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Pentru un nivel înalt Ea învățătură 
în școlile medii tehnice

Ne aflăm în toiul semestrului al doi
lea de învățătură în școlile medii tehnice. 
In fiecare zi atelierele de practică primesc 
pe viitorii tehnicieni; zeci și zeci de ca
pete se apleacă asupra pupitrelor notînd 
lucruri noi care le îmbogățesc mereu cu
noștințele.

Partidul și guvernul nostru se îngri 
jesc necontenit de asigurarea celor mai 
bune condiții de trai, muncă și învățătură 
elevilor. Prin fiecare calificativ de „bine” 
și „foarte bine", prin însușirea temeinică 
de zi cu zi a științei și tehnicii înaintate, 
elevii își manifestă dragostea și recuno
ștința pentru grija ce le-o poartă parti
dul nostru drag.

Rezultatele semestrului I au dovedit că 
în multe școli medii tehnice s-a dus o ac
tivitate bogată în prima perioadă a anu
lui școlar La Centrul școlar medico-far- 
maceutic din București, de pildă, majori
tatea elevilor au promovat cu succes pri
mul semestru. Anul IV Farmacie precum 
și anul IV B. Igienă au terminat semes
trul I numai cu calificative de „bine" și 
„foarte bine". Astfel de rezultate mulțu
mitoare întîlnim și in multe alte școli me
dii tehnice din țară.

Cu toate succesele obținute de unele 
școli, sînt însă altele în cadrul cărora din 
pricină că nu s a dus o intensă ' muncă 
pentru însușirea întregii materii, rezulta
tele primu'ui semestru sînt destul de 
slabe. Astfel la Școala medie tehnică de 
chimie din București, procentajul celor că- 
zuți e de 40 la suta. La Școaia medie teh
nică zootehnică din Mediaș s-au obținut 
de asemeni rezultate foarte slabe.

In aceste locuri, comitetul organiza
ției de bază U. T. M. nu s-a preocupat 
de felul cum învață elevii, n-a dus o 
muncă politică în rîndul acestora pentru 
a le arăta cit de necesar este să învețe zi 
de zi. să-și însușească temeinic materia. 
Organizația UT.M. n-a luptat pentru a 
educa la utemiști și elevi dragostea față 
de profesia aleasă, dorința de a deveni teh
nicieni cu o înaltă calificare. Înșiși mem
brii comitetului U.T.M. nu învață, nu dau 
un exemplu personal demn de urmat. Și 
astfel de exemple de organizații U.T.M. 
care n-au ca principa-'ă preocupare pro
blema învățăturii e'.eviior și care se 
preocupă de diferite lucruri mărunte, fără 
importanță, se mai pot da. in aceste școli 
în care organizația U.T.M. nu este un aju
tor prețios al cadrelor didactice la antre
narea elevilor pentru a obține rezultate 
din ce în ce mai bune, situația la învăță
tură este proastă La unele școli medii teh
nice s-au obținut rezultate slabe și din 
pricină că organizația U.T.M. și-a planifi
cat prost activitatea, supraîncărcmd pe 
unii elevi cu diferite sarcini care 
le-au răpit timpul necesar pentru 
învățătură In unele școli medii teh
nice organizația U.T.M. nu a ținut 
o strînsă legătură cu direcțiunea, nu a cu
noscut situația la învățătură a elevilor, nu 
i-a tras la răspundere pe cei care neglijau 
învățătura. In multe locuri nici comitetele 
raionale U.T M nu s-au preocupat de felul 
cum muncesc organizațiile U.T.M. în șco
lile medii tehnice din raionul respectiv. 
Și faptul că în unele școli nu a existat o 
preocupare pentru ajutorarea elevilor ră
mași in urmă la învățătură și că cei co
dași n-au fost trași la răspundere, a făcut 
să se obțină rezultate proaste.

Adeste lipsuri sînt serioase și rezultatul 
lor s-a văzut clar : un procentaj mare 
de elevi căzuți pe semestrul I., un nivel 
scăzut la învățătură, activitate extra- 
școlară neinteresantă și viață de organi
zație fără roade bogate.

Dar toate aceste lipsuri pot fi lichidate. 
E nevoie însă de o muncă perseverentă, 
temeinică. Dacă se vor lua măsuri si
tuația se va îmbunătăți negreșit. Dovada 
o avem la Școala medie tehnică de pie
lărie și cauciuc din București, unde în 
semestrul I procentajul celor căzuți a fost 
de 49 la sută iar în noul semestru dat 
fiindcă s-au luat măsuri din timp, elevii 
au și început să primească calificative 
bune.

Fiecare elev al școlii medii tehnice tre
buie să se gindească la faptul că profesorii 
cer ca el să învețe astăzi cît mai mult 
pentru că mîine în fabrică, uzină, pe șan
tier sau pe ogoarele patriei absolventul 
școlii medii tehnice va trebui să dove
dească chi ir din prima zi că poate rezolva 
problemele producției care 1 se pun în 
față. Viitorul absolvent al școlii medii teh
nice trebuie să se gindească necontenit că 
nu e destul să învețe atît ca să primească 
o diplomă El trebuie să aibă totdeauna în 
față scopul învățăturii sale. El trebuie să 
fie totdeauna cel mai bun printre cei 
buni Iar pentru aceasta el trebuie să 
frecventeze cu regularitate cursurile, să 
nu lipsească niciodată de la practică, să 
folosească pe deplin ajutorul profesori
lor și ii specia iștilor din producție. Munca 
de tehnician e grea, cere să cunoști multe 
și de aceea fiecare elev al școlii medii teh
nice trebuie să-și intensifice activitatea, 
să-și ridice neîncetat nivelul său de cu
noștințe.

Față de această problemă nu pot sa fu- 
cîtuși de puțin indiferente nici comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. din școli 
Ele sînt obligate să privească învățătura 
ca cea mai importantă sarcină a organi
zației. Ca urmare deci pe lîngă faptul că 
membrii comitetului U.T.M. și ai birouri
lor pe clase au datoria să fie elevi frun
tași, ei mal trebuie să-și planifice în așa 
fel sarcinile, încit să poată urmări îndea
proape cum se desfășoară procesul învă- 
țămîntului, care este situația la învăță
tură. In acest scop este indicat ca mem
brii comitetului și birourilor pe clasă să 
urmărească îndeaproape activitatea fiecă
rui elev în parte și de îndată ce văd că 
unii se prezintă la școală nepregătiți, iau 
note proaste, sau că unii elevi sînt delă
sători, să le vină în ajutor prin critic: 
aspre. In același timp, să se scrie la 
gazeta de perete despre elevii fruntași 
la învățătură, să se popularizeze me
todele cele mai bune de studiu, să se or
ganizeze schimburi de experiență între 
elevii claselor și ai școlilor. Comitetul 
U.T.M. pt școală precum și birourile pe 
clasă, să lupte contra supraîncărcării ele
vilor și să-i îndrume cum să-și planifice 
timpul într-un mod mai folositor.

Pentru ridicarea nivelului la învățătură 
și pentru dezvoltarea dragostei elev 'or 
față de materiile de specialitate și de cul
tură generală, comitetele organizațiilor de 
bază pot organiza conferințe, seri literare, 
vizionarea filmelor documentare, excursii, 
cercuri pe materii etc.

Pentru realizarea cu succes a sarcinilor 
ce le revin, comitetele organizațiilor de 
bază, trebuie să tină o strînsă legătură 
și să colaboreze îndeaproape cu direcțiu
nea școlii, să ceară sfatul direcțiunii, a 
corpului didactic și să folosească din plin 
ajutorul primit. O sarcină de cinste a or
ganizațiilor U.T.M. este educarea elevilor 
în spiritul stimei și al respectului față de 
profesori și maiștri. Elevii să fie discipli
nați în timpul orelor și ai practicii; să 
respecte programul școlar. Numai prin- 
tr-o bună disciplină și rezultate bune la 
învățătură, e'evii școlilor medii tehnice își 
vor manifesta dragostea față de cei care îi 
îndrumă zi de zi pe calea profesiei alese.

In semestrul II, elevii ultimului an al 
școlilor medii tehnice fac practică in pro
ducție. Această perioadă este deosebit de 
importantă pentru pregătirea viitorului 
tehnician. De felul cum se prezintă la a- 
ceastă practică depinde in mare măsură 
cu ce rezultate își va termina cursurile 
și cum va munci în producție. Un aport 
deosebit trebuie să aducă elevii anului IV 
ai școlilor medii tehnice agricole care în 
timpul practicii, vor lua parte activă la 
însămînțările de primăvară. De aceea, 
elevii din ultimul an trebuie să-și pregă
tească cu grijă și din timp proiectul de 
diplomă. In acest scop, comitetele organi
zațiilor de bază U.T.M. din școli și bi
rourile pe ani, trebuie să supravegheze 
activitatea elevilor din anul IV într-un 
mod deosebit, să vegheze da elevii 
să nu chiulească, să nu piardă timpul 
de pomană și să folosească mereu 
ajutorul maiștrilor, al fruntașilor In 
producție, al specialiștilor. Pentru a la
muri unele probleme neînțelese de elevi, 
pentru a arăta și mai mult frumusețile 
muncii de tehnician, se pot organiza dife
rite conferințe despre viața și opera unor 
savanți, despre diferite metode sovietice. 
Se pot organiza în acest scop consfătuiri 
cu fruntași în producție.

Pentru ca organizațiile U.T.M. ain șco
lile medii tehnice să reușească să ridice 
prin activitatea lor nivelul la învățătură 
al elevilor, comitetele raionale, oră- 
șănești și regionale trebuie să se preocupe 
mai mult de îndrumarea lor. Comitetele 
Organizațiilor de bază U.T.M. trebuiesc 
instruite în așa fel îneît să-și îndrepte în
treaga lor muncă în scopul obținerii unor 
rezultate tot mai bune la învățătură. Acti
viștii secțiilor de școli medii și pionieri 
să treacă mai des prin școli, să ajute con
cret la locul de muncă comitetele organi
zațiilor de bază U.T.M., pentru a rezolva 
problemele mai grele ce li se pun în față.

Comitetele raionale și regionale U.T.M. 
trebuie să aibă ca una din preocupările 
lor principale îndrumarea permanentă a 
organizațiilor de bază U.T.M. din școlile 
medii tehnice agricole, zootehnice, horti
cole etc.

Comitetele organizațiilor U.T.M. tre
buiesc ajutate să-și întocmească planuri 
reale care să corespundă specificului 
școlii și care să dea posibilitate elevilor 
să învețe, să riu-i supraîncarce cu sarcini.

Dacă vor cunoaște situația din școli și 
potrivit acestei situații, vor recomanda or
ganizațiilor de bază U.T.M. cele mai bune 
metode de muncă, cele mal eflc-ace măsuri, 
comitetele regionale, raionale și orășe
nești vor reuși să contribuie la ridicarea 
nivelului la învățătură, l.a pregătirea ele
vilor pentru a deveni cadre de tehnicieni 
folositori patriei*

Zilele acestea Prezidiul Academiei R.P R. 
a analizat — in prezenta membrilor din 
secțiile Științelor Biologice, Agronom-ce ; 
științelor Chimice — sarcinile ce revin Aca
demiei în lumina măsurilor luate de guvern 
in vederea dezvoltării puternice e agricul
turii și industriei bunurilor de larg consum.

La aceste ședințe s-a hotărît — In înțe
legere cu ministerele Interesate — comple
tarea planului de cercetări ț’.ir.tifice in do- I 
meniul agriculturii, chimie: șl industriei 
ușoare. In tematica planului au fost în
scrise noi probleme țl teme privind ridicarea 
productivității la hectar Ia culturile de ;o- 
rumb, cartofi, sfeclă de zahăr, la plantele 
textile etc. In plan este prevăzută studierea 
modulul de a obține fungicide noi, raticide 
și insecticide din materii prime ce se gă
sesc în țară.

Tematica nouă lărgește studiul proble
melor legate de mărirea bazei furajere în 
vederea creșterii șeptelului, studierea P’o- 
blemelor de zootehnie și de piscicultura. 
De asemenea, tematica prevede studii .n 
domeniul pomlculrurii, silviculturii, legumi
cultorii și viticulturii.

In domeniul chimiei, planul de cercetări 
științifice a fost lărgit șl completat cu pro
bleme noi iegete de nevoile agriculturii ți 
de producerea bunurilor de larg ccnsjm.

In legătură cu industria bunurilor de 
larg consum. în tematica planului este cu
prins studiul lărgirii bazei de materii prime 
textile prin fabricarea de fibre sintetice, ob- 
ținerea de coloranțl de calitate superioară, I 

1 fabricarea de înlocuitori sintetici pentru piele ' 
j talpă, punerea in valoare a noi surse de . 
materii tanante etc S-au înscris, de ase
menea, in plan teme noi privind dezvoltarea 
cercetărilor in domeniul chimiei farmaceutice.

In vederea îndeplinirii acestor sarcini, 
Prezidiul Academiei R.P.R. a ho'.ărît profi- 

' larea uncr inși:tute de chimie. Astfel, insti- 
i tutui de chime din Cluj se va ocupa de 
cercetări te legătură cu chimia agricolă; 

' institutul de chimie dm Iași va cerceta pro- 
I blemele privitoare la industria bunurilor de 
] iarg consum; colectivul de chimie dte Timi

șoara își va axa cercetările pe problemele 
I obținerii de coloranți, iar sectorul de chimie 
organică din secția de chimie din București 
șl va îndrepte atenția spre studiul maselor 

plastice.
(Agerpres)

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite:
La 19 martie s-a deschis Ia Moscova in Marele Palat al Krem

linului cel de al Xll-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din L.R.S.S. (U.T.C.L.). Delegații la Congres reprezintă 
floarea tineretului sovietic — Inovatori in producție, fruntași in agri
cultură, reprezentanți ai intelectualității. Printre oaspeții Congre
sului se află tineri și tinere din 34 de țări.

Delegații șl oaspeții au intimpinat cu aplauze furtunoase apari
ția in lojile guvernamentale a conducătorilor Partidului Comunist 
și ai Guvernului Sovietic : G. M. Malenkov, V. M. Molotov, K. E. 
Voroșllov, N. A, Bulganin, A. I. Mikoian, M. Z. Saburov, M. G. Per- 
vuhin, MA. Suslov, P. N. Pospelov. N. N. Șa tal in.

Congresul a fost deschis de Aiexandr Șelepin secretar al Comite
tului Centra] al L'.T.CL După alegerea organelor de conducere 
ale Congresului, s-a dat cu*, intui Iui M. A. Suslov, secretar al Corni.

★
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS trans- 

' mite: La 19 martie s-a deschis la Moscova 
in Marele Palat a| Kremlin. Ui Congresul 

I a! Xll-lea al Ccmscmolului — cea mai mare 
organizație de tineret din L.R.S.S. din care 
iac parte 18 milioane de tineri și tinere. La 

j Congres participă peste 1.390 de delegați.
Tinerii patrioți sovietici au intimpinat Con- 

: greșul cu noi victorii 'minunate in muncă 
și învățătură. Din roate colțurile uriașei Țări 

; Sovietice sosesc știri despre felul in care 
tinerii muncitori și colhoznici au int.mplnat 

I Congresul ComsomoluluL
Tinerii și tinerele din intreaga țară au răs

puns cu înflăcărare și cu o bucurie imensă 
■a apelul Partidului Comunist de a pleca in 
regiunile din Kazahstan, Siberia. Ural ș| ia 
regiunea Volgăi unde se desfășoară lucrări 
pentru valorificarea păminturilor ințeienite 

și virgine. Pe adresa comitetelor comsomo- 
liste au sosit peste 400.000 de cereri din

---- o-----

Au primit pentru a șasea oară 
Steagul roșu de producție
Munca bine oiganîzată și desfășurarea lar

gă a întrecerii socialiste în cursul celui de al 
ii-lea semestru al anului 1953 a adus furna- 
liștilor reșițeni la 17 martie, pentru a 6-a 
oară. Steagul roșu de producție al Ministe
rului Industriei Metalurgice și Construcțiilor 
de Mașini și el C.C. al S:ndicatului munci
torilor d’n industria metalurgică și a con
strucțiilor de mașini. In afară de faptul că 
și-a îndeplinit planul de producție în propor
ție de 1U6 la sută, coiectivul secției furnale 
a Combinatului „Sovrommetal"-Reșița s-a 
preocupat și de descoperirea și folosirea re
zervelor interne ale producției. Astfel, în se
mestrul li 1953 a fost valorificată o mare 
cantitate de zgură de la furnal care a fo6t 
folosită la fabr.carea cimentului și s-au rea
lizat economii m valoare de peste 4.000 000 
lei. Cele 20 de inovații introduse în procesul 
de producție aduc anual economii in valoare 
de 9.000.000 lei.

Steagul roșu de producție a fost decernat 
și unor colective de muncitori și tehnicieni 
petroliști. Astfel, petroliștii de la rafinăria 
nr. 9, „Sovrompetrol” Orașul Stalin au pri
mit drept prețuire a muncii depuse in se
mestrul II al anului trecut Steagul roșu de 
producție a! Ministerului Industriei Petro
lului și al CC al Sindicatului munc'toriior 
din industria petroliferă, chimică, gaz me
tan și sare. De asemenea, colectivul schelei 
„Sovrompetrol" Țintea Ploețti a sărbătorit 
zilele trecute festivitatea decernării Steagu
lui roșu de producție de întreprindere frun
tașă pe ramura extracției petrolului. Cu pri
lejul decernării Steagului roșu de producție, 
petroliștii acestei schele s-au angajat ca 'n 
primul trimestru al acestui an să dea peste 
prevederile planului 60 de tone țiței.

(Agerpres)

In sprijinul desfășurării 
lucrărilor de primăvară

Muncitorii din fabricile și atelierele între
prinderilor din raionul Vatra Dornei sprijină 
prin diferite acțiuni executarea lucrărilor 
agricole de primăvară.

Colectivul atelierelor mecanice de la În
treprinderea minieră din Iacobeni a reparat 
un mare număr de unelte mărunte necesare 
țăranilor muncitori pentru începerea însă- 
mînțărilor de cartofi și a altor culturi .De 
asemenea, numeroase unelte agricole au fost 
reparate la uzina de reparat utilaj forestier 
din orașul Vatra Dornei

Numeroși muncitori de la întreprinderea 
minieră Vatra Dornei au plecat Isă sprijine pe 
muncitorii din gospodăria agricolă de stat 
Ițcani, pentru pregătirea mașinilor și unel
telor agricole necesare campaniei de pri
măvară.

Un ciclu de filme 
cu prilejul Săpiăminii mondiale 

a tineretului
Lij prilejul Săptăminil mondiale a tinere

tului, Direcția difuzării filmului, in cola
borare cu Întreprinderea regională cinemato
grafică de stat „București", prezintă între 
22 și 28 martie un ciclu de filme.

La cinematografele Lunvna, Ai. Popov, 
Cultural, Al. Sahia, Miorița, Volga și Raho
va va rula în fiecare zi cite unul din urmă
toarele filme: „Oameni curajoși", „Fata :u 
părul cărunt", .Micul partizan", „Apărătorii 
patriei", „Inimi de oțel", „Romanul une! ti
nere căsnicii" și „Nepoții gornistului".

(Agerpres)

★

partea tinerilor și a tinerelor de a fi trimiși 
in aceste regiuni. Peste €0.000 de tineri pa
iri .ți au și plecat in locuri'.e unde se valo- 
riiică păminturi'e ințeienite. Mii de comso- 
me'iști voluntari au sosit Ia S.M.T.-urile și 
sovhozurile cin regiunile răsăritene și se 
. regatesc pentru ins anunțările de pr.măvară.

In ajunul Congresului, muncitorii de la u- 
zi.na de automobile din orașul Gorki, prin
tre care numeroși tineri, au trimis cu două 
sâptâmini înainte de termen peste 1.700 de 
automobile in regiunile in care se valorifică 
paminturile ințeienite și virgine.

Un eșalon de cărbune a fost extras in 
ziua deschiderii Congresului de către comso- 
moliștii de Ia mina ..Rumianțev" d n Don
bas Tinerii mineri, formînd schimburi de o- 
roăre in cinstea Congresului al Xll-lea al 
Comsomolului. au extras 1.200 tone de căr
bune peste plan. Tinerii muncitori din Lenin
grad ău fabricat in cinstea Congresului un

tetulul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care k 
dat citire textului mesajului de salut adresat delegaților la Congres 
din partea Comitetului Central al Partidului. In mesaj se subliniază 
rolul uriaș pe care tineretul sovietic 11 are in construirea socie
tății comuniste. C.C. al P.C.U.S. își exprimă convingerea că tinere
tul Uniunii Sovietice, educat în spiritul internaționalismului prole
tar, va păși întotdeauna In avangarda tineretului democrat în lupta 
iui nobilă pentru pace în întreaga lume.

Aiexandr Șelepin a prezentat raportul de activitate al Comitetului 
Central al U.T.C.L

Delegații la Congres vor face bilanțul activității U.T.C.L. pe perl, 
oada care s-a scurs după Congresul precedent, vor discuta sarcinile 
care stau in fața Comsomolului în etapa actual,ă a dezvoltării Țării 
Sovietice și vor trasa căile pentru îndeplinirea cu succes a acestor 
sarcini.

★

puternic motor Diesel care purta inscripția}' 
...Motorul Conisomolist, „Congresul al Xll-lea 
al Comsomolului". Din partea comsomoliș- 
tilor și al tineretului de la uzina „D.esel ru
sesc". Acest motor cu o putere de 600 cal 
putere a fost fabricat peste plan. Tinerii con
structori de turbine din Leningrad au cons- 
strnit in contul economiilor realizate de ei 
o turbină puternică.

Tineretul de la uzina constructoare de ma
șini „Presnia" din Moscova, a fabricat peste 
plan, în dar Patriei, o mașină textilă, care 
va produce zilnic 400 m. tul.

Cu un mare avint au muncit în zilele di- 
naintea Congresului Comsomolului tinerii 
metalurgiști și petroliști sovietici, construc
torii și muncitorii de la întreprinderile care 
fabrică mărfuri de consum popular, precum] 
și colhoznicii, tractoriștii și muncitorii fero-j 
viart I

CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE-
cauza Întregului popor

Agregatele la lucru
PLOEȘTl (de la corespon

dentul nostru Nicolae Puiu).
Totul era pregătit. In fața a- 

telierelor gospodării! agricole 
de stat din comuna □libia, re
giunea Ploești. trac:oarele erau 
gata să pcrnească pe ogoare, ia 
arat, boronit și insămințaL Ti
nerii mecanizatori făceau ulti- 
mile revizii la tractoare. Prin
tre el se află în orice moment 
ulemisttil Alexandru M-jșat, in
ginerul șef al secției Cl’.ioia. In
ginerul terminase și ei încercă
rile cu cee două agregate de 
cîte 3 semănat rl. Era bucuros, 
încercările reușiseră.

Și iată că ziua mult aștep
tată a sosit Nu se luminase 
bine de ziuă și brigada nr. 1 
de tractoriști, condusă de irte- 
mistul Gheorghe Mantu, a și 
pornit spre ogoare. Cu multă 
tragere de inimă muncesc ti 
nerii tractoriști. In față, utemis- 
tul Constantin Gîinschi mînuieș 
te cu pricepere tractorul și a- 
gregatul format din mai multe 
boroane. El pregătește terenul 
pentru însămînțărl. In urma 
Iul, tractoarele conduse de ute- 
miștii Gheorghe Mantu și 
Gheorghe Ruseu duc agregatele 
de semănători, care însămîn- 
țează mazărea tn pămîntul de 

.pe care atla s-a topit zăpada. 
Iată-1 în fotografie pe utemis- 
tul Manty, conducînd agrega
tul de semănători pe ogoare.

Hotărîrea partidului și a gu
vernului cu privire la pregătirea 
șl executarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor agricole din 
primăvara aceasta a constituit

Printre primii 
la însămînțări

ARAD (de la corespondenta 
noastră Ana Martin). —

De cum s-a făcut timp fru
mos, țăranii muncitori din co
muna Vladlmirescu, regiunea 
Arad, au și început muncile de 
primăvară. Ei lucrează cu în
suflețire. De aceea, colectiviștii, 
de pildă, au șl terminat însă
mînțările din prima epocă. Ei 
au însămînțat 90 hectare cu 
grîu de primăvară, orz, ovăz șl 
mazăr.e

Uterniștii din gospodăria co
lectivă în frunte cu secretarul 
organizației de bază U.T.M., 
Gheorghe Lupușca, au fost tn 
primele rînduri ale muncii, iar 
tînărui președinte Vanciu Lazăr 
a fost mereu în mijlocul colec
tiviștilor pînă s-a insămînțat 
ultima brazdă.

Exemplul colectiviștilor a fost 
urmat și de ceilalți țărani 
muncitori din comună. Âstfel, 
tinerii țărani muncitori Pagu 
Vasile și Borner Io-n și țăra
nul muncitor vîrstnic Bulgaru 
Florea au fost printre primii 
care au ieșit la muncă Țăranii 
muncitori cu gospodării indivi-, 
dun'.e au însămînțat pînă acum 
10 hectare grîu de primăvară. 
45 hectare orz, 45 hectare ovăz, 
57 hectare mazăre, 2 hectare 
mac, 7 hectare sfeclă furajeră 
și 5 hectare arbăgic. iar arături 
de primăvară s-au făcut pe o 
suprafață de 90 hectare.

Țăranii muncitori din comuna 
Vladimirescu sînt h tărîțl să 
termine la timp și în bune con- 
dițiuni însămînțările de primă
vară.

pentru tinerii muncitori din 
gospodărie un puternic îndemn 
în muncă. Ei și-au luat anga
jamentul să termine însămînță
rile din prima epocă cu 7 zile 
mai înainte de data stabilită. 
Pentru ă-șl îndeplini cu cinste 
angajamentul, ei au luat măsu
rile necesare. Astfel, pentru a 
folosi întreaga capacitate de 
producție a tractorului șl pen
tru a mări productivitatea mun
cii la însămînțărl, el au format

agregate de cite 3 semănători 
cuplate ia un tractor.

Strădania lor a dat roade 
chiar din primele zile. Folosind 
cele două agregate de cîte trei 
semănători cuplate la tractor, 
tractoriștii Mantu șl Ruseu au 
Însămînțat în prima zi de mun
că, 27 hectare cu mazăre, iar 
in cea de a doua, 37 hectare.

Folosind timpul prielnic șl 
muncitorii de la secția Curca a 
gospodăriei au început însămîn- 
țatul mazăre!. Toate atelajele,

borcanele șl semănători'.e au 
fost scoase la cimp. Astfel, în 
două zl'e, folosind borcanele șl 
semănătorlle cu tracțiune ani
mală, eț au reușit să însămîn- 
țeze cu mazăre o suprafață de 
10 hectare. Ca toți muncitorii 
din gospodărie, ei depun efor
turi sporite pentru a termina 
Însămînțările din epoca întiiacu 
7 zile mai înainte de data sta
bilită, pentru a asigura succe
sul muncilor agricole de primă
vară.

Măsuri pentru 
cu carburanți

Pentru reușita campaniei de 
însămînțărl din primăvara ace
stui an. Ministerul Industriei 
Petrolului a luat din timp mă
surile necesare unei bune apro
vizionări a S-M.T.-urilor și gos
podăriilor agricole de stat cu 
carburanți și lubrefianți.

Anul acesta, capacitatea de 
depozitare a lubrefianților și 
carburanților din diferite cen
tre ale țării a fost mărită cu 
35 la sută, asigurîndu-se în fe
lul acesta rezerve de combusti
bil pentru 15-20 de zile. Au fost 
instalate noi rezervoare și s-a 
mărit numărul centrelor de di
stribuire a combustibilului la 
180. De asemenea bazele de

Tractoarele au
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — In cursul zilei de 
14 martie, locuitorii comunei 
Luduș eu asistat la un specta
col impresionant. Zece tractoare 
K.D.35 remoreînd fiecare cîte 
un plug, mergeau pe șoseaua 
care duce spre comunele înve. 
cinate Erau primele brigăzi de 
tractoriști de la S.M.T Luduș 
care părăseau stațiunea, în- 
dreptîndu-se spre ogoarele co. 
lectiviștilor din comunele Că
puș. Oroi, Chiraleu și Iernut.

In următoarele două zile vor 
mai pă'ăsi stațiunea îndrep-

aprovizionarea 
și lubrefianți
desfacere din țară iele Mini
sterului Industriei Petro'.ului 
vor livra, la începutul campa
niei, uleiuri speciale și motorină 
de iarnă care să fie folosite pe 
timpul cît temperatura se men
ține scăzută. Transportul la 
timp al combustibilului necesar 
către S.M.T.-url și gospodării 
agricole de 6tat va fi asigurat 
printr-un mare număr de auto
cisterne, iar cele situate în a- 
propierea Dunării vor fi alimen
tate cu ajutorul unui tanc pe
trolifer.

In prezent se construiesc noi 
depozite și se fac lucrări de 
lărgire a capacității de depozi
tare în cele existente.

(Agerpres)

ieșit la lucru
tîndu-se spre ogoarele întova- 
rășiților și colectiviștilor din 
raioanele Luduș și Sărmaș încă 
49 tractoare, adică cu 12 trac
toare mai mult decît in campa
nia de toamnă.

„Nici un petec de ogor să 
nu răinînă ne'.ucrat". Așa ne 
învață Hotărîrea partidului și 
guvernului cu privire la pregă
tirea și executarea la timp a 
lucrărilor agricole din această 
primăvară. Tractoriștii de la 
S.M.T Luduș se călăuzesc» după 
prevederile acestei Hotărîri și 
au pornit fermi la lupta pentru 
o recoltă bogată.

Contractări 
pentru 

cultivarea legumelor
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru iancu Trifan).
Anul trecut, în comuna Llești 

s-a cultivat cu legume și zarza
vaturi o suprafață de 500 hec
tare. Extinderea culturilor, de 
legume și zarzavaturi în acest 
raion a contribuit mult la apro
vizionarea oamenilor muncii. 
Numărul țăranilor muncitori 
care vor cultiva legume și zar
zavaturi a crescut in acest an.

In comuna Lieștl, 70 de ță
rani muncitori au încheiat con
tracte pentru livrarea de legume 
și zarzavaturi. Printre cei care 
au încheiat contracte se numără 
și țăranii muncitori Vasile 
Borșan, Timofte Dumitru șl 
alț'i, oare au primit și avansuri 
în bani de 430 pînă la 570 '.ei. 
Pentru ca producția de legume 
și zarzavaturi să fie cît mal 
mare, țăranii muncitori au în
ceput să facă intense pregătiri. 
Pînă în prezent au șl cărat pe 
locuri zeci de care cu mraniță. 
Fruntaș in această muncă este 
țăranul muncilo. And'ei Panait 
De asemene^ țăranii munci
tori și-au terminat de reparat 
roțile pentru udat.

Au terminat însămînțările din prima epocă
in regiunea Oradea zăpada 

s-a topit și pămîntul s-a zvm- 
tat mai iute parcă decît în alte 
regizni. Aceasta a însemnat ve
nirea primăverii și a const'tuit 
semnalul începerii lucrărilor a- 
grieole. Și oamenii de aici, mun 
cltori dm gospodăriile de stat, 
colectiviști, întovărășiți, țărani 
muncitori cu gospodăriile indi
viduale și-au pregătit din timp 
mașinile uneltele și săm'nța 
pent'u această luptă, care nu 
trebuia să dureze mai mult de
cît două-trei zile.

Așa s-au petrecut lucrurile tn

raionul Oradea, unde semănătu
rile din prima epocă sînt pe 
sfîrșlte șl chiar multe gospo
dării agricole colec.ive le-au și 
terminat

De pildă, membri, gospodăriei 
agricole colective „Brainer Bela" 
au terminat semănăturile epocii 
a I-a încă de la 16 martie, în- 
sămînțînd 2,72 hectare cu grîu 
de primăvară. 10 hectare cu orz. 
10 hectare cu ovăz, 8 hectare 
cu floarea soarelui și 4 hectare 
cu mazăre numai în 3 zile.

De asemenea și colectiviștii 
din gospodăriile agricole colec

tive „Gheorghe Doja“, „Drumul 
lui Lenin“ și, „Lupta pent’u 
pace’’ din Velenta, care a j semă
nat grîul de primăvară și orzul 
în rînduri încrucișate, și-au 
terminat insămînțările epocii a 
I-a,

Și ca aceste gospodării, sînt 
multe în raionul Oradea.

Aceasta s-a făcut prin faptul 
că mașinile și uneltele au fost 
reparate la timp, iar sămî.nța 
condiționată și tratată. Termi
narea semănăturilor în aceste 
gospodării se datorește și fap
tului că comuniștii și utemiștii

au fost și sînt în primele rîn
duri, mobilizînd toate fer,ele 
pentru însămînțări.

Cu astfel de oameni cum sînt 
comuniști’ Naghi Ladislau și 
David Enich u sau utemiș'îl 
Chirci Adalbert, Chereceni Iosif, 
Naghi Paul sau tlnărul briga
dier .Oprea Nicolae, care au 
muncii cu rîvnă la însămînțări, 
se mlndresc cu adevărat colec
tiviștii din gospodăriile agricole 
colective „Brainer Bela”, „Ghecir. 
ghe Doja" și „Lupta pentru 
pace“4
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In luptă pentru folosirea 
rezervelor interne

Și organizarea muncii 
este o importantă rezervă internă

Scrisoare către redacțieUnele probleme ale romanului „Bietul Ioanide”
In fața uzinei noastre au stat încă din 

primele zile ale anului 1953 sarcini mari, în
deplinirea lor cerea din partea muncitorilor 
eforturi sporite în producție, o temeinică or
ganizare a muțicli și o intensă activitate în 
vederea aplicării și extinderii metodelor îna
intate de lucru.

in acea perioadă. Ia noi se simțea lipsa 
de organizare a locului de muncă în secții 
și ateliere. De multe ori nu eram aprovizio
nați cu materialele necesare sau ne lipseau 
unele scule de care aveam nevoie pentru buna 
desfășurare a procesului de producție. Una 
din cauzele principale care ne îngreuna mun
ca, era deci și slaba organizare a locurilor 
de muncă. I

Toate acesteia cereau luarea de măsuri 
imediate, menite să contribuie la realizarea 
sarcinilor de plan. Tineretul din uzina noa
stră îndrumat de către comitetul organizației 
de bază U T.M., a desfășurat o muncă p'ină 
de nvînt, în vederea realizării sarcinilor ce ne 
reveneau și a lichidării deficiențelor ce exis
tau în procesul de producție.

Experiența bogată de lucru a muncitori 
lor sovietici, ne-a ajutat să descoperim și 
să folosim la maximum rezervele interne, 
să tăcem inovații și să pornim noi ini
țiative.

Înainte de a trece să arăt rezultatele 
care le-am obținut, consider necesar 
vorbesc despre factorii principali care 
stat la baza obținerii acestor rezultate.

Era prin luna aprilie a anului trecut, 
neretul din fabrica noastră muncea cu avînt 
sporit pentru realizarea sarcinilor ce-i reve
neau, însă în munca sa mat întîmpina o 
serie de greutăți. In fiecare zi noi pierdeam 
timp prețios cu pregătirea mașinilor, cu 
aranjarea sculelor șl aprovizionarea cu ma
terialele care ne trebuiau în cursul acelei 
zile. După un studiu temeinic al cauzelor 
acestor deficiențe, cu ajutorul metodei Vo
roșin, 
..Pentru 
muncă" 
noastre

Îmi
le mai, cînd noi, strungarii din secția 920 
care lucram în schimbul întîi, am primit ves
tea că din cadrul secției noastre va porni 
o nouă inițiativă care va duce la înlăturarea 
lipsurilor existente, la creșterea producției și 
productivității muncii și la reducerea prețu
lui de cost.

Membrii brigăzii nr. 2 pe care o condu
ceam, au așteptat cu nerăbdare ora cînd 
era fixat mitingul în cadrul căruia trebuia 
să se vorbească despre ndua inițiativă.

La acest miting s-a explicat pe larg în 
ce constă inițiativa pentru cel mai curat 
și organizat loc de muncă și rezultatele-ce 
se pot obține în urma aplicării ei, ca: lichi
darea timpilor morți din producție care se 
pierd cu aranjarea și pregătirea locurilor de 
muncă, reducerea procentajului de rebuturi 
și îmbunătățirea calității produselor.

Entuziasmați de această inițiativă, strun
garii, frezorii și rectificatorii uzinei „Stea
gul Roșu" au făcut chiar în aceeași zi de
monstrații practice la locul de muncă. Am 
văzut că se pot obține rezultate mult mai 
însemnate, față de cele dobîndite pînă atunci.

A doua zi, noi, membrii brigăzii nr. 2 de 
ta atelierul 924 am venit mai înainte de în- 

• ceperea lucrului cu 10—15 minute, in acest 
timp, am ascuțit cuțitele, am curățat șpanul 
din jurul strungurilor, am adunat, într-un loc 
special unde nu ne mai împiedicau în timpul 
lucrului, materialele ce se găseau aruncate 
prip atelier. Tot în acest timp ne-am apro
vizionat și cu materiale necesare pentru 
acea zi.

La ora 7 cînd sirena uzinelor a dat 
naiul de 
pregătiți

Am așteptat cu mare nerăbdare sfîrșitul 
acelei zile de lucru și eram curioși să vedem 
rezultatele. La sfîrșit ne-am adunat într-o 
consfătuire de producție unde am făcut bilan
țul realizărilor obținute. Mare ne-a fost 
bucuria cînd am văzut că noi depășisem 
norma în medie pe întreaga brigadă, cu 35 
la sută.

De-abia atunci ne-am putut da seama cît 
de important este să-ti organizezi din timp comunist Dan Ște- 

atenție cauza lipsei 
Intr-una din zile el

am reușit să pornim inițiativa 
ce! mai curat șl organizat ioc de 
care a constituit cheia succeselor 
de mai tîrziu.
amintesc de dimineața acelei zile

locul de muncă și să folosești din plin cele 
480 de minute.

Era de-abla începutul. Mal aveam multe 
greutăți de întîmpinat. In dulapurile noas
tre, sculele nu erau așezate în ordine ceea ce 
făcea ca noi să pierdem timp pînă găseam 
o sculă necesară. De asemenea mai pierdeam 
minute prețioase de lucru cu ascuțitul cuți
telor.

Lucrînd în cadrul acțiunii pentru cel mai 
curat și organizat loc de muncă, noi am reu
șit să lichidăm în întregime lipsurile și să 
obținem succese de seamă, contribuind ast
fel din plin la îmbunătățirea calității pro
duselor și la creșterea producției și produc
tivității muncii.

Faptele pe care am să le arăt mal jos, 
vorbesc despre rezultatele ce le.am obținut. 
De exemplu, în luna mal cînd am început să 
lucrăm după această inițiativă, am depășit 
norma cu 35 la sută, iar procentajul slabei 
calități a produselor l-am redus la 3,5 la 
sută. Numai după 4 luni de la aplicarea 
acestei ,inițiative, noi am reușit să ne depă
șim normele cu 65 la sută, iar procentajul 
slabei calități a produselor să fie redus de 
la 3,5 lq 1 la sută.

Pentru munca depusă în vederea îndepli
nirii sarcinilor de producție, în cinstea zi
lei de 7 Noembrie brigada noastră a primit 
titlul de brigadă de calitate.

La numai cîteva luni după aceea, noi am 
redus procentajul de rebuturi la 0,03 la sută 
și ne-am depășit zilnic normele cu 118 la 
sută.

La obținerea acestor succese,
efectiv l-am primit din partea comuniștilor 
Dan Ștefan și Toramboli Adelmo și a mais
trului șef. utemistul Tîrtoabă Ion.

Am să arăt unul dintre nenumăratele as
pecte ale ajutorului practic, pe care l-am 
primit din partea comuniștilor. Aceasta s-a 
întîmplat în primele zile de aplicare a ini
țiativei. In ateliere se simțea lipsa unor 
scule. De exemplu, la strunjirea pieselor pen
tru rulmenți, aveam nevoie de niște dispo- 
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un sprijin

începerea lucrului noi eram 
și am pornit mașinile.

sem- 
deja

zitive cu bucșe sensibile, în care se prind 
piesele. Aceste dispozitive funcționau cu aju
torul unor dornuri, care serveau la strîngerea 
și slăbirea pieselor. In magazie, aceste 
dornuri lipseau șt eram puși în situația să 
nu ne putem îndeplini sarcinile de plan.

Problema aceasta ne frămînta pe toți cei 
de la secția strungărie, însă nu găseam so
luția de rezolvare.

Cîtva timp, maistrul 
ian a studiat cu multă 
acestor scule din secție,
a intrat foarte bucuros în secție, spunînd :

— Băieți acum am găsit soluția. Nu voin 
mai duce lipsa de dornuri pentru că ni le vom 
confecționa singuri, 
mînă două dornuri 
cele vechi, pe care 
Din această zi.
de vreo cheie sau un dorn nu mai așteptam să 
luăm de la magazie, ci ni le confecționam 
singuri din diferite materiale nefolositoare. 
In felul acesta noi am reușit să ne procu
răm sculele necesare

Buna organizare a locului de muncă 
după inițiativa „Pentru cel mai curat și 
organizat loc de murjeă", a dus la îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de producție, atît 
pe sectoare, cît și pe întreaga secție.

Rezultatele obținute în urma aplicării a- 
cestei inițiative, ne-au făcut să cunoaștem 
mai temeinic cît de prețioase sînt cîteva 
minute pierdute din timpul de lucru

De pildă, un strungar era nevoit să între
rupă lucrul de 2—3 ori pe zi cite 3—4 
minute pentru aducerea materialelor și 
ascuțirea cuțitelor. Și, cu alte întreruperi el 
pierdea pe zi un timp în care dacă ar 
lucrat efectiv, ar îi putut strunjl 20 Inele 
rulmenți la o singură operație.

Deci organlzîndu-ne temeinic locurile 
muncă noi, cei 10 membri ai brigăzii nr. 2 
am reușit să cîștigăm zilnic 10 ore de lucru, 
timp în care acum putem să strunjim 200 
de inele pentru rulmenți peste normă. Fo
losirea din plin a celor 480 minute de lu
cru a dus la obținerea unor rezultate bune 
în munca brigăzii.

Multe am învățat din experiența de lucru 
a muncitorilor sovietici, Valentina Hrisanova, 
Bîcov, Bortchevici și Voroșin, pe marginea 
căreia noi am pornit prețioasa inițiativă.

Organizarea locului de muncă așa cum 
ne-au dovedit rezultatele obținute constituie 
una din principalele rezerve interne ale 
secției noastre.

Anul acesta, în fața noastră stau sarcini 
deosebite. Descoperirea și folosirea rezerve
lor interne și îmbunătățirea calității produ
selor constituie principala 
noastră. Pentru aceasta, noi 
intensă cu fiecare muncitor 
nic. în vederea aplicării și extinderii înain
tatelor metode de muncă sovietice și ne preo
cupăm în permanență pentru descoperirea a 
noi forme de lucru, care să contribuie efec
tiv la îndeplinirea sarcinilor de plan.

Fabricile și uzinele din patria noastră au 
nevoie de mai multe mașini. Creșterea pro
ducției de mașini depinde în mare măsură și 
de felul în care noi asigurăm cu piesele ne
cesare confecționarea acestora.

Luptînd pentru descoperirea și folosirea 
rezervelor interne ale uzinei noi vom reuși 
să dăm rulmenți cît mai mulți și de calitate 
superioară, întreprinderilor patriei noastre.

Uitați-vă I El avea în 
recondiționate dintre 

noi nu le mai foloseam, 
ori de cite ori aveam nevoie

fi 
de

de

preocupare a 
ducem o muncă 
tînăr sau vîrst-

DAVID NICOLAE 
strungar fruntaș la uzinele 

„Steagul Roșu" 
din Orașul Stalin

din 
al

însemnări 
registrul inventar 
unei cooperative 

sătești

Din nou printre fruntași

kg. 
pentru balot, 1.300 kg. sodă caustică, 
găleți galvanizate pentru apă, 1 600 bu- 
țiglă, 25 metri cubi cherestea precum și 
însemnate cantități de zahăr, pește, sa-

GALAȚI (de Ia corespondentul nostru 
lancu Trifan).

Am în față registrul de Intrare al coopera
tivei de consum din comuna Mărtlnești re
giunea Galați.

Pentru un ochi ce-ar privi la suprafață ci
frele și datele așternute în el, n-ar spune 
prea multe, însă dacă le privești în semnifi
cația lor ele lasă sâ se întrevadă limpede 
grija pe care regimul democrat-popular o 
poartă țărănimii muncitoare. Sînt adunate 
aici facturi'e mărfurilor intrate și 'distribui
te prin cooperativă țărănimii muncitoare 
■ lin această comună, pe ultimele 3 luni ale 
inului 1953.
•In carnet in’-om notat numai cîteva din 

de: 1.219 m. sihir, 1.213 m. pînză, 1007 ni. 
Parchet. 923 m. stambă. 651 m. stofă pentru 
lodene. 178 m finet, 180 kg bumbac... Și 
șirul însemnărilor cu date de acest fel ar fi 
putut continua.

Pe lîngă produsele textile. Intrate spre 
vlnzare, cooperativa a primit însemnate can
tități de produse de tot felul. Am ascul
tat cum mi-a vorbit cu entuziasm despre a 
ceste produse, contabilul cooperativei. Pe la 
el trecuseră doar toate facturile: 900 
fier 
180 
câți 
alte
re etc...

Am intîlnit în scriptele cooperativei din 
Mărtlnești și fapte ca. cele întâmplate în ma
joritatea cooperativelor sătești din țara noas
tră. Țăranul muncitor Ștefan Dragostin — 
de pildă — după ce și-a oprit pentru nevoile 
gospodăriei cantitatea de grîu necesară, a 
valorificat prin cooperativă 80 kg. grîu. Co
lectivistul Ilie Bălescu valnrlficînd de ase
menea prin cooperativă grîu. a primit în 
schimb stelă pentru palton... Asemenea lu
cruri pot fi întâlnite de altfel destul de des 
in registrele cooperativei sătești din comuna 
Părtinești.

înainte de a pleca, contabilul cooperativei 
lin Mărtitiești, nu a uitat să mă întrebe :

— Poate dorești să știi și ce am primit în 
primele zile ale anului 1954 ? Apoi, sigur pe 
sine întoarse cîteva file și mă pofti să-mi 
notez : 187 m barchet, 697 m pînză, 369 m. 
stambă. 453 kg. bumbac, 200 kg. sodă caus
tică.

La despărțire nu a uitat însă să-mi vor
bească despre faptul că la cooperativa lor. în 
irma Hotărîrilor partidului și guvernului 
nostru sosesc zi de zi tot mai multe și, tot 
mai variate produse, care satisfac în mare 
măsură cerințele țărănimii muncitoare.

Scînteia tmsretului“
Pag. 2-a 20 martie 1954

Pop Teodor împinse ușa grea de fier șl 
păși în holul facultății. Aiuns lîngă bi
roul de la intrare, privirile 
asupra unui plic: „Către 
din anul [1 Facultatea de 
București — R.P.R."

Luînd scrisoarea, Pop sui 
tele de marmoră și Intră apoi într-o 6ală 
unde cîțlva tineri stăteau de vorbă.

Sosirea lui Teodor, care flutura zîmbind 
o scrisoare le atrase atenția.

— De la cine e ? au întrebat colegii.
— E din Uniunea Sovietică de la Du

mitru Elena... Studenții și-au amintit a- 
tunci de o tînără slăbuță, dar cu o mare 
putere de muncă, colegă din anul trecut, 
care acum învăța la Leningrad, unde era 
o studentă fruntașă.

Ea le scria:
„Drugii mei colegi 
De-o(t ști cit de 

'at veștile sosite de 
recitesc scrisoarea voastră, îmi 
lese ce efect pozitiv a avut asupra mea, 
cînd am primit-o în plină sesiune de 
examene. Mi a dat atîta putere, atît en
tuziasm l Totuși, nu infeleg de ce nu 
rni-aft vvbit despre grupă! Se mai men
ține și acum la voi tradiția de 
fruntașă"?

Neli. cum 
București, le-a mai scris despre 
care s-a pregătit pentru examene.

„Inteleg/'ti prieteni, nu există „secret" 
în felul ue a învăța, cum nu-există „re
țete" Studiul individual este temelia a- 
stmilării materiei. Fără el, niciodată nu-fi 
vei însuși o cultură temeinică Cît despre 
altele, noi ducem aci o viată minunată 
In timpul liber facem sport, mergem la 
concerte, vizităm 
riile grupei sînt 
brii în parte. In 
fel e?“

In sală se făcu 
lae, organizatorul 
smead la față întrerupse însă tăcerea.

— Nu-i mal putem scrie că am rămas 
tot grupă fruntașă...

— Intr-adevăr, adăugă Cirumberg So
rel. Deși cinci dintre noi au trecut toate 
examenele cu „foarte bine", alții din gru
pă au luat însă „suficient" sau chiar au 
căzut la examene. Acest fapt arată că gru
pa nu i-a ajutat îndeajuns pe acești to
varăși De aceea, chiar de la începutul se
mestrului II, acei dintre noi care sînt 
fruntași la învățătură, trebuie să-l ajute 
pe cei rămași în urmă. De asemenea, cred 
că conducerea grupei trebuie neapărat să 
se intereseze de mediu' și condițiile în 
care învață și trăiesc membrii grupei.

Nistoț Octavian dădea semne de nerăb
dare .

— Dacă ne gîndim bine, putem găsi 
cauzele Insucceselor la examene, a unora 
dintre membrii grupei.

De ce Ermina Vasilescu s-a prezentat 
slab la examene? Eu cred că ea s-a culcat 
pe laurii victoriei. Dacă anul trecut în
văța foarte bine, în acest semestru însă 
nu s-a mai pregătit zi de zi Spera că 
totul va merge de li sine. Rezultatele 
s-au văzut la examene.

Iar dacă analizăm rezultatele obținute 
de tovarășa Istvan Laurenția, care sînt 
d« asemenea slabe, vom vedea'că ea nu a 

știut să-și planifice riguros timpul liber

I se opriră 
grupa 109, 
Filozofie —

grăbit trep-

/
mult m-ati nucu

la voi l Acum, cînd 
amin-

grupă

o numeam colegii el din 
felul în

muzee. La noi, bucu- 
bucurtile fiecărui mm- 
grupa voastră tot la

liniște. Stratone Nico- 
grupei, un tînăr

4»

șl să studieze cu răbdare. Ea a făcut rău 
că nu a cerut din timp ajutorul grupei...

La sfîrșitul scurtei lor consfătuiri au 
hotărît cu toții, ca pentru început, grupa 
să se pregătească seiios pentru prlmu! 
seminar de la marxism de pe semestrul 
il.

★
Umbrele serii s-au lăsat peste oraș. In 

biblioteca Facultății de Filozofie s-au a- 
prins luminile. Aplecate deasupra unei 
mese de studiu, cele două prietene
Diacu Mioara și Istvan Laurenția, citeau 
cu atenție articolul „Răspuns tovarășilor 
colhoznici" scris de I. V. Stalin în 1930. 
In față, caietele de conspecte la marxism 
erau pline cu scrisul mărunt al fetelor.

Deodată, lstvan Laurenția se aplecă 
către prietena sa și o întrebă :

— Mioara 1 
dreptate ?

— Eu cred că 
drie și orgoliu 
mare, dar ușor 
cealaltă. Eu cred că tu ești orgolioasă.

— Nu 1 Eu nu vreau să mă creadă in
capabilă 1

— Nimeni nu s-a gîndit măcar la așa 
ceva, Lori. Te-au criticați înțelegi? Dacă 
te-au criticat. înseamnă că grupa are 
credere în forța, în capacitatea ta 
muncă.

După aceasta au început din nou 
studieze

Cînd lstvan Laurențiu citi că „Esenția. 
Iul este aci să ai curajul de a-ți recu
noaște greșelile și să găsești în time 
puterea de a le lichida în timpul cel mai 
scurt", ea adaugă liniștită : îmi dau sea
ma că am greșit, dar mi-e greu să recu
nosc față de alții... De-aș avea puterea 
aceasta... Și lstvan Laurenția continuă să 
citească mai departe.

★
Ziua mult așteptată de membrii gru 

pei 109, veni odată cu fulgii mari de nea, 
care pluteau nestînjeniți în văzduh. In 
sală, conferențiarul Felecki era ascultat 
cu atenție :

— Subiectul seminarului nostru 
astăzi este socializarea agriculturii...

Discuțiile au început 1 Poate ca nici
odată, grupa a participat cu mult interes 
la ele.

Vasilescu Ermina a răspuns clar de ce 
a fost necesară colectivizarea agricul
turii în U.R.S.S. Șl alți studenți au răs
puns foarte bine.

Cînd s-au terminat orele, Nistor Octa
vian comunică colegilor săi :

— V-am pregătit o surpriză 1 Scoase 
apoi de sub haină un caiet, învelit în 
hîrtie albă, pe care scria cu litere aurite: 

„Jurnalul grupei 109".
— In acest caiet vom trece de acum 

înainte, 
noastie, toată viața noastră 1

Nistor a notat apoi în jurnal: „Grupa 
109 a început să-și trăiască

După aceea conferențiarul 
dorința să adauge ceva în 
El a scris :

„Felicit grupa 109 pentru 
succes 1“

Grupa era din nou printre

Spune-mi sincer, au ei

au! Vezi, Lori, între mîn. 
este o diferență foarte 
poți cădea din prima în

în
de

să

toate bucuriile și necazurile

fruntași.
H. COSTESCU

Romanul „Bietul Ioanide", al academicia
nului G. Călinescu — pe care l-am citit de 
curînd —mi-a pus în față o seamă de pro
bleme, de întrebări; care cred că ar merita să 
fie-limpezite pînă la capăt. Deoarece părerile 
mele sînt împărtășite și de mulți alți stu
denți am socotit folositor să mă adresez zia
rului in această chestiune.

Deși cronicile literare apărute pînă acum 
au atins unele din problemele despre care 
vreau să vorbesc, explicațiile criticilor lite
rari nu răspund pe de-a-ntregul și clar la 
întrebările firești ale oricărui cititor. Îndeo
sebi articolul desp'e „Bietul .Ioanide" publi
cat în „Contemporanul" scris de tov Silvian 
losifescu — a- ocolit într-un mod delicat 
„punctele nevralgice" ale cărții fără a ex
prima o părbre Drecisă.

Acțiunea romanului „Bietul Ioanide" se 
desfășoară în perioada politicii de fascizare 
ia țării, cînd monarhia șl partidele „istorice" 
instaurau jugul hitlerist și pregăteau intrarea 
țării noastre in război alături de Germania 
hitleristă, împotriva Uniunii Sovietic» Aca
demicianul G. Călinescu a adus îna ntea ci
titorului lumea intelectualității burgheze din 
acea vreme, o lume de suflete ruinate, veș
tede, descompuse moralicește. In roman prind 
viață 
tății 
meni 
la veșnica goană după satisfacerea interese
lor personale. Sentimentele umane au murit 
în ei, fiind înlocuite cu masca, manierismul 
șl poza de circumstanță. Zugrăvind toate a- 
ceste figuri dezgustătoare, autorul a reliefat 
cu ascuțime trăsăturile caracteristice ale in
telectualului burghez, individualist, filistin, 
incapabil de a crea opere trainice, de a con
tribui la dezvoltarea culturii, gata la orice 
pentru a fi pe placul claselor stăpînitoare, 
pentru ia-și asigura propriul huzur.

In cercul 
trefiațl de 
piincipal al 
încearcă să 
construirea unei grandioase cetăți utopice. In 
timp ce Pomponescu — un alt perso
naj din carte — „se conforma orbește o- 
piniei șefului său de partid'Lajungtnd pe a- 
cest drum și ministru, Ioanide nu numai că 
e în afara oricărui partid, dar în domeniul 
politicii 
Drumul 
luție in 
este de.
rea de
tățlle vremii sale, 
său se zdruncină treptat și scriitorul 
țează perspectiva că Ioanide va înțelege gre
șeala sa fundamentală.

Aceste calități însemnate ale romanului — 
și altele în plus — au fost subliniate în ar
ticolele apărute. Nu voi insista deci.

Cred însă că, prețuind meritele romanului, 
ar fi greșit să fie trecute cu vederea lipsurile 
sale serioase.

Gîndiridu-mă la anii în care se petrece ac
țiunea din „Bietul Ioanide" cred că imaginea 
generală pe care o dă cartea e limitată, uni
laterală Academicianul George Călinescu 
prezintă numai tipuri negative, numai o inte
lectualitate decăzută, coaptă pentru fascizare, 
șl care îmbrățișează fascismul.

Este oare tipic pentru realitățile din țara 
noastră in anii 1939—1940 să redai 
ceastă categorie de intelectuali ?

Este adevărat că în conducerea 
lor așa zis „culturale" se găseau 
.oameni Gaittany sau legionari ca hm 
Munteanu, că în această epocă existau 
„esteți puri" șt intelectuali apolitici ca loa- 
nlde ; o parte din aceștia optau pentru fas
cism devenind slujbași credincioși ai hitleris- 
mului.

Dar este tot atît de adevărat că Intelec-

vreme, o lume de suflete ruinate, veș-

o serie de tipuri din „crema" soc.le- 
burgheze, tot felul de pretinși oa- 
de cultură ale căror preocupări se reduc

unor asemenea Intelectuali „pu- 
mltură" se mișcă personajul 
cărții: arhitectul Ioanide, care 
se situeze deasupra lor, visînd

este un Ignorant prin excelență, 
parcurs de Ioanide, întreaga sa evo- 
paginile cărții pune în lumină cît 
periculoasă pentru un creator rupe- 
viiația socială, depărtarea de reali- 

Platforma apolitismului 
schi-

num-ai a-

instttuții- 
pe atunci

t

tuall progresiști, profesori și studențl, scrii
tori șl ziariști cinstiți, se împotriveau atunci 
într-un fel sau altul acțiunilor de fascizare 
a țării. Aceștia nu reprezentau oare o forță 
socială de care trebuie să se țină seama 
atunci cînd e vorba de oglindirea artistică 
realistă a lumii intelectualității din Romînia 
înaintea1 celui de al doilea război mondial?

Intelectualii burghezi din „Bietul Ioanide" 
sînt departe de a Ti înfățișați în conflict cu 
intelectualii progresiști, democrați,
— care fără îndoială că au existat, 
te face să pierzi din vedere tocmai 
era esențial pentru anii de oare se 
cartea ; lupta ascuțită dintre forțele 
siste și cele reacționare, luptă ce se dădea și 
in sînul intelectualității. Mi se pare surprin
zător faptol că tovarășul Silvi.au losifescu, în 
cronica sa din .„Contemporanul", motivează 
absența din roman a intelectualilor revolu
ționari de felul lu: Sahia — cum zice dînsul
— prin aceea că lumea lui Suflețel și Guli- 
mănescu, a intelectualTor retrograzi, era 
ruptă, despărțită de lumea intelectua'ității 
progresiste. Dar aceste două intelectualități 
nu erau despărțite prlntr-un zid chinez.es:; 
între ele exista un conflict, se ducea o luptă. 
Apucăturile lui Suflețel, Pomponescu, Iliagi- 
enuș, Gulimănescu și chiar apolitismul lui 
Ioanide erau oare departe de a constitui o 
oroblemă pentru cealaltă parte a intelectua
lității ?

Obiectivitatea scriitorului realist constă în 
înfățișarea lucidă, ascuțită, a contradicțiilor 
vieții sociale, a luptei între ceea ce e nou și 
va birui și ceea ce e vechi și sortit pieirii, în 
sublinierea conștientă — prin liniile mari ale 
operei ca și prin fiecare amănunt — a tendin
țelor obiective de dezvoltare a realității, pen
tru a reliefa astfel cu plinătate esența feno
menului social-istortc dat Nu cred că o ast
fel de imagine obiectivă a intelectualității se 
desprinde din „Bietul Ioanide". Dînd o pa'te 
a intelectualilor—caresînt zugrăviți complex 
și veridic — drept întreaga Intelectualitate, 
limitîndu-și cîmpul de observație doar asupra 
acelor oameni de cultură care s-au vîndut 
fascismului sau au încercat să-l ignore, scri
itorul n-a reușit să fie obiectiv ci, după păre
rea mea, a fost obiectivist.

Cred că din carte se vede aceeași poziție 
șl în felul cum sînt oglindite fascizarea țării, 
fărădelegile bandelor huliganice legionare, de 
tipul „Gărzii de fier", care au acționat ca 
dușmani odioși ai poporului muncitor. „Miș
carea" fascistă a cărei activitate e într-o mă
sură demas.'ată de scriitor prin dezvăluirea 
demagogiei ei josnice, a disprețului față de 
cultură, a fanfaronadei șl a lipsei de conști
ință umană a legionarilor, apare totuși în 
ansamblul romanului într-o lumină dulceagă 
aș zice, care- face să fie umbrite trăsăturile 
cele mai hîde și respingătoare ale „mișcării", 
fără să inspire ură și mai aprinsă împotriva 
criminalilor aflați în solda hitleristă. In a- 
ceastă privință este grăitor că provocărilor 
șl actelor de intimidare puse la oale de „miș
care" li se opun în acțiunea romanului numai 
siguranța regală șt poliția. S-ar părea că 
aceștia sint singurii dușmani ai legionarilor.

■ Restul personajelor sau tremură de frica 
„mișcării", se îmbolnăvesc și intră în spital 
ca Suflețel, sau se fac executori ai dispozi
țiilor acesteia ca Gaittany, sau rur și sim
plu o privesc cu indiferență ca Ioanide Ce 
era oare esențial pentru romancier : să-și 
îndrepte focul spre „conflictul" între „miș
care" și dictatura regală ('are după cum se 
știa era menit 6ă mascheze interesele „supe
rioare" ale cercurilor capitaliste din țară și 
de peste hotare), sau spre lupta ascuțită, 
reală, dintre forțele patriotice democrate și 
legionari — exponenți ai burgheziei reacțio
nare ?

Atît pentru dictatura regală șl guvernul 
său, cît și pentru mișcarea legionară, exista 
un dușman comun : clasa muncitoare, parti
dul comunist, forțele democratice. Și nu doar 
odată, cu toată cearta apiarentă, guvernul re-

cinstiți 
Aceasta 
ceea ce 

ocupă 
progre-

gelul, partidele „istorice" au sprijinit mișca
rea legionară în încercările ei de distrugere 
a forțelor cu adevărat patriotice.

Legionarii — pe care îi cunoaștem în carte
— fac simple notări despre comuniști, nu-i 
pomenesc nicodată cu ură, ca și cînd n-ar 
avea nimi: cu ei. Deși drumul organizațiilor 
fasciste din Romînia a fost presărat la tot 
pasul cu crime, jafuri, pogromuri șl schin
giuiri, în „Bietul Ioanide" legionarii se 
mulțumesc mai mult cu simple procesiuni re
ligioase nocturne, cu ample filozofări justi
ficative, cu un „neintenționat" omor menit 
să intimideze. Ei sînt propagatori ai urii 
față de om și cultură dar fac îndeosebi de
clarații „doctrinare" ; or, „Garda de fier' 
folosea — ca toate grupările h'tleriste — 
înainte sau după „argumentarea" filozofică
— „argumentul" suprem și fără greș: pum
nalul și revolverul.

In jurnalul lui Tudorel Ioanide fiul arhi
tectului, se exprimă cu virulență concepția 
antiumană, anticulturală a legionarismului, 
fără ca această concepție să fie combătută 
cu tărie în roman cum ar fi fost necesar. 
Justificarea filozofică a legionarismului cu
prinsă în paginile jurnalului și rămasă ne
combătută contribuie tocmai la umbrirea " 
diluarea demascării „mișcării" care e tratată 
cu o anumită doză de „apă de trandafiri". In 
apolitismul său Ioanide nu poate și nici n-ar 
fi putut înțelege pericolul fascismului. Nici 
altul dintre personajele pare apar în carte 
nu putea face critica Jegionarisrhului. Și fiind, 
că lipsește poziția hotărîtă a autorului, 
mișcarea fascistă apare în carte doar prin op
tica burgheză a unui Gulimănescu, Suflețel 
ori Pomponescu, prin apolitismul lui Ioanide. 
Rămîne astfel necondamnat adevăratul as- ■ 
pect al fascismului, esența lui.

In sfîrșit, vreau să ridic și o altă proble
mă peste oare cred că criticii literari au tre
cut destul de ușor. Este vorba de limba în 
oare este scris romanul.

In carte abundă fără temei cuvinte livrești 
cu circulație restrînsă, cele mai multe „de 
import", care nu sint de natură să transmi
tă în chip viguros și reliefat ideile și senti
mentele autorului. îmbogățirea limbii Fte- 
rare cred că se poate realiza pe baza 
limbii vii a poporului și nu introdueîndu-se 
arbitrar nenumărate cuvinte străine care nu 
sînt în firea vorbirii noastre și care sună fals, 
strident: anxietate, mefianță, mansuetudine, 
intruvabil, maleficiu, reluctant, onctuos, felo
nie, obsecvios, paroxistic etc., etc. E limpede 
unde poate duce combinarea In fraze a aces
tui vocabular : propozițiuni și fraze ermetice, 
al căror sens e greu să-l pătrunzi din-tr-odată. 
Istă de exemplu o frază pe care o 
caracteristică pentru chipul în care 
nată șl anchilozată în multe părți 
manului: „Indolenta avea gesturile
se și o anume voluptate rece, care sublima 
amplexiun'le de noțiunea prea materială a 
cărnii, lăsînd totuși o senzație de pondera
bil".

Limba romînă are bogate posibilități de 
exprimare și cred că academicianul George 
Călinescu ar fi putut folosi mai mult limba 
vie, vorbită, dezvoltînd-o potrivit firii ei, de- 

. cît să facă apel la un limbaj greoi, cu ca- 

. racter livresc. Numai o limbă eferă șl preci- 
I să, mlăd'oasă și simplă, poate da posibilita- 
. tea redării literare realiste a vieții în nenu- 
■ mă ratele el asperte.

Acestea sînt cîteva din problemele despre 
i care aminteam la început. Desigur că despre 
, romanul „Bietul Ioanide" s-er putea discuta 
i multe lucruri. Tocmai de aceea cred că asupra 
- romanului „Bietul Ioanide" critica noastră 

literară ar trebui să-și spună cuvtntul mai 
1 amplu, dezbătînd pe larg problemele impor- 
i tante pe oare le ridică.
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Corespondenții, sezisează
Pentru sănătatea oamenilor 

muncii
Un tovarăș din regiunea Arad a fost tri

mis în iarna aceasta să-și îngrijească sănă
tatea la Sanatoriul balnear din Stațiunea 
Vatra Dornei

Observînd acolo unele deficiențe, el a scris 
ziarului. Corespondentul sezisa că alimen
tația ou este corespunzătoare, sanatoriul 
nu primește curentul electric necesar apara- 
telor medicale șl tratamentelor, că încălzi
rea sălilor 
dormitoare 
motive, ne 
aici nu pot 
și odihnă.

Ziarul nostru a sezisat organelor de re
sort această situație. Din răspunsul primit 
a reieșit că în urma sezisării juste a cores
pondentului, conducera sanatoriului a luat 
măsuri de înlăturare a lipsurilor.

Fiind pusă în funcțiune și cea de a doua 
cantină și organlzîndu-se o mai bună apro
vizionare cu alimente, masa s-a îmbunătățit.

In răspunsul trimis ziarului nostru se ara
tă că băile primesc curentul electric de la 
comb natul forestier „Bernath Andrei". Cu
rentul nu are o intensitate constantă, ceea ce 
dăunează aparatelor și implicit tratamente
lor. Pentru rezolvarea definitivă s-a cerut 
Ministerului Sănătății un generator electric.

Astfel stațiunea va avea curent electric 
propriu.

de așteptare la tratament și în 
este nesatisfăcătoare. Din aceste 
scrie el. oamenii muncii veniți 
beneficia din plin de tratamente

organele de stat iau măsuri
In încheiere se spune că au mal existat și 

alte Lpsurl în buna gospodărire a stațiunii, 
care cu prilejul analizei muncii pe anul 1953 
au fost scoase la iveală luîndu-se măsuri de 
îndreptare.

Atitudini necivilizate
Un corespondent al ziarului nostru ne-a 

scris că responsabilul restaurantului coope- 
ralivei din comuna Podu.Turcului raionul 
Zeletin, pe nume Covaci Constantin, are o 
atitudine nejustă față de consumatori El- se 
poartă necuviincios :u ei și îi protejează pe 
prietenii săi. Mai mult încă, el a ajuns chiar 
să bruscheze pe un muncitor care a venit să 
ia masa la acest restaurant.

Aceste fapte au fost sezisate organelor 
competente care ne-au răspuns că corespon
dentul a avut dreptate. Uniunea Raională a 
Cooperativelor de Aprovizionare și Desfacere 
Zeletin, a luat măsuri de înlăturare a lui 
Covaci Constantin din munca de responsabil 
al restaurantului.

lin protector al chiaburilor
„Sfaturilor populare — organe locale ale 

puterii de stat — le revine sarcina să apere 
interesele muncitorilor șl țăranilor munci
tori, să ducă o luptă susținută împotriva 
elementelor care pun piedici mersului nostru 
înainte. Insă nu toți salariații ce răspund 
de diferite munci în cadrul sfaturilor popu
lare își desfășoară astfel activitatea

șa și-a început scrisoarea un corespondent 
voluntar al ziarului nostru. Mai departe 
corespondentul arăta că ,,un caz concret în 
această privință este vicepreședintele sfatu
lui popular orășenesc Caracal care se fă
cuse prieten cu diferiți chiaburi și cărora le 
trecea cu vederea abaterile săvîirșite de ei. 
Acest vicepreședinte cu numele de Incros
natul Marin, a primit de la chiaburul Florea 
Ionescu o damigeana cu țuică, folosind pen
tru transportul ei de la chiabur pînă la el a- 
casă. pe tov. Gicu Ionescu, muncitor din ca
drul sfatului popular respectiv. Incrosnatul 
Marin făcuse chiaburului o serie de ccncesii 
în ceea ce privește neachitarea cotelor la 
timp.

Sezisate de această stare de lucruri, foru
rile competente au făcut cercetările necesa
re la fața locului. In urma constatărilor ni 
se răspunde că cele sezisate sînt exacte, că 
într-adevăr. Incrosnatul Marin, vice-președin- 
tele sfatului popular orășenesc Caracal avea 
legături cu chiaburii, favorizîndu-i în privin
ța neachitării cotelor ca și a efectuării în- 
sămînțărilor — așa cum a fost cazul chia
burilor Florea Ionescu și Pîslaru. Pe alți 
chiaburi, cum a fost cazul unchiului său, 
Mihail Incrosnatul, i-a scos de la categoria 
chiaburilor și i-a trecut în rîndul mijlocași
lor.

Pentru atitudinea lui dușmănoasă față de 
interesele oamenilor muncii, Incrosnatul Ma
rin a fost înlăturat din munca ce o deținea 
în cadrul sfatului popular din Caracal.
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Clubul întreprinde
rii sau instituției, este 
una dintre numeroa
sele posibilități pe 
care le au oamenii 
muncii de a-și petrece 
plăcut și cu folos 
timpul liber, studiind, 
citind opere literare, 
sau participtnd la 
diferite conferințe cu 
caracter educativ.

In fotografie : Mun
citori dela fabrica 
de tricotaje ,,Pavel 
Tcacenco" din Capi- 
fală, citind cărți și 
reviste în clubul între
prinderii.

Silvi.au
chinez.es


Viola U. T. M.Antrenarea tineretului la mărirea producției agricole In discuția conferinței D. T. M. a raionului Deta
Conferința organizației raionale U.T.M. 

Deta din regiunea Timișoara, a constituit 
un minunat prilej de analiză a activității 
organizațiilor U.T.M. sătești în lupta pentru 
îndeplinirea hotărîrilor partidului și guver
nului privitoare la ridicarea producției agri
cole vegetale și animale.

Comitetul raional U.T.M. îinsușlndu-și Ho- 
tăirile Plenarei din august a C.C. al P.M.R. 
și Hotărîrea Plenarei a X-a a C.C. al U.T.M. 
— a arătat darea de seamă — a dat o atenție 
deosebită muncii de întărire a organizațiilor 
U.T.M. sătești. In ultimul timp activiștii co
mitetului raional s-au preocupat în mod deo
sebit de îndrumarea organizațiilor U.T.M. 
din gospodăriile colective și întovărășirile 
agricole, ajutîndu-le să mobilizeze întregul 
tineret, sub conducerea organizațiilor de 
partid, la întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective și întovărăși
rilor agricole. In toate cele 74 organizații 
de bază U.T.M. din gospodăriile colective și 
întovărășirile agricole, s-au prelucrat amă
nunțit exp!icîndu-se pe înțelesul tinerilor 
măsurile partidului și guvernului în le
gătură cu creșterea continuă a producției de 
giîu, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr etc. 
și în legătură cu dezvoltarea șeptelulul șl 
ciețterea productivității lui.

In urma măsurilor luate de către comite
tul raional U.T.M., ajutat de către comitetul 
raional de partid, au crescut șl s-au întărit 
o serie de organizații de bază U.T-M- așa 
cum sînt de pildă cele din gospodăriile co
lective Ivanda, Giulvăz, Peckil Nou etc. 
Astăzi peste 370 de utemlști șl tineri membri 
ai gospodăriilor colective sînt fruntași în 
muncă. Exemplul utemlșillor Cremer Te
rezia, de la G.A.C. Peciul Nou, Glăvan Alex
andru și Glăvan Eftimie de la gospodăria 
colectivă Giulvăz, care împreună cu părin
ții lor au realizat peste 800 zile-muncă pen
tru care au primit la împărțirea venituri
lor 6200 kg. grîu, 1400 kg. orz, 4200 kg. po
rumb, 89 kg. ulei de floarea soarelui etc., 
este urmat din ce In ce de mai mulți tineri. 
Toate acestea se datoresc și muncii organi
zațiilor U.T.M. din aceste gospodării colec
tive care au crescut din punct de vedere po
litic, care au sădit în inima fiecărui ute- 
mist și tinăr dragostea față de gospodăria 
colectivă și i-au mobilizat la o activitate 
multilaterală. încă de la înființarea gospo
dăriei colective Giulvăz, în centrul atenției 
organizației de bază U.T.M. a stat antrena
rea întregului tineret în lupta pentru crește
rea producției de cereale la hectar, pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor. Utemișt:i 
și tinerii de la această gospodărie și-au în
sușit o serie de metode înaintate ale agri
culturii sovietice ca tasămînțatul în rînduri 
încrucișate, polenizarea artificială, ceea ce 
a dus la obținerea unei recolte bogate, la îm
bunătățirea smțitoare a condițiilor de trai 
ale colectiviștilor și prin aceasta,1a întărirea 
considerabilă a gospodăriei lor colective.

De exemplu, dacă la înființare această 
gospodărie colectivă nu avea nici un fel de 
animale, azi ea are o fermă zootehnică care 
numără 20 vaci, 10 scroafe de prăsilă, 76 
purcei, 113 oi, 47 miei și altele. La obține- 
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rea acestor rezultate un prețios ajutor 
dat și tineretul. In anul acesta ferma 
tehnică a gospodăriei se va înmulți cu 
500 păsări, 200 boboci de gîscă, încă 
vaci etc.

Pentru mărirea producției de cereale șt a
producției de animale, în anul acesta, comi
tetul raional a acordat o atenție deosebită 
celor 36 cursuri agrozootehnice existente în 
raion care cuprind numai tineri in număr 
de 1600. Cu ajutorul cunoștințelor zooteh
nice căpătate la aceste cursuri tinerii îngri
jitori de animale Rotaru Ion de la gospodă
ria colectivă Peciul Nou, Gherban Iullana. 
mulgătoare la G.A.S. Voiteni, Farkaș Ana 
crescătoare de porci de'.a G.A.S. Sculea 
etc., au obținut succese importante în creș
terea animalelor.

Atât darea de seamă cît șl discuțiile au 
subliniat ajutorul prețios pe care l-a acordat 
comitetul raional de partid creșterii și întă
ririi organizațiilor U.T.M. Comitetul raional 
de partid a analizat de mal multe ori în 
ședințele sale munca comitetului raional 
U.T.M. Organizațiile de partid, comuniștii

de la sate se ocupă cu mulltă grijă de 
educarea utemiștilor șl tinerilor. Asttel or
ganizațiile U.T.M. de la G.A.C. Foleni și 
Ivanda, organizația U.T.M. din comuna Je- 
bel și multe altele, în urma sprijinului pri
mit din partea organizațiilor de partid des
fășoară acum o activitate bogată și multi
laterală.

Cu toate acestea însă atît darea de seamă 
dar mal ales discuțiile au scos la iveală 
multe lipsuri destul de grave din activitatea 
vechiului comitet raional U.T-M. Deta.

Delegatul Sălcudeanu Ion dela S.M.T. 
Deta a arătat că darea de seamă dacă a 
reușit să oglindească într-un mod satisfă
cător realizările obținute, nu In aceeași mă
sură, s analizat șl cauzele llpsjrt >r. E 
a criticat biroul comitetului raional pent.-- 
faptul că nu s-a octapat îndeaproape de 
5.M.T. Deta care se af.ă doar la 500 metri 
depărtare „Tov. Chiteală Constantin șef-’, 
secției organizațiilor utemiste ș; tov. Giolo- 
pența Minai, prjm secretar ai comitetului ra 
lonal, în loc să vină in mijlocul tinerilor trac 
toriști — a spus vorbitorul — folosesc c 
legătură principală cu masele... telefonul'

Mulți dintre participanții la conferință a 
criticat cu tărie vechiul. comitet raional 
U.T3L pentru neglijența de care a dat do
vadă față de problema mobilizării tinerilor 
cu gospodării Individuale mici și mijlocii în 
munca de îndeplinire a hotărîrilor partidului 
și guvernului. Cu toate că Plenara din au
gust a C.C. al P-M.R. și Plenara a X-a a C.C. 
ai U.T.M. au atras atenția In mod deosebit a- 
supra aceste: probleme, comitetul raional 
U.T.M. nu a luat măsurile necesare pentru 
întărirea politico-organlzatorică a organiza
țiilor de bază U.T.M. din sectorul Individual 
al agriculturii.

Noul comitet raional — au arătat n:me- 
reși delegați — va trebui să privească cu 
toată seriozitatea sarcina întăririi munci! 
politice a organizațiilor U.T.M. din sectorul 
individual, în scopul antrenării tinerilor ță
rani muncitori cu gospodării mici și mijlocii 
la efectuarea în bune condițiuni a muncilor 
agricole de primăvară, pentru ridicarea pro
ducției la , hectar a cerealelor, a legumelor, 
a plantelor industriale. Trebuie întărită 
mutica de lămurire în rîndul tinerilor țărani 
muncitori asupra avantajelor dezvoltării 
creșterii animalelor șl asupra folosirii meto
delor înaintate pentru riulcarea productivi
tății șeptelulul.

In cuvîntul său tov. Mezin Nlcolae, pre
ședintele G.A.C. Giulvăz, a criticat comite
tul raional U.T.M. pentru faptul că nu s-a 
preocupat de răspîndirea metodelor înain
tate în agricultură, pentru că activiștii co
mitetului raional nu sînt temeinic instrui",i. 
pentru că mulți din ei nu cunosc probleme
le și din această cauză nu controlează și nu 
ajută în mod corespunzător activitatea orga
nizațiilor U.T.M. de ia sate.

Tov. Bărbulescu Florica din comuna Cea- 
cova a criticat cu asprime stilul de muncă 
al activistului Sîrbu Nico'.ae. „De cite cri 
vine în comună — a arătat vorbitoarea — 
tov. Sîrbu trimite instructoarele superioare 
de pionieri să se ocupe de organizațiile 
U.T.M. din satele care aparțin acestei co
mune, Iar el rămtae la centru. „Du-te acolo 
și ridică nivelul munci; organizație; U.T.M. 
din satul cutare, iar eu am să vin să con
trolez" așa obișnuiește să procedeze de ne
numărate ori tov. Sîrbu Nico’.ae. Oare așa 
trebuie să muncească un activist utemist ?

Vorbind despre stilul de muncă al comi
tetului muîți delegați au criticat cu asprime 
vechiul birou raional, care a încălcat prin
cipiul conducerii colective, care a manifes
tat tendințe de formalism în critică ți auto
critică, de înăbușire a criticii de jos.

Hotăririle adoptate de conferință, au pus 
în fața noului comitet raional sarcini Impor
tante, menite să ducă la o m bi'.lzare ș: mai 
intensă a u’.emiștltor șl tinerilor de a sate 
!n lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor parti
dului și guvernului ta ce privește creșterea 
producției de cereale și de animale în raio
nul Deta.

ISACOV SVETISLKV 
corespondentul „Setatei: t!n?-etuh:l“ 

pentru regiunea Timîșcara
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Sfat agrotehnic

Grăpatul arăturilor și semănăturilor 
făcute în toamnă

Sarcina principală a oamenilor muncii din 
agricultură este aceea de a spori continuu 
recoltele, în special la principalele plante de 
cultură cum sînt griul, porumbul, cartoful, 
și sfecla de zahăr.

Penlru realizarea acestui țel, țăranii mun
citori, tehnicienii și inginerii din agricultură 
trebuie să-și însușească temeinic și să pună 
în apucare metodele înaintate agrotehnice.

Prima grijă pe care trebuie s-o etbă țăra
nul muncitor primăvara, este aceea de a 
asigura apa în pămînL Se știe că fără apă 
în cantități îndestulătoare plantele nu po: 
crește și nu se pot dezvolta.

Anul acesa. rezerva de apă din pămtat 
poate fi asigurată, datorită cantităților neobiș
nuit de mari de zăpadă căzută la șfîrșitul 
Iernii, însă numai dacă se vor respecta pre
vederile Hotăriri: partidului și guvernului cu 
privire la pregătirea și executarea la timp și 
ta bune condiții a lucrărilor agricole dtn 
primăvara anului 1954. Pentru a se preta- 
tîmplna pierderea apei din pămint. Hotărîrea 
preveie : „grăpatul imediat după ce zăpada 
s-a topit și pămlntu! s-a zvintat, a! culturilor 
de toamnă și arăturilor, indiferent de data 

' cînd ele vor fi însămințate".
1 Care stat cauzele principale care determină 
pierderea ape> din pâmlnt ?

In primul rtnd scoarța csre se formează 
la suprafață datorită ploilor ți răpeziL A- 
ceastâ scoarță împiedică pătrunderea in pă- 
mint a ape: din ploi ți înlesnește evaporarea 
apei din ad’ncime.

!n al doilea rtad vMarfle puternice ți 
că Muri e dta primăvară. Știm ci la noi ta 
țară trecerea de îa iarnă la vară esîe bruscă, 
primăvara este scurtă, ta eenera! secetoasă, 
cu vtatari puternice ți nscaîe care măresc 
pierderea apei din pimtat

Btirtiierttle îaa țt ele din rămîrt rart 'X 
însemnate de apă. De Kulte ori. ele pot creț'e 
mai reoede decrt ptaatel» de cultrâ. răpta- 
du-ie acestora toată apa ș. taăbcțindts-le.

Acesta pierderi de apă se Înlătură prin 
grăpat Grăpatul de primăvară «sie cea mai 
de seanti măsură cane trebaie reec:-rst 
luată pentru îngrijirea aritorixr ț: •emă.nă- 
tarfler de toamrâ.

Pe arăturile de toameă rămase ta brazdă 
! crudă, grara sfărimi bctavarE. «ftaeeză 
terenul și meeîează crestele *raide‘>'r.

Prin gripat se recHzează la serrafața »o- 
lulu: un strat afinat care apără pămînta! de 
evaporați®. Aceasta pentru ca p-t-rri strat 
pămtatutai se usucă recede st Intre 
carea la socrafațâ a apei dr adit

La 0iMM de pr artu I al ară 
toamnă, trebuiesc respectate 5rtrz 
mâtoere’ta reguS:

1. Lucra'ea si fie eaectriatâ de tadată ce 
soiul s-a s-'totat, crestole hrzz-te'cr ta- 
ftorît" ți pămirttz! sa se mal Lpețta de 
omite. Deci tatlniera. ftakrtd pierde dta

:erircler 1-jjq rrrrltă eră țt rezultata! va fi
ă scăzută.

2. Gripata! să fie exerutat oblic feți de 
I <!:recțta b*azd-elcr. r.ki ta langol tor Șl oid 
I deacjrmerișpL Latrtad astfel, părntatul de
pe cestele brazdetor. ras de grepă. este îir- 
sat fa șanțul alăturat ț: pămtatal au este 

I prea mult purtat de enealtâ.
3. Să fie gripate toate arâturSe de 

toamnă, indifetent ce se îrssămînțează ți cînd
mînțeeză. Nu trebuie să așteptăm 
țările, pentru că în fiecare zi canti- 

pe o suprafață de 1.640 fg.j foarte mari de apă se pierd din pămtn-

Pe zi ce trece, oamenii de știință aduc 
o contribuție tot mai mare la creșterea 
product*! agricole.

In fotografie: In laboratorul de ml- 
cologie al secțiunii de fitopatotogie a 
Institutului de Cercetări Agronomice al 
R.P.R., tovarășa Ana Halea, șefă de la
borator. Laureată a Premiului de Stat, 
cercetează o boală care atacă culturile de 
cartofi, pricinuind pagube mari. In urma 
studiului vor B găsite noi metode de pre
venire șl combatere a bolii, ceea ce va 
face să sporească recoltele de cartofi.

J

Tractoristul
Iordache Petre

Intrecere patriotica 
pentru aplicarea metodelor 

agrotehnice înaintate
Peste 600 de ță"ari muncitor! dir 

dariile agricole «lectrve sau cu gnsoocîri: 
individuale din satele Fădtmec, Bodes TTr- 
govlște și Ba'.int ce aparțin comunei Ba
ling din regiunea Timișoara, s-ac acunat 
zilele trecute Ia căminul cultural din satul 
Tîrgoviște pentru a discuta măsurile ce tre
buie luate în vederea bunei desfășurări a 
muncitor agricole de primăvară, pentru asi
gurarea unei recolte mari în acest an. Ei ac 
hotărît să folosească toate forțele pentru ca să 
execute toate muncile agricole de primăvară 
la timp și să aplice Îndrumările
lor agronomi pentru ca pe întreaga cumani 
să se obțină un spor cft mai mare de re- 
.■olte Pentru desfășurarea fa bune condiții 
a campaniei agricole de primăvară, el au 
hotărft să cheme la întrecere patriotici pe 
țăranii muncitori din comuna Btra. Printre 
altele, ei s-au angajat să care pînă la 2? 
martie gunoi de grajd pe o suprafață de 796 
ha„ să folosească numai semințe de soi. sl 
respecte epocile optime ce țnsămtațare, să
execute grăpatul semănăturilor de toamnă fnsâmtn 
pînă Ia 23 martie 
ha„ să foloseastă metoda de însămtoțare a 
porumbului tn cuiburi dispuse ta pătrat pe o 
suprafață de 165 ha. ta gospodărit e agri
cole colective și de 42 ha. ta sectorul indi
vidual, să tasămînțeze 37 ba. cu cartof! iaro- 
rizați, să execute curățirea a 822 ha. pășune.

fructiferi p'nă 
raza toexme:

o rec

- -T

Prin grăpare se distruge scoarța de la 
suprafața pămîntului ușurînd prin aceasta 
pătrunderea apei din ploi în pămînt și îm
piedică evaporarea apei din sol.

In același timp grăpatul ușurează pătrun
derea în pămînt a aerului, care ajută dez- 
v--,:âr:i rădăcinilor. De asemenea, fărimițînd 
pâmîntul in jurul plantelor, grăpatul înles- 
r-ș:e o înfrățire bogată. Acest lucru a fost 
dc.vedit in mod experimental de Stațiunea 
Experimental din Adjam (Reg. Chirovograd 
— U.R.S.S.) unde s-a constatat că în urma 
grânarului de primăvară, semănăturile de 
toamnă și-au sporit numărul firelor prin în
frățirea tor fa primăvară. Grăpatul este un 
bun mijloc de distrugere a buruienilor abia 
răsărite; pentru are-.s:a es!e bine să se gră- 
peze de două ori la interval de 1—2 săptă- 
mini la cerealele bine ieșite din iarnă și 
cane nu au f-ast descălțate de tagheț. Lu
crarea cere o atenție deosebită și se execută 
a doua oară numai dacă se constată că 
plantele, d'uoâ orimui grapat, s-au întărit bine 
in pămînt, iar buruienile care nu au încolțit 
pînă la primul grăpat răsar și trebuie sa 
lie distruse.

La pepiniera Istrița, raionul Mizil. regiu
nea Pi eș: . unie s-a lucrat as'fel un șir 
întreg de a~i. n-a mai fost nevoie să se facă 
pîivitul grclui de toamnă, prin aplicarea gri
palului la momentul potriv'L

La fel se pc-t grapa de două ori semănă
turile de grîu de toamnă și de orz de toamnă 
ca-e au iffră'.it fa toamnă ți sînt dese.

Prin g*apere se iau de pe teren frunzele 
moarte, care fac un strat destul de gros dea
supra setatei ș: pot fi cuibări de microbi ai 
ur -c bo!L

Cînd și ram trebuie executat grăpatul se- 
minituriier de toamnă? Grăpatul se exe. 
czti atanci c'md ?â—’’-.tul este zvtatat. se 
y"-*uză upcc ți c’nf bulgării de păm!”t se 
ștă-i-ră îă mită. Este toarta imnor'ant 
si ?- " :»f arest moment pentru că întkzle- 
rea uc*ărti scade efectul ei. Pentru aceasta 
se'-ăr.âtarSe ~ebaie să fie supnaveghiate cu 
atenție.

Griratul se «Mcati oblic pe direcția rfn- 
dvQor cm deacuruiezițnl lor, mritfndu-ee «st- 
fe s— 4feraa plantelor. In timpul executării 
ăacrâriL se ta-șesc șl-earri'se la rai astfel ca 
grzua sd aibă toată suprafața pe pămînt. 
Dacă «legările etat scurte, grapa «e rM'că 
r partea ci.- față, face sekuri, iar partea 
d rap-î se aruncă prea mult fa pămînt.

I- t —ml lucrului grena se curăță de bu
ruieni. de frurze și gunoaie, or! de cite ori se 
toca-că. Luerind cu grapa cu colți incărcati. 
s—— r te plante, grapa nwge tî- 
rîș ș: ?jcrar=n se execută ta condiții proaste.

Nu se grâpează semănăturile afund cînd 
ta s- are de >ce' (adică nu și-au des- 

'bmt t-sita frmtzttlIțele) deoerece ele nu sînt 
hs*â b n* prinse fa părrfnt.

U ■ — > extr-ri^nțe executate de Institutul 
de Cercetări Agronomice a! R.P.R., (a Stațîu- 
" > Expr-i—Ttt • Mâcratețti. Tirgu Frumos, 
SucesT» ș: O—~?ia Turzfi. dovedesc că fa 
regiunile «eertnase grăpatul semănăturilor de 
tnantr.ă este mult mai folos tor dacă se 
cută cu grapa striată.

L=crar a cu grapa stelată se execută 
inîe de formarea scoarțe', cînd terenul 
încă reavăm

Grapa stelată nu rupe și nu desrădăcinează 
plantele, pe cele descălțate de îngheț le în
tărește. colții grapei apăsînd pâmîntul la 
rădăcinile plantelor.

Grapa stelată se poate folosi și înainte de 
răsăritul plantelor dacă pamtatul prinde 
scoarță, fără primejdia de a vătăma semă
năturile. In llpsa grapei stelate se folosește 
grapa obișnuită, ai cărei dinți pot fi îndoiți 
înapoi ca să nu scoată plantele și ca să 
meargă mai ușor.

Oamenii muncii din agricultură trebuie să 
depună toate eforturile pentru a aplica me
todele înaintate și regulile minime agroteh
nice în culture plantelor, pentru că numai în 
felul acesta se vor realiza producții mari la 
hectar, chezășia ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

exe-

tna- 
este

să vârjîască ș: să curețe pom : 
Ia 29 «priile, să planteze pe 
încă 400 pomi fructiferi etc.

Hotărîți să-și îndeplinească 
gajamentele luate, țăran!

Se împlinesc 5 ani de Ia Congresu! U.T.M. 
care s-a desfășurat între 19-21 martie 1949. 
Congresul a avut o mare însemnătate în is
toria organizației revoluționare de tineret 
și în viața tinerei generații a țării noastre. 
El a dus la unificarea organizațiilor de ti
neret in cadrul organizației unice marxist- 
leniniste a tineretului din patria noastră; 
totodată, Congresul a stabilit sarcinile gene
rale ale Uniunii Tineretului Muncitor în pe
rioada construirii bazelor economice ale so
cialismului in țara noastră și a adoptat Sta
tutul U.T.M.

Partidul clasei muncitoare din țara noas
tră, făuritorul și conducătorul organizației 
comuniste de tineret, a acordat in totdeau
na o mare însemnătate atragerii în lupta oa
menilor muncii a maselor tineretului munci- 
toresc-țărănesc, apreciind mar.le forțe și ca
pacitățile revoluționare specifice tinerei ge
nerații a poporului muncitor.

încă în condițiile negre a'.e ilegalității, în 
anii regimului burghezo-moșieresc, Partidul 
Comunist din Rominia a făurit și a condus 
cu înțelepciune Uniunea Tineretului Comu
nist. Sub conducerea partidului, înarmată cu 
învățătura sa. ajutată îndeaproape de comu
niști, Uniunea Tineretului Comunist a con
stituit ajutorul apropiat și rezecva de cadre 
a partidului, unul din detașamentele cele 
mai combative și eroice ale poporului nostru.

Uniunea Tineretului Comunist îndrumată 
și călită de partid, a mobilizat masele tine
retului din țara noastră în toate etapele lup
tei proletariatului pentru înlăturarea ex
ploatării, pentru dobîndirea unei vieți mai 
bune și a drepturilor politice, pentru asigura
rea unei vieți fericite tineretului muncitor, 
pentru independența patriei noastre și men
ținerea păcii în lume. Prin minunatele sale 
acțiuni eroice, pi in exemplul de sacrificiu 
pentru cauza clasei muncitoare pe care f-au 
dot mulți dintre membrii săi, prin lupta sa 
sub conducerea partidului, Uniunea 1 inere- 
tului Comunist și-a făurit în anii asupri
rii capitalisto-moșierești tradiții eroice de 
luptă și și-a cucerit dragostea și încrederea 
poporului.

După eliberarea țării noastre, Uniunea Ti
neretului Comunist a luat parte la luptele 
conduse de partidul clasei muncitoare, a mo
bilizat tfaeretul pentru refacerea economiei, 
pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare pentru instaurarea și 
întărirea continuă a regimului ie democrație 
populară. Condusă de partid. Uniunea Tine 
retului Muncitor continuatoare demnă a 
eroicelor tradiții ale Uniunii Tineretului Co
munist apără și duce înainte. în noile condiții 
a ie construcției socialismului în țara noastră, 
tradiția de luptă a uteciștilor — scumpă tu
turor utemiștilor și tinerilor țării noastre.

Congresul U.T.M ,din 19—21 martie 1949 
s-a desfășurat și a adoptat hotăririle sale 
pe baza rezoluției ședinței plenare a C.C. 
el P.M.R. din 22—24 decembrie 1948 asupra

5 ani de
activității partidului tn rîndurile tineretului 
Acest document, a făcut o analiză protundă 
pe baza învățăturii marxisi-4entniste, a 
muncii partidului in rîndurile tineretului și a 
adoptat pe baza acestei analze hotăririle 
care au călăuzit și că.ăuzesc și astăzi acti
vitatea organizației revoluționare a tinere
tului nostru muncitor.

Rezoluția C.C. al P.M.R. a arătat însem
nătatea mare pe care trebuie s-o aibă orga
nizația unică, marxist-leninistă a tineretu
lui din țara noastră în întărirea legaturilor 
pțartidului cu masele, în mobilizarea largă a 
tinerilor de la orașe și sate în multilaterala 
operă de construcție socialistă, în înfăptui
rea procesului profund al transformării co
muniste a conștiinței maselor de tineret. Tot
odată rezoluția C.C. al P.M.R. — și pe aceas
tă bază Statutul și hotăririle adoptate de 
Congresul U.T.M. — au stabilit principiile 
organizatorice și sarcinile politice ale Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Rezoluția Comitetului Central al Partidului 
ca și hotăririle Congresului U.T.M. din mar
tie 1949 au determinat un puternic avînt în

Vioi, cu ochii negri ca două măsline, ol 
obrajii ca jarul, gata parcă să se aprindă, 
Iordache Petre n-a mai avut înțelegere cu ai 
săi din Slobozia cînd a auzit că la Giurgiu 
a luat -ființă o școală de tractoriști.

— Mă duc mamă, fie ce-o fi I
— Ba ! ce spui tu băiete, nu-i de tine la 

școala asta. Cartea-i grea și pentru orășeni, 
dar mi-te pentru tine. ■

— Apoi iasă mamă. Cu ce daruri mai mult 
decit mine sînt născuți orășenii?

, Tatăl care era și el de față încuviința do
rința fiului și căuta s-o înduplece pe mamă. 
Petre a ridicat zîmbind privirea spre tată-său. 

Așa a plecat Petre la școala de tractor ști. 
Nu-i vorbă că tare greu au mai mers lucru-i 
rile la început. Nu se lipea învățătura de el. 
așa cum nu se lipește apa de gîscă. Motorul 
tractorului I.A.R. j se părea de 10 ori mai 
complicat decît mecanismul uniri ceas.

— Tare drept ai vorbit mata, mamă, își 
zicea cîteodată Petre la început. Chiar că nu 
e de șagă cu școala asta. Și de cîteva ori îi 
veni in minte ideea să se întoarcă acasă. 
Dar, lui Petre îi plăcea mult tractorul.

Maistrul Gheorghe Stelică îl văzu de cîteva 
ori neliniștit și abătut Intr-o zi, după orele 
de practică îi spuse :

— Ce te necăjește tovarășe Petre?
— Dar eu nu sînt necăjit tovarășe maistru.
— Prea ești inch s la suflet și sgîrcit la 

vorbă — continuă maistrul.
— Așa-j neamul meu. Așa a fost și tata 

ș! ta!a lui t-atai și... Ce-i... doar ăsta nu e un 
defect...

— Ba e șl ăsta un defect. Tractoristul tre- 
bu'e să fie vesel, cu inima deschisă, altfel, 
așa închis la suflet și zgîrcit la vorbă cînd ai 
să fii tractorist nici trpctorul n-are să 
meargă.

Treouie să ai inima deschisă băiete și să' 
str gi a fete pe ogoare, uite așa : „Măi fata 

ce- a. tu cea cu coade iungi, dai zor, zor, că 
de mi te ajunge mașina din urmă, te știe 
tot satul de codașă.

Maistrul întoarse zîmbind privirea la Pe- 
trică. Elevul zîmbi șl el, apoi zise:

— Așa-I tovarășe maistru, am să strig, 
poate sa nu aibă nici coade și tot am să 
strig. Dar p!na atunci, be hei...

Mai-ful ba:u ușor cu palma umărul ele
vului și piecă. Rămas singur, Petrică se în
dreptă spre sala de meditație.

Colegii lu;. siudîau, uni] singuri, alții 
în grup. Petrică deschise șl el caietul. Citi 
odată, apoi încă odată lecția. Vedea parcă în 
iată mv --.i! tractorului I.A.R., așa cum ’1 
destâcuse ir.a strul Stelică în ziua aceea. I-ar 
fi plăcut atunci să umble cu miinile prin 
piese. Să-1 monteze și să-l demonteze cu o 
așa pricepere cum nu mai făcuse nimeni pînă 
la ei. Z ua următoare Petrică a fost ascul
tat pentru primo oară de cînd venise la 
școală. Avea multe emoții; îi tremurau mîi- 
nile, glasul, și vorbea întrerupt. Doar desfăcu
se motorul tractorului piesă cu piesă. Și mult 
colegi au rămas uim ți cînd a început el să 
monteze tractorul la loc. Apoi zilele treceau 
tot una cîte un.a. Petrică învăța cu multă 
sete. Ce mult îi plăcea meseria asta. Tare 
drag îi era tractorul. Ș: volant/, ce mare 
era volanul ș: ce bine îi stătea lui la volan. 
„Ah pr măvoră, de-ai veni mai repede” își 
zise el. Petrică la fixare materie avea nu
mai note de cinci. Dar acum studiul lui nu se 
rezuma numai la ce se preda în școală. Citea 
alte multe cărți legate de agricultură. Cînd 
nu găsea o carte la bibliotecă o cumoăra din 
oraș. Ii plăcea acum să aibă multe cărți. Și 
odată a fost chemat la cancelarie de tovară
șul profesor Rădulescu Dumitru.

— Tovarășe elev vrem să-ți încred nțăm 
o sarcină. Să te ocupi de felul cum elevii 
studiază la meditație.

Petrică a stat citeva clipe pe gîndurl, apoi 
zse:

Primesc tovarășe p-ofesor.
Seara la studiu, petrică a însărcinat pe 

fiecare elev să studieze individuf 1. Zicea el că 
studiul individual e cel mai rodnic. Aproape 
de șfîrșitul orei de meditație Petrică făcea 
un control asupra lecției și metoda lui a 
dat roade bune. Unii dintre elevi prinseseră 
mare gust de învățătură. Roșu Nlcolae șl 
Hape Ștefan care avuseseră foarte multe 
notă de 2 se îndreptaseră. Dar Petrică n-a 
fost mulțumit numaî cu asta. El le-a spus 
într-un t mp așa colegilor săi:

„Nici un elev din clasa noastră să nu pri
mească nota trei". La reparatul tractoarelor, 
pentru muncile de primăvară, colectivul de 
elevi încredințat lui Petrică a ieșit fruntaș 
pe școală.

Și într-o zi stîind de vorbă cu grupa despre 
felul cum vor lucra ei pe ogoare cînd va sosi 
primăvara, Petrică povestea cu haz colegilor 
săi ce spunea ma că-sa, că la o așa școală 
nu ,se învață cu una cu două.

Corespondent
JEAN P1C1U

------•------

' tarile negrâpate.
Pentru semănăturile de toamnă, 

alătmi de îngrășarea suplimentară. 
d:n metodele care aduc sporuri s 
recoltă. Din experiența colhozurilor 
unea Sovietică și din experiența gospodării
lor colective fruntașe, precum șl a țăranilor 
muncitori din țara noastră, știm că grăpatul 
ta primăvară a1, semănător lor de toamnă, 
sporește recolta cu 100—200 kg. de boabe la 
hectar.

Gri natul în primăvară al semănăturilor de 
toa—ă aduce mari foloase.

ța co

grapa tul. 
este una 
gure de 
din L'ni-

senă:
eu cinste sr- 

iuncltorl din co
muna Balta; au Început muncile agricole d« ] 
primăvară.

♦

la Congresu I U. T. M.
nerațfe a țării noastre de greșeli și influențe 
a> dnțtnanulu:. a educat-o in spirital intran
sigenței, al v:g lențe! revoluționare și al com
bat ix itățli de clasă. Tocmai de aceea Uniunea 
Tineretoln: Muncitor a considerat întotdeauna 
drept lucru! cel maj de căpetenie și mai im
portant :n întreaga activitate, asigurarea 
conducerii de către partid și a munci: neobo
sit pentru a mobiliza tineretul să răspundă 
tuturor chemărilor partidului, să aplice toate 
directivele și hotăriri'.e sa'.e, să ceașcă din 
rîndurile sa'.e adevărați comuniști care să iie 
demni de a intra în rîndurile gloriosului par
tid al clasei muncitoare. Așa cum a înv5țat-o 
partidul. Uniunea Tineretului Muncitor ur
mează și aplică tezaurul de experiență a! 
gloriosului Comsomol leninist.

In anii ce au trecut de la Congres, Uniunea 
Tineretului Muncitor condusă de partid a mo
bilizat forțele creatoare ale tineretului în 
opera de industrializare socialistă a țării, în 
opera de transformare socialistă a agriculturii 
și de sporire a producției agricole a sprijinit 
înfăptuirea revoluției culturale, a participat 

._____  ______  ]a întărirea continuă a statului nostru demo-
lupta și munca tineretului țării noastre și au .crat-popular U.T.M. a participat la lupta 
rodit bogat în succesele însemnate cucerite pentru pace și întărire^ prieteniei între po- 
sub conducerea partidului, de Uniunea line- 
retului Muncitor, de milioanele de tineri ei 
țării noastre, în cei cinci ani care au trecut 
de la Congresul U.T.M. Cu prilejul împlinire 
a 30 de ani de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist, U.T.M. a primit inaita distincție 
— Ordinul Apărarea Patriei, oa semn al pre
țuirii încrederii și dragostei poporului mun
citor în tînăra gardă a constructorilor socia
lismului din țara noastră.

Izvorul tuturor succeselor cucerite in acești 
ani de U T.M. constă în conducere^ sa plină 
de înțelepciune și grijă de către Partidul 
Muncitoresc Romîn. Însuflețit de dragoste 
părintească pentru t neret, partidul clasei 
muncitoare a făurit tineretului nostru o 
viață nouă, liberă de exploatare și asuprire, 
tot mai îmbelșugată, deschizindu-i perspec
tivele cele mai largi, dîndu-i putința să-și 
manifeste din plin mițiativa creatoare in 
toate domeniile activității de stat, economice, 
culturale și obștești.

In fiecare etapă a luptei pentru construirea 
economiei socialiste și întărirea statului de
mocrat-popular, partidul a dat Uniunii Tine
retului Murțcitoi claritatea țelului în luptă, 
i-a încredințat sarcini de răspundere, a 
înarmat-o cu învățătura marxist-leninistă și 
cu experiența de m-uncă și luptă a partidului, 
a învățat-o să lichideze rămînerile în urmă 
din diferite domenii și să-și îndeplinească 
tot mai bine rolul de ajutor apropiat și re
zervă de cadre a partidului. Partidul a apărat 
Uniunea Tineretului Muncitor șl tînăra ge-

poare. Fiind unul din detașamentele cele 
mai active ale Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat, tineretu! nostru a găzduit 
cel de a! treilea Congres și al patrulea 
Festival Mondial al Tineretului.

In perioada actuală, Uniunea Tineretului 
Muncitor mobilizează masele largi ale tine
retului și în primul rînd pe utemiști în 
munca pentru înfăptuirea vastului program 
de măsuri elaborat de Plenara lărgită a Co
mitetului Central al Partidului din 19—29 
august 1953 in vederea dezvoltării continue 
a economiei naționale și îndeosebi a dezvol
tării producției agricole vegetale și animale 
și a producției bunurilor de larg consum, 
pentru creșterea simțitoare, în 2—3 ani. a 
nivelului de trai ai poporului nostru mun
citor.

Plenara lărgită a C.C. ai U.T.M. din 25—26 
septembrie 1953 a adoptat o importantă ho
tărî,re cu privire la sarcinile Uniunii Tinere
tului Muncitor pe baza hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 19—20 august 1953 
Această hotărîre este călăuzită de aprecierea 
Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. care a ară
tat că deși Uniunea Tineretului Muncitor a 
obținut o serie de succese serioase, există 
încă lipsuri în munca sa în rîndurile tineri
lor muncitori, ale tineretului studios și mai 
ales ale tineretului de la sate. Plenara C.C. 
al Partidului a arătat că U.T.M. are foarte 
multe de făcut în îmbunătățirea muncii de 
educație marxist-leninistă a cadrelor ute- 
miste. Plenara lărgită a C.C. al U.T.M. și-a 
însușit pe deplin critica făcută de Comitetul

Cert*;-! al Partidului și a stabilit, pe baza 
hotărfritor partidului șl guvernului, sarcini
le cele mai importante ale tineretului de la 
orașe și sate îi perioada actuală.

Par! c.ieamă tineretul șt în primul rînd 
pe -j'e.-r.ști să lupte pentru dezvoltarea 
mai departe a industriei grele, pentru dezvol- 
tarea rapidă a producției bunurilor de larg 
consum și pentru îmbunătățirea comerțului 
șl a schimbului intre oraș și sat, să contri- 
?-_;e cu țoală priceperea și spiritul său inova
tor neîncetata sporire a productivității 
mz mai ales prin folosirea rezervelor in
terne. să ia parte cu avînt la întrecerea social's- 
tă. ev. nzind aplicarea experienței fruntașilor 
și . sterilor în producție, să lupte pentru un 
reg— sever de economii, pentru scăderea 
prețului de cost al produselor șl îmbunătăți
rea ca ■.tații acestora. Răsptmzînd acestei 
-•■■■; a partidului, tinerii muncitori au ex
tins aoiicarea metodelor înaintate de muncă; 
au urmat inițiativa tinerilor de l.a întreprin
derea Simion Bărnuțiu a realizării contro
lului pe fiecare fază de operație după meto
da Lidiel Savelieva, au creat și extins sec
țiile bunurilor de larg consum în întreprin
derile industriei grele după inițiativa tine
rilor de la uzinele „Mao Țze-dun'“ extinzînd 
acți’uvea pentru realizarea de cît mai multe 
produse finite din economii, pornită de tine
rii de la uzinele „Progresul“-Brăila.

Tot mai mulți tineri muncitori își mani
festa in zilele acestea hotărîrea de a pleca 
la sate pentru a ajuta luptei pentru sporirea 
producției agricole, iar în întreprinderile 
producătoare de mașini și piese de schimb 
pentru agricultură, tinerii muncesc cu tot 
mai multă străduință

Partidul a pus în fața Uniunii Tineretului 
Muncitor și a tinerilor țării noastre nume
roase 
derea 
cole, 
reale
de zahăr, în vederea cultivării legumelor și 
a îmbunătățirii creșterii anmalelor. In pe
rioada actuală tinerii de la sate, tinerii meca
nizatori, colectiviști, întovărășiți și țărani 
muncitori individuali luptă pentru termina
rea tu’turor reparațiilor, a alegerii și tratări: 
semințelor, pentru răspîndirea pe cîmp a în
grășămintelor și efectuarea la timp și în 
bune cond țluni a arăturilor și însămînțări- 
lor de primăvară. Răspunzind chemării par
tidului, tinerii luptă pentru aplicarea știin
ței înaintate în agricultură pentru respecta-

sarcini de o mare însemnătate în ve- 
dezvoltării rapide a producției agri

in vederea creșterii producției de ce- 
și a celei de porumb, cartofi ți sfeclă

rea agromln'mului, pentru aplicarea cît mai 
largă a metodelor înaintate.

In lupta pentru realizarea acestor sarcini 
au e-părut și 6e extind tot mai mult aseme
nea inițiative ca aceea a cuplării mal multor 
semănători sau a altor mașini la un tractor, 
a adăugării celei de a patra trupițe la plu
gul „Ilie Pint lie”, s-a manifestat exemplul 
de muncă însuflețită și spirit inovator al 
unor tineri mecanizatori ca Simion Dumitru, 
de la G.A.S, Dumitru Marinescu, regiunea 
București, ale unor tineri muncitori ca Bur
ger Ana, brigadieră în gospodăria de stat 
,,Scînteia”-Arad, sau crescătoarea de animale 
Praf Felicia din G.A.S, Vălenii de Munte, 
ale unor tineri președinți de gospodării co
lective ca Dumitru Roșea din Fă’.coiu regiu
nea Craiova sau țărani muncitori cu gospo
dări individuale ca Serafim Vasile din Slo
bozia Ciorăști, raionul Focșani, fruntaș la 
cultura porumbului.

Totodată se înmulțesc succesele pe care 
U.T.M. le dobîndește, sub conducerea parti
dului, în domeniul educației comuniste a ti
neretului, a înarmării lui cu învățătură marx- 
ist-'.eninlstă, a calificării tinerilor de la 

orașe șl sate,-în activitatea elevilor șl studen
ților ca și a tinerilor ce muncesc pe tărâmul 
culturii, al artei, literaturii, științei, în do
meniul aparatului de stat, sanitar. în forțele 
armate, în aparatul economic etc.

îndrumată îndeaproape de partid, Uniunea 
Tineretului Muncitor luptă pentru continua 
dezvoltare a legăturilor sale cu masele, pen
tru întărirea democrației interne și respec
tarea principiului conducerii colective, pen
tru realizarea controlului îndepllnir i hotă- 
rîrilor și o îndrumare concretă, temeinică a 
organizațiilor de bază, pentru întărirea cri
ticii și autocriticii, intensificarea munc i po
litice de masă și ridicarea smțitoare a ni
velului ideologic, cultural și a specializării 
activișt lor. Prin aceasta Uniunea Tineretu
lui Muncitor luptă pentru lichidarea lipsu
rilor serioase ce mai există în activitatea or
ganizațiilor sale. împotriva sectarismului, a 
formalismului și birocratismului.

U.T.M. mobilizează forțele tineretului țării 
noastre în vederea realizării programului de 
măsuri elaborat de partid și guvern, pentru 
întărirea alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare pentru construirea cu 
succes a socialismului în țara noastră și în
tărirea statului democrat-popular, pentru fău
rirea unei vieți îmbelșugate și fericite poporu
lui nostru, pentru biruința păcii în lume.

Comemorarea luptătorului 
Ștefan Gheorghiu

La Muzeul „Lupta revoluționară a po
porului" a avut loc vineri seara, comemora
rea luptătorului Ștefan Gheorghiu, unul din
tre conducătorii și organizatorii de seamă 
ai clasei muncitoare din Romînia împotriva 
exploatării capitalisto-moșierești, de le a că
rui moarte se împlinesc 40 de ani.

La adunare au participat activiști de par
tid și ai organizațiilor de masă și numeroși 
oameni ai muncii din Capitală.

Adunarea comemorativă a fost deschisă de 
tov. P. Niculescu-iMizil, rector adjunct al 
Școlii superioare de partid „Șteian Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al P.M.R.

Participant la adunare au păstrat un 
moment de reculegere în memoria lui Ște
fan Gheorghiu.

Despre „Ștefan Gheorghiu — luptător ne
înfricat pentru cauza proletariatului" — a 
vorbit tov. Petre Niculescu, director adjunct 
al Institutului de istorie a partidului de pe 
Lingă C.C. al P.M.R.

★
La Ploiești, cu prilejul comemorării lui 

Ștefan Gheorghiu, a avut loc un pelerinaj la 
Cimitirul Eroilor. Au fost de față reprezen
tanți ai Comitetului regional și ai Comitetu
lui orășenesc de partid, delegații ale oameni
lor muncii din oraș și o delegație de studenți 
de la Școala superioară de partid „Ștefan 
Gheorghiu" din București.

Despre viața și lupta lui Ștefan Gheor
ghiu a vorbit tov. Teodor Badale, șeful sec
ției de propagandă și agitație a Comitetului 
regional de partid Ploiești.

Întreaga asistență a luat apoi parte la so
lemnitatea dezvelirii unei placi comemorati
ve pe locul unde a fost casa în care a trăit 
marele luptător pentru cauza clasei munci
toare.

După amiază, în sala „Rodina" a avut Ioc 
o adunare comemorativă la car© au partici
pat activiști ai Comitetelor regional și orășe
nesc de partid, ai organizațiilor de masă și 
numeroși oameni ai muncii din Ploiești șl 
Cimpina.

Tov. Dumitru Bialalia, prim secretar al Co
mitetului Regional P.M.R. Ploiești, a vorbit cu 
acest prilej despre viața și activitatea revo
luționară a lui Ștefan Gheorghiu.

(Agerpres)
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Ședința Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Sesiunea Comisiei economice O.NAX 
pentru Europa

Cultură fizică șl sport
Meciul Botoinik—Smîsloo

VARȘOVIA 19 (Agerpres).— P.A.P. trans, 
mite:

La 17 martie a avut loc prima plenară a 
Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, ales la cel- de aii doilea 
congres al partidului.

Plenara a ales Biroul Politic aii Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez alcătuit din : Bo'.esiaw Bierut, 
A'.exandr Zawadski, Josef Cyrankiewlcz, 
Hilary Mine, Zenon Nowak, Konstantyn Ro- 
kossowski, Edward Ochab, Jakub Berman, 
Franciszek Mazur, Franciszek Joswiak, Sta
nislaw Radkiewlcz, W'adislaw Dworakow- 
ski, Roman Zambrowski.

Ca membri supleanțl ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P. au fost aleși Adam Ra- 
packi și Hilary Chetchowskl.

Ca prim secretar al C.C. al P.M.U.P, ple
nara C.C. a ales pe Boleslaw Bierut. In se
cretariatul C.C, aț P.M.U.P. au fost aleși: 
Edward Ochab, Franciszek Mazur și Wla
dislaw Dworakowski.
, Plenara a ales de asemenea Comisia cen

Congresul Partidului Comunist din Indonezia
DJACARTA 19 (Agerpres). -
Delegații la cel de al V-lea Congres al 

Partidului Comunist din Indonezia au apro
bat în unanimitate raportul politic al Comi
tetului Central prezentat de secretarul ge
neral Aldlt. Linia politică și munca prac
tică a C.C. al Partidului Comunist au fost 
apreciate ca juste. Congresul a adoptat o 
rezoluție care prevede continuarea și lărgi
rea luptei pentru realizarea unei indepen
dențe depline a țării, pentru instaurarea 
unei orînduiri cu adevărat democrate în In

Comitetul executiv al partidului liberal din Anglia
cere recunoașterea R. P. Chineze

LONDRA 19 (Agerpres). —
După cum anunță agenția Reuter, într-o 

rezoluție cu privire la problemele de politică 
externă, care va fi supusă în luna aprilie 
discuției conferinței anuale a partidului liberal 

Tineretul vest-german împotriva pofiticii lui Adenauer
BREMEN 19 (Agerpres). —
Du>pă cum anunță agenția A.D.N., tineretul 

din Bremen și-a exprimat cu hotărire pro
testul împotriva activității așa-zisei aso- 
ciaiții „Wehnkuinde", care încearcă să con
vingă organizațiile de tineret să sprijine 
tratatul armatei europene și campania de 
remilitarizare a guvernului Adenauer.

In cursul unei întruniri organizate de pre
ședintele acestei asociații, Trentsch, numeroși 
tineri și-au exprimat clar împotrivirea față 
de participarea Germaniei occidentale la 
„comunitatea defensivă europeană". Un re
prezentant «1 tineretului sătesc din regiunea 
Bremen a declarat că guvernul Adenauer nu

Scurte știri
> La 19 mart’e, V. M. Molotov, ministrul 

afacerilor externe al U.R.S.S., l-a primit pe 
K. T. Lukanov, ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Populare Bulga
ria în U.R.S.S., în legătură cu apropiata 
prezentare de către acesta a scrisorilor de 
acreditare președintelui Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

t» Revista „Sovetskaia Kultura" publică 
o recenzie a cunoscutului scriitor sovietic 
Arkadi Pervențev asupra filmului documen
tar consacrat Republicii Populare Romîne.

■» Recent s-au încheiat la Praga tratati
vele dintre reprezentanții organizațiilor ce
hoslovace și argentiniene pentru comerțul 
exterior care s-au desfășurat într-un spirit 
de colaborare mutuală. Tratativele au avut 
drept scop studierea posibilităților pentru

lărgirea schimbului de mărfuri dintre cele 
două țări.

In cursul șederii sale în Cehoslovaca, de
legația comercială argentiniană a vizitat 
maj multe întreprinderi industriale. Mem
brii delegației și-au exprimat admirația pen
tru înaltul nivel tehnic al producții cehos
lovace și pentru calitatea produselor.

Conferința Partidului Social-Democrat 
din Germania, care a avut loc la Koln. a 
aprobat cu 162 voturi din 187 rezoluția îm
potriva creării „comunității defensive euro
pene". Participanții la conferință s-au pro
nunțat pentru intensificarea mișcării munci
torești din întrega Germanie în interesul 
unificării Germaniei și al ducerii unei poli
tici care să înlăture focarul de primejdie.

CARACI 19 (Agerpres), — TASS trans
mite :

Intre 8 șl 12 martie au avut tac în Pakis
tanul de est alegerile pentru adunarea le
gislativă.

In Pakistan se acordă acestor alegeri o 
mare importanță, deoarece ta Pakistanul de 
est locuiește peste 50% din populația țâri 
(42 milioane din 67 milioane locuitori).

Lupta în cadrul alegerilor s-a dat intre 
partidul la putere — Liga musulmană a 
Pakistanului și Frontul unit al partidelor 
de opoziție — din cate fac parte Liga nru 
sulmană populară din Pakistanul de est. 
organizația din Pakistanul de est a Partidu 
lui Comunist din Pakistan, partidul țâră 
nesc-muncltoresc din Pakistanul de est, or
ganizația din Pakistanul de est a partidu 
lui socialist și organizațiile minorității hin
duse din Pakistanul de est.

Potrivit datelor provizorii. Frontul unit a 
obținut o victorie deplină asupra Ligii mu

trală a controlului de partid. Președinte ai 
Comisiei centrale a controlului de partid a 
fost ales Franciszek Joswiak.

I-n legătură cu faptul că Comitetul Cen
trai l-a ales pe Boleslaw Bierut prim secre
tar a] C.C. al P.M.U.P. și ta legătură cu 
faptul că el trebuie acum să-și concentreze 
toate eforturile, în primul rînd asupra acti
vității partidului, Consiliul de Stat a.l Re
publicii Populare Polone l-a eliberat pe Bo
leslaw Bierut, la propunerea sa, din funcția 
de președinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone.

Consiliul de stat a numit pe Josef Cyran- 
kiewicz președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Prim vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri aii fost numiți Hilary Mine și Zenon 
Nowak. Vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri a fost numit Jakub Berman.

A avut Ioc ședința Comisiei centrale de 
revizie a Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, care a ales ca președinte pe Stefan 
Matuszewski.

donezia, pentru pace și prietenie Intre po
poare.

Congresul a adoptat noul program al Par
tidului comunist în care este trasată, între 
altele, sarcina creării unui front cu adevă
rat național.

In programul Partidului Comunist din In
donezia se arată că sarcina Imediată a Par
tidului Comunist din Indonezia este elibe
rarea poporului indonezian de robie și mi
zerie, asigurarea unei vieți libere și fericite 
pentru popor.

din Anglia, Comitetul Executiv al partidului 
cheamă toate țările care nu au stabilit încă 
relații cu Republica Populară Chineză, să 
recunoască Guvernul Popular Central al 
R. P. Chineze.

trebuie să conteze pe tinerii țărani în reali
zarea planurilor Iul militare.

Luînd cuvîntul la această întrunire, un 
pastor evanghelic s-a adresat participanți- 
lor declarînd : „Mă adresez vouă, tineri ai 
patriei noastre 1 Respingeți tratatul armatei 
europene I Respingeți remilitarizarea, căci 
ea ne va duce din nou la catastrofă". 1

In urma acestor declarații hotărîte ale ti
neretului, președintele asociației militariste 
„Wehrkunde" s-a plîns de „atitudinea la
mentabilă a tinerilor din Bremen care nu 
vor să înțeleagă că trebuie să sprijine for
marea unei noi armate vestgermane".

GENEVA 19 (Agerpres). — TASS trans
mite ;

In ședința din dimineața zilei de 18 mar
tie a sesiunii Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa a fost din nou discutată ac
tivitatea comitetului pentru dezvoltarea co
merțului extericr. In urma tratativelor duse, 
delegațiile U.R.S.S. și Angliei au reușit să 
elaboreze de comun acord un proiect de re
zoluție în această problemă, proiect care a 
fost adoptat în unanimitate de sesiune. Rea
lizarea unității asupra acestui proiect de re
zoluție și aprobarea Iul unanimă de către 
reprezentanții a 16 țări membre ale Comi
siei, cu drept de vot deliberativ, constituie 
o expresie a interesului general pentru dez
voltarea continuă a comerțului dintre țările 
Europei.

Reprezentanții ' U.R.S.S. șl Angliei și-au 
exprimat satisfacția că la sesiune s-a reali, 
zat unanimitatea într-o problemă aiît de Im
portantă.

Reprezentantul U.R.S.S., P. N. Kumîkln. a 
urat ca acest caz, care oglindește năzuința 
spre colaborare și înțelegere reciprocă din 
partea membrilor Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa, să devină un precedent pen
tru activitatea ulterioară a comisiei.

Comisia a continuat ap.I examinarea ra
portului asupra situației economice din Eu
ropa.

Reprezentantul Ungariei, Kutas, a relevat 
o serie de importante lipsuri cuprinse în ra
port.

Reprezentantul R.S.S. Bieloruse, A. Guri- 
novicl, a subliniat că din studierea rapor
tului șl compararea datelor statistice cu
prinse în anexa raportului, nu se poate să 
nu se ajungă la concluzia că în 1953 si. 
tuația economică dintr-o serie de țări din 
Europa occidentală s-a înrăutățit In primul 
trimestru al anului 1953, indexul producției 
industriale în Europa occidentală a scăzut 
pînă la 114 puncte în comparație cu 117 
puncte în cel de al 4-lea trimestru al anului 
1952.

Citind o serie de exemple care dovedesc 
reducerea producției civile în țările vest-eu- 
ropene, Gurlnovlcl a arătat tendința de scă
dere continuă a producției în aceste ramuri, 
ceea ce este un rezultat al militarizării eco
nomiei țărilor din Europa occidentală.

In ședința din după amiaza zilei de 18 
martie a luat cuvîntul Duret, reprezentantul 
Federației Sindicale Mondiale. < i • « ii

In cadrul ședinței, reprezentantul U.R.S.S., 
P. N. Kumîkin, a rostit o cuvîntare.★

GENEVA 19 (Agerpres). — In cadrul lu
crărilor sesiunii a 9-a a Comisiei Economic 
a CLN.U. pentru Europa, la discuțiile asupra 
situației economice a Europei în 1953. a luat 
cuvîntul șeful delegației R.P.R., B. Șerban. 
El a arătat că studiu! întocmit de comisie 
cu privire la situația economică a Europei 
in 1953 ruprinde o analiză insuficientă a 
problemelor și nu analizează cauzele care au 
determinat înrăutățirea situației economice 
în Europa occidentală, recunoscută în decla
rațiile a numeroși reprezentanți ai țărilor 

Infrîngerea cercurilor guvernante 
în alegerile din Pakistanul de est

occidentale la lucrările comisiei. El a arătat 
că printre aceste cauze trebuie menționată 
în primul rînd militarizarea economiei națio
nale a țărilor Europei occidentale, subliniind 
că s‘udiu! ignorează faptul că cheltuielile 
militare ale celor 14 țări atlantice au fost în 
1953 cu 10% mai mari decit în 1952.

Reprezentantul R.P.R. a arătat că studiul 
nu a analizat consecințele pe care fenome
nele de criză din S.U.A. le-ar avea asupra 
economiei europene. Despre această impor
tantă problemă au vorbit cu îngrijorare și 
unii delegați la Comisie, printre care șeful 
delegației britanice, lordul Reading, Or, este 
știut :ă consecințele unei crize americane se 
repercutează amplificat asupra Europei occi
dentale. Potrivit datelor oficiale, scăderea 
producției americane cu 7% din 1948 pînă 
în 1949, a antrenat o scădere a exporturilor 
din țările occidentale spre S.U.A. in propor
ție de 17%.

Neanalizînd toate aceste probleme, a spus 
în continuare vorbitorul, era inevitabil ca 
studiul să nu poată ajunge la concluzii juste, 
între care aceea a necesității orientării eco
nomiei occidentale spre producția civilă, 
spre crearea posibilităților intensificării 
schimburilor comerciale.

Examinind situația economică a Republicii 
Populare Rom: ne in 1953, vorbitorul a rec
tificat unele da e inexacte care figurează in 
studiu și a cerut ca pe viitor secretariatul 
comisiei să acorde mai multă grijă selecțio
nării materialului pentru ca situația econo
mică a Republicii Populare Romîne să fie 
reflectată cu obiectivitate. El a trecut apoi 
în revistă principalele aspecte ale dezvoltă
rii economice a R.P.R. In cursul anului 1953. 
subliniind succesele obținute, ajutorul și co
laborarea economică intre U.R.S.S., R.P.R. 
și țările de demotrație populară. Apoi, a a- 
nalizat problema comerțului între țările din 
estul și vestul Europei șl a arătat ca poziția 
R.P.R. în aceasta problemă se bazează con
secvent pe principiul potrivit căruia — cu 
toate diferențele care pot exista între anumi
te țări — schimburile economice pot fi lăr
gite în interesul romuri.

In încheiere, șeful delegației R.P.R. a sub
liniat că situația economică din Europa oc
cidentală demonstrează că politica de divi
zare, politica blocurilor, a discriminărilor e- 
conomite, este contrară intereselor popoare
lor. In consecință, trebuie adoptată o poli
tică realistă, a intereselor europene, care să 
aibe în vedere faptul că intensificarea rela
țiilor economice tradiționale între est și vest 
nu poate avea decit o influență sănătoasă 
asupra economiei europene.

Discuțiile duse în radrul Comisiei vor aju
ta să se găsească bazele intensificării aces
tor relații. Vorbitorul a arătat că R.P.R. este 
gata să aducă întreaga sa contribuție la so
luționarea problemelor ce se pun astăzi eco
nomiei țărilor europene. Ea va intensifica le
găturile sale cu Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa, participînd prin experți la 
lucrările comitetelor sale. De asemenea, 
R.P.R. va numi un delegat permanent pe 
Ungă Comisie.

sulmane. După cum a anunțat agenția „As
sociated Press of Pakistan", la 17 martie 
au devenit cunoscute rezultatele scrutinu
lui din 55 circumscripții electorale. Frontul 
unit a obținut 51 de mandate, Liga musul
mană — 2 și independenții — 2 mandate. 
Candidatul frontului unit — unul din con
ducătorii studenților, Hai’.k Navaz-Han, în 
virstă de 18 ani, — a repurtat victoria asu
pra lui Nurul Amin, candidatul partidului la 
putere, ministrul principal al provinciei Pa
kistanul de est Hasan Aii, ministrul căilor 
de comunicații din provincie și Abdul Ha
mid. ministrul krvățămî-ntului. au suferit de 
asemenea o infringere.

După cum reiese din relatările presei, re
zultatele alegerilor din Pakistanul de est au 
fost o surpriză neplăcută șl pentru Sta
tele Unite, deoarece au pus piedici în 
oelea realizării planurilor br de transformare 
a Pakistanului intr-o bază strategică.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS trans
mite :

In sala de concerte Ceaikovski s-a desfă
șurat joi seara cea de a doua partidă din 
cadrul meciului pentru campionatul mondial 
de șah între Mihail Botvinik și Vasili Smîs- 
lov.

in cunoscuta apărare Nimzovici, Smîslov, 
care juca cu negrele, a ales o continuare 
foarte rar întilnită. încă de la început, lupta 
a fost extrem de tăioasă. La mutarea 9-a, 
Botvinik a renunțat la rocadă pentru a ob
ține inițiativa. Campionul lumii a lansat a- 
tacul pe flancul regelui, înaintînd cu pionii. 
Amenințările create de alb s-au dovedit 
deosebit de periculoase. Pentru a para ata

Turneul internațional de șah al R. P. R,
Cu cit se apropie de sfîrșit turneul interna

țional de șah al R P R. atrage tot mai mulți 
spectatori. Vineri seara, amatorii de șah au 
urmărit cu un interes deosebit partidele din 
runda 14-a dintre care multe aveau o mare 
importanță pentru clasament.

După terminarea timpului reglementar de 
joc numai în trei partide a putut fi cunos
cut rezultatul. Toate trei au fost remiză. 
Cea mai scurtă dintre ele, Șandor—Stahlberg 
n-a durat decît 15 mutări. Celelalte două 
O’Ke'ly—Holmov șl Volculescu—Bălanei au 
avut un aspect echil braț, lipsit de complica
ții.

O luptă plină de complicații s-a dat în par
tida Pachman—Furman. După schimbul da
melor, maestrul sovietic oare avea negru', a

Știri sportive
Sala sporturilor de la Floreasca va găzdui 

în zilele de 24, 25 și 26 martie un concurs 
de tenis de masă de verificare a lotului re
publican, în vederea campionatelor mondia
le de la Londra. La acest concurs vor parti
cipa toți componenții lotului în frunte cu 
campioana mondială Angelica Rozeanu, cam
pionul țării Toma Reiter, Paul Pesch, Mir
cea Popescu, Ella Zeller, Matei Gantner și 
alții. Cu acest prilej își vor face reintrarea 
Sari Szasz șl Tiberlu Harastoș: care este res

A apărut în limbile: rusă, rornînă, fran
ceză, germană, engleză și spaniolă: 

„Pentru pace trainică,
pentru democrație populară!11

București. Organ al Biroului Informa
tiv al Partidelor comuniste și muncito
rești.

Nr. 12 (280).
Cuprinde:
ARTICOL DE FOND: Triumful demo

crației sovietice socialiste.
* * * Marea victorie a blocului popular

a' comuniștilor și celor fără partid în 
alegerile pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S.

* * * Cuvîntarea rostită de tovarășul G.
M. Malenkov la adunarea alegătorilor 
din circumscripție elertorală Lenin
grad din Moscova la 12 martie 1954. 

OTTO GROTEWOHL: Germania și con
ferința de la Berlin a miniștrilor afa
cerilor externe.

BOLESLAW BIERUT: Raportul de acti
vitate al Comitetului Central prezen
tat la Congresul al II-lea al Partidu
lui Murcitcresc Unit Polonez.

* * * Cuv.ntarea tovarășului N. S. Hruș-
ciov la Congresul al II-lea al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez la 11 
martie 1954.

* * * Congresul al II-lea al Partidului
Muncitoresc Unit Polonez și-a înche
iat lucrările.

JACQUES DUCLOS: Lupta împotriva 
„comunității defensive europene" — 
sarcină centrală a Partidului Comunist 
francez.

De vinzare la toate librăriile, chioșcu
rile și debitele O.C.L.

Prețul 40 bani. 

cul asupra poziției regelui său, Smîslov a 
dat tura pentru un cal și un pion. Botvinik 
a provocat apoi schimbul damelor, trecînd 
partida într-un final defavorabil negrului, 
care avea piesele rău plasate.

înaintarea pionilor albi pe flancul damei 
a decis partida. In fața pierderilor materiale 
care deveniseră inevitabile, Smîslov a ce
dat la mutarea 30-a. Astfel, după două par
tide, scorul meciului este de 2—0 In favoa
rea lui Mihail Botvinik.

Cea de a treia partidă se va juca mllnej 
Smîslov avînd albele.

început o acțiune de pioni pe flancul rege
lui. Partida s-a întrerupt cu o ușoară su
perioritate de partea lui Furman.

Ciocîltea a pierdut un pion din deschidere 
în partida cu Kluger, obțtnînd în schimb ini
țiativa în joc. Maestrul maghiar a consumat 
mult timp de gîndire pentru a răspunde mu
tărilor făcute de Ciocîltea și intrînd în cri
ză de timp a pierdut la rîndul său un pion. 
In poziția de întrerupere Ciocîltea are un 
pion liber sprijinit de doi nebuni.

Intr-un final greu de apreciat s-a întrerupt 
partida dintre Nejmetdinov și Sliwa. In par
tida Szabo—Troianescu, la întrerupere, situ
ație este complicată.

Astăzi turneul continuă cu disputarea par
tidelor întrerupte. (Agerpres) 

tabilit de pe urma axidentului suferit ta 
mîină.

■ Le 18 martie s-au desfășurat la Mos
cova întîlnlrile internaționale de baschet 
dintre echipele masculine șl feminine ale 
Uniunii Sovietice și R. P. Bulgaria. Jocul 
dintre echipele feminine a fost cîștigat de 
echipa Uniunii Sovietice cu scorul de 67— 
53, iar cel dintre formațiile masculine de' 
către baschetbaliștli bulgari cu scorul de 
57-55.

Spec tacole
Sîmbătă 20 martie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.: 
Dama de pică; Național „I. L. Caragiale" (sala 
Studio) orele 15.00 Gaițele, orele 19,30 Viață 
nouă ; Național „1. L. Caragiaie'* (sala Co
media) orele 15,00 O scrisoare pierdută, orele 
19,30 Matei Milio ; Teatrul de Stat de Operetă: 
Culegătorii de stele; Municipal; orele 15.00 ; 
Clinele grădinarului, orele 19,30 Lumina de la 
Ulmi.; Tineretului; Simeon Al bac ; Armatei 
(B-dul Magheru) orele 14,30 : Avarul, orele 
19,30 : Cazul Bennet ; Armatei (calea 13 Sep
tembrie) ; Vlaicu Vodă ; Muncitoresc C.F.R. 
(Giulești) : Sfîrșitul escadrei ; Studioul Acto
rului de film „C. Nottara": Iașii în carnaval; 
Ansamblul de estradă orele 16,00 ; ...Și Ilie 
face sport, orele 19,45 : Fără mănuși.

CINEMATOGRAFE: Patria; Republioa
Populară Romînă, Filmul de desene animate, 
Marinică , București, Republica, Elena Pavel : 
Un pichet în munți ; I, C. Frimu : Schubert; 
Libertății : O scrisoare pierdută ; Înfrățirea 
între popoare. Lumina ; Lupta pentru viață ; 
Maxim Gorchi matineu : Filme pentru cei 
mici, după amiază . Vitamina In zootehnie, 
Pionieria nr. 10. Fedia Zaițev ; Victoria: Cu
ceritorii aerului ; Timpuri Noi ; Actualitatea 
în imagini nr. 10, Noutățile zilei nr. 2, Cu 
pumnul în masă. Magazinul fermecat; Gh. 
Doja; Balada Siberiei ; Al. Popov; Africa, (se
ria Il-a) ; 8 Martie : Luptătorii poporului, Cîn- 
tecul preeriei , Vasile Roaită ; China primește 
ansamblul R.P.R. ; Cultural : Arena celor cu
rajoși ; Grivița : Volpone ; C. David : Nu-i 
pace sub măslini ; Al. Sabia ; Barbarii ; Fla
căra . Rețeaua morții ; T. Vladimirescu ; Zile 
și nopți ; Arta • Corina Schmidt ; Popular : 
Liubov Iarovaia ; M. Eminescu . Bătălia din 
golful Cali'acra( Amiralul Ușacov, seria l-a) ; 
Miorița . Comoara- din insula păsărelelor; 
Moșilor: Nunta lui Crecinschi.

ta
Avionul se apropia de capătul celor peste 

6.000 km. care despart New-Yorkul de Lon
dra. Uruitul adine al motoarelor devenise 
de multă vreme ca un vîjîit surd al proprii
lor urechi. Altitudinea neobișnuită la care 
continuam să ne aflăm de multe ore pro
ducea o ciudată uscare a mucoaselor, stîr- 
nind un sughiț sec și chinuitor. „Stevvar- 
dessa" zîmbitoare care cu cîteva ore înainte 
își oferea cu stăruință zadarnică răcoritoa
rele și rachiurile, acum abia mai putea tace 
față cererilor repetate ale călătorilor înse
tați. Doi „gentlemeni" întinși comod în fo
toliile din stingă, disprețuind pe semne orice 
alt lichid dădeau de-a dușca al cine-știe- 
cîtelea pahar de whisky. Dedesubt, la citeva 
sute de metri norii albi și greoi, strălucind 
în lumina pură a înălțimilor încremeniseră, 
ca niște uriași nămeți de zăpadă, în fantas
tice construcții de spumă. Cu citeva zile îna
inte se prăbușise în Mediterana, lingă insula 
Elba, avionul de pasageri „Cornet" al so
cietății aeriene britanice B.O.A C„ care făcea 
ruta Singapore-Londra Avionul decolase de 
pe aerodromul de lîngă Roma cu motoarele 
găsite la control în cea mai perfectă ordme, 
în condiții atmosferice ideale, și cu cîteva 
minute înainte de catastrofă comunicase ae
roportului că totul era în ordine. Apoi, pre
cum povesteau pescarii italieni care se aflau 
în larg, a răbufnit o explozie asurzitoare și 
o trombă de fum s-a inșurubat din înălțimi 
în mare. 36 de oameni au căzut pradă unei 
morți fulgerătoare. Ziarele anunțau această 
catastrofă prin titluri stridente, senzaționa . 
Specialiștii englezi și italeni căutau rămă
șițele epavei, pentru a găsi explicația catas
trofei misterioase. Cei doi gentlemeni pă
reau să știe mai multe decit reporterii avizi 
după senzațional. Unul dintre ei, un maior 
cu fața roșcovană, zise:

— Formidabile mașini aceste Comet-uri. 
In acest domeniu englezii ne-au luat-o îna
inte cu cinci ani-

Celălalt, un bărbat slab, cu ochelari, sorbi 
din pahar și zîmbi:

— Numai că după o asemenea catastrofă 
B.O.A.C.-ul poate să le pună la afumat, căci 
nimeni nu se va mai urca-n ele. Societățile 
noastre aeriene au de ce să fie mulțumite: 
au scăpat de o concurență formidabilă.

Ofițerul dădu afirmativ din cap apoi oftă, 
privind în paharul cu whisky :

— Păcat că treizecișișase de oameni...

| „Scînteia tineratului"
Pag. 4-a 20 martie 1954

Note de drum

Prin New York
Celălalt dădu din umeri.
— Ce să-i faci 1 Afacerile-s afaceri...
Și cei doi „gentlemen'" începură să rîdă 

cu hohote, ca de o glumă bună.
Ne apropiam de New-York...

*
Avionul coboară neobișnuit de vertiginos. 

Ai in fiecare clipă impresia că stomacui ți-a 
rămas undeva cu citeva sute de metri rnai 
sus, în norii prin care luneca acum pasarea 
uriașă de aluminiu. Și deodată zarea se des
chide din nou, dar acum plumburie, time- 
gurată. l.n dreapta, piuă departe se valnrește 
înspumat, sub biciul vintuiui din miază
noapte, oceanul, iar dedesubt, in stingă, se 
ivește, învăluit in ceață ca-n niște boarfe 
murdare, New-Yorkul. De aici, de sus, 
sgîrie norii ș, casele-cazărmi par niște cuti' 
de chibrituri așezate m șiruri de niște copii 
care se joacă. Apoi, totul începe sa se lim
pezească și perspectiva îngusta își dezvălue 
și detaliile, lata Hudson-ul, ca un șarpe 
plurnourm jucrnuu-și leneș solzii intire po
duri, și East River-ul care parcă fumegă 
iieroind, căci coșurile sutelor de uzine de pe 
maluri îl învăluie în fum. Se observă apoi 
sgîrie norii care ui rotirea avionului se nă- 
ruiesc parcă spre stingă într-o gigantică horă. 
De sub fum și ceața, uriaș și murdar, se ri
dică în fața ta New-Yorkui, care in depăr
tări se pierde in neguri sure. E intr-adevăr, 
precum americanii nu contenesc să te asi
gure, „big, very big city" (oraș mare, foarte 
mare). Și cind avionul se rotește udata dea
supra „iniddletown*'-uiui, a centrului orașu
lui, New-Yorkui ți se deschide in față ca 
un album : Broadway-ul șl Wall-Street-ul eu 
sgîrie norii faimoși ca și cartierele umile 
aie Manhattan-ului de Jos, cocioabele Brook- 
lyn-ului și azilurile de noapte de pe Bowery- 
Street, întreg orașul acesta uriaș, construit 
— ca însăși America — din cele mai izbi
toare contraste.

★
Din prima clipă New-Yorxul ți se înfăți

șează ca u.i coșmar, ea o monstruozitate de 
nesuportat, pe care ochiul o înregistrează 
automat dar creerul refuză s-o creadă, ne
cum s-o ințeleaga. Automobile năvălesc in 
valuri neîntrerupte, clacsonînd și scrișnin- 
du-și (rinele, o masă informă de oameni se 
avintă pe șlrăzt, trenuri aeriene vuesc, uruie 
și țipă la/înălțimea celui de al treilea etaj, 
un intern de neînchipuit de sunete stridente 
colcăe și dospește pretutindeni. Iar sub pi
cioarele oamenilor și sub roțile mașinilor se 
învălmășesc — în cele mai elegante străzi 
ca și în cartierele cele mai mizere — mor
mane de gunoaie, de hirtii, de fructe putrede 
și tescuite sub picioare, de cutii de țigări

S-a scris de nenumărate ori despre mi
zeria cocioabelor din Brooklyn și Harlem, 
despre mizeria și întunericul care se coace 
ca un imens furuncul în „slums"-urile (ca
sele-cazărmi) ce se tupilează in umbra 
docurilor lui East River, in dosul uzinelor 
și silozurilor, despre ghetourile din Manhat- 
tanul de Jos și din East Side, de cartierele 
de „venetici" ce se întind la nord de strada 
11, purtind nume ca „Mica Italie" etc. Din 
fereastra trenului aerian ți se deschid — de 
nenumărate ori repetate — mizeriile acestor 
„slums“-uri, cu 6—7 oameni înghesuiți într-o 
cameră, cu dezolanta murdărie care cu
prinde totul ca o pecingine. Zidurile roase 
de timp, de ploi, de igrasie, ca de o lepră 
închid zarea și verul mohorît, cu nori mur
dari de fum înăbușitor de cărbune prost 
apasă priveliștea ca un uriaș capac. Vazin- 
du-le îți dai seama de indulgența comisiei 
senatoriale care a raportat recent că in 
S.U.A. ar trebui dărimate, ca nelocuibile, 
numai... cca 6 milioane de locuințe.

Acesta este New-Yo: kul despre care nu 
vorbesc niciodată propagandiștii gras-plătiți 
ai „modului de viață american", New-Yorkul 
spaimei de ziua de mîine, New-Yorkul care 
trâieșle fără încetate in umbra șomajului. 
Aici trăiesc cele mai sărace dintre milioanele 
de familii americane care au un venit 
nivelul oficial al minimului vital și 
alcătuesc 80 la sută din totalul populației 
Statelor Unite ale Americii. Aici trăiesc mii 
și mii dintre cei 300 000 sclariați care au 
îngroșat în cursul lunii noiembrie a anului 
trecut rîndurile șomerilor. Și aici își macină 
zilele amare sute de mii dintre aceia care 
vor mai fi dați aiară din muncă în cursul 
acestui an despre care — așa cum recu
noștea „Wail Street Journal" din 18 ianuarie 
a. c. — economiștii americani prevestesc că 
va fi anul celui mai mare număr de șomeri 
dela 1941 încoace. Numărul șomerilor se va 
ridica în acest an, după calculele doctorului 
Gordon McKinley, economistul șef al socie
tății de asigurare „Piudentîal Life Insu
rance Co“ la 2,2 mi. oane, iar după acelea 
ale profesorului Seymour Harris dela Uni
versitatea Harward la... 5 milioane,

*
Alături de New-Yorkul întunericului și 

mizeriei există și un New-York al luminii 
țipătoare, al strălucirilor cu orice preț. E 
suficient să treci într-o seară prin ameste
cul de lumini multicolore al Broadway-ului 
între străzile 41 și 58, unde freamătă „lumea 
bu:iă“ in mii de baruri,, cluburi de noapte, 
restaurante și cafenele, pentru a-ți da seama 
de acest lucru.

sjb
care cazuri lui

Aici e centrul de unde iradiază in lumea 
capitalista uramele isterice a>e profitorilor 
de razooi. aie „Ouss~-ilur „razuuiuiui rece", 
ale urzi-uriiur unui nou măcel moiiuial. Dar 
nicăieri in lume nu exista groaza animalica, 
isterie dezlănțuită care sa snșie nervii oa
menilor ca aici. A.ci es.e cuiuui stapiniiur 
marilor motiupo.uri ce domina lumea capita
lista ; in jurul vizuniei acestor tiare de 
prada se itiiitKle miasma descompunerii și 
auurul calj al singetui in Itlmcle tor curge 
s-ngeae și una ecaragiuițu Tit.urile lor s;nl, 
gra.luare : „darutul morții", „bardul singeie 
ue pe inimile diete”, și așa tnat departe. 
Scriitorul ior preiei at e Aucsey Spillane, in 
„romanele" căruia stngele gilgtie pe tiecare 
pagina.

iotul este făcut pentru a înspăiminta, 
pentru a âtișia nervii. Am văzut un lilm, pe 
care uriașele panouri ne neon de pe lune 
Square, um apropietea străzii 42, il anunțau 
cu litere roșu de un metru; „Invadarea 
S.U.a." E un Him ca oricare altul din „seria 
roșie”, din seria tilmelur anu-sovietice. E 
voma in el de urmata lansate la atac îm
potriva orășelul americane, de Wasmngiu- 
nu. care se năruie sub exploziile atomice, 
de New-Torkui prăbușit unr-o cascada de 
lavă incadescenta sud pumnul bombei 11... 
Scene de groaza, de coșmar nebun.

Spectatorii clănțănesc din dinți cu ochii 
leș.ji ulii o.-Diie ș>i la stirșit, cu un cinism 
caracteristic, morala: vedeți ce vă așteaptă? 
Deci nu va inai pungeți împotriva impozite
lor excesive cauzate de goana înarmărilor 1

Rezultatul ? Creșterea inspaimiutatoare a 
de boli nervoase, de demență. Și 

creșterea, plina de cele mai grave consecințe, 
a isteriei colective Va mai amintiți de „iar- 
turfite zburătoare" ? Sint oameni in S.U.A. 
care privesc și acum cu groaza cerul, aștep- 
tindu-le. și propaganda trusturilor de presa 
continuă.

Un cetățean din Filadelila a cumpărat o 
maimuța, a ras-o Și a ucis-o caicmd-o cu 
mașina. Pe urmă s-a întors in oraș, însoțit 
de doi prieteni și a declarat ca a surprins 
o „farfurie zburătoare” alerizata pe șosea 
și a reușit sa ucidă pe unul dintre membrii 
echipajului Mii de ziare americane au pu
blicat știrea senzațională pe pagina întiia, 
împreuna cu fotografa bietului animal ras. 
Personalități politice și științifice au dat 
interviuri despre „farfuriile zburătoare”. 
Iar cind balonul de săpun s-a spart, nici- 
unuia dintre ei nu i-a tost macar rușine.

*
Numai aici îți poți da seama cit de real 

e miliardarul înfățișat de Goiki, care soco
tește nebun pe acela care-1 întreabă ce rost 
are să cîștigi bani pentru a-i folosi la ciști- 
garea altor bani, și să repeți operația la 
nesfirșit numai de dragul de „a face bani".

Aici pervertirea talentelor de soiul celor 
descrise de Theodore Dreiser in „The Ge

nius", unde artistul de talent se transformă 
sub vraja banilor într-un afacerist ordinar 
este un caz obișnuit De altfel și cei mai 
faimoși scriitori burghezi din S.U.A. sint 
simple mingi in mîinile agențiilor de publi
citate care ie pregătesc „atmosfera" pentru 
cărțile în curs de apariție. Așa de exemplu, 
de curînd presa burgheză a publicat știrea 
morții romancierului Ernest Hemingway. 
Acest scritor s-a îndepărtat de problemele 
realității, a ancorat în exerciții de stil pre
tențioase și într-un psihologism morbid. 
Recent, a plecat in Kenya, dar nu pentru a 
vedea jalnica situație a populației băștinașe 
exploatată pînă la sînge, măcelărită fără 
milă de către colonialiștii englezi, ci pen
tru a scrie o cai te despre... vînătoare.

Bineînțeles că după cîtva timp, faimoasa 
„publicitate" americană și-a început munca 
publicînd cîteva telegrame senzaționale des
pre „accidentele" suferite de Hemingway, 
Intr-o bună zi o telegramă din Kampala 
relata că scriitorul a pierit: avionul în 
care se afla a căzut în mijlocul unor mlaș
tini în care mișunau pare-se crocodili, șerpi 
veninoși și lei. Ziarele au comentat pe larg 
„tragica moarte", pentru ca peste cîteva zile 
scriitorul să apară teafăr și zîmbitor, cu 
manuscrisul sub braț. Reclama era însă 
făcută. Puteau acum să curgă dolarii...

Dar există și un alt fel de sori'tor ame
rican : scriitorul legat de popor, atașat cau
zei democrației și păcii. Pentru aceștia nu 
se află în America trusturilor decît cătușe, 
închisori

Poetul Walter Lowenfels zace în închi
soare pentru că a publicat o poezie intitulată 
„Voci americane", un comentar liric al 
scrisorilor publicate în ziare, unde cetățeni 
ai S.U.A protestau împotriva războiului din 
Coreea. Lowenfels, care trăia într-o căsuță 
din Pennsylvania, grav bolnav de inimă, a 
fost arestat într-o noa.pte de către agenți ai 
F.B I.-ului.

Nu de mult a apărut însă în S.U.A. o poezie 
intitulată „Rugă de Crăciun", scrisă de 
poetul Walter Lowenfels Poezia a fost scrisă 
în închisoarea din Filade'.fia și se adresează 
americanilor care cred in dreptate și demo
crație.

America aceasta, simplă și cinstită a lui 
Lowenfels și a milioanelor de oameni ase
meni lui este însă vie și puternică, deși lan
țurile care o leagă sint grele. In uzine, în 
laboratoare, pe ogoare, milioane de ameri
cani simpli, cu minte limpede și nerv' să
nătoși, luptă pentru democrație și pace.

„Nu e ușor să fii om cinstit în S.U.A." — 
îmi spunea într-o zi mohorită, cind zăpada 
răscolită întuneca și mai mult străzile New 
Yorkuhi, unul dintre colaboratorii revistei 
progresiste „Masses and Mainstream*’. Eram 
într-un mic bufet automat și oameni tăcuți, 
obosiți mestecau pe jumătate adormiți sand
vișuri cu gust ciudat. în aare găsești șl 

șuncă și dulceață. In strălucirile de neon răs- 
frînțe pe nichelul și sticlăria bufetului, fețele 
oamenilor păreau și mai obosiie, verzui. Pu
blicistul privea îngîndurat oamenii grăbi:i, 
ca e mestecau cu fețe absente, mașinal. Din
colo de vitrine vuia orașul imens, uruiau au
tomobilele, răbufnea zgomotul infernal al tre
nului aerian — „Prima condiție" a fascizării 
— continuă gînditor interlocutorul meu — e 
înăbușirea glasului oamenilor cinstiți.

Ginditi-vă, la avocatul Emmanuel Bloch. 
Cinstea întruchipată, un om de lum nă. N-a 
pregetat nici o clipă să apere pînă la capăt 
pe soții Rosenberg. Știa că sint nevinovațl, 
nu putea proceda altfel. Au fost zadiarnice a- 
menințările, atacurile. Au fost zadarnice și 
promisiunile. Bloch a luptat pînă la capăt, 
dar Rosenbergii au fost uciși, și el,bietul 
„Manny” a cunoscut toată gama prigoanei, 
a teroarei. N-a mai avut o clipă de .iniște. 
Și, deunăzi ,a fost găsit mort. A fost ucis, 
sau biata lui inimă măcinată n-a mai rezis
tat ? Un lucru e sigur: Wall Street-ul vrea 
să ne transforme in unelte docile. LI vrea 
maimuțe, nu oameni...

Zimbi îngîndurat și întrebă :
N-ai auzit de dr. Tom ? Apoi văzîtd pri

virea mea mirată continuă fără să iniei aș
tepte răspuns. E un cimpanzeu din grădina 
zoologică din Baltimoore. S-a descoperit că 
e un geniu al picturii. Biata maimuță mîzgă- 
lește cu plăcere vopseaoa pe pînza ce i se 
pune in față. Pînă la urmă se naște un a- 
mesteic fantastic de culori. Are un succes co- 
losial. Tablourile „pictorului” se vînd ca pli
nea caldă. La teatrul „Little House’ unde 
se produce cimpanzeul, spectatorii snobi se 
îngrămădesc cu sutele... Mîine se va desco
peri un cimpanzeu muzician, un urangutan 
poet sau un goril politician. Și poimiine 
maimuța ne va fi arătată ca model vrednic 
de urmat... Diar nu le va reuși planul — 
își ridică fruntea publicistul. America e plină 
de resurse sănătoase, de oameni aspri șl cin
stiți, drepți și neînfricați. America isterică, 
înebțirțită, care urlă la suprafață, e America 
stăpînilor de azi, dar nu America adevărată. 
Amerin? adevărată tace încă, trud'nd la fer
me sau în uzinele lui Dupont de Nemours ori 
ale lui Ford. Dar nu va tăcea în veci...**

Da, există o Americă cinstită, pașnică, 
muncitoare.

Și în clipa în care avionul își ia zborul 
spre Europa, cind sgîrie norii și cocioabele, 
docurile și „slums“-urile dispar în pîclă, 
scoți — fără să vrei — un suspin de ușu
rare, și-ți vin în minte versurile lui Maia- 
covski :

„Eu știi ce-aș face,
acum, 

bunăoară ?
Amerioa-aș închide-o,

a? curăța-o un pic,
și aș descoperi-o, a,poi, iară 1“
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