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Oamenii sovietici au votat 
pentru comunism, pentru pace

COMUNICATUL 7
comisiei electorale centrale pentru alegerile în Sovietul Suprem al U.R.S3.

Oamenii sovietici și-au ales reprezen
tanții în Sovietul Suprem al U-R.S.S. 
14 martie, ziua alegerilor, a fost o zi de 
înălțătoare sărbătoare pentru locuitorii 
măreței Țări a Socialismului victorios-

S-au dat publicității rezultatele alegeri
lor. Citești Comunicatul comisiei electo
rale centrale, privești cu atenție cifrele și 
înțelegi întreaga forță a patriotismului 
sovietic, unitatea de nezdruncinat dintre 
poporul-erou care construiește comunis
mul și partidul și guvernul care-1 conduc 
pe un drum plin de victorii strălucite.

Blocul popular al comuniștilor și celor 
fără de partid care a obținut în aceste ale
geri o strălucită victorie, este o mărturie a 
minunatei realități sovietice, a legă
turii organice dintre partid și masele 
celor ce muncesc, o mărturie a unității 
moral politice a poporului sovietic. La 14 
martie în fața urnelor s-au prezentat 
120.321.192 de alegători ceea ce repre
zintă 99,98% din numărul total al alegă
torilor. Potrivit datelor preliminare pen
tru candidați: la locul de deputat în So
vietul Suprem al U.R-S-S., propuși de 
blocul popular al comuniștilor și celor 
fără de partid, au votat peste 99% din 
alegătorii care au participat la vot. Co
municatul comisiei electorale centrale 
subliniază că „alegerile pentru Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. s-au desfășurat pre
tutindeni în atmosfera unui înalt avint po
litic și a unui înalt spirit de organizare 
din partea populației".

Votul de duminică al oamenilor sovie
tici este un vot pentru victoria comunis
mului. pentru pace. Votul acesta exprimă 
încrederea nemărginită a poporului sovie
tic în partid, hotărîrea sa de nezdruncinat 
de a urma fără șovăire hotărîrile partidu
lui. Oamenii sovietici înțeleg că legea 
supremă a partidului este fericirea po
porului și că întreaga activitate a glorio
sului partid pe care l-a făurit Lenin este 
îndreptată spre continua îmbunătățire a 
vieții populației, pentru apărarea liniștei 
căminelor oamenilor sovietici și a păcii 
în lumea întreagă.

Anii care au trecut, au dovedit că par
tidul comuniștilor știe să-și îndeplinească 
pînă la capăt toate promisiunile sale, că 
între vorbele și faptele sale nu există deo
sebire. Țara Sovietică cunoaște un nemai- 
întîlnit avînt al economiei șî culturii. Rit
mul de dezvoltare este fără precedent în 
istoria omenirii. Cifrele sint grăitoare în 
această privință. încă în 1953 producția 
industrială a Uniunii Sovietice a întrecut 
de 2,5 ori nivelul dinainte de război. Iată 
bilanțul producției unuf singur an (1953): 
38.000.000 de tone de oțel (de două ori 
mai mult ca în 1940), 52.000.000 tone de 
petrol (cu 70% mai mult decît în 1940), 
320.000.000 tone de cărbune (de două ori 
mai mult decît în 1940), 133.000.000.000 
kîlowați-ore de energie electrică (de 2,8 
ori mai mult decît în 1940). S-a dezvoltat 
industria și a reușit totodată să facă 
mulți pași înainte agricultura- Oamenii 
sovietici trăiesc din ce în ce mai bine, 
nevoile lor sint satisfăcute într-o măsură 
tot mai mare. In 1953 organizațiile comer
ciale de stat și cooperatiste au vîndut 
populației’cu 21% mai multe mărfuri ca 
în 1952. In perioada 1949—1953 venitu
rile muncitorilor, funcționarilor și colhoz
nicilor au crescut cu aproximativ 60 la 
sută.

Tovarășul G. M. Malenkov a arătat că 
„Oamenii sovietici încearcă un sentiment 
de legitimă mîndrie pentru succesele ob
ținute și sînt ferm convinși că țara noas
tră va obține un nou avînt, și mai pu
ternic, al economiei".

Oamenii sovietici privesc cu încredere 
viitorul. încrederea lor se bazează pe con
vingerea nestrămutată că politica parti
dului și guvernului sovietic este pe deplin 
justă și conformă cu interesele întregului 
popor sovietic. „Politica Partidului Comu
nist — a arătat tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice — este îndreptată spre întărirea con
tinuă a puterii Patriei Sovietice, spre un 
nou avînt puternic-al economiei și cul
turii, spre ridicarea necontenită a bună
stării oamenilor muncii, spre asigurarea 
securității U.R.S.S. și consolidarea păcii 
în întreaga lume".

Alegerile pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. au dovedit că poporul sovietic

sprijină pe de-a întregul politica partidului 
și guvernului sovietic îndreptată spre tre
cerea treptată către comunism. Chiar în 
zilele dinaintea alegerilor, mii și mii de 
tineri sovietici și-au exprimat dorința d: 
a pleca în Cazahstan, în Ural, în Alta: și 
în regiunea Vo'.găi pentru a participa Ja 
valorificarea pămînturilor virgine și în- 
țelenite. Mii de oameni sovietici pieacă 
la sate pentru a sprijini dezvoltarea agri
culturii sovietice, pe calea arătată de că
tre partid. Programul de măsuri inițiat de 
partid urmărește ca paralel cu dezvoltarea 
industriei să se dezvolte și agricultura, 
[’ara Sovietică dispune de tonte posibili
tățile necesare în acest scop, iar oamenii 
sovietici sînt hotăriți să lupte pentru va
lorificarea tuturor acestor posibilități.

Popoarele sovietice sprijină politica ex
ternă de pace a statului sovietic- Uniunea 
Sovietică este bastionul păcii în lumea 
întreagă. Recenta conferință de la Berlin 
a miniștrilor de’ externe a celor patru pu
teri a dovedit încă odată că U.R.S.S. a- 
pără cu consecvență pacea, că năzuiește 
sincer spre o coexistență pașnică a țărilor 
cu sisteme sociale diferite. Țara Socialis
mului nu precupețește nici un efort pentru 
a realiza reglementarea pe calea pașnică 
a tuturor problemelor litigioase. Propune
rile pe care delegația sovietică le-a făcut 1 
la Berlin constituie calea spre asigurarea 
păcii în Europa și în lumea întreagă. Sis
temul de securitate colectivă în Europa pe 
care l-a propus Uniunea Sovietică cores
punde intereselor vitale ale popoarelor so
vietice și ale tuturor popoarelor iubitoare 
de pace.

Cercurile agresive duc o politică „de 
pe poziții de torță". O asemenea politică 
este lipsită de eficacitate față de Uniunea 
Sovietică. Țara Socialismului nu poate fi 
intimidată. Ea își continuă neobosită lupta 
in favoarea păcii, iar acțiunile întreprinse 
de ea găsesc adeziunea din ce în ce mai 
largă a opiniei publice mondiale. Astăzi 
oameni ca fruntașii radicali francezi 

-Edouard Herriot și Edouard Daladier se 
declară de acord cu propunerile sovietice. 
Herriot a spus chiar că „după un examen 
aprofundat al propunerii d-lui Molotov (e 
vorba de propunerea cu privire la securi
tatea colectivă in Europa, bl.R.) se poate 
vedea că ea corespunde principiilor pe 
care în trecut nu numai că le-am apărat, 
dar le-am proclamat in repetate rînduri".

Uniunea Sovietică și-a cîștigat dragos
tea tuturor oamenilor simpli prin lupta sa 
plină de energie în apărarea păcii.

Alegerile pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. au arătat că poporul sovietic este 
strîns unit în jurul partidului și al gu
vernului. Alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare colhoznică pre
cum și prietenia nenumăratelor popoare 
din Uniunea Sovietică constituie baza for
ței Statului Sovietic, garanția mersului 
înainte spre comunism.

Alegerile pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. au scos în evidență mîndria pa
triotică o omului sovietic, dragostea sa 
nețărmurită pentru partid și guvern. 
Chiar și ziarele occidentale au fost ne
voite, să recunoască atmosfera de sărbă
toare în care au avut loc alegerile. Zia
rul francez „Franc-Tireur" a scris că ale
gerile în U.R.S.S. au constituit o sărbă
toare națională. Ziarul „Combat" a ară
tat că ziariștii occidentali au avut de
plina posibilitate să vizi teze, nestingher iți 
centrele de vot, unde au primit răspunsuri 
la orice întrebări. Ziarul „Liberation" a 
arătat că alegerile s-au desfășurat in con
dițiile unui uriaș avînt al cetățenilor so
vietici.

Profundul democratism al sistemului 
electoral sovietic contrastează în mod evi
dent cu alegerile din țările capitaliste 
unde falsurile, violența și teroarea sînt 
folosite din plin în scopul acaparării pu
terii de către reprezentanții monopoliști- 

(lor. Iată dece desfășurarea alegerilor din 
U.R.S.S. a fost urmărită cu un uriaș in
teres de oamenii simpli de pretutindeni.

Poporul și tineretul nostru au primit 
rezultatul alegerilor din U.R.S.S. cu multă 
satisfacție. Fiecare pas înainte a] oa
menilor sovietici pe drumul comunismului 
și apărării păcii umple de bucurie inimile 
constructorilor socialismului din patria 
noastră, care văd în creșterea forței 
U.R.S.S. o garanție a consolidării păcii 
în lumea întreagă.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS transmite Comunicatul 
comisiei electorale centrale pentru alegerile in Sovietul Suprem al 
U.R.S.S.

Duminică 14 martie 1954 s-au desfășurat in întreaga țară alege
rile de deputați in Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Pentru ținerea alegerilor au fost constituite 1.347 de circum
scripții electorale, dintre care pentru alegerile în Sovietul Uniunii 
708 circumscripții, iar pentru alegerile in Sovietul Naționalităților 
639 circumscripții.

Alegerile au avut loc in toate circumscripțiile electorale. Vota
rea a început pretutindeni la ora 6 (ora locală) și s-a terminat la 
ora 24.

După cum au comunicat comisiile electorale de circumscripții, 
la alegerile de deputați in Sovietul Suprem al U.R.S.S. au participat

120.321.192 de alegători, ceeace reprezintă 9938 la sută din nu
mărul total al alegătorilor.

Potrivit datelor preliminare, pentru candidații la locul de depu
tat in Sovietul Suprem al U.R.S.S., propuși de blocul popular al 
comuniștilor șî celor fără partid, au votat peste 99 la sută din ale
gătorii care au participat la alegeri. Așa dar. blocul popular al 
comuniștilor ți celor fără partid a repurtat in aceste alegeri o vic
torie deplină și absolută-

Alegerile pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. s-au desfășurat 
pretutindeni in atmosfera unui inalt avînt politic și a unui înalt 
spirit de organizare din partea populației.

La 18 martie 1954, Comisia electorală centrală va putea publica 
rezultatele definitive ale alegerilor și lista nominală a deputațilcr 
aleși in Sovietul Suprem al U.R.S.S.

16 martie 1954

Comisia electorală centrală pentru alegerile 
în Sovietul Suprem al U. R. S. S.

Creșterea producției agricole 
cauza întregului popor

*

Schimbul 
de experiență 

al colectiviștilor
TG- MUREȘ (de la corespon

dentul nostru Gh. Baîint.)
Duminică 14 martie 1954 la 

sediul gospodăriei agricole co
lective din Sintana de Mureș a 
avut loc un schimb de experien
ță între mai multe gospodării 
colective din raionul Tg. Mu
reș asupra aplicării în practică 
a Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri cu privire la calcularea 
normelor de muncă și a zilelor- 
muncă în gospodăriile colective 
precum și asupra pregătirilor 
pentru lucrările agricole de 
primăvară.

Au participat delegații ele co
lectiviștilor d n Curteni, Chinări, 
Nazna, Ernei. Mădăraș, Zoi, 
Stejăriș, Pănet și Crăciunești. 
Ei au ascultat rapoartele pre
zentate de Crăciun Orz a, preșe
dintele gospodăriei colective 
„Horia, Cloșca și Crișan" din 
Nazna și loan Chelemen, pre
ședintele gospodăriei colective 
„Grivița Roșie" din Sintana de 
Mureș, care au expus felul in 
care a fost organizat și aplicat 
în practică sistemul muncii în 
acord pe baza normelor de mun
că individuale și fixarea valorii 
normelor de zi.e-muncă.

Participanții la discuții au 
scos La iveală succesele obținu
te în urma aplicării Hotărîrii 
precum și lipsurile ivite în une
le gospodării colective. După în
cheierea discuțiilor participanții 
la schimbul de experiență s-au 
deplasat la gospodăria colecti
vă din Curteni unde eu asistat 
la prezentarea unei mașini de 
tasămîntat porumb in cuiburi 
așezate in pătrat.

Vom obține recolte și mai mari
Lunile de iarnă au constituit 

o perioadă în care noi ne-am 
pregătit intens pentru lucrările 
agricole de primăvară. Prin lu
crarea pămintu’.ui cu mașinile 
S.M.T.-urilor și prin aplicarea 
regulilor agrotehnice sovietice, 
în cel doi ani care s-au scurs 
dela înființarea gospodăriei 
noastre colective, noi am obți
nut recolte sporite. Prin exe
cutarea lucrărilor in timpul po
trivit și datorită faptului că am 
folosit în întregime îngrășă- 
minteie naturale, gunoi de grajd 
și cenușă, am obținut anul tre
cut 2.000 kg. grîu la hectar, 
2530 kg. ovăz de toamnă la 
hectar, 1800 kg. porumb la 
hectar și 1.450 kg: floarea soa
relui la hectar, depășind pla
nul de producție la toate cul
turile. Folosind experiența de pî
nă acum, în acest an noi ne-am 
hotărît să întrecem cu mult re
coltele din anul trecut, aplicînd 
pe scară cît mai largă măsurile 
agrotehnice.

Hotărirea partidului și gu
vernului cu privire fa pregătirea 
și executarea la timp și in 
bune condiții a lucrărilor agri
cole din primăvara anului 1954 
cît și Chemarea lansată de par-

Primii
Mobilizați de organizația de 

partid, numeroși țărani munci
tori cu gospodării individuale 
din satul Dileul Nou. raionul 
Luduș, regiunea Cluj, au înce
put muncile de primăvară. Pri
mele familii care au Teșit pe 
cîmp au fost cele ale lui: Nagy 
Ștefan, Demeter Iosif, Corod:

ticipanții la consfătuirea pe țară 
a fruntașilor în producție la 
cultura porumbului, cartofului și 
a sfeclei de zahăr, au făcut să 
crească și mai mult munca co
lectiviștilor din gospodăria 
noastră.

Pentru a fi alături de parti
cipanții la consfătuire, noi ne 
luăm angajamentul de a aplica 
întocmai minimele agrotehnice 
la toate culturile.

Vom începe însămînțărl'.e de 
primăvară imediat ce timpul 
va permite. Insămînțarea o vom 
face numai cu mașinile și vom 
întrebuința sămînță de bună ca
litate, selectată și tratată. Vom 
însămînța de asemeni o supra
față de 5 hectare cu porumb în 
cuiburi așezate în pătrat.

Consiliul de conducere și 
membrii gospodăriei colective 
vor lupta pentru respectarea 
prevederilor Hotărîrii partidului 
și guvernului. In acest fel noi 
vom face ca producția din acest 
an să fie cu mult mai bogată 
decît anul trecut

ION COMAN 
președinte el G.A.C. 
„V. Roaită" raionul 

Fetești, regiunea Constanța

din sat
Ion. Corod: Iosif. Nagy Iosif și 
Adorjani Suzana. Pînă în ziua 
de 13 martie a fost insâmințată 
cu orz o suprafață de peste 3 
hectare.

Paralel cu însămlnțările. ță
ranii muncitori lucrează ți la 
grâpatul griului de toamnă.

Corespondent
IULIU SANTO

*

Pentru îmbunătățirea 
aprovizionării 

oamenilor muncii
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
De curind a avut loc o cons

fătuire a responsabililor de 
gospodării anexe și cantine din 
raionul Ploiești. Cu prilejul a- 
cesta s-a analizat felul cum se 
ocupă gospodăriile anexe de 
buna aprovizionare a oameni
lor muncii și s.a făcut un 
schimb de experiență in vederea 
aplicării metodelor înaintate 
pentru mărirea producției de 
zarzavaturi și legume. Au fost 
prezentate rapoarte din partea 
gospodăriilor anexe și can
tinelor întreprinderilor „Drum 
Nou“, „23 August", „Sovrom- 
petrol Boldești'*.

In cadrul rapoartelor și al 
discuțiilor s-a vorbit despre fe
lul cum decurg pregătirile pen
tru insămînțări și s-au adus la 
cunoștința organelor superioare 
și a sfatului popular greutățile 
care mai există pentru a putea 
fi lichidate cu concursul aces
tor organe. In concluzia cons
fătuirii s-a arătat necesitatea 
de a se grăbi lucrările de &n. 
sămințare, de a se procura, prin 
mijlocirea depozitului regional 
și al întreprinderilor, semințele 
care mai sint necesare, de a se 
îngriji bine răsadurile etc. Par- 
ticipanții s-au angajat de- 
asemeni să folosească metodele 
avansate agrotehnice ca: iaro- 
vizarea cartofilor, semăna re a lor 
în cuiburi așezate în pătrat, fo- 
Ios:rea ghivecelor nutritive etc. 
Bătălia pentru buna aprovizio
nare a celor ce muncesc este In 
plină desfășurare.

Tractoarele 
sînt gata de lucru

Dinspre cimpie suflă un vînt de primă
vară. Ier:, mai erau citeva petece de omăt, 
chiar la capătul remizei de tractoare. Astăzi, 
în ocul l< - se găsesc citeva ochiuri de apă, 
in care vezi ca intr-o oglindă crimpeie de 
cer albastru. Din apropiere se aude duduit da 
rrwte- ț zgemot de c ocane. Apa. duduitul 
acesta cuprinde parcă toată curtea și peste 
puțină vreme, ceie dinții tractoare își mișcă 
grăbite șenilele, făcînd așa cum spun cu 
mîndrie tractoriștii „turul de onoare *.

Un tinăr mecanic ștergîndu-și mîinile în 
cilii, de uleiul proaspăt pe care-1 folosise adi
neaori la un motor, povestea cu mîndrie.

— Săptămîna care vine, pornim la cîmp — 
zicea tovarășul director — dacă timpul se 
ține frumos, ieșim chiar miercuri. Nu-i așa 
tovarășe, că-i o veste mare?

Apoi, fără a mai aștepta răspunsul începu 
să explice cum au făcut tractoriști de li 
S.M.T. Cărei, ca să termine ta vreme repa
rarea tractoarelor, fiind gata acum să se 
avînte în campania agricolă de primăvară.

— Angajamentul a fost angajament. Cu 
toate că vremea rece și viscolul ne-au cam 
pus bețe !n roate, la 28 februarie, ultimul 
t-actor care mai rămăsese de revizuit e.ra și 
el gata de drum.

Tăcu apoi citeva clipe, cătînd parcă din 
priviri pe cineva.

— A, uite-1 pe tovarășul Naghy, el e res
ponsabilul postului utemist de control.

...Tovarășul Naghy ne-a vorbit despre 
munca utemiștilor din stațiune:

— A fost o vreme, cînd unii tovarăși s-au 
cam lăsat pe tînjeaiă.

Ziceau unii dintre ei: La ce atâta grabă? 
Pînă ta primăvară e timp destul. Atunci ti
nerii care fac parte din postul utemist de 
control, au stat de vorbă cu ei, le-au arătat 
că S.M.T.-ul nostru a chemat 1a întrece-e ce
lelalte S.M.T.-uri din regiunea Baia-Mare, 
și nu se cade ca tocmai noi să ne facem 
de rușine.

— Dar în campania de primăvară cum va 
munci postul utemist de controi?

— Cei 15 utemiști au sarcini concrete. Ei 
sînt împărțiți pe brigăzi și urmăresc cali
tatea arăturilor, îndeplinirea normei, redu
cerea consumului de carburanți precum și 
disciplina în muncă. >

...Pe tovarășul Muller Ștefan, șeful unei 
brigăzi utemlste, îl cunosc bine tovarășii săi 
din stațiune. Nu odată a fost trecut nume ta 
iui pe tabla de onoare, ca fruntaș între frun
tași.

— De fapt nu-i niciun secret că am obținut 
unele succese... Totul este să-ți iubești me
seria și să-țl organizezi mai bine munca. >

Apoi, ca și cînd -l-ar fi ghicit gindurile res
ponsabilului postului, utemist de control, i-a 
spus zîmbind :

— Știi tovarășe Naghy?... Noi ne-am luat și 
un angajament ca răspuns ta chemarea Par
tidului șl a Guvernului de a îndeplini cu 
succes sarcinile campaniei agricole de pri
măvară.

Alți utemiștl, ca Mihaly, Si’.aghi, Sasu 
Cornel, Tirsap Yasile, s-au angajat șl ei ca 
în campania agricolă în care vor porni peste 
cîteva zile, să depună toate eforturile, pen
tru ca planul de arături să fie realizat 1a 
timp și în cele mai bune condițiuni.

Cînd tinerii tractoriști de 1a S.M.T.-Careî 
vor citi aceste rînduri, tractoarele lor se vor 
afla de bună seamă pe ogoarele colectiviști
lor din Berveni, ale întovărășlților din Lucă- 
ceni, ca și pe ogoarele țăranilor muncitori 
din cuprinsul raionului Cărei, tăind brazdă 
adîncă, în care sămînța va rodi din belșug, 
pentru bunăstarea poporului nostru munci
tor.

I. MARGINEANU

Plec ăm cu bucurie la sate

Vizita noastră
Noi, un grup de elevi ai unei școli mili

tare am vizitat nu de mult unele intreprideri 
industriale din Sibiu. Muncitorii și tehnici- 
etjii ne-au primit cu o deosebită dragoste și 
ne-au vorb t despre succesele lor în muncă, 
despre viața lor nouă.

La fabrica „Avintul proletar", la secția 
„riop" am întîlnit o tînără muncitoare care 
lucra la zece mașini deodală (în mod obișnuit 
se lucrează la șașe mașini) .

Mircn Ana, — căci aceasta era muncitoarea 
— fiind întrebată cum reușește să lucreze la 
zece mașini deodată ne-a răspuns că dă o 
deosebită atenție organizării muncii cît și 
preluării și predării mașinilor. Rezultatele 
acestei tinere se concretizează în depășirea 
de normă de 132 la sută in ianuarie și 136 
la sută în februarie.

In fabrică mergînd prin diferitele secții am

putut sta de vorbă și cunoaște fruntași în 
producție ca ; Popa Iustina, Fazecas Marla, 
Ludrich Gertrude și alții.

Cu aceeași căldură și dragoste ne-au pri
mit și muncitorii de la fabricile „Elastic1* și 
„Balanța" . Despre munca lor, despre inova
ții, despre pro'ectele lor de viitor am aflat 
discutind cu ei. Am aflat despre tinerii Pire 
Helmut, Anghel Virgil, Bunea loan, Costea 
Ana', Bodin Alexandru, Popa Andrei, Mărgă- 
reață Petru, Pintea Ștefan. Munteanu Nlcolae 
care aplică metode sovietice de muncă . și 
obțin rezultate bune în producție.

Vizitele acestea au contribuit la întărirea 
legăturilor dintre militarii Forțelor noastre 
Armate și oamenii muncii.,

Corespondent
MITICA MUNTEANU

Și acolo voi fi fruntaș
Discuția avută zilele acestea cu tovccăș.’ 

Călin, secretarul organizației de btză UJM 
cu privire la plecarea muncitorilor dn uzire 
și fabrici ta sate, pentru a sprijini bun 
desfășurare a lucrărilor agricole, m-a făcu- 
ca imediat să-mi depun cererea de înscriere 
Dragostea de a lucra împreună cu munci
torii din S.M.T.-uri și gospodării agricole ce 
stat, mă cuprinde și mai mult cu fiecare z: 
ce trece. In zilele acestea ce au trecut de la 
depunerea cererii de înscriere, gindurile mele 
s-au îndreptat spre primele zile cînd am ve
nit în fabrică, spre ajutorul pe care l-am 
primit în calificarea mea ca electrician me
canic șl ta sprijinul pe care am să-l pc: 
da muncitorilor acolo unde voi merge, la 
noul loc de muncă.

Aportul pe care l-am adus fabricii la în
deplinirea sarcinilor de producție prî.i de
pășirea medie cu 60 ta sută a normekr, ne 
va 6cade nici ta stațiunile de mașini ș 
tractoare sau G.A.S.-uri unde eu voi mut>: 
Prin munca mea, voi contribui efectiv 1a 
buna funcționare a mașinilor Și tractoarelor 
ce lucrează în agricultură, reparînd în bune 
condițiuni și lai timp, toate Instalațiile elec
trice de care au nevoie.

Dorința mea este să fiu tot în primele rîn
duri ale tovarășilor mei de muncă așa cum 
am fost șl în fabrică. Titlul de fruntaș în 
producție ce mi-a fost acordat de că.ce co
lectivul de muncitori, va* constitui un imbold 
deosebit în munca mea și mă voi strădui ca 
și la noul loc de muncă să fiu tot fruntaș.

Lucrînd ta stațiunile de mașini și trac
toare sau gospodării agricole de stat, eu voi 
contribui din plin ta executarea la timp a 
lucrărilor agricole, la creșterea producției 
agricole la hectar Și la ridicarea agriculturii 
noastre la un nivel mal înaintat

ONU GHEORGHE 
electriclan-mecanic la fabrica 

i „Electromagnetioa-București

Privește tinere cititor!
Fețele muncitorilor din fotografia no astră sînt pline de veselie. Ei se bucură că 
in curind vor pleca la sate și vor ajuta ef ectlv la obținerea recoltelor bogate. 
Patru dintre tinerii din fotografie au adresat ziarului nostru scrisorile alăturate.

înscris printre primii
Vestea plecării muncitorilor din fabrici

și uzine ta sate, pentru a sprijini buna des
fășurare a lucrărilor agricole m-a făcut să- 
m: dau și mai bine seama de măreața sar
cină pe care o pune partidul în fața noas
tră.

Tineretul are datoria să fie în primele rîn
duri aîe luptei pentru îmbunătățirea muncii 
în agricultură. Creșterea producției la hec
tar, este strins legată de folosirea la ma
ximum a tractoarelor și mașinilor agricole. 
De felul cum ele stat reparate și vor func
ționa, depinde în mare măsură obținerea 
de recolte bogate.

Conștient de faptul că eu voi putea aduce 
un aport deosebit 1a buna funcționare a ma

șinilor agricole și la îndeplinirea sarcinilor 
reieșite din hotărirea guvernului și parti
dului cu privire ta pregătirea și executarea 
la timp și în bune condițiuni a lucrărilor 
agricole, zilele acestea am cerut conducerii 
fabricii printre primii să plec la sate, să 
lucrez ta S.M.T. sau la G.A.S.

Mă angajez ca șl acolo să muncesc tot cu 
același etan, pentru a aduce o contribuție de 
seamă la obținerea unor recolte bogate și 
deci 1a ridicarea nivelului de trai al poporu
lui nostru muncitor.

RADULESCU DUMITRU 
metrițier, fabrica „Electromagnetica" 

București

Ne pregătim din timp
In fața noastră, a muncitorilor din uzine 

și fabrici, stă acum o sarcină deosebit de 
Importantă: sprijinirea bunei desfășurări și 
executări a campaniei însămtațărilor de pri
măvară în vederea creșterii producției agri
cole.

Partidul cheamă în această perioadă pa 
toți muncitorii și în special tineretul să de
pună toate eforturile în marea bătălie a ri
dicării agriculturii noastre la un nivel cit 
mai înalt, de care depinde creșterea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc.

De curînd în fabrica noastră a avut loc 
un miting în cadrul căruia ni s-a adus ta 
cunoștința inițiativa muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, care s-au hotărtt să 
plece 1a sate. Din acele clipe, dorința noas
tră a fost de a face și noi parte din numărul 
mare de muncitori ce vor pleca să lucreze 
în agricultură. Chiar în ziua aceea, noi am 
mers șl am cerut conducerii fabricii și co
mitetului organizației de bază U.T.M. să ne 
aprobe plecarea- Dorința ne-a fost îndeplinită, 

încă din primele zile, preocuparea noastră 
de seamă a fost să ne pregătim cit mal 
temeinic pentru a putea ajuta din plin pe 
muncitorii de ta S.M.T.-urile și gospodăriile 
agricole de stat unde noi vom merge.

Prima grijă a noastră a fost asigurarea 
sculelor necesare. Deși au trecut puține zile 
de atunci, am reușit să ne asigurăm în mare 
parte sculele. Astfel am procurat microme
tre, checnere de toate mărimile, cuțite etc.

Peste puțin timp vom porni spre unul din 
centrele mecanice Piatra, Dobroicștl sau De- 
pănați.

Știm că acolo ne așteaptă o muncă încor
dată și grea. De aceea, în perioada ce ne-a 
mai rămas pînă 1a plecare, pe lingă cele
lalte sarcini de producție care ne stau în 
față, noi depunem toate eforturile pentru e 
ne pregăti cît mai temeinic din punct de ve
dere profesional, pentru a putea ajuta efec
tiv pe viitorii noștri tovarăși de muncă, ce 
ne așteaptă cu multă bucurie și astfel îm
preună, vom contribui, ta buna desfășurare 
a lucrărilor agricole,

1LIEȘ ALEXANDRU, 
RADA CORNEL, 

strungari ta fabrica 
„Electro-magnetica*1 București



Note «ulturafe

Cu ochii închiși...
-t 25 de ani de la moartea 

lui Gh. M. Vasilescu Vasia

Concursul al echipelor artistice de amatori este un prilej de
Intensificare a activității formațiunilor artistice, de îmbogățire și perfecționare a 
repertoriilor.

La uzina de reparații mecanice din P loiești zeci de tineri din echipa artistică și 
orchestra de mandoline și balalaici, par ticipă la repetițiile ce au loc regulat în sala 
clubului. Din orchestră fac parte muncitori fruntași in producție ca strungarul 
Mateescu Bucur, Șerban Maria, strungarul' Ghesler Mircea și alții. Ei se străduiesc 
necontenit să-și îmbogățească gradul de pregătire artistică pentru a interpreta cît 
mai valoros diferite ‘ bucăți muzicale. La ioate. concursurile la care a participat pină 
acum, ansamblul a reprezentat cu cinste fabrica, ocupînd întotdeauna primele 
locuri. Astfel la concursul pe regiune, orchestra s-a situat pe primul loc, iar în faza 
finală pe țară a ocupat locul al II-lea.

In fotografie: un aspect din timpul unei repetiții.
Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Noi caiete de traduceri 
pentru catedrele 

universitare

Cronică dramatică

Cel ce se împotrivesc întunericului
„30 de arginți" de Howard FasHla Teatrul de Stat din Bacău —

Cu sensibilitate interpretează actrița Fana 
Geică rolul Jane-ei, mamă duioasă și femeie 
cinstită, hotărîtă pînă în cele din urmă să-și 
înăbușe sentimentele de dragoste' pentru băr
batul oare s-a dovedit a fi un nemernic și 
să nu se lase tîrîtă in mlaștina trădării și des
compunerii morale. Fără a ciunti din bogă
ția sufletească a personajului, fără a dena
tura chipul femeii îndrăgostite de bărba
tul ei, de familie, așa cum este Jane în pri
ma parte a piesei, Fana Geică, ar trebui să 
accentueze în cea dea doua parte a spectaco
lului, asupra procesului de lămurire a Jane-ei 
care descoperă adevăratul caracter al lui Da
vid, asupra tăriei de conștiință care-i dă 
hotărîrea de a se opune forțelor tatuneriou- 
lui. Actrița va putea să arate astfel mai 
pregnant că din conflictul dureros prin care 
trece, Jane iese nu numai biruitoare, ci și 
îmbogățită moralicește, dind o perspectivă 
mai clară asupra drumului ei viitor

In decursul acțiunii spectatorul vede două 
procese distincte, evoluția lui Jane — a că
rei conștiință patriotică șl umanitaristă cre
ște tot mai mult, culminînd cu actul părăsirii 
casej în care a început să troneze minciuna 
ș: teroarea — și decăderea tot mai accentu
ată a lui David — care sfi-șește ca un spion 
ordinar al F.B.l-uluL descompus suiTetește. 
dezorientat, distrus Faptul că n tot timpul 
piesei Agronschi care e urmărit de către 
F.B.I., nu apare de loc pe scenă, are o sem 
nificațle deosebită Scriitorul vrea să ne arate 
prin aceasta că în fond nu e vorba de Agron
schi sau de altul, ci de însăși viața poporului, 
căci trădîndu-1 pe comunistul Agronschi. Da- 
div Graham se încadrează în rindurile ace
lora care vor să împingă in prăpastie între
gul popor american.

Colectivul Teatrului de Stat din Bacău care 
a împlinit de curînd cinci ani de rodnică ac
tivitate, a dovedit gradul de maturitate ideo- 
iQgicâ și artistică la care a ajuns, reușind să 
pună în valoare bogatul conținut de idei al 
piese: ,.30 de arginți” Regizorul Savel Gru- 
nea a știut să scoată la iveală în spectacol 
forța demascatoare cu care autorul lovește in 
fascismul american și în același timp să facă 
să crească încrederea spectatorului în capaci
tatea oamenilor cinstiți din Statele Unite de 
a infringe această fiară turbată, cîștigîndu-i 
simpatia pentru chipurile pline de demnitate 
și cinste ale Jane-ei Graham și servitoarei 
negre, Hilda îndrumarea regizorală a reușit 
ta bună măsură să-i ferească ne actori.de a 
cădea în schematism, in exagerări de natură 
să simplifice realitatea, l-a ajutat să aducă 
pe scenă oameni vii. cu sentimentele, fră- 
mîntările și îndoielile lor In afară de reușita 
redare scenică a figurilor 
merită să fie menționat felul 
roi, artiștii Dora 
Virgiliu Florescu 
Iliescu (Mildred

Voi trebui să 
actorii C. Vurtejeanu. 
șl mai ales Sandu Dumitriu (Fuller — agentul 
F B.I.-ului) Sandu Dumitriu n-a fost în
drumat de regizor să-și contureze mai oro
tund personajul în așa fel îneît zees ta să 
nu apară unilateral, simplificat într-o poză 
stereotipă Concentrindu-și toate mijloacele 
scenice pentru demascarea acestui perfid 
reprezentant al aparatului de stat din S.U A 
actorul e dator să dezvăluie complex chipul 
odios al lui Fuller, spion viclean și rafinat, 
trecut prin școala perversă a fascismului, care 
se dă drept un prieten al soților Graham, 
drept un patriot american pentru a le ctștiga 
încrederea și a-i folosi în soopurile Iul, șl care 
— sub masca abil confecționată — se dove
dește murdar și brutal, gata la orice josnicie 
în îndeplinirea acțiuni' lut mîrșave-

Colectivul teatrului, departe de a se mul
țumi cu cele realizate trebue să lupte necon
tenit pentru îmbunătățirea acestui spectacol, 
pentru ridicarea nivelului său artistic, pen
tru îndepărtarea teatralismului care-și mai 
pune amprenta asupra unor momente din 
spectacol Ar mai fi necesar să se sublinieze 
și alte scăderi ale punerii în scenă cum este 
de pildă faptul că decorui ce reprezintă locu
ința soților Graham este prea bogat, ilustrînd 
un grad de bunăstare pe care acest funcțio
nar fără îndoială că nu-l putea avea. Nu

0 căsuță frumoasă în care ți-e drag să 
trăiești. Aici locuiește cu familia sa David 
Graham, funcționar la Ministerul de Finanțe 
al Statelor Unite- Nu i-a fost ușor' lui Gra
ham pînă și-a creat acest cămin. Numai el 
știe cîte economii, cîte sacrificii a fost nevoit 
6ă facă. De aceea prețuiește el atît liniștea 
căminului său, dragostea soției sale Jane și a 
fiicei, Lory, îngerașittl blond.

Dar astăzi în America nimeni nu poate fi 
sigur pe viața, pe fe.^cirea sa. Forțele întu
nericului, ațîțătoril la război pîndesc gata să 
se năpustească asupraț oricărui om _ cinstit 
care le stă în cale sau țpe care vor să-1 folo
sească pentru îndeplinirea planurilor loc mîr
șave. Așa își întind ghiaaele și asupra fami
liei Graham, ca și asupra! atîtor altor familii 
simple americane Intr-ofei vine în casă un 
agent al odiosttlu: F.B.l : (Biroul Federal de 
Investigații), care încep . să-i ancheteze pe 
David și pe soția acestuiațîn legătură cu acti
vitatea unui prieten de al! lor, Agronschi, in- 
cercînd să facă 'din ei niște spioni ai Gesta
poului american.

Asemenea fiecărui cetățean american, Da
vid Graham este in grea cumpăna: să pună 
mai presus slujba pe cane o are, casa ce-i 
aparține, trădindu-și prfeteuul bănuit a fi 
comunist și astfel să devină de fapt un com
plice al fascismului și un dușman al propriu
lui său popor — sau să-și' pună în joc fami
lia, să se sacrifice pentru cauza Americii. 
pentru viitorul poporului american.

Punind în scenă piesa „30 de arginți”, co
lectivul Teatrului de Stat din Bacau (direc
tor de scenă Savel Gninea) și-a luat sarcina 
grea de a crea tipuri caracteristice ale so 
cietății americane actuale, de a înfățișă lupta 
dintre oamenii simpli care-și apără dreptu
rile lor și guvernănțiî antipopulari ai State
lor Unite, inspiratorii .isteriei anti comuniste.

In centrul piesei apare chipul lui' Davm 
Graham, un om meschin, care în numele 
„liniștii" mic burgheze, se vinde cercurilor 
monopoliste Howard Fast demascind pozi
ția lașe a lui Graham parcă spune compatrio- 
țllor săi : „Aceasta este primejdia; oamenii 
aceștia care se vând pentru un blid de linte 
pot să ne ducă la pieire dacă nu vom_ șt' 
să-l punem în Imposibilitate de a face rău" 
Din piesă se vădește cu limpezime că ase
menea oameni se nasc ca urmare a educație' 
date de societatea burgheză, a condițiilor de 
viață în orînduirea stăpînită de atotputerni
cele monopoluri Acestea au nevoie de o 
puzderie de ticăloși pe care să-l cumpere și 
cu care să slahească fonța maselor munci
toare. Dejnascîndu-1 pe Graham, Fast demas
că însăși societatea care produce asemenea 
exemplare omenești.

Pe scenă, chipul lui Graham, interpretat de 
Mircea Olariu, devine, dela început antipatic 
spectatorului, reușind să-l convingă pe 
omul simplu că are de a face cu un ins stan
dard, cum apar în reclamele țipătoare despre 
modul de viață american, dar care e in 
fond gol pe dinăuntru, o zdreanță omenească 
fără curaj de gîndire șl fără demnitate In 
Graham spectatorul va uri dfri suflet pe toți 
acei care-î seamănă - ticăloși, vînzători de 
țară, lachei ai dușmanilor omenirii Actorul 
M rcea Olariu a redat cu mijloace simple Și 
expresive mărginirea lui Graham ascunsă 
sub spoiala Iul de om civilizat și ..de trea
bă", faptul că e în fond un individualist laș 
și incapabil de sentimente înalte. Este de 
ajuns, să vezi scena convorbirii telefonice în 
care actorul știe să exteriorizeze atitudinea 
lingușitoare și slugarnică a lui David Gra
ham față de agentul F.B.I.-ului, deși aceste 
nu putea să-l vadă, pentru a înțelege esența 
morală a acestui personagiu

Deșt nu iubește mai puțin liniștea căminu
lui. familia, soția lui David Jane, nu e o 
ființă îti stare să facă tranzacții cu propria-1 
conștiință, să-și trădeze poporul pentru o 
casă „confortabilă”, pentru „armonia” fa
miliară. Jane Graham nu e.ste o revoluționară 
încă, ea nu știe cum să lupte șl cu ce mijloace 
Ea este însă un om cinstit, care nu poate 
consimți să-și trădeze prietenii, poporul, să 
se alăture dușmanilor lui. Spre deosebire însă 
de renumita Nora a scriitorului norvegian H 
Ibsen, cu care sînt înclinați să o compare 
unii, Jane își părăsește casa pentru că — t.'- 
jungînd să cunoască adevăratul chip al so
țului ei — vede în el un om care s-a exclus mal puțin supărător este modul nebulos In 
singur din rindurile cetățenilor cinstiți ai 
Americii, pentru că nu poate să mintă alături 
de el. Ea părăsește această casă, nu pentru 
a-și căutia o fericire personală îngustă, ci 
pentru a-și cuceri fericirea adevărată, a- 
lăturîndu-se luptei poporului ei, de a cărui 
soartă își vede indestructibil legat propriul
viitor-

soților Graham, 
cum au intrai in 
(negresa Hilda), 
Selvin) și Lucia

Stoenescu
(Frederic
Andrews)
lichidez» anumite stridențe 

(Austin Karmchel),

«rScînteia tineretului0
Pag. 2-a 18 martie 1954

In vederea unei juste documentări cu cel 
mai recent material științific soviet:: a ca
drelor didactice din învățamint, Institutul de 
Studii Romîno-Soviet ic al Academiei R.P.R. 
în colaborare cu Ministerul Invațămintului 
redactează „Caiete de traduceri pentru ca
tedrele universitare” în toate domeniile știin
ței.

De curînd a apărut „Caietul de traduceri 
pentru catedrele universitare” Studii de Pe
dagogie XV/1953.

In numeroasele sale articole, caietul cu
prinde un bogat și variat material documen- 
:ar consacrat problemelor tavățămîntului 

politehnic.
Astfel articolul „Despre învățămictul poli

tehnic în legătură cu predarea fizicii” sem
nat M. M. Scatskin ș: M. B. Bulatov, pre
zintă date interesante asupra esenței și sar
cinilor învățămîntului politebnic, importanța 
acestui învățamint. despre conținutul tavățâ- 
mîntului politehnic, căile lui de realizare și 
altele.

I. V. Sarov in articolul intitulat .Cercu
rile tinerilor tehnicieni și rolul lor ta înar
marea elevilor școlii medii cu priceperi și de
prinderi politehnice", dă c serie de date asu
pra metodelor folosite cu elevi: dlr cadrul 
școli-' medii, în vederea determinări: aptitu
dinilor lor generale de munca sau deprinderi 
de specialitate cum sînt: prelucrarea «inu
lui și metalului, activi'atea ta domeniul elec
tricității și rad:o-uhr etc.

Caietul mai conține articole despre ’nvă- 
țămintul politehnic legat de Predarea biolo
giei, predarea chimiei, lecțiile de studierea 
naturii, vizitarea întreprinderilor industriale 
ta cadrul școli

Votuniul se 
ffe ca prlvre 
^plitehnic ș 
tivitatea 
teme ca 
Despre tovățămintul politehnic.

In numărul 1992 din 11 martie a. c. al 
ziarului „Munca” a apărut sub titlul „Fil
mul săptămînii: „Un pichet în munți” o 
scurtă prezentare a acestui nou film so
vietic care se bucură de multă prețuire 
ta speciei în rîndul tineretului.

Cei care au vizionat pînă acum fil
mul citind această scurtă prezentate 
rămîn surprinși. Departe de a dez
vălui conținutul bogat de idei ce se
desprinde din această nouă realizare a 
studiourilor sovietice, prezentarea con
ține o serie întreagă de inexactități care 
te fac să te gîndești că autorul articolului 
(C. Mihai) a vizionat probabil filmul 
„Un pichet în munți”... cu ochii închiși. 
Altfel nu se poate să nu fi observat că 
aici nu e vorba despre ,.o zi obișnuită 
din viața grănicerilor sovietici” ci 
șir întreg de zile, o perioadă mai 
în care se petrec o sumedenie de 
plări. Cum se putea de pildă, ca 
singură zi soția ofițerului Lunin 
sosit la pichet, să-și fi inceput munca de 
învățătoare la școala din sat, și s-o și 
vedem dueîndu-se spre școală de două 
orj chiar. Această „zi obișnuită” este — 
după părerea autorului — „plină de băr
băție”, ceea ce, trebuie să recunoaștem, 
reprezintă o caracterizare cel puțin ciu
dată.

Mai jos se poate citi : „In vale, printre 
trestiile crescute pe marginea rîului, se 
piimtă mîndru și leneș un tigru” Nimeni 
nu i-ar dori autorului prezentării să se 
intîlnească cu un asemenea tigru. Fio- 
rosu! animal pe care îl vedem în film nu 
este nicidecum leneș, ci agitat și neli
niștit ; scoțînd răgete înspăimîntătoare, 
el se pregătește să atace un cal care de 
frică se aruncă în apă.

Despre conducătorul unei bande de tîl- 
hari care organiza provocări la granița 
U.R.S.S., Ismail-bec, se scrie că ..se pre
gătea să treacă peste rîu, în Uniune, spre 
a jefui” Ori în desfășurarea acțiunii Is- 
mail-bec este omorit de spionul imperia- 

i list Marrow tocmai pentru că, fiindu-i 
rică, refuză propunerea acestuia de a 

[ trece granița Uniunii Sovietice.
J Mai departe este citată o replică din 
J ti’.m Atară de faptul că n-a redat-o în- 
i tocmai, autorul a mai și pus-o pe seama 
i ocotenentului major Lunln cînd în rea- 
i ttate ea este rostită de căpitanul Pro- 
[ noroi Insfîrșit acest adevărat „lanț al 
[ «Iar Nunilor** se încheie cu stîlcirea r»u- 
i meiul cunoscutului actor sovietic S. 
! Gurzo.
[ Credem că, asemeni autorului, au mun- 
j cit cu ochii închiși și tovarășii din re- 
i dacție pennițtnd publicarea acestui mate- 
' - -: care abundă ta greșeli și lnexacti- 
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F te pregă: 
practică —

Clasicii

Planul a fost depășit
ateliere.e uzinelor J. C. Frimu” din Si- 
se desfășoară intens munci pentru pro- 

mai multe piese de schimb 
mașinilor 
ilețite de

al Bunei, planul 
le la piesete de 

a fee depă
ra tractoare 'AR 

decadă a lunii 
i pese se schimb 
■ealiza: în pro-

care e redactat programul; în loc să ex
plice spectatorului ceea ce se petrece pe sce
nă și semnificația acestor tatîmplări, textul 
programului mai mult încurcă.

In ansamblu, montarea piesei „30 de ar- 
ginți*' reprezintă o realizare pozitivă a 
Teatrului de Stat din Bacău, care trebuie să 
constituie un imbold pentru a păși înainte 
în opera de educare o oamenilor muncii din 
regiune.

B. DUMITRESCU
corespondentul „Scînțeii tineretului” 

pentru regiunea Bacău

evoMeratee rp ăți’afzrrzlzi 
rea etecrior pactn ac- 
diu care «esnaiăz I 
nurxlsm-ienm -mj.-ji.

ProWetneie
generale privind '«ivățămmtul politehnic șl 
pregătirea eievilot pentru activitatea orac- 
!i:ă. Invățămîntul politehnic și pregătirea 
elevllo pentru act:vițatee practică fn proce
sul muncii ta clasă și ta afara clasei ta do
meniu! diferitelor obiecte și altele.

*
Au mai apărut de asemeni șl Caietele de 

traduceri pentru tatedrele universitare „Studii 
de Pedagogie Psihologie' XVI șt .Studii de 
Psihologie" XIV

Caietele se pot consulta 1a Biblioteca In
stitutului, sau procura de la Serviciul de Di. 
fuzare. Calea Victoriei nr. 141.

1d luptă pentru folosirea
rezervelor iuterue

In anii regimului democrat-popular. Uzina 
iunie” Găvana din Pitești a 
mare dezvoltare înzestrată cu 

mașini sosite din Uniunea 
construite in țara noastră 

flyere. Laminoare, reunitoare de benzi și 
guri uzina a produs an de an, tot 
multe fire Pentru fiecare muncitor din 
tură mașina întruchipează prietenul și tova
rășul cel mai drag. Pe mulți tineri îi auzi zi- 
cind „mașina mea va avea o viață mai lun
gă, pentru că o îngrijesc” Și într-adevăr, în
grijirea utilajului, curățirea permanentă a 
mașiniloi folosirea tuturor fuselor pentru 
ca mașina să nu se uzeze meigind fn goi, 
ca și verificarea eglării lor, constituie o 
prețioasă rezervă internă, principala condi
ție pentru ca mașinile să trăiască mai mult 
și să producă tire de bună calitate

Sarcinile ce reies din Hotărîrea Plenarei 
lărgite a C.C al P.M.R. din 19—20 au
gust 1953 sînt mari, și îndeplinirea lor va 
duce la satisfacerea cerințelor, care sînt din 
ce în ce mai mari, ale oamenilor muncii 
Cheia obținerii succeselor, constă în felul 
cum 
șiniloi 
îndeosebi atenția înspre folosirea acestei 
rezerve interne In secția filatură au 
fost organizate consfătuiri de producție în 
care s-a arătat necesitatea îngrijirii și re
parării le timp ă mașinilor. în 
creșterii productivității muncii și 
țirii calității firelot.

îngrijirea mașinilor Ilustrează de fapt 
atitudinea nouă, socialistă /ață de bunul obș 
tesc Și această atitudine nouă a fost cul
tivată în rîndul utemiștilor și tinerilor, da
torită exemplului muncitorilor comuniști, da
torită muncii desfășurată de comitetul or
ganizațiilor de secție U.T.M. Nu sînt puțini 
tinerii muncitori din secția filatură care ob
țin succese de seamă datorită îngrijirii ma 
șinilor. Iată, de pildă, pe tînăra comunistă 
Maria Neblea care lucrează la 6 părți de 
ring Cînd își începe activitatea ea contro
lează dacă mașinile sînt puse la punct, da
că s-e făcut reglarea lor. Apoi își pregătește 
peria, pensula curățitorul de clape și. se în
grijește ca în cutiuța de la capătul mașinii 
să aibă cursori de schimb în cazul unei de
fectări In timpul lucrului șterge mașinile 
cît mai des cu peria, pentru ca scama care 
se depune să nu Influențeze lirele și să nu 
producă defectări mașinilor Grija aceasta 
față de bunul obștesc — face ca tînăra Ne
blea să-și depășească norma to medie cu

Textilă „II 
cunoscut o 
numeroase 
vfetică sau

Șo
ca . 
rin- 
maf 
fila

folosesc muncitorii capacitatea ma- 
Muncitorii noștri și-au îndrepta!

vederea 
îmbunătă-

Astăzi se împlinesc 25 
tea neuitatului luptător 
Vasilescu Vasia.

In anii victoriei Marii 
din Octombrie, burghezia și moșierimea din 
țara noastră s-au transformat într-un jan
darm al imperialismului englez și american, 
împotriva primului Stat al muncitorilor și 
țăranilor, împotriva Statului Socialist. Pen
tru îndeplinirea acestei criminale politici, 
burghezia și moșierimea romînă au deschis 
drum pătrunderii în țara noastră, fascismu
lui, curentelor șovine-națio-naliste, veghind 
la formarea gărzii de fler. Țara noas
tră a fost transformată într-o feudă a capi
talului străin, situație de pe urma căreia a 
avut de suferit cel mai mult clasa munci
toare, care era supusă unei exploatări sînge- 
roase. și ținută sub o crîticenă teroare poli
țienească.

Gh. M. Vasilescu Vasia a fost unul dintre 
luptătorii comuniști care s-au ridicat în acei 
ani în fruntea maselor, împotriva punerii în 
aplicare a planurilor de transformare a țării 
noastre într-un cap de pod îndreptat contra 
Uniunii Sovietice.

Clasa muncitoare din țara noastră și-a 
dat seama că pentru a putea duce cu succes 
lupta împotriva burgheziei și moșierimii, 
este nevoie de crearea unui partid comunist, 
întemeiat pe principiile marxist-leniniste care 
să se călăuzească după exemplul măreț al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. 
Numai un astfel de partid .era capabil să 
conducă proletariatul către eliberarea sa 
de sub jugul capitalist. Majoritatea conducă
torilor mișcării muncitorești din Romî’tia 
înțelegeau necesitatea 
de avangardă al clasei muncitoare, e parti
dului comunist. Aceștia, printre care se afla 
Gh. M. Vasilescu Vasia, au avut de luptat cu 
fracțiunea care se găsea la remorca burghe
ziei, și care căuta să abată clasa muncitoare 
de la lupta de clasă pentru a fonda parti
dul pe „principiile” oportuniste ale trădăto
rilor internaționalei a Il-a. Vasilescu Vasia 
a luptat cu înverșunare împotriva acelora 
care căutau'prin tot felul de mijloace să îm
piedice formarea unității de luptă a clasei 
muncitoare. Vasia Vasilescu a fost un neo
bosit propagandist al ideilor marxism-leni- 
nismului. In calitatea sa de conducător al 
Editurii și Librăriei Socialiste, el a tipărit și 
difuzat broșuri ale clasicilor marxism-leni- 
nismului. Vasia Vasilescu a desfășurat de 
asemeni, o intensă activitate ziaristică, cola-

Revoluții Socialiste

creării unui partid

borînd la mai multe gazete muncitorești, 
care arătau necesitatea creării Partidului 
Comunist din Romînia, singura forță capabi
lă să conducă clasa muncitoare în luptă.

La Congresul General al Partidului So
cial-Democrat (ținut în mai 1921), majorita
tea delegațiloi, printre care și Vasilescu Va. 
sia s-au pronunțat pentru crearea Partidu
lui Comunist. Slugile capitalului, elementele 
Bocial-democnate de dreapta, au fost astfel 
învinse. Dar burghezia romînă și capitaliș
tii străini nu voiau să recunoască victoria 
clasei muncitoare care-și făurise propriul ei 
partid de avangardă.

A fost astfel înscenat „Procesul din Dea
lul Spirii" împotriva acelora care votaseră 
pentru înființarea Partidului Comunist. Insă 
sub opresiunea opiniei publice din lumea în
treagă, majoritatea conducătorilor comuniști 
au fost achitați.

După eliberarea sa, Vasilescu Vasia și-a 
continuat activitatea în rîndurile partidului, 
pentru împiedicarea unui nou război, pentru 
o politică de pace cu Uniunea Sovietică. Cînd 
în 1924 l,a Viena a avut loc conferința dintre 
U.R.S.S. și Romînia, pentru normalizarea 
raporturilor între aceste două țări, Vasia Va
silescu,, în cadrul articolelor- și Conferințelor 
sale, a popularizat și a explicat politica de 
pace desfășurată de tînărul Stat Socialist și 
a demascat cu tărie politica războinică, an- 
tisovietică a guvernului român. După scoate
rea de către burghezie în afară de lege a 
partidului, din 1924, urmează suprimarea 
presei muncitorești și arestarea conducători
lor comuniști. încarcerat în închisoarea 
lava, Vasilescu Vasia a fost supus unui 
batic regim de teroare polițienească.

Viața aspră impusă oamenilor muncii
burghezia romînă, prigoana și schingiuirile 
din închisori, au făcut ca în martie 1929, 
Gh. M Vasilescu Vasia să se stingă din 
viață la vârsta de 37 de ani, după o neobo
sită activitate de 22 de ani desfășurată pen
tru viitorul luminos al oamenilor muncii. în
treaga viață a lui Vasilescu Vasia constituie 
im exemplu de patriotism înflăcărat și abne
gație revoluționară.

Tineretul patriei noastre care luptă sub 
conducerea partidului pentru construirea 
vieții fericite socialiste, pentru apărarea cau
zei păcii, urmează ou abnegație exemplul 
neuitatului luptător comunist Gh. M. Vasi
lescu Vasia.
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rcpsrini 
agricoie Ca rezultat al orancii 
»=se de coertivul de tnunc 
ie prcfeacce pe pna sebrp; 
scfKPfe' oesr.-; Mdkwrete KD 35 
șzt <3 AJ ta s-ti. fer re—-• 
ca MS U te pr.ma
—ar:e. ptaral de crodpcpe Ia 
»«Krc tactoaac f.AR e fost ' 
porție de 113 la sută.

De te începstu anului și oină ta prezent 
s-au livrat peste plan importante cantități 
de p ese de schimb, printre care 3.896 găleți 
mari, 218 pin.-oaae, 20 axe cu roți dințate. 490 
mele de distanțare și un mare număr de 
pompe de injecție KD 35 O contribuție pre
țioasă an adu* muncitorii din brigada oăcii. 
din sectorul C care se află în fruntea celor 
49 de brigăzi de producție din întreprindere 
și care a obținut o depășire medie zilnică de 
80—100 la sută. De aseme :ea, muncitorul 
lec Sas frjntaș în întrecerea socialistă. își 
depășește norma zilnică la executarea pom
pelor de mot-Tină cu 150 a sută, tînărul 
strungar Vasile Stjga care lucrează La duze 
pentru pompe de injecție își depășește norma 
cu 120 la sută, iar A Neguțoiu depășește 
norma cu sută la sută

Zi de examene la Școala medie tehnică de 
lucrări edilitare Pe săli și în clase forfotă 
mare. Elevii își dădeau examenele. Printre ei 
se afla și Dănciulescu Paul oare deși se sim
țise bolnav, totuși venise să-și dea examenele 
alături de colegii lui. Intre timp starea lui 
s-a agra vat. Faptul a fost adus la cunoștința 
to.arășuiu: director care imediat a dat un te- 
'efoa.

„Pe masa doctenriui de serviciu dela ,Sa! 
.-arca' din orașul Constanța sună telefonul

— „AIlo!. Da I Da !. Unde ?.. A !!.. B'ne 
tova-ășe. vă trimitem îndată mașina” — apoi 
doctorul o anunță pe sora Anica Aramă și 
șoferul lonescu Simion să plece repede cu 
mașina la Școala de lucrări edilitare După 
puțin timp, mașina ajunse la locul destinat. 
Cum îl văzu pe elev sora exclamă :

— „Păi are hepatită epidemică, haideți re
pede cu el la mașină” Deodată însă sora 
Anica își aminti că boala este Infecțloasă.

— „A 1 Nu ie putem lua, băiete Intoar- 
ce-te în școală pentru că boala ta ne infec
tează
plecă înapoi spre școală 
sora și șoferul se sfătuiră :

— Dar dacă va îmbolnăvi și pe ailțl elevi, 
nu-l mai bine să-l luăm ?

mașina" Bolnavul n-avu încotro și
Privind după el

99
băiete
ziseră ei deodată.

— vino înapoi, dar vino mai- Hai 
repede —

Elevul se întoarse iar.
— Ce-i facem soră — zise șoferul — U 

luăm ?
— Știu eu ?— răspunse aceasta —eu cred 

că lucrul cel mai bun ar fi să nu-l luăm, în 
felul acesta salvăm mașina de infecție. Sora 
hotărîtă se adresă din nou elevului.

— Nu mai veni băiete, întoarce-te înapoi, 
că noi tot nu te luăm cu mașina.

In același timp veni și tovarășul directo: 
care aflînd de „motivele” invocate, interveni 
iar la superiorii celor doi însoțitori ai mași- 
nei „Salvarea”. Iarăși telefon, iar intervenții, 
iar sarcinj (transmise de data asta prin tele
fon) pînă cînd înșfîrșit elevul a fost transpor
tat la spital.

Sora Anioa Aramă a mai procedat asemă
nător și în alte cazuri cu bolnavii de boli 
contagioase, neglijînd transportarea lor le 
timp. De altfel se pare că asta e boala ei 
contagioasă, fiindcă a molipsit cu ea și pe 

Ar trebui însă ca 
muncă pe to- 
această peri-

șoferul lonescu Simion 
tovarășii care o controlează în 
varășa Aramă s-o vindece de 
culoasă boală

CÎOLAClISOFIA
(După o corespondență)

Grija permanenta față de mașini, 
o importantă rezervă internă

De pildă, ta secția filatură din cauza căr
bunilor necorespunzători, la multe electro 
motoare cu viteză variabilă se distrugeau co 
lectoarele Pentru a înlătura distrugerea co
lectoarelor. muncitorii erau nevoiți să lu
creze cu viteză redusă ceea ce împiedica în 
mare măsură depășirea sarcinilor de plan.

Conducerea secției filatură, tovarășii Va- 
sile Grăsune și Ion Grăsune, în urma stu
diului făcut, au confecționat din deșeuri o 
presă pentru capsatul cablului cărbunilor In 
cît acum nu se mai distrug colectoarele. 
Deasemenea la secția preparație s-a consta 
tat o gîtuire a procesului de producție din 
cauza casetelor și a piepținllor oscilanți ne
corespunzători existenți la carde Mute 
carde erau defecte, iar multe din ele care, 
totuși funcționau, dădeau semifabricate de 
calitate necorespunzătoare. După ce au 
chibzuit, cum pot readuce la viață mașinile, 
la propunerea muncitorilor a fost trimisă 
o delegație la fabrica „Unirea" din Cluj, care 
a cerut muncitorilor de acolo să Ie trimită 
piese de bună calitate. Bucuria simțită de 
muncitori, cînd mașinile au prins a merge 
este greu de descris. Ei șterg cu grijă pra 
ful șl scamele ce' se așează pe mașini, 
le feresc de izbituri, le pornesc cu grijă. Iată 
cum se explică faptul ,că planul secției fi
latură pe anul 1953 a fost îndeplinit la data 
de 23 decembrie iar în luna ianuarie 
lui an a fost depășit cantitativ cu 
sută iar calitatea a crescut cu 14.27 
față de sarcina planificată

Sprijinul tineretului, interesul lor 
descoperirea și folosirea acestei prețioase re
zerve interne, — îngrijirea mașinilor, pre
lungirea vieții lor — se face din ce în ce mai 
simțit în ciuda faptului că membrii comite
tului organizației de bază U.T.M pe uzină 
nu se mal ocupă îndeaproape de munca 
utemiștilor și tinerilor.

Problema folosirii inepuizabilelor rezerve 
interne existente în uzina noastră trebuie să 
fie privită cu multă seriozitate, cu mai mult 
spirit de răspundere de fiecare tînăr și vîrst- 
nic îngrijirea mașinilor, asigurarea funcțio
nării lor în bune condițiuni, duce la creș
terea productivității muncii, la îmbunătățirea 
calității produselor, și odată 
ridicarea nivelului de trai al 
cesc.

treținerea mașinilor ta bune condițiuni. Da
că se respectă planul de revizie defalcat pe 
perioade, dacă se urmărește desfășurarea 
procesului tehnologic, zi de zi, înlocuind din 
timp unele piese predispuse spre uzare, a- 
tiinci mașinile vor funcționa fără întrerupere, 
dînd fire de calitate superioară.

In secția filatură, la începutul fiecărei luni 
șeful adjunct de 
despre planul de 
va zile inainte de 
dată stabilită ta 
loază piesa care 
locuire In acest 
necesar ca reparația să se facă deîndată, sau 

ta timp' la termenul prevăzut. Urmărirea procesului, 
tehnologic dă posibilitatea ca permanent să 
existe un control asupra mașinilor Nu de 
mulî timp tovarășul Ion Grăsune privea cu 
cîtă îndemînare lucra un muncitor la ringul 
nr 16 Ringul. însă nu funcționa normal și 
deodată s-a oprit La o cercetare mal amă
nunțită a constatat că una din roți nu cores
pundea modulului din cere cauză se rupeau 
dinții Piesa e fost pe loc înlocuită și acum 
ringul funcționează bine De o grijă deose
bită față de funcționarea în bune condițiu
ni a mașiniloi dă dovadă, în urma criticii 
care i-a fost făcută, meșterul utemist Gheor- 
ghe Dobre Dacă înainte, din cauza negli
jenței sale multe mașini se defectau în tim
pul mersului, acum acest lucru nu se mai 
întîmplă Exemplu de conștiinciozitate în în
deplinirea sarcinilor este tînărul Ion Dinică, 
meșter la secția laminoare flyere Aici s-a 

'. . j' , ' w ‘ 3 mașinilor
prin urmărirea semifabricației materiei pe 
faze De foarte mult timp mașinile de care 
se ocupă tînărul Dinică nu s-au defectat. 
Tînărul maistru a reușit ca prin exemplul 
său personal, să antreneze pe 
rii din schimbul său. în lupta 
peri rea și folosirea rezervelor

In fabrica noastră și mai cu 
ția filatură s-ar putea obține

8,3 la sută și ceea ce este mai important 
este faptul că munca ei se desfășoară în 
mod ritmic. De aceea și firele date de ea 
6Înt în proporție de 90 ia sută de prima ca 
litate Exemplu] comunistei Neblea este ur
mat îndeaproape de utemistele Gheorghița 
Busuioc. Elena Angelescu și de alte tinere 
muncitoare, care înregistrează zilnic noi 
succese Dacă vreun curios ar întreba-o pe 
utemista Busuioc cum reușește să nu dea 
deșeuri, să-și realizeze in proporție de 113- 
115 la sută sarcinile de plan și să dea 80— 
90 la 6ută din fire de prima calitate, ea ar 
răspunde fără să 
duri .

„îmi îngrijesc 
Ea este ajutorul 
leagă cele mai frumoase amintiri'’, 
este de altfel răspunsul, pe care l-ar da și 
utemista Elena Angelescu care-și realizează 
sarcinile de plan în proporție de 109,6 la 
sută, sau Ioana Stănescu, care-și iepășește 
norma cu 6,5 la sută.

Există însă, deși puțini la număr, ute- 
miști și tineri care pe drept cuvînt se pot nu 
mi lipsiți de spirit de răspundere și dragoste 
față de mașini Este știut că acolo unde 
domnește această nepăsare, nici vorbă nu 
poate fl de o creștere a productivității mun
cii sau a îmbunătățirii calității. Acest lu
cru se întîmplă cu pretinșii noștri „atot
știutori" Un asemenea atotștiutor este ute 
mistui Rujan Aurel, dela 'laminoare. Nu este 
de loc întîmplător faptul, că în cele mai mul 
te cazuri produsele sale sînt de proastă ca • ,
litate. Acest lucru se explică prin faptul că .reușit să se prelungească viața 
mașina nu este întreținută cu grijă șl-n ge
neral la locul său de muncă nu există nici- 
un fel de rînduială.

Aceeași atitudine se manifestă și la tinerii 
Constantina Mihalache, lonete Rada, care 
văd în îngrijirea mașinii un lucru de prisos 
Cît sînt de departe de realitate acești ti
neri și ce mult greșesc socotind că sarcina 
lor este numai de a-și realiza norma, indi 
ferent de calitatea produselor. Dacă unul din 
tinerii aceștia lipsiți de spirit de răspunde 
re și-ai vedea sora, mama sau soția îm
brăcată cu o rochie care pe alocuri să aibă 
îngroșări ar fi nemulțumit și poate în conș 
tiința lui ar avea remușcări gîndindu-se la 
munca sa făcută de mintuială. Totmal pen
tru a evita asemenea ..surprize” trebuie folo
sită din plin prețioasa rezervă internă -- 
îngrijirea și prelungirea vieții- mașinilor

Un rol de seamă în lichidarea muncii în 
asalt, o constituie felul în care meșterii își 
îndeplinesc îndatoririle *n ceea ce privește tn-

stea prea mult pe gîn-

mașina, o curăț
meu prețios de care mă

Acesta

sectot discută cu meșterii 
revizie De obicei, cu cîte- 
data reviziei unei mașini — 

plan — meșterii contro- 
necesită reparație sau in- 
fe se constată dacă, este

toți munclto- 
pentru desco- 
interne.

seamă în sec- 
,.......... . roade și mal
mari dacă toți meșterii și-ar face pe deplin 
datoria Productivitatea muncii ar crește și 
mal mult dacă meșterul utemist lancu Cris- 
tea din secția bataj-carde ar privi cu se- 
riozitate sarcinile pe care le are. Dacă mași
nile at fi curățate la timp ele nu s-ar mal 
opri din mers iar dacă reglarea periei s-ar 
face așa după cum prevede procesul tehno
logic calitatea produselor ar crește simțitor.

In vederea prelungirii vieții mașinilor și 
a folosirii în întregime a capacității lor, au 
fost aplicate o seamă de inovații și s-au lu
at unele măsuri tehnlco-organizatorice.

a nou-
2,9 ie 
la sută

pentru

cu acestea ia 
celor ce mun-

PETRADRAGNEA
tehniciană la Uzina Textilă 

,11 Iunie” Găvana, din Pitești.

actori.de


Viața U.T.M.

Pentru un stil de muncă comunist 
în activitatea comitetului orășenesc U.T.M. Turda

_ Cu cîtva timp în urmă, a avut loc confe
rința organizației orășenești U.T.M. Turda. 
Ea s-a desfășurat sub semnul întăririi mun
cii organizațiilor de bază U.T.M., în vederea 
îndeplinirii sarcinilor pe care Plenara din 
august 1953 a G.C. al P.M.R. le-a pus în 
fața poporului nostru muncitor.

Darea de seamă a comitetului orășenesc 
U.T.M. Turda, a oglindit o serie de rezultate 
însemnate obținute de utemiștii Și tinerii din 
oraș în lupta pentru mărirea producției bu
nurilor de larg consum, pentru mărirea pro
ductivității muncii și reducerea continuă a 
prețului de cost. Antrenați în întreceri socia
liste, folosind înaintatele metode de muncă 
sovietice, mulți utemlști și tineri și-au în
deplinit și depășit planurile de producție. 
Printre aceștia se numără și tovarășii Baciu 
Maria dela fabrica de sticlă care lucrează 
deja în contul anului 1955, Chisu Alexandru 
care îșl depășește zilnic norma în medie cu 
80 la sută și mulți alții Sînt de asemenea 
numeroase brigăzile utemiste de activitatea 

-cărora s-au ocupat îndeaproape organizațiile 
U.T.M. și care au obținut rezultate frumoase 
în munca lor. Astfel brigada nr. 34 dela fa
brica de sticlă, condusă de utemlstul Arde- 
leanu Ioan, aplicînd metoda de control pe fie
care fază de operații a comsomolistei Lidia 
Savelieva șl inițiativa Elenei Chlșiu. a reu
șit să dea produse de bună calitate și «să-și 
depășească planul în medie cu aproape. 60 
la sută. Același lucru se poate spune și des
pre brigada nr. 10 de la Electroceramica -con
dusă de tov. Szekely Ellsabeta care și-a de
pășit planul cu peste 1-30 la sută, sau bri
gada utemistă de la secția confecții - a 
cooperative! „Tudor Vladlmirescu", catre-șl 
depășește planul de producție cu 150 la sută. 
Demne de remarcat stint și realizările obți
nute de utemiștii și tinerii din Turda în do
meniul calificării lor profesionale. In ulti
mul tîmp un număT de aproape 2.000 de ute- 
miști s-au calificat în diferite meserii.

Cu toate acestea, pe lingă realizările obți
nute, darea de seamă cît șl discuțiile parti- 
cipanților la conferință au dezvăluit o serie 
de lipsuri grave în activitatea vechiului co
mitet U.T.M.. în domeniul îndepliniri! sarci
nilor puse de partid în fața tineretului. Mem
brii vechiului comitet, în frunte cu primul 
secretar, s-au dovedit a nu înțelege esența 
sarcinilor puse de partid în fața poporului 
nostru șl deci a nu căuta șl folosi mijloacele 
și metodele practice de îndeplinire a lor. 
Problema îmbunătățirii continue a calității 
produselor de larg consum — de pildă — 
nu a stat tn fața vechiului comitet ca o sar
cină de primă importanță Vechiul comitet o- 
rășenesc U.T.M s-a mulțumit cu înființarea 
cîtorva brigăzi de calitate fără să mun
cească Intens pentru antrenarea tuturor ute- 
miștilpr și tinerilor pentru traducerea în via
ță a acestei sarcini de seamă

Partidul a pus ca e sarcină importantă tn 
fata oamenilor muncii orob Ierna descope
ririi și folosirii rezervelor interne existente le 
fiecare loc de muncă. Șl în această direcție 
vechiul comitet orășenesc U.T.M. s-a mulțu
mit doar cu înființarea cîțorvz brigăzi raid, 
așa cum e de exemplu cea de la fabrica „Elec. 
tracer a mica", condusă de inginerul utemlst 
Dudflă Valeriu Această brigadă a obținut în- 
tr-adevâr unele rezultate bune. Dar un lucru 
este știut: cu o singură floare ou se face 
primăvară.

Incuvtntarea sa, tovarășul Spalnacan Iile 
de la fabrica de sticlă, a criticat cu asprime 
vechiul comitet pentru faptul că nu a luat 
nici o măsură pentru a organiza asemenea 
brigăzi șl tn celelalte întreprinderi. Postu
rile utemiste de control care constituie un

Oaspeți dragi ai studenților
A intrat tn tnadițta Facultății de Filologie 

din București ca din cînd în cînd să Invite 
în mijlocul studenților, scriitori fruntași ai 
vieții literare de azi.

In cadrul acestor întîlniri se dezbat pro
bleme legate de specificul facultății noastre, 
cum ar fi : procesul de creație, despre cri
tica literară, noțiuni de teoria literaturii 
etc.

Această inițiativă care aparține biroului 
UT M din facultate se bucură de populari
tate nu mimai ta cadrul Universității „C. I. 
Parhon" ci și ta afara ei. Nu întîmplător 
au venit la ultima consfătuire studenți dela 
Institutul Politehnic, Institutul de Construc
ții, institutul de Petrol șl Gaze etc.

Amfiteatrul Odobescu era plin pînă la 
refuz

Intr un tumult de aplauze nesfîrșite au 
apărut tn mijlocul nostru poeți! atît de cu- 
noscuți și iubiți — Mihai Beniuc și Cice
rone Theodorescu.

Fiecare participant la consfătuire avea de 
întrebat cîte ceva pe unu! din cei doi poeți. 
Dacă te uitai tn dreapta sau tn stînga, îna
inte sau tnapo! observai la vecinul tău o 
întrebare scrisă fugar pe un bilețel sau chiar 
pe o pagină a volumului de versuri.

In primele rînduri au năvălit studenții 
din anii mal mici care pentru tntîia oară 
aveau prilejul să discute cu autorul volu
mului „Versuri alese" Studentul Ion Șerbu 
de pildă, este chiar de prin părțile de baș
tină ale tovarășului Beniuc și ti Iubește 
nespus opera. Alături de el se află șl tova
rășul Zarafu Gheorghe care acum îșl tre
mură tntîMe versuri. Bl are multe de între
bat : cum caută rimele, cum se naște (deea 
unei poezii, cum o realizează artistic.

Chiar și studenții străini s-au așezat tn 
primele bănci. Sașa Gbincev Iubește poezia 
luj Hrlsto Botev, dar, cunoseînd-o, a învățat 
6ă prețui ască și să iubească și opera poeți
lor noștri. El a îndrăgit poezia „Ghivără 
Roșie" a lui Mihai Beniuc. La fel șl Henryk 
Misterski, care încearcă să prindă ta haina 
poeziei reconstrucția capitalei martire —• 
Varșovia, — de care-1 leagă amintirile anilor 
de liceu.

Tovarășii Ion Călin. secretarul organiza
ției de bază U.T.M. din facultatea noastră a 
deschis consfătuirea aducînd un salut căl
duros celoî doi scriitori; el a dat euvîrttul 
tovarășului Beniuc, care a răspuns la între
barea pusă de tovarășul V. Bucium: „Cum 
6e naște o poezie, și cum o învesmtntă artis- 
tic" ?

Vorbind despre poezia „Melița", tovarășul 
Beniuc a arătat semnificați i simbolului fo. 
losit — ultimul război care a tocat atîtea 
vieți omenești. Gu această ocazie numeroși 
cititori ai operei poetului Beniuc au înțeles 
6cnsul multor simboluri din creația sa.

Pe marginea conferinței 
organizației orășenești U.T.M. 

Turda

mijloc important în mobilizarea tinerilor la 
îmbunătățirea calității produselor și a des
coperirii rezervelor Interne, au fost neglijate 
într-un mod nepermis. Ele au existat, așa 
după cum se recunoaște chiar în raport, doai 
pe hîrtle.

In întreprinderile industriale din orașul 
Turda, există posibilități mari pentru înfiin
țarea secțiilor producătoare de bunuri de iarg 
■consum. De la posibilitate la realitate, există 
însă un drum care nu întotdeauna este neted 
Acest drum pare-se că pe tovarășii din ve
chiul comitet U.T.M. al orașului Turda i-a 
cam speriat și de aceea s-au lăsat păgubași 
de a-1 mai străbate Numai tn felul acesta 
se poate explica faptul că după ce ei au se- 
zisat existența acestor posibilități nu au mal 
luat nici o măsură pentru organizarea sec
țiilor de tineret producătoare de bunuri de 
iarg consum.

După cum am văzut, rezultate frumoase 
s-au obținut și în munca de calificare a ti
neretului. Comitetul orășenesc însă nu a luat 
măsuri în așa fel, încît rezultatele obținute 
în ridicarea calificării profesionale a tinerilor 
să aibă un rezultat practic în creșterea pro
ductivității muncii lor.

In acest sens era bine să se fi știut că un 
rol deosebit de important îl are întrecerea 
socialistă. E intr-adevăr însemnat numărul 
de aproape 3.500 de utemișt: și tineri antre
nați în Întreceri pe bază de contract Lucră
rile conferinței au dovedit însă că In antre
narea tinerilor în întrecerea socialistă, se 
manifestă din plin formalismul și birocra
tismul, tar comitetul orășenesc U.T.M. cu 
toate că a cunoscut această situație, nu a 
intervenit pentru schimbare; el.

Disciplina tineretului în producție la unele 
întreprinderi din oraș, așa cum ar fi de pildă 
la fabrica de sticlă, cooperativa „Tudor Vla- 
dimirescu" etc., mal lasă încă mult de dorit 
Comitetul orășenesc U.T-M nu a reușit să 
mobilizeze organizațiile dc bază U.T.M. pen
tru ca acestea la rîndul lor să creeze în rta- 
dul tinerilor din întreprinderi, o opinie îm
potriva chiulangiilor, împotriva tuturor ace
lora care lipsesc șl întîrzie nemotivat de la 
lucru.

Toate aceste lipsuri nu pot fi despărțite 
de stilul de muncă al comitetului orășenesc 
U.T.M.. de felul cum el a știut să instruiască 
și să pregătească aparatul său, de felul cum 
el a știut să lupte neîncetat pentru întărirea 
vieții și activității tlecărei organ:zații de ba
ză în parte.

In activitatea biroului comitetului orășe
nesc U.T.M nu s-a practicat metode de a se 
lua periodic în discuție actlvl’atea diferitelor 
organizații U TM, felul cum acestea se o- 
cupă de mobilizarea și mal act vă a tinerilor 
în procesul de producție.

Tovarășul Daczo Emeric din organizația 
de bază U.T.M a sfatului popular, tn co
rintul său a criticat cc tărie vechiul comitet 
U.TM care a muncit numai eu uneie orga
nizații mari, negiijînd tntr-un mod inadmi
sibil organizațiile de bază mici. „însăși ra
portul la această conferință — a arătat vor
bitorul — s-a ocupat numai de organizațiile 
de bază mari, fără să adîncească felul cum 
se desfășoară activitatea ș! în celelalte cr 
ganlzații de bază Acest sistem de muncă al 
comitetului orășenesc U T.M a făcut ca să 
nu se poată atinge nici măcar pe departe 
problema întăririi tuturor organizațiilor de 
bază E un lucru bine cunoscut, că pentru a 
se asigura o întărire continuă a muncii or
ganizațiilor de bază U.T.M. trebuie neapărat 
să fie tinvățați cum să muncească tn primul 
rînd conducătorii acelor organizații de bază. 
Acest lucru se pune cu șl mai multă târle

O liniște adîncâ a cuprins sala în clipa 
cînd poetul a făcut lectura acestei poezii 
plină de Idei și originalitate artistică.

Dar întrebările nu se terminau. Pe tova
rășul Șerbu îl Interesa mult felul cum a fost 
Influențat poetul de gralurile de pe Criș. Nu 
mică_ îl fusese bucuria cînd ta vacanța de 
Iarnă, un moț, un om simplu, l-a vorbit cu 
admirație despre versul „la jirezlle de pae“ 
ai tovarășului Beniuc, tn care își recunos
cuse vorbirea.

Tovarășul Beniuc a arătat cu material 
concret în ce chip a folosit și prelucrat vor
birea populară de pe Criș

Vorbind studenților, poetul Cicerone Theo- 
dorescu a tras perdeaua unor triste amintiri 
țesute pe băncile aceluia® amfiteatru „Odo
bescu" pe vremea studenției, pe vremea 
cînd nu veneau scriitor! printre student!

Participanții la tatîlnlre vroiau să afle 
de la C. Theodorescu multe lucruri ■ cum a 
tradus pe Maiacovski în așa fel încît să-i 
păstreze ritmul, rima, măsura ? Ce face cînd 
nu găsește echivalențe poetice tn limba ro- 
mînă ?

Aceste întrebări șl multe altele tngrămă 
dite pe bilețele au primit răspunsuri con 
vingătoare șl ample, care au mulțumit și pe 
L Stăvăruș și pe Clemente Constantin și 
pe Aurelia Batali.

Poetul ne-a vorbit de minunatele învăță
minte și foloase practice dobîndlte de pe 
urma muncii de traducător.

Deschiztnd ultimul său volum „Un cîntec 
din ulița noastră" ei a citit cîteva poezii: 
„Cuvîntu! autorului". „Munca de noapte" șl 
cîteva rondeluri.

Răspunzînd multor întrebări puse, poetul 
a subliniat că un adevărat poet „scrie ori 
cînd și ort unde" șl că munca lui e o muncă 
de miner care scormonește afundurile pă
mîntului.

Era ora nouă seara. Tinerii participant! 
la adunare ascultau eu șl mal mare atenție 
cuvîntu! de încheiere al oaspeților.

Mulți dintre studenți s-au întors acasă 
cu volumele poeților purtînd între coperte 
un autograf al autorului. Se terminase con
sfătuirea și un cerc numeros de prieteni tot 
nu se desprlnseră de masa unde se aflau 
prețuiții oaspeți.

Vor mai veni șl altădată ? Se întrebau 
studenții Ieșind pe ușă.

— Negreșit, vor mat veni.... Au spus-o 
chiar dânșii.

Ga de obicei, inimile au fost Inundate 
de o altă bucurie: reuniunea tovărășească...

VICTOR VIȘ1NESCU 
student tn anul III 

la Facultatea de Filologie 

mai ales în condițiile in care o bună parte 
din acești conducători sînt noi în această 
muncă, așa cum este cazul acum după ale
gerile din organizațiile de bază. Gu 
toate acestea vechiul comitet U.T.M. 
al orașului Turda s-a mulțumit doar să-i 
cheme pe secretarii organizațiilor U.T.M și 
să țină cu e: cîte un instructaj superficial care 
nu l-a ajutat aproape cu nimic, negiijînd con
trolul și ajutorul practic în muncă, iar atunci 
cînd activiștii comitetului orășenesc se de
plasează totuși în organizațiile de bază, ei se 
rezumă așa după cum a arătat tovarășa Rusu 
Ileana de la cooperativa „Mihail Eminescu" 
— să ceară o serie de situații și tabele și 
să-i „instruiască" pe secretari, cum trebu 
iese liniate aceste situații și tabele.

In legătură cu munca instructorilor șl 
tn general a aparatului comitetului orășe
nesc U T.M., în nenumărate rînduri s-a pus 
problema lichidării sistemului de curierat, 
luîndu-se chiar și o hotărîre în această di
recție ca în timp de maximum două luni 
de zile Instructorii să stea cel puțin două 
zile în fiecare organizație de bază din 
grupul său Atît pentru membrii biroului, 
cît și pentru aparat, în ultimul timp 
comunicarea sarcinilor prin telefon a deve
nit o practică din ce ta ce mal frecventă 
Timp de trei luni de zile tovarășul Csep 
Francisc, primul secretar al comitetului oră
șenesc nu a trecut decît o singură dată arin 
fabrica de sticlă cu toate că nu e una din 
întreprinderile mici din oraș

Discuțiile purtate de către participanții la 
conferință au scos la Iveală cu tărie faptul 
că vechiul comitet U.T.M era rupt de teren, 
că nu cunoștea ceea ce se întîmplâ ta orga
nizațiile de bază decît din informările pe 
care le-a cerut lunar de la comitetele orga
nizațiilor de bază.
Participanții la conferință au criticat de ase 

menea alte metode de muncă, străine organi 
z-ației noastre, înrădăcinate ta activitatea ve
chiului comitet și ma' ales tn munca birou
lui. Principiul comunist de conducere a mun
cii politice, principiui conducerii colective a 
fost înlocuit de către primul secretar, tova
rășul Csep Francisc. prin metode de condu
cere cazone, dictatoriale Acest lucru, așa cum 
era și normei de altfel, a dus la înăbușirea 
Și sugrumarea criticii de jos, a făcut ca tn 
cadrul aparatului comitetului orășenesc să se 
creeze de multe ori o atmosferă nesănătos , 
să, dăunătoare bunului mers al muncii.

E dureros faptul ci toate aceste lucruri au 
fost cunoscute și de către instructorii comi
tetului regional U.T.M Ciu) șl chiar de 
către uni: membri ai biroului S€ pare 
insă că și acești tovarăși s-au mulțumit 
doar cu constatarea lucrurilor. fără 
să fi luat din timp asemenea măsuri 
care să fi dus la schimbarea g-abnlcă a fe
lului de munca al comitetului orășenesr 
UT M Turda.

Hotâ-VILe adoptate de conferință, elabora
te pe baza criticilor și propunerilor făcute de 
participate, constituie fntr adevăr un bogat 
program de activitate pentru ooul organ 
ales înfăptuirea lor Insă depinde în mare 
măsură de telul cum acest nou organ va ști 
să tragă concluziile și învățămintele cele 
mal juste din criticlie aduse de oartictpanțil 
la conferință Membrii noului comite* orășe 
aesc U.T M vor trebu- să albă tn vedere tn 
primul rtnd. îmbunătățirea stilulu lor de 
muncă, să învețe necontenit din stila de 
muncă al comuniștilor Muma ta felul acesta 
ei se vor putea achita cu cinste de marea 
sarcină pe dare le-eu încredințat-o utemiștii 
din orașul Turda.

P. ISPAS

PE URMELE SCRISORILOR 
NEPUBLICATE

★ ★ 
Elementele dușmănoase 

au fost îndepărtate
La redacția ziarului „Sein tel a tineretului" 

au sosit două corespondențe In ele se arătau 
o serie de lipsuri manifestate în cadrul gos
podăriei agricole de stat „Secera și ciocanul" 
din comuna Curttșoara, raionul Slatina.

Tehnicianul șef Ion Ufaca — se scria într
una din corespondențe: — profită de slăbi 
ci unea conducerii gospodăriei, tntrebuințînd 
șl astăzi vechile sale năravuri de a vorbi ne- 
cuviincios muncitorilor și de a-1 bate.

El l-a Influențat pe tovarășul Ion Ozarchl. 
evict, directorul gospodăriei, care a fost de 
acord, să fie scoși din gospodărie un număr 
de muncitori dintre care majoritatea tineri 
Așa a fost, de pildă, cazul tinerilor Gheorghe 
Ghiță, tehnician agronom. Marin lonescu, 
tractorist, Mircea Dumitrescu, combalner. 
Ion Dtaconescu. agent veterinar și alții.

Motivul pentru care au fost dați afară este 
că, ei criticau cu tărie lipsurile lui Ion Ilinca 
și ale conducerii gospodăriei

Ion Ilinca nu a aplicat prescripțiile date 
de doctorii veterinari — scrie în a doua co
respondență — și din această cauză morta
litatea la păsări s-a ridicat la 40 la sută.

Muncitorilor nu 11 s-au creat condiții de 
viață corespunzătoare. Ei dormeau ta frig 
pentru că conducerea gospodăriei nu s.a 
preocupat de procurarea combustibilului ne
cesar Mtacarea la cantină era slab oregătită 
și neigienică.

Este necesar — se scria tn încheiere tn 
ambele corespondențe — ca organele de re
sort să ia urgente măsuri de îmbunătățire a 
condițiilor de viață ale muncitorilor și pentru 
îmbunătățirea muncii în gospodărie.

In urma cercetărilor făcute a reieșit că lip
surile din gospodăria agricolă de stat „Se
cere și ciocanul" . semnalate de corespon
denții „Scînteii tineretului" sînt adevărate șl 
s-au luat următoarele măsuri :

Directorul gospodăriei, ion Ozarchievicl, a 
fost sancționat au avertisment scris, pentru 
lipsa de grijă față de nevoile munc’torllor, 
pentru faptul că nu a luat măsuri la timp de 
sancționarea și îndepărtarea din gospodărie 
a elementelor necorespunzătoare ca lonescu 
Dumitru, fost olutonler de jandarmi. Bălan 
Mihal. chiabur și alții-

E! s-a lăsaț Influențat de tehnicianul șef 
Ion Ilinca luînd măsuri împotriva unor mun
citori cinstiți, împotriva utemiștilor care au 
criticat uneie lipsuri din gospodărie, mergțnd 
pînă la îndepărtarea lor din - muncă.

Din cercetări a reieșit dezinteresul mani
festat de Il!nca față de buna desfășurare a 
muncii în gospodărie De pe 9 ha tasărnînțate 
cu sfeclă în anu! 1953, nu s-a realizat nimic 
din cauză că nu s-au aplicat regulile agroteh
nice

Ion Ilinca. tehnicianul șef a fost scos din 
muncă.

In urma măsurilor luate munca tn gospo
dărie s-a îmbunătățit simțitor.

SĂ PREGĂTIM BINE SEMINȚELE
Recenta Hotărîre a Consiliului de Miniș

tri al R.P.R. șl a Comitetului Centrai al 
P.M.R. cu privire la pregătirea șl executa
rea la timp și în bune condițiuni a lucrări
lor agrizole din primăvara anului 1954, pune 
în fața oamenilor muncii de la sate sarcina 
de o deosebită importanță : sporirea produc
ției agricole, obținerea unor recolte oît mai 
mari. Această sarcină nu poate fi însă dusă 
la bun sfîrșit fără a se aplica pe scară Iar 
gă înaintatele metode agrotehnice. Una 
din laturile complexului de măsuri agroteh
nice care asigură o recoltă bogată, este folo
sirea semințelor sănătoase, curățate, cu bob 
greu și cu o mare putere de Incolțire.

Experiența a dovedit că folosirea semințe
lor de bună calitate, are ca rezultat o pro
ducție sporită de cereale. Arul trerut de pil
dă, de pe lotul semincer cu grîu de toam
nă al gospodăriei agricole de stat „Dumitru 
Marinescu" din raionul Roșiori s-au recoltat 
peste 4000 kg. de grîu la hectar Țăranii 
muncitori din comuna Aprozi, raionul Olte
nița, folosind semințe selecționate au obți
nut aproape 2000 kg de grîu la hectar.

Și exemple din azestea se pot da multe.
Cunoscind Importanța selectării semințe

lor pentru obținerea unor recolte bogate, 
țăranii muncitori membri ai gospodăriilor co
lective sau întovărășirilor și cei cu gospo 
dării individuale ca și muncitorii din gospo
dăriile agricole de stat, au început de mul! 
pregătirile în vederea lucrărilor agricole de 
primăvară. In raionul Snagov, regiunea Bucu
roși de pildă asigurarea și selectarea se
mințelor se bucură de toată atenția.

îndrumați de organizațiile de partid și cu 
sprijinul tinerilor deputați în sfaturile popu
lare utemiștii și tinerii țărani muncitori din 
comunele raionului Snagov au adus un aport 
serios la înființarea centrelor de selectat se
mințe, la asigurarea acestora cu trioarele șl 
vînturătoareie necesare. O contribuție însem 
nată au adus utemiștii și tinerii la atrage
rea unui mare număr de țărani muncitor! 
care să-șl selecteze semințele, explicîndu-le 
avantajele folosiri' semințelor sănătoase cu 
o mare uutere de încolțiră In unele sate și 
comune ca Buriași, Cocioc. Periș, Bălteni 
Căciulați precum și tn gospodăriile agri role 
de stat „Leonte Filipescu" din Măineasca. 
..I L Caragiale' din Săftica, incă din iarnă 
au luat ființă numeroase centre de selectare 
0 semințelor și centre pentru încercarea pu
teri7 de încolțire Numai ta .omuna Poenari 
Vulpești există patru centre de acest fel în 
cadrul că'ora utemiștii, alături de țărani; 
muncitori vîrstnici încearcă outer ea de în
colțire a semințelor de orz, ovăz, porumb 
etc. Organizațiile de bază U TAL din aceste 
comune și gospodării s-au ocupat îndea
proape de problema semințelor Agitatorii ute- 
miști au popularizat fie la gazetele de pe
rete, fie ta cadrul unor adunări pe țăranii 
muncitor care și-au selectat semințele In 
aceste centre s-a încercat pînă acum puterea 
de tncolți.-e a semințelor la o cantitate de 6 
tone față de 3 tone cît ers prevăzut inițial. 
Aceeași muncă intensă se duce și la cele 8 
centr< din comuna Grain, unde un mare nu
măr de utemlști ș' tineri țărani muncitori, 
mobilizat de organizația de bază U.T_M.. a- 
lături de vîrstnici au făcut 46 probe de ger
minație le semințele care se vor tasămînța 
în această primăvară. In comuna Balotești 
există 4 centre de selecționat semințe dintre 
care 3 stat folosite de țăranii muncitori eu 
gospodări individuale ier unul se găsește ta 
gosoodăria de stat din comună Pînă în Pre
zent țăranii muncitori dio Balotești au cură
țat S tone de semințe de orz. ovăz, secară și 
porumb.

In setul Brătulești. pregătirea semințelor 
nu constituia, oină de eurind o preocupare 
ntensă pentru mulți dintre țăranii munci

tori.
— Eu n-am să-mi selectez sărutată ș! să 

vedeți cît porumb o să obțin — spunea cu un 
an jn urmă Florea Costache.

Și cum a zis. așa a făcut. La cules lesă 
Florea Cos’-ache n-a depășit 800 kg de po
rumb <e hector, In schimb Petre Durbală 
țăran muncitor din Cocioc, și-a curățat se
mințele le-a folosit numai ne rele pune Roa
dele munci: lui Petre Durbală au fost cît se 
poate de frumoase: peste 2000 kg de porumb 
la hectar. Șl ca el au fost mulți

Anui acesta însă țărani muncitori din 
raionul Snagov sînt hotărițl să muncească 
mal bin». pentru ridicarea producției agri
cole In urma Hotărtrilor luate de partid și

Bucuria elevului
Marian [uliu este elev la Centrul școlar 

Profesional din Orașul Stalin Un elev har
nic cu dragoste de muncă Practica o face la 
turnătoria uzinelor „Steagul Roșu". Acolo a 
aflat multe din tainele meseriei și a prins 
dragoste de ea. S-a simțit atras ta deosebi 
de problema folosirii formelor de turnătorie. 
De obicei, pe marginea acestor forme se 
punea cocs. Insă acesta, deși costisitor, nici 
nu presa bine, și apoi era pericol de ex. 
plozie A lucrat multă vreme Marian luliu 
la turnătorie

Au Irecut zile șl Marian luliu era mereu 
preocupat să găsească soluția înlocuirii

Vești din
Roadele muncii colective

Auzind despre roadele bogate obținute tn 
anu! 1953 de către colectiviștii din gospodăria 
colectivă „Gh Doja" din comuna Bălcaciu, 
raionui Tîrnăveoi, țăranii muncitori din co
muna Jidveiu s-au hotărît să le facă o vizită 
Astfel 242 țărani muncitori, in frunte cu co
muniștii. au pornit tn dimineața unei zile de 
iarnă pentru a vizita gospodăria colectivă și 
gospodăriile individuale ale colectiviștilor 
din comuna Bălcaciu Printre ei au fost ță
ranii munctiori Măcinic Ioan, Moldovan 
Iosif, Dragota Susana și alții.

Stîrid de vorbă cu colectiviștii, ei au aflat 
despre rezultatele frumoase obținute ta anul 
trecut, despre veniturile crescînde ale gos
podăriei și ale țăranilor care au reușit să 
mărească avutul gospodăriei eumpărîn- 

,du-și800 de porci și 45 de vaci. La înființare 
gospodăria a fost compusă din 48 familii, iar 
acwn ea numără 125. Cu multă căldură au 
fost primiți oaspeții de către colectiviști Ei 
le-au arătat prin exemple concrete viața lor 
fericită

Un grup de vizitator! a mers la casa co
lectivistului Lupu loan, care a efectuat în 
cursul anului trecut 850 zile muncă In urma 
muncii depuse el a primit 6000 kg de fîn 
3400 kg. de grîu, 2250 kg cartofi pre
cum și alte cantități de produse agricole; în 
plus el a mai primii șl suma de 2500 iei.

— Sînt aprovizionat De doi an! de zile 
cu cereale, tovarăși - spun® cu mîndrie to
varășul Lupu și-și conduce oaspeții la ham
barul olln de grîu șl ta ood. unde are aproape 
un vagon de porumb pecarel-a primit după 
munca depusă în gospodăria colectivă. Colec
tivistul Lupu loan are o vacă frumoasă, bine 
îngrijită, un porc îngrășat și Datru purcel pe 
care îi crește de prăsilă- 

guvern țăranii muncitori, tinerii de la sate, 
știu :ă este și în interesul lor propriu să 
sporească producția agricolă. Organizațiile I 
de bază U.T.M. din unele comune ale raio
nului Snagov, duc o muncă intensă printre 
tinerii țărani muncitori pentru traducerea ta 
viață a acestor Hotărîri. Utemiștii sînt 
exemplu ta această privință. Mulți dintre ei) 
vor folosi la lucrările agricole din primăvara ■ 
aceasta, semințe de soi. Pe de altă parte, ei 
lămuresc țăranilor muncitori importanța fo-j 
losirii semințelor de bună 'caiitate, selectatei 
și tratate. Tinerii deputați în sfaturile popu
lare comunale muncesc mult în această pri
vință.

In satul Brătulești de pildă, utemiștii Ni 
colae F. Nicolae (deputat în sfatul popular 
comunal), Sandu Gh. Nicolae, Bobo: Ion 
precum și vîrstnicii Ene Nicolae și Ion Nea- 
gu, merg zilnic din casă în casă, de la om la 
om, arătînd țăranilor muncitori că una din 
condițiile obținerii unei recolte bogate este 
folosirea semințelor de 6oi. Munca loc n-a 
fost zadarnică. In acest sat majoritatea ță
ranilor muncitori șl-au condiționat semințele 
de orz, ovăz și porumb. Totalul semințelot 
curățate aci. se ridică pînă fa prezem ia 8 
tone. Primii care au înțeles că este și în fo
losul lor să-și curețe semințele, au fost tinerii 
Mihai Nicolae și Vasile Bugeanu.

In comuna Gruiu utemiștii și-au luat an
gajamentul să mobilizeze pe toți tinerii ță
rani muncitori pentru pregătirea lucrărilor 
agricole din primăvara aceasta. In acest scop, 
au luat ființă 4 echipe de agitatori utemlști. 
Acțiunea tinerilor din comuna Gruiu se re
feră la repararea uneltelor, asigurarea și 
selectarea semințelor, însămînțarea la timp. 
Desigur că numai condiționarea semințelor nu 
este deajuns pentru a se obține o recoltă 
bogată. Asigurarea cooperativelor cu abavit 
și piatră vînătă este de mare importanță pen
tru tratarea semințelor. Aceste prafuri pot în
depărta bolile care frînează dezvoltarea plan
tei. Pentru aceasta, în întreg raionul Sna
gov s-au lua: masuri pentru a se procura din 
timp cantități suficiente de prafuri Sfatul 
popular raional precum și sfaturile populare 
comunale s-au îngrijit încă din iarnă pentru 
ca toate cooperativele să fie aprovizionate 
cu substanțe dumice Astfel, fa comuna Co
cioc există 100 kg. de abavit, 50 kg de pia
tră vînătă și 12 kg. de forma.inâ.

Nu ta toate comunele din raionul Snagov, 
asigurarea, condiționarea și tratarea semin
țelor constituie o preocupare a sfaturilor 
populare comunele, raionale și a organiza
țiilor U.T.M Acestea nu s-au străduit pen
tru ca ta toate comunele , din raion selec
tarea semințelor să se facă la timp.

Activiști! comitetului raional U.T.M. Sna
gov deș: cunosc că mai stat unele comune 
3:«i raion unde nu se dă atenția cuvenită con
diționării semințelor totuși ei nu merg să 
înștiințeze organele sfatului populai raional, 
și nu îndrumează organizațiile U.T.M. din 
comunele râmase în urmă pentru ca și aci să 
se înceapă de urgență selectarea semințelor 
Astfel, în comunele Ștefănești și Fierbinți nu 
s-a faceput incă selecționarea semințelor In 
comuna Ștefănești. de pildă, nu există nici un 
centru de selectat semințe iar ta Fierbinți, 
cu toate că există 7 centre de acest fel, to
tuși, ptaă de eurind nu se condiționase nicl- 
un fel de sâmlnță.

Pe de altă parte, nici activiști' utemlști 
care trec de multe ori prin Ștefănești sau 
Fierbinți n-au sezisat acest lucru Activiștii 
comrietului raional U.T.M Snagov au pier 
dut astfel din vedere o problemă importantă, 
asigurarea și condiționarea semințelor, de 
care depinde într-o mare măsură obținerea 
unor recolte bogate. Comitetul raional U.T M 
Snagov trebuie să arate tinerilor țărani mun
citori foloasele condiționării și tratării se
mințelor să mobilizeze pe toți utemiștii și 
tinerii în vederea pregătirii semințelor pen
tru lucrările agricole din primăvara aces
ta*' an.

Organizațiile de bază U.TM din :omu 
nele raionului Snagov. agitatorii utemlști 
precum și toți tinerii convinși de avantaiele 
fok>6irii semințelor selectate, trebure să 
ducă o intensă muncă de lămurire in rtndul 
țăranilor muncitori, pentru ca aceștia să-și 
curețe semințele !a tirrfa și să încerce pute
rea lor de Incolțire.

Odată zu începerea tnsămînțărilor de pri
măvară, ta întreg raionul Snagov să se fo
losească numai semințe de calitate.

R. CALARAȘANU

cocsului cu alt material. Și pentru că învă
țase temeinic meseria, pentru că tși însușise 
o calificare profesională ridicată, a găsit des- 
legarea: cocsul poate fl înlocuit cu zgură 
Zgura nu costă nimic, presează mai bine 
piesa, șl eJim'nă primejdia exploziilor.

Propunerea a fost prezentată spre exami
nare. A urmat ch'ar o demonstrație practică 
Inovația s-a dovedit a fi bună. Acum, în 
turnătoria uzinelor „Steagul Roșu" se apli
că pe scară largă inovația utemistului 
luliu Marian.

Go respondent 
STAN MANEA

gospodăriile
Oaspeții au plecat convinși de roadele bo

gate ce le culeg colectiviștii. întorși acasă 
mulți dintre ei au făcut ceireri pentru a se 
înscrie in G.A.G

Corespondent
TOTH HARSANY ALEXANDRU

Din viața colectiviștilor
Cu cițiva an! tn urmă tn comuna Nadeș 

raionul Sighișoara 45 de familii și-au unit 
de bună voie pămînturile și inventarul într-o 
singură mare gospodărie in anii ce au urmat 
s-a întărit șl mai mult tncrederea colectivi
știlor în noua formă de vtață in colectiv Re
zultatele deosebite obținute la fiecare recol
tare a produselor, marile cantități de cereale 
și bani revenite pentru zilele-muncă harnici
lor colectiviști, noua eduoație și viața cultu
rală în cadrul gospodăriei au făcut să creas
că și mai mult atașamentul lor față de gos
podăria colectivă.

Astăzi în această gospodărie colectivă 
unde au mai intrat 92 familii, viața nouă 
pulsează din plin Bunurile gospodăriei se 
înmulțesc văztad cu ochii Au fost construi
te numeroase remize, magazii pentru cereale, 
grajduri, dintre care unufde 80 vite, saivane 
pentru oi. Recent gospodăria și-a cumpărat 
un tractor Numărul vitelor de rasă, al 
oilor, al păsărilor, al porcilor al vitelor de 
muncă a crescut de asemenea considerabil 
ta ultimul timp.

Conducerea gospodăriei a acordat de la în
ceput o deosebită importanță și vieții cultu
rale La Colțul Roșu, au fost create con
dițiile necesare desfășurării muncii culturale, 
asigurînd în același timp local ș! mobilier co
respunzător. Biblioteca a fost înzestrată cu 
cele mai noi cărți de literatură șl cărți despre

Utemistă sudor Bucur Pătrana este bine 
cunoscută' la uzinele „Ploiești".

Ea a îndrăgit construcțiile metalice pen
tru sonde, care se lucrează in această uzina 
și organizîndu-și bine munca reușește să 
aducă un aport înseninat la realizarea lor. 
In mod regulat utemistă Bucur îșl depășește 
norma cu 50 la sută

Emisiuni zilnice la radio 
pentru oamenii muncii de la sate

La posturile noastre de radio se pot 
asculta zilnic emisiuni pentru oamenii muncii 
de la sate.

In cadrul acestor emisiuni sînt transmise 
conferințe cu caracter agrotehnic și zooteh
nic, sînt explicate metodele înaintate în cul
tivarea pămîntului, este popularizată expe
riența colhozurilor și sovhozurilor sovietice 
și se dau sfaturi care ajută pe țăranii mun
citori să sporească producția de pe ogoare.

La aceste emisiuni colaborează oameni de 
știință, profesori și tehnicieni de la Institutul 
de Cercetări Agronomice de pe lingă Minis
terul Agriculturii și Silviculturii, precum și 
cei de la Institutul Agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București Astfel, de curînd 
s-au transmis conferințele „îngrijirea în.pri
măvară a semănăturilor de toamnă" de prof. 
Amilcar Vasiliu, „larovizarea cartofilor" de 
prof Gh. Văltiță, .Semănatul porumbului în 
cuiburi așezate în pătrat" de prof. Nicolae 
Șerbănescu și altele

In aceste emisiuni, oamenii muncii de pe 
ogoare, țărani fruntași, tehnicieni, ingineri 
de la sfaturile populare, împărtășesc de ase
menea din experiența lor,

Tot la posturile noastre de radio, tn emi
siunile pentru oamenii muncii de la sate, se 
dau răspunsuri la diferite scrisori, se trans
mit vești de la sate, consultații și reportaje.

Emisiunile au loc în fiecare zi după cum 
urmează luni, marți, joi și vineri de la 
orele 18,15 la 19, pe 1935 m. lungime de 
undă miercuri și sîmbătă de la orele 7,30 la 
7,45, pe 351 m. lungime de undă și duminică 
de la orele 10,30 la 11,15 pe 351 m lungime 
de undă

in afară de emisiunile în limba romînă se 
transmit emisiuni asemănătoare în limbile 
maghiară, germană și slrbă. (Agerpres).

----- •------

Cartierul Dîmbul Rotund
Zi de zi tn viate cartierului Dîmbul Rotund 

din Cluj se petrec noi și noi fapte care stat 
o mărturie vie a grijii oe oare o poartă par
tidul și guvernul pentru oamenii muncii In 
ultimii ani ta acest cartier s-au construit trei 
mari blocuri muncitorești cu 95 de aparta
mente Flecare din aceste apartamente se 
compune din două camere, baie și bucătărie, 
blocul avtad instalații de apă, lumină și 
gaz metan.

De curînd a fost dat ta folostațâ ultimul 
bloc Intr-unui din apartamentele acestuia 
vel găsi și familia tovarășului Ghe.recheș 
Dumitru fruntaș tn muncă la atelierele prin
cipale CF.R „16 Februarie".

Printre cele 38 de familii care s-au Instalat 
în bloc poți tnttlni șl familia fruntașei în 
muncă Mareșalu Ana și muncitorului Fun- 
deanu Alexandru.

♦
Odată cu noile locuințe au fost instalate ta 

cartier 1467 de difuzoare.
Locuitorii cartierului așteaptă cu mult in

teres emisiunile locale unde pot asculta re
alizările muncitorilor, pot afla despre econo
miile realizate de el, metodele noi folos'te. 
Alteori ei ascultă scurte știri ce interesează 
viața cartierului de fiecare zl sau frumoase 
programe artistice.

Corespondent
ICA VOUĂ

colective
cele mal avansate metode sovietice de lucrare 
a pămîntului. In dorința de a cunoaște tot 
mai multe lucruri, colectiviștii au citit nu
meroase cărți. De asemenea Colțul Roșu a 
fost înzestrat cu aparat de radio, jocuri de 
șah și patefon. Sînt organizate audiții radio
fonice la care colectiviștii vin eu drag Ma
joritatea colectiviștilor participă cu drag la 
aetivitatea culturală.

Colectivistul Roth Gheorghe astăzi este 
dirijorul fanfarei și al corului Colțului Roșu 
care alături de echipele de dans șl teatru 
participă la concursul echipelor artistice 
de amatori al căminelor culturale. Pînă 
l0 intrarea ta gospodărie, încă de 
mic copil el a etntat în fanfara co. 
munei unde a învățat notele muzicale. El 
a devenit un bun instrumentist și apoi dirijo
rul fanfarei și al corului gospodăriei colecti
ve, unde desfășoară o rodnică activitate Sub 
conduoerea tov. Roth se fac repetițr la di
ferite cîntece tn limba romînă și germană

Astăzi colectivistul Roth Gheorghe este 
bine cunoscut și iubit de toți membrii gos- 
Dodăriei atît pentru activitatea sa pe tărîm 
cultural cît și profesional Cunoscînd șt meca
nica. el a transformat de curînd, cu ajutorul 
SMT-ului Sighișoara, tractorul gospodăriei 
care se folosea numai la arat și ca rutier 
pentru transporturi Aceasta a adus un mare 
folos gospodăriei precum șl serioase eco
nomii.

Corespondent
MARCEL GRIGOR1U
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„Reglementare pașnică
războiului?*1

Lucrările Congresului Partidului
Muncitoresc Unit Polonez

. MOSCOVA 17 
transmite:

Ziarul „Pravda" r____  ___ ... ............ _
Observator, următorul articol intitulat. „Re
glementare pașnică sau. extinderea războiu
lui ?“

Popoarele iubitoare de pace au tntîmpinat 
cu un sentiment de satisfacție hotărîrea Con
ferinței de la Berlin de a discuta la Geneva, 
în cadrul unei conferințe a reprezentanților 
U.R.S.S., S.U.A., Franței, Angliei și Republi
cii Populare Chineze, cu participarea celor
lalte state cointeresate, problema coreeană și 
problema restabilirii păcii în Indochina. Am
bele probleme sînt cele mai arzătoare în 
actuala situație internațională. De aceea, este 
firesc _ ca desfășurarea pregătirilor pentru 
conferința de la Geneva să fie urmărită cu 
multă atenție în toate țările lumii.

In ceea ce privește problema indochineză, 
restabilirea păcii în această regiune a Asiei 
ar contribui la micșorarea pe viitor a încor
dării internaționale. Franța este deosebit de 
interesată în rezolvarea acestei probleme. $i 
acest lucru este explicabil: de mai mult de 
șapte ani Franța duce în Indochina un răz
boi lipsit de perspective, îndelungat, istovi
tor, incercînd zadarnic să fringă rezistența 
unor popoare care își apără dreptul la liber
tate și independență națională. Cercurile 
largi ale opiniei publ'ce franceze își dau 
seama de necesitatea de a se pune capăt 
acestui război. Ele cer cu tot mai multă in
sistență încetarea imediată a operațiunilor 
militare, și reglementarea problemei indochi- 
neze pe calea tratativelor. Aceste cereri au 
devenit ații de insistente îneît pînă 
și guvernul francez, în cmda pres:unilor exer. 
citate de S.U.A., nu poate să le nesocotească 
cu desăvîrșire. De aceea, el recurge la mane
vre, incercînd să liniștească opinia publică cu 
declarații despre dorința sa de a reglementa 
pe cale pașnică problema indochineză. Dar, 
nici chiar în rindurile guvernului Fran
ței nu există o " ' -. ...‘..1 1
problema modului în care să fie regle
mentată problema ’ ' ta '
niștri sînt pentru încetarea operațiunilor m;- 
ilțtare și pentru începerea tratativelor. Majo
ritatea guvernului însă, desigur datorită pre
siunii de peste ocean, formulează condiții 
care, după cum se exprimă presa americană, 
„sînt din fericire (!) inacceptabile" penteu 
Republica Democrată Vietnam Această po
ziție a majorității guvernului francez nu 
face dec:t să sporească dependența Franțe’ 
față de S.U.A.

Un interes tot atît de mare pentru pro
blema indochineză 11 manifestă persoanele 
oficiale din Statele Unite ale Americii și 
presa pe care o conduc. Preocuparea lor 
constă în a stabi l... ce măsuri trebuie luate 
pentru a împiedica terminarea războiului 
din Indochina. La Washington se consideră 
de prisos să se recunoască, fie și numai în 
vorbe, necesitatea unei reglementări paș
nice în această parte a globului. Acolo se 
perorează despre niște proiecte diametral 
opuse . cum să fie extins acest răzbel.

Cu cît se apropie conferința de la Ge
neva, du atit mai limpede devine 
scop al cercurilor guvernante ale 
Multe secrete sînt dezvăluite.

Să ne adresăm faptelor
Ziaristul american William Worty, tn nu

mărul din februarie al revistei „Crisis* a- 
mintea că încă în septembrie, Dulles. Itrind 
cuvîntul în fața membrilor Legiunii ameri
cane, a lă.sat să se înțeleagă cit se poate 
de limpede că dacă lucruri.e vor merge 
prost, adică noi (Statele Unite-aut.) vom fi 
amenințați cu „pierderea" Indochinei, intr-o 
bună zi vom putea afla că din nou „luptăm 
împotriva agresiunii" în Asia. Este evident 
că in acest răstimp de Șase luni in Indo
china lucrurile au mers din ce în ce mai 
prost pentru lntervenționiști și, pe măsură 
ce trupele franceze sufereau o înfringere 
după alta, amestecul direct al S U A în a- 
cest război se intensifica tot mai mult.

încă ia 8 decembrie 1953 „New York He
rald Tribune" relata că Eisenhower ,.a ho
tărît cu titlul de experiență (?!) să spo
rească considerabil efectivul misiunii mili
tare americane din Indochina". Lucrurile nu 
se opresc însă aici. In Indochina au înce
put să vină tot mai des generali, congres
smen^ ageriți americani. Numărul misiuni, 
lor permanente ale S.U.A. în Indochina creș
te mereu. Intre timp la Paris se semnala, 
nu fără neliniște, că misiunile susmențio
nate urmăresc stabilirea unor legături dl. 
recte cu regimurile marionetă create în 

treeîndu-se

(Agerpres). TASS

publică sub semnătura
" '................ t „Re-

unitate de vederi în

indochineză.

recte cu regimurile marionetă 
Vietnam, Khmer și Patet-Lao, 
peste autoritățile franceze.

Cu timpul a devenit tot mal 
cercurile guvernante din S.UA

Articol apărut in ziarul ,,Pravda”

Unii mi-

acest
S.U.A

limpede că 
prin efortu-

rile depuse fientru a tergiversa șl a extinde 
războiul în Indochina și pentru a pune a- 
ceste operațiuni militare sub controlul lor 
direct, urmăresc două scopuri principale :

In primul rînd ele ar dori să silească 
Franța să conținuie acest război greu și rui
nător pentru ea șl. prin aceasta, să inten
sifice și mai mult dependența ei de State'.e 
Unite

In al doilea rînd autorii acestor planuri 
se .gîndesc în ultimă instanță să înlăture 
Franța din Indochina și să preia sub contro
lul lor direct regimurile marionetă create 
de intervenționîști în Vietnam, Patet-Lao și 
Khmer.

La 9 martie s-a aflat că S.U.A. și-au a- 
nunțat intenția să numească șef al misiunii 
militare americane din Indochina, pe gene
ralul locotenent O'Daniel, comandantul for
țelor armate ale S.U.A. în Pacific. In a- 
ceeași zi la Paris a fost dat publicității un 
comunicat în care se anunța că generalul 
Van Fleet- (cunoscutul participant la agresiu
nea din Coreea-aut.) se pregătește să ocupe 
funcția de ambasador extraordinar al S.U A 
în Indochina „pentru a conduce activitatea 
a numeroase misiuni americane cu împuter
niciri variate'*.

Totodată, agenția United Press, prezentîn- 
clu-șl raportul asupra conferinței de presă a 
ministrului apărării al S.U.A. Wilson, a co
municat : „.„După cum se așteaptă, secreta
rul de stat Dulles, va l!___ a______ta!
francez cererea de a examina posibilitatea 
trimiterii în Indochina a unei misiuni ame
ricane" al cărei scop 
pelor băștinașe" adică armatele 
din Indochina. ț, ,

Astfel, cercurile guvernante din S.U.A. so
cotesc că vor putea duce și de acum îna
inte războiul cu mîinlle altuia — in primul 
rînd cu mîinile soldațllor francezi și asia
tici.

In același timp în presă au început să lie 
publicate tot mai des știri despre trimiterea 
în Indochina a „tehnicienilor" americani în 
vederea deservirii avioanelor folosite în 
războiul împotrivă popoarelor din Vietnam, 
Patet-Lao și Khmer. In presă au și început 
să apară declarații vădit provocatoare ale 
unor senatori americani care se întreabă ce 
se va întîmpla dacă în Indochina „vor fi 
capturați și uciși tehnicieni americani".

Sensul acestor presupuneri suspecte 
s-a clarificat la 10 martie cînd la obișnuita 
conferință de presă a lui Eisenhower unul 
din co'espondenți a intrebat de-a dreptul ce 
vor face S U.A. daca in Indochina „vor fi 
capturați și uciși tehnicieni americani" Pre
ședintele S U.A a găsit necesar să răspundă 
la această întrebare că „S.U.A nu vor fi 
atrase in război fără ca Congresul să-și 
îndeplinească funcția prevăzută de constitu
ție in ceea ce privește declararea râzb-iuiui--.

Astăzi, presa americană discută pe toate 
căile telul în care trebuie interpretată aceas
tă declarație a președintelui ■ dacă ea este 
in contradicție cu recenta declarație a 'ui 
Dulles despre așa numitele ..ripostei?) 
imediate-- ? in ce anume con*.-â „ncua-- pc- 

: litică militară a S U-A. ? ete- etc-
Or. nu este grea de Constatat că în

treaga această zarvă a prese: urmărește wi 
scop bine stabilit: sâ inducă ra eroare 

1 cititor și să-l abată de la fondul iucrcr:ta
lar fondul lucrurilor constă in aceea că ast
fel de declarații ale conducătorilor guvernu
lui Statelor Unite ale A'nericil nu pot fi ex
plicate decit prin tendinfa de a no se fimi'.i 
de aci înainte la punerea Ia dispoziție ce 
mijloace, armament ți echipament pentru 
războiul din Indochina ci de a trece lx un 
amestec și mai intens, îndreptat spre extin
derea războiului în această regiune din 
Asia. Dar această politică nu nonsai că ~- 
poate contribui la o reglementare cas
nică a problemei indochineze. ci. dim>_<rivz. 
este de natură să ducă tn viitor la o ugr>- 

- va re a încordării in t^r naționale.
Intr-adevăr, cum trebuie îrțeleeaâ decla

rația făcută de Eisenhower ta sas amintita 
conferință de presă? Această declarație m

• a fost cîtuși de puțin InUmplătoare — fle
care cuvtat al el e fost cîntărit dinainte.

In primul rînd este semnificativ că preșe- 
; dintele nu consideră posibil să nege faptal că
• în Indochine există cu adevărat mi "ari *-

mericani și că aceștia sînt cantonați chiar în 
zona operațiunilor militare, adică participă 
în mod efectiv la aceste operațiuni.

In continuare, președintele nu a găsit ne
cesar să dezmintă declarația făcută de se
natorul american Stennis și reprodusă de un 
corespondent la conferința de presă, că 
moartea unor militari americani pe cîmpu! 
de luptă din Indochina ar putea servi drept 
pretext pentru intrarea oficială a S.U.A. în 
războiul dus împotriva popoarelor din Indo
china.

Trebuie să amintim, că senatorul Stennis, 
membru al comisiei senatoriale pentru pro
blemele forțelor armate, luînd cuvîntul în 
senat la 9 martie, a arătat că militari din 
forțele aeriene ale S.U.A. „se găsesc în zona 
operațiunilor militare (din Indochina-aut.) și 
că,dacă ei vor fi răniți sau făcuți prizonieri, 
atunci, după cum a declarat Stennis, S.U.A 
vor trimite forțele lor armate pentru a le 
veni în ajutor-*.

Americanii simpli au însă în această pri
vință propria lor părere, diametral opusa u- 
nei astfel de concluzii După cum a arătat 
ancheta efectuată in septembrie anul trecut 
de institutul Gallup. 85 la sută din ameri
cani sînt împotriva trimiterii de trujxe si In
dochina. Șl astăzi, citind dîscursuri'e sena
torilor lor și declarațiile lui Eisenhower, ei se 
întreabă : dacă conducătorii S.U.A. sînt at:t 
de preocupați de securitatea militarilor lor. 
denumiți în cazul de față „tehn eieni", de ce 
atunci ele au trimis pe acești ., tehnic ten I-* 
în Indochina? De ce era necesar ca acești 
să fie expuși riscului de a fi uciși? De ce 
„tehnicienii" pleacă în Indochina, în loc să ș: 
vadă de treburile lor în S.U.A.? Dindecla-a- 
țiile senatorilor ș: ale președintelui se poate 

adresar guvernului LraSe concluzia că cercurile guvernante dit

VARȘOVIA 17 (Agerpres) — P.A.P. trans, 
mite:

In ședința din dimineața zilei de 16 mar
tie a Congresului al Il-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez au luat sfîrșit dez
baterile pe marginea raportului lui Zenon 
Nowak, membru în Biroul Politic al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, despre sarcinile dezvoltării a- 
griculturii în 1954 și 1955 și adoptarea mă
surilor necesare pentru dezvoltarea producției 
agricole.

A fost adoptată în unanimitate rezoluția 
„Despre saremile dezvoltării agriculturii în 
anii 1954—1955 și adoptarea măsurilor ne
cesare pentru dezvoltarea producției agri
cole-*, care prevede un vast program de dez
voltare a producției agricole în țară, de în
tărire a alianței de nezdruncinat dintre 
muncitori și țărani, de ridicare a bunăstării 
materiale a maselor

17VARȘOVIA 
transm te;

In ședința sa din

largi populare.
*
(Agerpres) - P.A P.

să fie instruirea „tru- 
marion-îtă

S.U.A. încearcă sâ găsească un pretext pen
tru a ..legaliza*- — cu ajutorul Congresului, 
sau pe orice altă cale — amestecul și m- 
intens și, poate chiar direct, al S.U.A in 
războiul din Indochina.

In S.U1A, toate aceste întrebări rămîn deo
camdată fără răspuns, deși ele an o deose
bită importanță. Un singur lucru este incon
testabil și evident; discuțiile asupra formei 
în care S.U.A. intenționează sâ organ zeze 
„declarația de război* popoarelor din Indo
china fie cu aprobarea Congresului fie fără 
aceasta, — sînt intr-o vădită disonanjâ cu 
hotărîrea adoDtată de comun acord ta cor:e- 
rința de la Berlin de către cele patru pa
teri, cu privire la convocarea conferinței de 
la Geneva.

In realitate, una din sarctn le conferi-*,e= 
de la Geneva este discutarea problemei cu 
privire ia reinstauraree păcii In Indoc-:-.- 
Cu toate acestea guvernul S.U.A. ia z- 
junul conferrnței de la Genex-a măsuri me
nite să extindă războiul din Indochina. Nu 
este oare Iimj>ede că aceste măsuri nu sm-. 
cituși de puțin de natură să creeze prem ze 
favorabile pentru reglementarea prot ’.eme: 
indochineze ? Nu este oa*e impede că rațio
namentele făcute in mod public de persa
nele răspunzătoare pentru poîltxa dusă de 
S.U.A. asupra telului in cate trebu.e să s’-“ 
declarat război popoarelor din Indociii-i 
fie cu aprobarea Congresului fie fără a 
ta urmăresc nu slăbirea încordării 
ționale. ci agravarea e: ?

In această ordine de idei retine 
deosebit atenția știrea transmisa la 
te de agenții United Ptess. in 
că SL A nu intenționează 
vtesn prc«g-zx coasârartv te 
ferrrței «le ta Gear«a Jta 1 
«rata agenția, că pctitka S.UA (îi Gene 
■ ut) va rmsta Fi crreâ'uxarele: tn pri- 
rini sâ evite tsdaek 
tative pe orice bază 
părea ea în al M!a 
Lrite Fi 
să «na 
situării

Ktes- 
!emj-

ta nrrf 
1 12 «ar
se socne 
etataoeae 

tederea con

care 
«ă

de d-o 
să rperg

in tra
tată ar 
ă pozi-

ranfei fc» Indodilrta. Ii al treilea rind. 
•tribute ta crearea ;n Indochina a unei
ii care să stimuleze lupta pppulațteî
zțe_ “ In încheiere, agenția arată
curind S.L’„\ decit Franța, ș;-au luat
Tia (tați de cine ? Față de mono-

In ședința sa din seara zilei de 16 mar
tie. Congresul Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez a trecut la examinarea punctului 5 
de pe ordinea de zi „Unele sarcini organi
zatorice și modificări in Statutul Par.idulJi 
Muncitoresc Unit Polonez".

Raportul în această problemă a fost pre
zentat de Edward Ochab, membru în Birojl 
Politic al Comitetului Central al Partidului.

Cea de a IX-a plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
a spus E Ochab, a creat o comisie pentru 
elaborarea proiectului amendamentelor și 
completărilor ce urmează a se aduce Statu
tului partidului. Experiența din ultimii cinci 
-r.i arată că unele puncte din vechiul Sta
tut pot fi inl.K'uite cu altele noi, care sinteti
zează experienja concretă a vieții noastre 
de partid și care corespund mai bine nevoi
lor practice ale partidului. In activitatea sa 
practică. Comisia s-a străduit să folosească 
experiența Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și să-și însușească acele principii 
ale Statutului P.C-U.S care corespund con
dițiilor noastre.

Noi credem, a spus E. Ochab, că în con
dicile concrete ale Poloniei de astăzi, în- 
tr-o societate in care mai există clase anta
goniste. este necesar să se mențină în linii 
generale definiția partidului, înscrisă în ve
chiul Statut, ea corespunzînd etapei de dez
voltare in care se aHa Polonia în prezent

Comisia propune ca în introducerea Sta
tala- sa < ~ .....................*tutulj sa --• precizeze ca Partidul Muncito- 

I resc Unit Polonez este călăuzit în activitatea 
I sa de învățătura marxist-leninistă. Formula- 

•ea de pini acum, care arăta că partidul este 
călăuzit de principiile marxism-ieninismului, 
nu ere dea funs de precisă.

Na numai In conștimța clasei muncitoare, 
ri și Tn conștiința celor mai largi mase ale 
poporului polonez s-a statornicit în mod pro
tend înțelegerea adevărului că Marea Re- 

! rotație Socialistă dio Octombrie, înfăptuită 
co-ducerea genială a lui Len n. a fost 

! u- i-ioortant punct de cotitură în istoria 
---- - că Statul Sovietic, generat de a- 
cei stă revoluție, a salvat poporul nostru de 
exterminarea iizicâ.

! Acest adevăr simplu și măreț trebuie de a- 
temenea sabliniat in introducerea Statutului 
prâ urmat «rele cuvinte pe care le propune 

. Gartxa: „PvLdut Munctoresc Unit Polo- 
nez crrrdaae poporul pe ca tea deschisă ome- 
■ârS de Mvrea ResraSatie Socialistă din Oc- 

6. Poporul polonez a pășit n- această 
i urma victoriei istorice a L'.R.S S. e- 
fascismuiui hitlerist, a eliberării 
sub jugul ocupației hitleriste și a 
puterii de către oamenii muncii 
cu clasa muncitoare*.

_'L»I 
oblîSi 
7»: .-‘ e mericane? —aut) sâ asigu'e in 
*ixcF.i*î o ncterie cane să permită sâ se 

facă ordine j> sâ "mptedice dominația coma- 
știtar tn această regiune*.
Nu cs>“st*.tc e oeotau nimeni un secret sen- 

pe ta-e imperialist:; americani îl atri- 
iie expresiei „sâ împiedice dominația co- 
■nlștUor în această regiune*. Imperialiștii 

consideră întotdeauna m șcarea popoarelor 
pentru libertate și Independentă națională 
drept o mișcare .xomun-s'.â*. In felul acesta 
eorturile cercaril-or guverr-arte din S.U.A. 
srit îndreptate spre zâdărnlc'.-^a instaurării 
păcii ta îndoctrina, spre împiedicarea stabi
lirii indeper den-el națlo-.a e și e libertății 
popoarelor din Vietnam, Patet-Lao și Khmer.

cale g 
sapra 
m de 
cetirii 
fnmte

Uriașa Însemnătate șl Influența politică 
exercitată asupra maselor largi ale poporu
le pvlpnae de lozincile Frontului național, 
rolul important al Frontului național în viața

tă-
Ctl-
in

poporului, trebuie de asemenea să fie oglin
dite în introducerea Statutului In prezent, 
este deosebit de important sâ se sublinieze 
in Statut însemnătatea hetâritoare a al:an- 
ței dintre muncitori și țărani, ca bază de 
neclintit a .puterii populare.

Comisia propune ca introducerea Statutu
lui sa fie completată de asemenea prin rele
varea însemnătății Const:tuției Republicii 
Populare Polone și ca introducerea să se 
termine prin următoarele cuvinte:

„In prezent sarcinile principale ale Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez constau în 
construirea societății so.’ialiste, în asigura
rea unui avînt continuu al bunăstăr’i și al 
culturii clasei muncitoare și al tuturor oa
menilor muncii de la orașe și sate prin dez
voltarea continuă a producției j>e baza unei 
tehnici din ce in ce mai perfecționate, în 
educarea membrilor societății in spiritul pa
triotismului și internaționalismului, în întă
rirea puterii statului popular Și a capacității 
de apărare a patriei".

Proiectul de Statut constată în mod im
pede faptul de netăgăduit din viața noastră 
politică că „Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez îndrumă activitatea Uniunii Tineretu
lui Polonez-* care este „un ajutor activ al 
partidului în construbea socialismului-1. Uni
unea Tineretului Polonez a 
nizație puternică, care 
1.700.000 de membri, d’ntre 
sate.

Experiența din ultimii 
Ochab, a arătat că este 
facă unele modificări și 
organelor centrale de conducere ale par
tidului 
Central 
ducerea 
precum 
muncii 
traiului 
lor partidului și al alegerii cadrelor.

D;n inițiativa tovarășului Bierut, a de
clarat Ochab, Comisia propune ca noul Sta
tut să nu prevadă funcția de președinte al 
Comitetului Central. In ultimii ani, a con
tinuat el, partidul nostru s-a întărit în mod 
serios și a crescut din punct de vedere poli
tic. In legătură cu aceasta putem pune noi 
sarcini în fața organizațiilor de bază ale 
partidului și putem lărgi drepturile lor.

In continuare, Ochab s-a ocupat de sarci
nile creșterii și reglementării componenței 
cadrelor de partid.

Se propune să se definească mai practic 
jxob Ierna creării organizațiilor de bază ale 
partidulu*: „Organizațiile de bază ale parti
dului se creează ih fabrici și uzine, în gospo
dării agricole de stat în stațiunile de stat 
de mașini și tractoare și în alte întreprin
deri economice, la sate, în cooperativele a- 
gricole de producție, în instituțiile de învă- 
țămint 
cadrul 
bri de partid"

Ni se pare indicat, e arătat raportorul, să 
se sublinieze cu mai multă vigoare, așa cum 
se face în Statutul P.CUS., că datoria mem
brului de partid este „de a apăra unitatea 
partidului ca principală condeie a forței ți 
capacității de luptă a partidului" și să »e 
arate că „membrul de partid are datoria să 
lupte pentru traducere? în viață a hotărîri- 
lor partidului, deoarece atitudinea pasivă și 
formală a membrilor de partid față de hotă- 

: ririie partidului slăbește capacitatea de luptă 
a acestuia*

Introducerea în Statut a completărilor 
menționate, a declarat Ochab. trebuie să 
vină un stimulent serios în lupta pentru 
tărirea partidului și e statului popular.

Au urmat apoi discuții pe marginea 
portului lui Edward Ochab

1 In ședința din seara zi'ei de 16 martie a 
Congresului al 2-'.ea al Partidului Muncito- 

i resc Unit Polonez a fost aprobat în unanimi
tate noul statut al Partidului Muncitoresc

■ Unit P. lonez împreună cu amendamentele și 
i modificările prezentate de comisia statutară

devenit o orga- 
numără peste 
care 340000 la

ani a declarat 
indicat să se 

în structura

Noul Statut prevede că Comitetul 
alege un. B:rou Politic pentru con- 
muncii în perioada între plenare, 

și un secretariat pentru conducerea 
curente mai ales în domeniul con- 
organizatoric al îndeplinirii hotărîri-

S-

Ministrul de externe al Canadei 
critică politica S. U. A.

WASHINGTON. 17 (Agerpres). - TASS 
transmite: Luînd cuvîntul la 15 martie H 
Clubul național al presei, ministrul aface
rilor externe al Canadei, Pearson, a criticat 
politica S.U.A. Pearson s-a plîns că în poli
tica lor externă S.U.A. nu prea țin seamă 
de părerile și interesele „aliaților" lor și în 
special de cele ale Canadei. Soarta Canadei, 
care abia s-a eliberat din situația de colo
nie, „este hotărită nu de noi înșine cl de 
dincolo de hotarele noastre", a declarat 
Pearson.

După spusele lui Pearson, o asemenea po
litică provoacă îngrijorare canadienilor.

și unitățile militare, atunci cînd în 
acestora există cel puț'n trei mem-

Telegrama de salut a C. C. al P. C. U. S.
cât/e Congresul Partidului

DJAKARTA 17 (Agerpres).-TASS trans- 
m e: La 16 martie. Congresul al V-lea al 
Partidului Comunist din Indonezia șl-a con
tinuat lucrările. La congres au avut loc 
dezbateri pe marginea raportului lui Aldit, 
secretarul general el C.C. al Partidului Co- 
monist din Indonezia, cu privire la progra
mul partidului și la problemele agrare.

Cultură fizică și sport

Turneul internațional 
de șah al R. P. R.

Miercuri după amiază, turneul internațio
nal de șah al R.P.R. a continuat cu disputa
rea partidelor întrerupte. Fără a se mai relua 
jocul, partidele Szabo-Wade, Pachmain-Hol- 
mov șl Szabo-Ciccî'.tea s-au dat remiză. De 
asemenea tot fără joc Voiculescu a cedat 
’.a Furman.

In partida Bălănel-Furman, care fusese în
treruptă pentru a doua oară, s-au mai făcut 
numai trei mutări și cei doi parteneri au 
convenit asupra remizei la mutarea 82. Bă
lăriei a obținut remiza și în partida cu Wade, 
deși șahistul neozeelandez avea avantaj ma
terial.

Intr-un stil strălucit a jucat tînărul șahist 
sovietic Korcinoi finalul partidei cu Filip. 
Deși la întrerupere era in dezavantaj mate
rial, Korcinoi a găsit un plan ingenios de 
continuare. Prin manevre subtile, el a reușit 
să prindă regele advers într-o rețea de mat. 
La mutarea 56 Filip s-a recunoscut învins. 
Korcinoi a cîștigat și partida întreruptă cu 
Bălanei.

Superioritatea materială pe care Filip o a- 
vea 1î Furman a asigurat maestrului ceho
slovac cîștigul, la mutarea 51. Un singur pion 
>e care îl avea in plus la Pao'.i, i.a fost su. 
icient marelui maestru Stah'.berg pentru a 

obține victoria. Șandor a cîștigat la Sliwa.
Maestrul sovietic Nejmetdinov cate între- 

rupsese în poziție inferioară la Kluger a 
găsit o continuare surprinzătoare datorită 
căreia a restabilit echilibrul material In 
continuare s! a obținut chiar și inițiativa. 
Maestrul maghiar s-a apărat însă corect șl 
a forțat remiza la mutarea 86

După 12 runde, clasamentul se prezintă 
astfel: Korcinoi (U.R.S.S.), Nejmetdinov 
(U.R.S.S.). Pachman (R. Cehoslovacă) 9 
puncte, Holmov (U.R.S.S.). Kluger (R. P. 
Ungară) 8 puncte. O’Kelly (Belgia) 7'/2 
puncte., Stahlberg (Suedia), Filip (R. Ceho
slovacă) 7 puncte., Furman (U.R.S.S ), Wade 
(Noua Zeelandă), Șandor (R P Ungară)
6 puncte. Troianescu (R.P.R.) 5'/, puncte, 
Szaho (R.P.R;), 4'/o puncte, Ciocîltea
(R.P.R.), Bălanei (R.P.R.) 4 puncte, Sliwa 

P. Polonă) 31/, puncte, Paolî . (Italia; 
puncte, Voiculescu (R P.R.) I'/î puncte. 

(Agerpres)

Meciul Botvinik-Smîslov

(R.
2'/,

Comunist din Indonezia
la congres au ascultat

.lc- 
în-

ra-

Sesiunea Comisiei economice O.N.U. pentru Europa
GENEVA 17

mite :
Cea de a 9-a __

ce O.N.U. pentru Europa a. trecut la dezba
terile pe marginea raportului privind situația 
economică a Euvopei pe anul 1953.

Luînd cuvîntul la discuții, reprezentantul 
Angliei, lordul Reading, a semnalat o oare
care îmbunătățire în domeniul comerțului eu
ropean, ceea ce contribuie la blruirea dificul
tăților „clin perioada de adaptare la noile 
condiții**. Din cuvintarea sa, reese că este 
Vorba decondițille ivite in urma slăbirii în
cordării în situații.’ internațională. Reading a 
relevat îmbunătățirea situației balanței de 
plăți și mărirea exportului. Angliei. El a ară
tat că problema dolarului n-a fost nici pe 
departe rezolvată.

Reprezentantul englez a subliniat necesi
tatea dezvoltării comerțului dintre țările Eu
ropei. Comerțul dmtre țările Europei de est 
și de vest, a spus el, este încă la un nivel 
destul de redus.

Reading a vorbit apoi despre lărgirea 
ultimul timp a comerțului Angliei 
U.R.S.S., lucru care pentru Anglia este 
un interes foarte mare.

Reprezentanții Belgiei, Turciei, Finlandei, 
Italiei. Danemarcei au vorbit în cuvîntările 
lor despre dificultățile economice Ivite in ță
rile respective din cauza Inexistenței unul 
schimb liber de mărfuri.

Reprezentantul Iugoslaviei a menționat că 
în ultimul timp economia țărilor Europei oc
cidentale, se caracterizează prin reducerea 
producției, fapt care se explică în parte prin 
insuficienta dezvoltate a- comerțului.

(Agerpres). — TASS trans- ca șl presa occidentală de altfel, declară că 
comerțul cu țările Europei răsăritene este un 
factor pozitiv și necesar economie! țărilor 
occidentale. Pe de altă parte, țările din Eu
ropa de răsărit au ilustrat In mod practic do
rința lor de e dezvolta comerțul cu țările d;n 
Europa apuseană pe baza respectării intere
selor reciproce

Poziția guvernului roarin In această pro
blemă este aceea a dezvoltării relațiilor co
merciale cu toate țările, fără nici o discrimi
nare. ținîndu-se seama de principiul egalității 
șl intereselor reciproce Punerea tn practică 
e acestei poziții este exprimată prin faptul că 
Rominîa duce în prezent tratative comerciale 
cu numeroase țări occidentale.

Noi dorim de -asemeni — a spus 
nuare reprezentantul R P R. — să 
căm schimburile comerciale și să 
acorduri cu Anglia și Franța.

Datorită ajutorului și colaborării cu Uni
unea Sovietică și țările democrat-pcpulare — 
a arătat vorbitorul — Republica Popul îră 
Romînă și-a putut procura mașinile și mate
riile prime necesare dezvoltării economiei na
ționale. Producția noastră care a crescut de 
două ori și jumătate față de 1938, jjermte 
mărirea volumului comerțului nostru exterior. 
Din 1950 până astăzi comerțul nostru cu ță
rile Europei de vest s-a mărit cu 50 la sută. 
In prezent posibilitățile noastre sînt încă șl 
mai mari. Noi exportăm astăzi benzină, utilaj 
petrolifer, ciment, mașini, produse chimice, 
locomotive eic. și găsim normal să pu'em 
cumpăra fără discriminare produse de care 
avem nevoie.

Delegația romînă — a arătat reprezentan
tul R.P.R. — consideră că este de datoria 
Comisiei să intervină pentru normalizarea 
situației, în interesul întregii economii euro
pene. Prin aceasta se vor creea condițiile 
necesare încheierii de acorduri multilaterale și 
pe termen lung, cerute de multe delegații și 
cercuri de afaceri, pentru a se putea ajunge 
la schimburi economice echilibrate și stabile. 

Delegația ramină consideră că proiectul 
sovietic de rezoluție corespunde intereselor 
tuturor țărilor și deschide noi posibilități co
merțului între est și vest și sprijină această 
rezoluție.

Republica Populară Romînă — a declarat 
în încheiere Bazil Șerban — va trimite de
legația Sa pentru a participa la conferința 
experților în comerț, care va avea loc la 20 
aprilie 1954.

sesiune a Comisiei economi-

tn conti- 
Intens’fi. 
încheiem

In 
cu 
de

dezvoltare & comerțului.
*

17 (Agerpres). — In ședința din 
sesiunii Comisiei economice a 

cadrul discuțiilor 
a

GENEVA
15 martie a
O N U pentru Europa, in 
asupra raportulu1 Comitetului comerțului, a 
luat .cuvîntul Bazil Șerban (șetul delegației 
R.P.R ) El a subliniat rezultatele pozit've 
pe cere le-a avut conferința experților co
merciali care s-a ținut la Geneva în 1953 și 
a arătat că problema comerțului între țările 
din estu! și vestul Europei se află acum 
in atenția generală a cercurilor economice.și 
politice din Europa. Pract'ca a dovedit că în. 
treruperea comerțului între est și vest, nu a 
mărit schimburile comerciale între țările occi
dentale, dăunînd economiei lor. Numeroase 
personalități autorizate din Europa de vest,

Scurte țtirl
• Pentni merite excepționale tn domeniul 

dezvolUrfi neretorfl și artei lituaniene și cu 
pritejiri decaăei literatarii și artei lituaniene, 
care a a .-jt loc ta Moscova. Prezidiul Sovie
tul ji Suprem al U R.S.S. a decorat cu Ordinul 
Lenin pe A. A. G-JZiavicius. scriitor, ministru 
al culturii al R.S.S. Lituaniene: A. I. Jukaus- 
kas-Venuelis. scriitor, maestru emerit al artei 
din R.S.S. Lituaniană : K. V. Kavețkas, com
pozitor. dirijor șef al Filarmonicei 
R.S.S. Lituaniene: I I. Mikenas. 
profesor la Institutul de artâ al 
tuaniene : M. P. Mironaite. artistă 
lui Dramatic de Stat și alții.
• La 16 martie a avut loc la Praga o șe- 

d ;ă lărgită a Prezidiului Comitetului Cen
tral de acțiune al Frontului național al cehi- 
lor și slovacilor, consacrată pregătirilor tn 
vederea alegerilor pentru Comitetele națio
nale

Lutnd cuvîntul Vilem Siroky. primul minis
tru. a spus printre altele: In anii planului 
dndnal. nu numai că volumul producției in
dustriale a crescut de peste două ori. dar șl 
producția mărfurilor de consum a crescut con- 
siderabil. încă tn anii 1951 — 1952. tn ce pri
vește producția de fontă și extracția de căr
bune pe cap de locuitor. Cehoslovacia s-a si
tuat pe locul 6 tn lume, tn ce privește produc
ția de oțel — pe locul 5. tn ce privește pro
ducția taie energie electrică — pe locul 7, iar 
producția de mașini — pe locul 4.
• Ziarul „L’Humamte" relatează că la 16 

martie au continuat la Sevilla (Sjjania) de
monstrațiile studențești împotriva majorării 
tarifelor de transjxjrt cu 30%. Au avut loc 
ciocniri cu poliția. Numeroși demonstranți au 
fost loviți de 
cauciuc. Au 
țări.

• Agențiile
în urma dezacordului care s-a ivit între re
prezentanții societăților de petrol americane, 
engleze și franceze tn legătură cu crearea 
unui consorțiu internațional pentru exploata
rea petrolului Iranian, negocierile în această 
direcție au fost întrerupte.

• După cum anunță corespondenții din 
Caracas. (Venezuela) ai ziarelor americane, 
cea de a 10-a Conferință panamericană își con- 
tinnă lucrările

Ministrul afacerilor externe al Guatemalel, 
Toriello. rostind un discurs tu Comitetul pen
tru problemele juridice și politice, a arătat 
că tn cazul cînd S.U.A vor încerca să în
treprindă o intervenție împotriva țării sale 
pe baza rezoluției ..anticomuniste" Guatemala 
va adresa o plîngsre Consiliului de Securi, 
tate al O.N.U.

de Stat a 
sculptor, 

R.S.S. Li- 
a Teatru-

către polițiști cu bastoane de 
fost operate numeroase ares-

de presă occidentale anunță că

Part'cipanțli
mare atenție telegramele de salut primite 
partea partidelor frățești din China, India, 
Ungarta', Cehoslovacia, Bulgaria, Romînla, 
Olanda, Taylanda, Malaya și alte țări. Te
legrama de salut din partea Comitetului Cen
tral al Pairtidului Comunist al Uniunii So
vietice a fost întîmpinată cu ovații furtu
noase. Iată textul acestei telegrame:

CONGRESULUI AL V-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST DIN INDONEZIA

Ccmitetul Central al Palidului Comunist al Uniunii Sovietice trimite un salut 
țese partic'.panțllor la Congresul al V-lea al Partidului Comunist din Indonezia. Partidul 
xCom-jr.ist din Indonezia a străbătut o cale de luptă grea împotriva dominației cotro- 
pitorilor străini, unind pe muncitori, țărani $1. toate forțele progresiste din Indonezia tn 
lupta pentru Independența națională a țării lor, pentru interesele vitale ale maselor largi 
populare, pentru pace.

Urăm Partidului Comunist din Indonezia noi succese în lupta sa victorioasă pentru 
întărirea cartidului, pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii din Indo
nezia, pentru pace între popoare.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE

cu 
din

fră-

După citirea telegramei, în sală au ră. dului Comunist al Uniunii Sovietice șl a 
sunat eclstrațll entuziaste la adresa Parti- conducătorilor săi.

fortăreața
— După cum s-a 

armatei populare 
puternică ofensivă

Luptele pentru
HANOI 17 (Agerpres). 

mai anunțat, unități ale 
vietnameze au lansat o 
asupra fortăreței Dien Bien Phu, situată la 
300 km. vest de orașul Hanoi Această for
tăreață, ultima pe care o mai dețin trupele 
colonialiste franceze în Vietnamul de nord, 
est, este încercuită de aproape trei luni de 
către forțele populare.

După puternicele atacuri ale forțelor popu
lare. trupele franceze și mercenarii baodaiști 
eu fost siliți să evacuieze două posturi de 
măre însemnătate strategică situate la nord 
de Dien Bien Phu.

Bătălia de la Dien Bien Phu este In curs 
de desfășurare și potrivit aprecierilor obser
vatorilor militari, ea este „cea mai sînge- 
roasă de la începutul războiului din Indo
china*1. Situația în care se află trupele co
lonialiste franceze încercuite este disperată.

Dien Bien Phu din Vietnam
Aceasta reese din telegramele transmise de 
agențiile de presă occidentale, care subli
niază că în fața bombardamentelor succe
sive ale armatei populare asupra aerodromu
lui de la Dien Bien Phu, trupele colonialiste 
franceze sînt comptet izolate, aprovizionarea 
cu muniții și alimente făcîndu-se 
jutorul parașutiștilor.

Ultimele telegrame din Hanoi anunță că 
înaltul comandament al trupelor 
hotărît să retragă

doar cu a-

franceze e 
--------    ._...-„j importante unități din 
Vietnamul central și din statul Patet-Lao și 
să le transporte la. Dien Bien Phu pentru a 
face față situației grave de pe acest front 
de luptă. De asemenea, autoritățile colonia
liste franceze au rechiziționat numeroase a- 
vioane aparținînd societăților aeriene civile 
pentru a transporta muniții șl alimente des
tinate garnizoanei încercuite de la Dien 
Bien Phu.
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Protestul adresat ambasadorului englez la Cairo 
de ministrul de externe al Egiptului

relatea- 
Egiptu 
Angliei, 
uciderii

CAIRO 17 (Agerpres). — Ziarele 
ză că ministrul afacerilor externe al 
lui, Favzi a primit pe ambasadorul 
Stevenson și a protestat împotriva 
unul ofițer- din poliția egipteană de către
soldați englezi la 12 martie la Fanara.

Ziarul „Al-Gumhur!a“ scrie că Egiptul a 
cerut ca persoanele vinovate de uciderea ofi
țerului egiptean să fie deferite justiției. In 
protestul guvernului egiptean sînt arătate și

alte incidente care au avut loc recent în zon.a 
Canalului de Suez și pentru care comandan
tul trupelor engleze poartă întreaga răspun
dere.

După cum arată ziarul „Al Mîsri**, Favzi 
a protestat de asemenea împotriva recente
lor declarații ale ministrului englez Selvyn 
Lloyd care a spus că în Sudan este posibilă 
izbucnirea unor noi turburări. Favzi l-a 
spus lui Stevenson că asemenea declarații 
sînt „ațîțări camuflate la noi incidente".

MOSCOVA 17 (Ageipres). —
Prima partidă a meciului pentru campio

natul mondial de șah dintre Mihail Botvinik 
și Vasili Smîslov s-a desfășurat la 16 martie 
la Moscova.

Smîslov. care avea albele, a început par
tida mutînd pionul din fața regelui. Ca răs
puns, Botvinik a ales apărarea franceză care 
duce întotdeauna la un joc dinamic. Smîslov, 
consideră această apărare ca lipsită de 
perspective, în timp ce Botvinik îi apreciază 
avantajele Astfel, partida s-a desfășurat sub 
semnul unei lupte foarte ascuțite. Smîslov a 
ales un plan de joc care a dus la o poziție 
cu șanse de ambele părți Albul avea avan
taj în centru și pe flancul regelui, in timp ce 
negrul obținea contra joc pe flancul damei. 
In jocul de mijloc , Smîslov a consimțit la o 
serie de schimburi care, in cele din urmă, 
s-au dovedit a fi favorabile partenerului său. 
Botvinik a luat inițiativa și intr un final 
complicat a început să intensifice presiunea 
asupra poziției pieselor albe. In continuare, 
Smîslov a intrat în criză de timp. După o 
serie de manevre, Botvinik a trecut la atac 
și a slăbit pionii albelor. La mutarea 41, 
după 5 ore de joc, partida s-a întrerupt cu 
egalitate 
țional în

de material,, dar cu avantaj pozi- 
favoarea campionului mondial.

martie s-a continuat prima partidă 
meciului pentru campionatul

La 17 
din cadrul 
mondial de șah dintre Mihail Botvinik și Va
sili Smîslov, care fusese întreruptă.

Arbitrul- întilnirii H. Golombek (Anglia) 
a deschis plicul în care era trecută cea de a 
41-a mutare a albului. In scurf timp a devenit 
clar că Smîslov a ales o continuare foarte 
puternică. Prin sacrificiul unui pion el putea 
ajunge la o activizare ă figurilor sale. Mai 
mult de 20 de minute a trebuit să gîndea- 
scă campionul mondial pentru ca să găseas
că răspunsul la planul conceput de Smîslov 
pentru finalul partidei. El nu a acceptat sa
crificiul și a început o presiune accentuată a- 
supra poziției albelor.

La mutarea 51, Smîslov a pierdut un pion 
după care a intrat intr-o poziție dificilă. El 
a încercat din nou un sacrificiu de pion, dar 
Botvinik a continuat foarte bine finalul par
tidei, mărindu-și avantajul material. La mu
tarea 59 Smîslov s-a recunoscut învins. La 
18 martie se desfășoară cea de a 
tidă. Botvinik joacă cu albele.

--------•--------

Spectacol
Joi 18 martie 1954

doua par-

e

TEATRE: Teatrul de Operă șî
R.P.R. ; ~ .......................
(sala Studio): Martin 
rica; Național „I. L 
dia) Fata fără zestre; 
retă: Ana Lugojana; 
arginți; Tineretului: 
nostru: Armatei
Muncitoresc C.F.R. (GiuleștiT: Vinovati fără 
vină; Studioul actorului de film ,,C. Nottara": 
Familia; Ansamblul de estradă: Orele 16 ...Șl 
Ilie face sport, orele 19.45: Fără mănuși.

CINEMATOGRAFE: Patria: Republica Popu
lară Romînă, Filmul 
Marinică; București.
Un pichet în munți; 
O scrisoare pierdută.
Lumina: Lupta pentru viață; Maxim Gorchi 
matineu: Filme pentru cei mici; după amiază: 
Vitamina în zootehnie, Pionierii nr. 10, Fedia 
Zaițev; Victoria: Cuceritorii aerului; Timpuri 
Noi: Conferința de la Berlin a miniștrilor de 
afacer- externe ai U R.S.S , S U.A. Angliei și 
Franței, Jurnal sovietic, nr. I-, Parcul natural 
din Beiovesc. Crăița și cei șapte viteji; Gh. 
Doja: Balada Siberiei; Al. Popov: Africa (seria 
Il-a); 8 Martie: Luptătorii poporului, Cîntecul 
preerief; Vasile Roaită; China primește an
samblul RPR; Cultural: Arena celor cura
joși; Grivița: Volpone; C David: Nu-i pace 
sub măslini; Al Sahia: B-fbarii; Flacăra: 
Rețeaua morții; T, Vladimirescu. Zile și nopți; 
Arta: Corina Schmidt; Popular: Liubov îa- 
rovaia. M Eminescu: BătăMa di-.i..golful Că
liseră (Amiralul Ușaeov. seria I a). Miorița: 
Comoara din insula păsărelelor; Moșilor: 
Nunta lui Crecinschl:

. _ . Balet al
Copellia ; Național „I. L. Caragiale** 

Rogers descoperă Afne- 
Caragiale" (sala Come- 
Teatrul de stat de ope- 
Municipal: Treizeci de 

Un flăcău din orașul 
(B-dul Magheru): Avarul;

de desene animate, 
Republica, Elena Pavel: 
I C. Frimu, Libertății: 
înfrățirea între popoare,
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