. 93 de țări sînt reprezentate în 
Federație.

De asemen' în ultima vreme au luat o deo. 
sebită amploare schimburile .le delegați5 dc 
tineret dintre diferite țări. Aceste schimburi 
au fost favorizate de semnele unei destinderi 
a încordării internaționale, ele la rîndul lor 
contribuind la dezvoltarea cooperăr" între 
state. Astfel în 1953, 127 dc delegații de ti
neret din 55 de -țări au vizitat Uniunea So
vietică. De asemeni delegații de tineri din 
Uniunea Sovietică și din celela'te țâr! de
mocratice au participat la diferite manifes
tații haționale și internaționale de tineret 
din străinătate.

Pentru anul în curs sînt prevăzute noi tn- 
tîlniri ale tineretului din diferite țări șl de 
diferite convingeri politice. Atît F.M.T.D. 
cît și U.I.S. au un larg program pen;ru a- 
nul în curs. Sînt îndeajuns de enumerat con
cursul muzical al tineretului care se va des
fășura în Olanda, concursul inte-naționa' de 
tenis de masă care se va desfășura in Italia, 
un concurs internațional de ciclism în An
glia, nenumărate tabere Internaționale -le 
tineret in timpul verii. De asemeni se vor 
desfășura festivaluri naționale in Australia, 
Anglia. Austria. Africa de Sud. R. D Ger
mană, Belgia. Canada, Franța, Guatemala, 
Olanda, Indonezia, Israel, Italia, Elveția, 
Mexic, Columbia și Venezuela. Este prevă
zută și desfășurarea unei mari Adunări a 
Tineretului din America Latină la Santiago 
(Chile) la oare trebuie să participe 2—3000 
tineri. Chiar numai enumerarea manifesta 
(iilor internaționale din acest an dovedește 
că mișcarea democratică de Vneret a 
cuprins țări în care pină acum se du
cea o mai restrînsă activitate, angre- 
nînd în luptă noi și noi pături ale 
tineretului La acestea trebtr'e adăugate 
manifestațiile studențești intenaționa e. or
ganizate sau sprijinite de U.I.S. în vara a 
ceasta la Budapesta se va desfășura a nouă
sprezecea ediție a Jocurilor Mondiale Uni. 
versitare de Vară.

La această activitate un aport deosetrt ’’ 
aduce tineretul d:n Uniunea Sovietică și din 
celelalte țări democratice care luptă pentru 
pace, strînge legăturile cu mase'e de tineri 
iubitori de pace din ’urnea întreagă. De e- 
xemplu pentru anul în curs sînt prevăzute 
desfășurarea a peste 40 manifestații sportive 
internaționale în Uniunea Sovietică Iar 
sportivi' sovietici vor pa-t’clpa la mai m? t 
de 70 întîlniri internaționale sportive ami
cale și 20 competiții oFciale în diverse țări 
ale lumii.

Toate acestea dovedesc că lozinca deve
nită azi populară in multe țări ale lumii 
și sub al cărui semn se desfășoară sărbă
torirea Saptămînii Mondiale a Tineretului 
„Prin cunoaștere spre prietenie" prinde 
viată.

Expresie a Intensificării luptei tineretu . 
din .țările capitaliste pentru pace și o v=.:5 
mai bună es'e și in’țiativa tineri or țăran: 
din provincia Ravena (Italia) care a-j che
mat t neretul sătesc din întreaga lume sî-ș! 
trimită reprezentanți la o intîlnre Interna 
tonală a tinerilor țărani. Ac-as'j - •«■t.î 
deosebit de importantă a_e sprijinul F AVT D

Intîlnirea internațională a tineretului sa 
țese va duce 'nainle lupta lesfășmtă 
ir. ultima vreme de t neretul tărâarsc d*n ță
rile cap taKs'e pentru obținerea mor rxxid- 
țfuni ma: bune de viată. S n: ccnsscote ac
țiunile tinerilor țăran: rta'.aen» care aa o~»- 
pat păminturile moșierești netoerzte. par
ticiparea tinerilor țăran* dip Franța la 
luptele țărănești desfășurate in luna de
cembrie în Franța Iar în Japonia. •» Nigaao. 
a avut loc Conferința națională • tin-cetp 
lui țărănesc japonez la care u cariie^at 
aproape 500 de delegați Action e ie ap’ă 
ale tineretului din Siria au du- la succese 
în lupta împotri.a moșierilor. Asriei moș>e- 
rul Daham El Hadu care a încercat eu a**j- 
torul landarmllor să acapa-eze nasrinturi e 
țăranilor dm satul Alt-Katch a fost p* ~ t ie 
țărani cu secere Șj sape, in tncâerare eu 
luat o parte activă tinere fete dîa sat Multe 
din ele au fori arestate Dar presiunea oopu 
Iară a ob'igat eJtorttățîle să le e bereze.

O luptă hotărită duc tinerii șt împotriva 
curse’ înarmărilor. împotriva recrută'iior for. 
țațe In armatele țărilor capita'Iste, in țările 
Europei occtdenta'e tlneretn! se opune cu hc- 
tărire constituirii aș-i numitei ^comunități 
defensive europene". Pertu kma aprilie es'e 
prevăzută desfășurarea la Beri'.n a a e: !n- 
tîlniri a reprezentanților tineretului din 'n- 
treaga Europă care luptă împotriva „comu
nități1 defensive europene".

Lupta tineretului se desfășoară ș’ In țări 
unde domnește teroa*ea și samavoinicia. 
Sînt cunoscute numele tinerilor patriot! ger
mani Jupp Angenforth și Wolfgang Schoor 
care din cauza lupte! 'or pen*ru un'tatea 
Germanie! au fost asvirlîțl la temnițele 
gestapoului lui Adenauer.

In Spania s-eu desfășurat greve studen
țești antifranchiste aere au culnrnet cu ma
nifestații pe străzile Madridului. Studenții au 
Intrat și in clădirea postului de rodie difu
ziune și au int'erupt emisiunea timp de 30 
minute. In rfteva piețe pubike din Madrid au 
fost arse exemp!a-e din ziarul „Arriba" — 
organul oficial a! lui Frâna».

In acest fel tineretul lumi' spune un „nu" 
hotărît ațjțătorilor ia război, i'ătind că nu 
este dspus să-și rindă vtr,a ml'ia-darllor 
americani.

Tînăra generație a lumii este un detașa 
ment puternic și de nădejde a: frontului mon
dial al partizanilor păcii,

*
In rînd cu tineretul !um!i întregi pășește 

în primele rtnduri tineretul muncitor el pa
triei noastre. T'nerii muncitor*, țărani, stu
dent! înțeleg că cea mal bună contribuție 
pe care o pot aiuce ei luptei pentru pace 
este munca avîntată pentru consfuirea so
cialismului în țara noas'ră.

In tntîmp:narea Sâptămînlî Mondiale a 
Tineretului tineri: din pitrîa noastră tre. 
buie să Intensifice munca ior în uzine și pe 
ogoare. In școli ș! universităii pentru a răs
punde cu cinste sarcinilor puse de partid șl 
guvern în scooul ridicări! continue a nive 
IjIuî de trai al populației, al măririi p-o- 
ducțiet agricole șl de bunuri de larg consum

Crescut de partid In spiritu' solidarității 
internaționale cu tinerii 'uptâtoii pentru 
pace din lumea întreagă, tineretul patriei 
noastre salută cu ocazia Săptămîmi Mon
diale a Tineretului tînăra gardă a frontului 
păcii.

Spectacolul de închidere a decadei 
literaturii și artei lituaniene la Moscova

M. Ghedvilas, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Lituaniene, miniștri, acti
vul de partid și sovietic al orașului Moscova, 
reprezentanți ai întreprinderilor, oameni ai 
științei, literaturii și artei. Au asistat de 
asemenea șefi ai ambasadelor și ai legațiilor.

Spectacolul de închidere al decadei litera
turii și artei lituaniene la Moscova, care s-a 
bucurat de un mare succes și a 'fost călduros 
primit de către public, a fost o mărturie vie 
a înfloririi culturii poporului lituanian o do
vadă a prieteniei de nezdruncinat dintre po
poarele Uniunii Sovietice.

O delegație guvernamentala finlandeza 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 16 (Agerpres).
La 15 martie a avut loc la Teatrul Mare 

al U.R.S.S. spectacolul de închidere dat de 
parti tipaoții la decada literaturii și artei 
lituaniene la Moscova.

Au fost de față tovarășii: G. M. 
Malenkov, V. M. Molotov, K. E. Vo- 
roțilov, N. A. Bulganin, M. Z. Sa
burov, N. M. Șvernlc, M. A. Suslov, P. N. 
Pospelov, N. N. Șatalin, A. N. Kosîghln, V. 
A. Mallșev, precum șl A. Sneclkus, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din Lituania,

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 15 martie a sosit la Moscova 
o delegație guvernamentală finlandeză pen
tru a duce tratative în vederea încheierii u- 
nui nou acord pe termen lung privitor la 
livrări reciproce de mărfuri între U.R.S.S. și 
Finlanda.

Din delegația finlandeză fac parte: T. 
Aura, ministrul comerțului și industriei al 
Finlandei, șeful delegației; G. Palmroth, 
șeful serviciului comercial-politic din Minis

Sesiunea Comisiei economice O. N. U. 
pentru Europa

GENEVA 16 (Agerpres) — TASS trans
mite: In ședința din dimineața zilei de 
15 martie a celei de a 9-a sesiuni a Comi
siei economice O.N.U. pentru Europa a con
tinuat examinarea activității Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului exterior.

Reprezentantul Poloniei, Katz Suchy care 
a luat cuvîntu! la începutul discuțiilor, a 
sjbliniat însemnătatea convocării sesiunii 
Comitetului încă în cursul acestui an, așa 
cum propune proiectul sovietic de rezo’uție.

Reprezentanții Cehoslovaciei, Bulgariei, 
Ungariei, și Romîniei s au pronunțat de a- 
semenea în sprijinul proiectului sovietic de 
rezoluție.

Reprezentanții Franței, Italiei și Olandei, 
care au luat parte la discuții, deși au ex
primat dorința țărilor lor de a dezvolta 
comerțul cu țările Europei răsăritene și au 
recunoscut necesitatea de a se discuta pro
bleme cum sînt acordurile pe termen lung 
și multilaterale, au declarat Insă că proble
ma convocării sesiunii Comitetului trebuie 
să fie rezolvată după conferința din aprilie 
a experților pentru problemele comerțului

A luat apoi euvîitul reprezentau tu! 
U R.S.S., P. N. Kumîkin care s-a pronunțat 
pentru convocarea unei sesiuni a Comitetu
lui pentru dezvoltarea comerțului exterior.

El a arătat că reprezentanții țârilor vest- 
europene ar vorbit dzspre acorduri multi 
iatera'e pe termen lung, precum și despre 
p!ed:c*le care stau In calea dezvolîă'ii co
merțului inter-european. Prin urmare. a 
spus Kumîkin, ex’stă o bază reală pentru 
examina *ea acestor prob'eme. Este evident 
că aceste probleme nu ar putea fi dezbătute 
în întregime intr-un asemenea cadru res- 
trins cum ar fi o conferință pentru comerț. 
Acest fapt impune necesitatea convocării 
unei sesiuni a Comitetului pentru dezvolta
rea axnerțuini exterior. In afară de aceasta, 
a spus reprezentantul sovietic penau exa 
■rina-ea d fetelor peob'eme speciile p* 
Ungă crrr.’îet ar putea fi create unu! sau 
mai mate snbcomltrte

Cor» ie-răm • spus ei, că problemele ca * 
*ar fi paeaentate spre examinare com'tetu- 

<nt at’t de arzătoare incit nu există 
•d un motiv oentru aprecieri pesimiste in 

I oe pr vețle pos bil tățile acestui comitet, 
j Refer ndu-se le politic* Je discriminau dusă 
■ de puterile occidentale în eomerțui cu Uniu- 
• nea Sovietică sub p-etextul inte-zicerii vîn- 

zâ-;: „materialelor st-etegice". Kumîkin a

Cuvîntările lui
împotriva „comunității

PARIS 16 (Agerpres). — Ziarele anunță 
că intre II ș: 13 martie s-au desfășurat la 
Pa-:s iucrări.e Congresului extraordinar al 
Partidului rădică,. In cadrul primelor ședin
țe a lost luată in discuție problema privind 
c. ..-_i:j;i.e economice ale Franței șl în spe
cial cele d:n domeniul agriculturii și comer
țului.

Șeoințe-e cin ultime.e două zile au fost 
consacrate principalei probleme care preocu
pă opinia publică din Franța, ratificarea 
tratatului „comunității defensive europene" 
După cum amintește agenț.a France Presse, 
In ce privește participarea Franței la fai
moasa „armată europeană", există contradic- 
ț.t aiîncț ații !n sinul parlamentului șl al 

jL cît și în sinul diferitelor partide 
poiit:.-e din Franța Aceste contradicții s-au 
mar.Testat cu deosebită ascuțime cu prile
jui Congresului partidului radical, cînd ad
versari ș| adepți ai ^comunității defensive 
europene" s-au succedat rînd pe rtnd la tri- 
bur-.ă pentru a-și prezenta argumentele.

Printre cei care s-au pronunțat in favoa
rea armatei europene se numără șl Rene 
.Mayer, ost președinte al Consiliului de 
Miniștri.

Mayer șl ceilalți partizani ai tratatului 
corr. ..nității defensive europene, au condi- 
ț: -.at ratificarea acestuia de unele garanții 
preliminare.

imnotriva proiectului „armatei europene" 
a- vo-tit printre alții Edouard Herriot, pre- 
șeoirte de onoare al Adunării Naționale și 
primar al orașului Lyon, și Edouard Dala 
dter. fost președinte al Consiliului de Mi
niștri

A'ărind că tratatul comunității defensive 
europene nu rezolvă cituși de puțin proble
ma relațiilor tranco-germane. Daladier a 
decla-at: „Aș prefera textul prezentat de 
dl. Molotov în conferința de la Berlin (este 
vorba de tratatul general european cu pri
vire a securitatea colectivă prezentat de de
legația sovietică — N.R.) proiectului comu
nității defensive europene șl oricăror altor 
sc.luții de schimb". Cerînd o cît mal strînsă 
colaborare între țările din răsăritul șl- apu. 

Scurte
• Potrivit agenției France Presse. autori

tățile britanice din Sudan au dat un co
municat in care îndeamnă pe cetățenii bri
tanici din Sudan să plece „cît mai repede 
de aici" din cauza situației „neclare" din 
această țară

• Comentînd convocarea apropiatei con
ferințe de la Geneva, ziarul burghez „Det 
Spiegel" subliniază că „Clima nu este uu 
stat agresor așa cum susțin americanii In 
ultimii 150 de ani — scrie ziarul — Sta. 
tele Unite, spre deosebire de Chiria, au do
vedit de multe ori că sînt agres<>are. De 
altfel China nu a fost niciodată pînă în 
prezent stăpină pe soarta sa șl deabea acum 
are o conducere proprie". Ziarul cere pri
mirea R. P. Chineze în Organizația Na
țiunilor Unite.

terul Afacerilor Externe al Finlandei; G. 
Korhonen, șeful serviciului comercial din 
Ministerul Comerțului și Industriei al Fin
landei ; W. Wahlforss, director general al 
societății pe acțiuni „Waertsiilae-Vhtyma" ; 
V. Lehtinen, director general al societății 
pe acțiuni „Enso-Gutzeit“, P. Honkajuuri, 
director administrativ al societății pe acțiuni 
„Rauma-Repola", R. Vasara, director admi
nistrativ al depozitelor de cereale ale statu
lui și alții.

spus: După cum se știe. Uniunea Sovietică 
nu este o adeptă a dezvoltării comerțului cu 
arme și muniții. Ministerul Comerțului Ex
terior al Uniunii Sovietice nu au de la nici 
o organizație sovietică însărcinarea de a 
cumpăra armament și muniții. Dar delega
ția sovietică consideră că în țările occiden
tale noțiunea de „mărfuri strategice" a fost 
lărgită excesiv în ultima vreme. Această 
noțiune înglobează o nomenclatură de măr
furi imensă, îneît e greu de spus ce mărfuri 
pot fi mai ușor enumerate: cele interzise 
sau cele neinterzise.

Proiectul de rezoluție prezentat de dele
gația sovietică, a spus în încheiere Kumîkin, 
prevede ca Comitetul să studieze posibilită
țile privind încheierea de acorduri multila
terale pe termen lung și de convenții de 
plăți.

In cadrul ședinței s-a discutat problema 
colaborării internaționale.

Delegația Cehoslovaciei a prezentat un 
proiect de rezoluție, care propune convoca 
rea unei conferințe a experților în proble
mele comerțului țărilor Europei. Asiei și Ex
tremului Orient precum șt o conferință a- 
semănătoare privitoare la comerțul țârilor 
Europei și Americii Latine.

Sprijinind acest proiect de rezoluție, re
prezentantul U.R S.S . Kumîkin a subliniat 
importanța extinderi: legăturilor comerciale 
dintre țările Europei, Astei, Extremului 
Orient și Americii Latine.

In legătură cu aceasta, reprezentantul 
U R.S.S. a atras atenția asupra faptului că 
în studiile privind probiemele comerțului 
dintre Asia și Eurona se subaareciază rolul 
important al Chinei in comerțul celorlalte 
țări asiatice, precum și în comerțul dint-e 
Asia și Europa. Un studiu economic ob:ec- 
tiv nu poate să nu scoată in re'ief faptul că 
China estropiată capabilă să absoarbă pro- 
ducția ndustrie: europene și ea poate deveni 
un mre furnizor de mărfuri necesare țări
lor ej-opene.

Pro ec:u! de rezoluție cehos>ovsc a fost 
sprijinit ș! de reprezentantul Poloniei.

La propunerea reprezentantului Belgiei 
examinarea proiectului de rezoluție ceho
slovac a fost amînată.

După aceasta, sesiunea a trecut la exami
narea raportului privind situația economică 
a Europei pe anul 1953, întocmit de secreta
riatul Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa.

Daladier și Herriot 
defensive europene"

sui Europei, Daladier a declarat în încheie
re : „Lupta împotriva armatei europene tre
buie continuată. La nevoie o voi continua 
chiar singur alături de toți francezii care se 
împotrivesc reiiiarmării Germaniei, conștlenți 
de făptui că aceasta amenință pacea în Fran
ța și in întreaga lurne".

In cuvintarea sa. Edoua-d Herriot 0 su
bliniat între altele: „Din ziua în care la 
Bordeaux m-am opus printre primii planului 
comunității defensive europene, convingerile 
mele nu s-au schimbat". El și-a exprimat 
uimirea în legătură cu ’aptul că nici una 
din personalitățile politice ale Franței nu 
s-a gîndit să protesteze cu toată tăria Îm
potriva recentei hotărîri a Bundestagulul. care 
a aprobat revizuirea constituției și reinar- 
marea Germaniei. Herriot s-a împotrivit fixă
rii unor dezbateri grabnice în Adunarea 
Națională în problema tratatului de la Pa
ris, dat fiind însemnătatea hotărîrllor cp 
urmează a fi luate. „Potrivit unui calendar 
care, după cit se pare, este de origină ame. 
rioană, a declarat Herriot, dezbaterile asu
pra comunității defensive europene vor tre
bui să fie foarte scurte.

Nu yom accepta să fim amenințați și să 
ni se impună cu forța o alianță militară".

Herriot a arătat apoi că pentru rezolvarea 
problemei germane există și alte soluții în 
afara armatei europene, pronunțîndu-se între 
altele și în favoarea propunerii prezentată 
de delegația sovietică la conterlnța de la 
Berlin. El a subliniat că tratatul „comu
nității defensive europene" nu prevede nici 
o garanție care să împiedice reconstituirea 
unor formațiuni paramilitare șl a trupeloi 
S.S. în Germania occidentală. „Dimpotrivă 
a afirmat Herriot, Jupă un examen apro. 
fundat al propuneri) d-lui Molotov se poate 
vedea că ea corespunde principiilor pe care 
in trecut nu numai că le-am apărat, dar 
le-am proclamat in repetate rînduri".

Gravele divergențe manifestate în sînu! 
partidului radical nu au făcut posibilă a- 
doptarea unei hotărîri definitive în această 
problemă.

știri
• Agenția Reuter citează o știre apărută 

în ziarul „Statesman", care apare la New 
Delhi, in care se anunță că guvernul indian 
a refuzat să acorde viza de tranzit unui 
grup de ofițerj americani care urmează sa 
plece în Cașmir pentru a înlocui un număr 
de alți ofițeri din grupul de observatori 
militari ai S U.A din Cașmir.

• In zona Canalului de Suez continuă să 
aibă loc incidente între soldați: britanici și 
cei egipteni. Agenția France Presse a- 
nunță că un polițist egiptean a tost îm
pușcat în apropiere de orașul Ismailia 
Giontele a fost tras din direcția uneia din 
taterele ocupate de soldații britanici. Po
liția egipteană a deschis o anchetă în legă
tură cu acest caz.

Dela Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S,

MOSCOVA 16 (Agerpres). —TASS trans
mite. Ziarele din 16 martie publică urmă
torul comunicat al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.:

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
la propunerea Consiliului de Miniștri el 
U.R.S.S., a înființat Ministerul Unional al 
învățămîntului superior al U.R.S.S., pe baza 
instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor 
direcției generale a învățămîntului superior 
și direcției școlilor medii speciale ale Mi
nisterului, Culturii al U.R.S.S.

Ministerului învățămîntului Superior al 
U.R.S.S. i-au fost transferate școlile, insti
tuțiile, organizațiile și întreprinderile in 
baza unei liste aprobate de Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S.

Eliutin Viaceslav Petrovici a fost numit 
ministru al învățămîntului superior al 
U.R.S.S.

★
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R-S.S. 

l-a numit pe Alexandrov Gheorghi Fedoro* 
viei, ministru al culturii al U.R.S.S.

★
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S, 

l-a eliberat pe Ponomarenko P.K. din func
ția de ministru al culturii al U.R.S.S., în 
legătură cu alegerea sa ca prim-6ecretar ai 
C.C. al P.C. din Kazahstan.

Ziarele franceze despre alegerile 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.

PARIS 16 (Agerpres). — întreaga presă 
franceză relatează despre alegerile pentru 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. care au avut 
loc la 14 martie, subliniind excepționala în
suflețire a alegătorilor care au participat 
la vot.

Ziarul „Franc-Tireur" scrie că alegerile 
din Uniunea Sovietică constitue o sărbă
toare națională. Ziarul „Combat" subliniază 
că ziariștii occidentali au avut deplina po
sibilitate să viz'teze nestingheriți centrele 
de vot unde au primit răspunsuri la orice 
întrebări. Ziarul „Liberation" reproduce pa
saje din Constituția U.R.S.S. și din Regu
lamentul cu privire la alegerile pentru So
vietul Suprem al U.R.S.S. Ziarul subliniază 
că alegerile de la 14 martie s-au desfășu
rat într-o atmosferă sărbătorească și în con
dițiile unui uriaș avînt a! cetățenilor so
vietici.

„Oamenii sovietici — scrie ziarul „L’Hu- 
manite" — se bucură de dreptul de vot in
diferent de rasă sau naționalitate, indiferent 
de sex, religie, grad de cultură, durata do
miciliarii, origină socială, situație mate
rială și de activitatea lor în trecut. In 
U.R.S.S. legea creează alegătorilor foaie 
condițiile ca ei să-și poată exercita dreptu
rile acordate".

---------•----------

Cultură fizică și sport

Turneul internațional 
de șah al R. P. R.

Ieri s-au jucat în sala Teatrului C. C. S. 
partidele rundei a XH-a a Turneului Inter
național de șah al R.P.R.

O singură partidă s a terminat: cea din
tre O'Kelly și Troianescu. Maestrul belgian 
a jucat mai energic decit deobicei, a obținut 
atac.și, profitînd de unele in-xactități ale 
șahistului romîn, a cîștigat la mutarea 28.

După complicații interesante in jocul de 
mijloc, partida Wade-Bălănel s-a întrerupt 
într-o poziție în care albul are un pion în 
plus.

In partida cu Filip, Korcinoi a jucat apăra
rea sa preferară — Grunfeld. încă din des
chidere maestrul ceh a dat un puternic atac 
la rocadă. In jocul de mijloc, Korcinoi a 
făcut însă un frumos sacrificiu de damă 
pentru doi nebuni și la întrerupere păstrea
ză avantaj.

Partida Voiculescu—Furman s-a menținut 
multă vreme egală. In criză de timp, repre
zentantul nostru a jucat însă inexact și a 
permis șahistului sovietic să întrerupă par
tida în ușor avantaj.

In partida cu Stahlberg, Paoli a folosit 
varianta cu care a fost învins de maestrul 
sovietic Nejmetdinov. El nu a continuat e- 
xact atacul și la întrerupere Stahlberg are 
un pion în plus.

O desfășurare complicată cu atacuri de 
ambele părți a avut partida Pachman—Hol
mov. In jocul de mijloc, Holmov a preluat 
inițiativa, a realizat o spărtură în centru și 
la întrerupere — într-un final de turnuri — 
are un periculos pion liber pe coloana „a".

După o luptă dîrză, partida Șandor-Sli- 
wa s-a întrerupt într-o poziție în care cam
pionul R. P. Ungare are avantaj.

Nejmetdinov și Kluger au dus o lungă și 
complicată luptă pozițională. In jocul de 
mijloc Kluger a obținut avantaj și la între
rupere are doi pioni în plus.

In partida cu Ștefan Szabo, Ciocîltea s-a 
apărat cu varianta recomandată de maestrul 
sovietic Simaghin în „apărarea siciliana", 
și a obținut un puternic centru de pioni. Sza
bo a jucat însă precis și partida s-a fntre- 
rupt într-o poziție cu șanse egale.

Azi, se vor disputa partidele întrerupte 
din rundele a Xl-a și a Xll-a care vor aduce 
o clarificare în clasament.

EM. REICHER 
maestru al sportului

Spectacole
Miercuri 17 martie 1954

TEATRE: Teatrul de operă și balet al 
R P R : Rusalka ; Național ,,l. L. Caragiale" 
(sala Studio): Schimbul de onoare: Național 
„1. L Caragiale": (sala Comedia): Mielul 
turbat: Teatrul de stat de operetă: Culegătorii 
de stele; Municipal: Lumina de la Ulmi; Ti
neretului: lnjir-te mărgărite; Armatei (B dul 
Magheru) Jucătorii de cărți și Căsătoria; 
Muncitoresc C F R (Ciulești): Sfîrșitul esca. 
drei. Studioul Actorului de Film ,C Nbtara": 
Familia; Ansamblul de estradă: .Și (lie face 
sport, Teatrul Evreesc de Stat: Bolnavul în
chipuit

CINEMATOGRAFE: Patria: Republica Popu
lară Pomină, Marinică ; București, Republi
ca, Elena Pavel : .Un pichet tn munți ; I 
C. Frimu, Libertății : O scrisoare pierdută; 
înfrățirea intre popoare, Lumina: Lupta pen
tru viață, Maxim Gorchi matineu: Filme 
pentru cel mici; după amiază' Vitamina în 
zootehnie, Pioniera nr. 10 Fedia Zaitev ; Vic
toria: Cuceritorii aerului; Timpuri Noi; Con- 
ferința de la Berlin a miniștrilor de afaceri 
externe at U R.S.S., S.U.A., Angliei și Fran. 
ței. Jurnal Sovietic nr. I, Parcul natural din 
Belovesc, Crăița șl cei șapte viteji; Gb. Doja: 
Balada Siberiei; Al Popov: Africa seria Il-a; 
8 Martie: Luptătorii poporului. Cîntecul, pree- 
riei; Vasile Roaită: China primește ansam
blul R P.R.; Cultural: Arena celor curajoși; 
Grivița: Volpone; C. David: Nu.l pace sub 
măslini; Al. Sahia: Barbarii; Flacăra: Re
țeaua morții: T Vladimirescu: Zile și nopți; 
Arta: Corina Schmidt. Popular: Liubov Ia- 
rovaia; M F.minescu Bătălia din golful Ca. 
liacra (Amiralul Ușacov, seria I.a); Miorița: 
Comoara din insula păsărelelor; Moșilor 
Nunta lui Crecinschi; 23 August: Fiica regi- 
meatului, Donca Sinio: Aticul caravanei; 
llie Pintilie: Mîine se va dansa pretutindeni: 
8 Mai- invazia, Volga: Avantga-da de sa
crificiu; 1 Mai: Inimi de oțel; N Bălcescu: 
Apărătorii patriei; Rahova: Magazin de stat; 
Olga Bancic ; Micul partizan.
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