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Să terminăm grabnic 
pregătirile pentru însămînțări

CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE 
CAUZA ÎNTREGULUI POPOR

aceasta, de 
unei recolte bo- narea

Plec în ajutorul 
țărănimii muncitoare

Angajamentul colectivului de muncitori, 
tehnic senă, ingineri și funcționari de la G.A.S. Variaș, 

regiunea Arad

Plec în ajutorul 
țărănimii muncitoare

Hotărîrea Consiliului de Miniștri ai 
R P R. și a Comitetului Central al P-M R 
cu privire ta pregătirea și executarea la 
timp și In bune cond țiun: a lucrărilor a- 
gricole din primăvara anului 1954 pune 
în fața oamenilor muncii de pe ogoare o 
sarcină de o deosebită importanță și a- 
nume, creșterea simțitoare a producție! a- 
gricole la toate culturile și îndeosebi la 
griu, porumb, cartofi și sfeclă de zahăr 
Pentru aceasta este necesar în prmul rîod 
să se îndeplinească exemplar muncile de 
primăvară.

In multe regiuni în care sînt condiții 
prielnice, muncitorii din S.M.T. și gospo
dării de stat, colectiviștii. întovărășiți! și 
țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale au și început să însămînțeze cul
turile din prima epocă pe suprafețe în
tinse.

Peste puțin timp vor începe în toată 
țara muncile agricole de primăvară, o eta
pă nouă în lupta pentru plinea poporului. 
Hotărîrea subliniază necesitatea de a se 
lua măsuri imediate pentru terminarea 
grabnică a pregătirilor în vederea execu
tării la timp și în bune condițiuni a lucră
rilor agricole din primăvara 
care depinde realizarea
gate la toate culturile agricole. Reținerea 
apei provenite din topirea zăpezilor, asi
gurarea și pregătirea semințelor selecțio
nate, terminarea reparări! tractoarelor și 
mașinilor agricole, a tuturor atelajelor și 
uneltelor agricole etc., toate aceste ope
rații trebuiesc făcute cît mai grabnic.

Anul acesta, lucrările agricole de pri
măvară trebuie să se desfășoare într-un 
timp mal scurt decît in ani: trecuți, dato
rită zăpezii căzute în cantități mari. Toc
mai pentru aceasta, avîndu-se în vedere 
timpul scurt în care se vor desfășura 
lucrările agricole de primăvară, tinerii 
muncitori din gospodăriile agricole de stat 
și S M T., tinerii colectiviști și întovără
șiți. precum și tinerii țărani muncitori cu 
gospodării individuale trebuie să termine 
toate pregătirile la vreme, să depună un 
efort deosebit în așa fel Incit acolo unde 
timpul perrrrte, să se poată începe însă- 
mînțările de pr'măvară

Oamenii muncii de pe ogoare depun 
eforturi deosebite pentru terminarea cît 
mai de grabă a pregătirilor în vederea 
începerii muncilor agricole Alături de ei, 
utemiști!, tinerii colectiviști, întovărășiți 
și țăran' muncitori cu gospodării indivi
duale contribuie la terminarea pregătiri
lor. fie cărînd gunoiul la cîmp, fie selec- 
tind semințele sau încheind munca de re
parații a tractoarelor.

Astfel datorită bune' organizări a mun
cii. utemiștii și tinerii nrembri ai întovă
rășirii agricole „30 noiembrie" din satul 
Rovinarl, regiunea Craiova, și-au reparai 
toate plugurile, grapele și celelalte unelte 
agricole Tot în acest timp întovărășiți! 
s au preocupat îndeaproape de selectarea 
semințelor, curățind pînă de curînd peste 
70 Ia sută din cantitatea de semințe de 
cereale necesare pentru însămînțărlle de 
primăvară.

Gospodăria agr'colă colectivă din co
muna Clacova. raionul Dela, regiunea 
Tim'șoara a terminat de mult pregătirile 
în vederea începerii muncilor agricole 
Utilajul gospodarei a fost reparat Au 
fost pregătite și selecționate senrnțe de 
soi, iar gunoiul de grajd a fost împrăș
tiat pe tot părnîntul gospodăriei.

In multe din gospodăriile colective, de 
stat și individuale din raionul Roman, 
pregătirile sînt deja terminate Tractoa
rele, semănătoarele, grapele, rutierele și 
toate uneltele gospodăriei de stat Sacuieni. 
sînt gata să pornească la însămînțărrie 
de primăvară.

Terminarea la timp a pregătirilor în
lesnește folosirea din plin a primelor zile 
prielnice însămînțărilor.

Astfel odată cu terminarea pregătirilor 
și prof'tînd de timpul prielnic din ult'mele 
zile, membrii gospodărie! agricole colec
tive din satul Cacova-leriî, raionul Turda, 
au fost primii pe raion care au începui 
însămînțările. Membrii gospodăriei agri
cole colective „G-rivița Roșie1' d'n satul 
Negrea, raionul Galați, au început arătu
rile destinate semănăturilor de ovăz. In 
unele sate din raioanele Oradea șf Salon- 
ta, dat fiind faptul că pregătirile în vede
rea lucrărilor agricole de primăvară s-au 
terminat și profitind de vremea favora
bilă, țăranii muncitorii au început însă- 
mînțatul orzului și ovăzului.

Țăranii muncitori cu gospodării Indivi
duale își termină și ei pregătirile pentru 
muncile agr'cole de primăvară Astfel, fn 
comuna Adunații Copăceni, ra'onul Vida, 
regiunea București, la cele 4 centre de re 
parat unelte au fost reparate 40 pluguri cu 
tracțiune animală, 13 grape, 10 prăși 
toare și numeroase alte atelaje. La îndem
nul comuniștilor, utemiștii și tinerii din 
comună au cărat la cîmp peste 180 tone 
gunoi de grajd.

Și țăranii muncitori cu gospodării in

dividuale din comuna Sălățenl, raionul 
V:d3 și-au reparat toate uneltele agricole, 
pregătindu-și în același timp semințe de 
soi, necesare însămînțărilor de primă 
vară

In unele regiuni și raioane însă, termi
narea reparațiilor și în general pregătirea 
muncilor agricole, nu este privită cu des
tulă răspundere. Acest lucru se întîmplâ 
chiar în regiuni cu specific agricol. Anali 
zînd munca unor organe U.T.M se poate 
spune că activiști* utemiști ce muncesc în 
aceste regiuni n-au înțeles pînă acum că 
sarcina lor d.- căpeten’e — dat fiind fap
tul că muncesc într-o regiune agricolă — 
este rid carea producției agricole.

In raionul Buzău, de pildă, nu sînt cu
noscute avantaiele folosirii gunoiului de 
grajd In comunele Stîlpu, Lipia, Țintești, 
Costești și altele, țărani: muncitor! în loc 
sâ-și pună gunoiul în platforme îl adună 
in grămezi și apoi îi aruncă la marginea 
satului.

La S M T. Băneasa, regiunea Constan 
ța, din cauza lipse! de organizare nu s-a 
reparat pînă acum decît un număr mic de 
tractoare.

Dezinteresul manifestat față de termi- 
reparațiilor în stațiune, unde ma

joritatea muncitorilor sînt traert, ogli-n 
dește dealtfel munca organizației dc bază 
U T M de aci. Faptele dovedesc că aceas
ta nu a antrenat pe utemiștii și tinerii din 

S.M T. pentru terminarea reparațiilor, nu 
s-a interesat deloc de această problemă 
Pe de altă parte nu a existat nici un con
trol dm partea activiștilor comitetului ra
ional U T M

Tot așa se prezintă situația reparațiilor 
și în regiunile Constanța șl Birlad unde 
problemei acesteia nu I se dă toată aten
ția. Aci. reparațiile tractoarelor, a mași 
n'ior și uneltelor agricole au rămas în 
urmă.

Organele U T M. din regiunile Constan
ța și Birlad poartă răspunderea pentru că 
nu au mobilizat tineretul la lupta pentru 
terminarea pregătirilor în vederea lucră
rilor agricole de primăvară

Se apropie ziua cînd pe tot cuprinsul 
ogoarelor patrie: noastre, tractoarele vor 
dudul puternic, plugurile vor brăzda pă- 
mîntul. A început bătălia muncilor agri
cole de primăvară.

Care este deci sarcina utemiștilor și a 
tinerilor dm S M T -uri, gospodării de 
stat, colective, a tinerilor întovărășiți și 
cu gospodării individuale ?

Problema cea mal arzătoare în momen
tul de față este terminarea pregătirilor 
pentru însămânțărl.

Utemiștii și tinerii din centrele meca
nice. din S Ăl T -uri și din celelalte uni
tăți socialiste ale agriculturii, precum și 
tinerii țăran1 muncitori cu gospodării in- 
d'viduale, trebrne să termine cît mai cu
rînd reparațiile -naltelor agricole, să 
transporte la cîmp gunoiul, să condi
ționeze șl să trateze semințele pentru 
ca imediat ce timpul va permite, să se 
iasă la cîmp.

-In această perioadă, atelierele de repa
rații de la sate trebuie să funcționeze din 
plin Sfaturile populare și organele de coo- 

>perație sîrit datoare sâ ia toate măsurile 
pentru aprovlz'onarea cu cărbuni, fier și 
alte materiale necesare reparațiilor. Orga
nizațiile de bază U T M să mobilizeze pe 
țăranii .muncitori care nu și-au terminat 
pregătirile să și le termine cît mal cu
rînd.

In atelierele de reparații ale S.M T - 
uri’or și gospodăriilor de stat trebuie să 
se ducă lupta pentru descopertre.a șl fo
losirea rezervelor interne, pentru punerea 
la punct a tuturor tractoarelor și mașini
lor, folosind în cît mal mare măsură piese 
fabricate sau recond ționate pe loc. In a- 
ceastă luptă utemiști! trebuie să se în- 
cadreze în primele rînduri.

Pentru succesul deplin al muncilor a- 
gricole din primăvara acestui an. este ne
cesar ca organizațiile de bază U T.M. de 
la sate să se folosească de Inițiativele pre
țioase ce s-au născut în ultimul timp. Ini
țiativa patriotică a tinerilor de la Singu- 
reni de a descoperi și da în folosință te
renurile necultivate trebuie urmată de toate 
organizațiile de bază U T.M. de la sate, 
ea ducînd la o îmbunătățire considera
bilă a bazei furajere necesare dezvoltării 
continue a creșterii animalelor. De aseme
ni, angajamentul colectivului de tractoriști, 
tehnicieni, ingineri și funcționari de la 
stațiunea de mașini și tractoare Peciul 
Nou regiunea Timișoara, pune bazele unei 
puternice întreceri socialiste a mecaniza
torilor pentru terminarea la timp și în 
bune condițiuni a muncilor agricole de 
primăvară

Participînd la terminarea grabnică a 
pregătirilor, utemiștii și tinerii muncitori 
de pe ogoare vor contribui din plin la 
asigurarea unei înalte producții agricole 
tn acest an, la ridicarea nivelului de via
ță al poporului muncitor.

ZAMFIR DUMITRU de li uzi
nele „21 Decembrie” din Capi
tală, s-a hotărît să meargă să 
sprijine buna desfășurare a lu
crărilor ag<'cole.

Tlnărul SIBIANU DUMITRU 
de la uzinele ..Semănătoarea"a 
cerut printre primii să meargă 
să lucreze tn agricultură.

O nouă fabrică de pâine
La Botoșani a fost Inaugurată de curînd o 

nouă fabrică de piine care va aduce o con
tribuție importantă la buna aprovizionare cu 
pîine a populației.

Noua fabrică este înzestrată cu utilaf mo
dern produs în întreprinderile noastre cons
tructoare de mașini și utilaje. Ea dispune de

șase cuptoare de copt, de un laborator, un 
cabinet tehnic, un grup social. Pentru acest 
an s-a prevăzut construirea unei anexe unde 
vor fi instalate rezervoarele de apă pentru 
pompe, a unul cernător mecanic la etaj, pen
tru ca făina să curgă direct în malaxor, a 
unul garaj și a unei băi.

Am început 
să-mi lucrez 

lotul individual
In toamna anului trecut, m-am 

mutat cu locuința !n cartierul 
Băneasa. Vecinii mei, Tltu Fu- 
eășin șl Bădlu Enache, care 
lucrează de asemenea la Combi
natul Poligrafic—Casa Scînteii- 
,.!. V. Stalin” ml-au vorbit odată 
despre cantitățile de legume șl 
zarzavaturi cu cere- s-au apro
vizionai pentru lamă, arătîn- 
du-ml că cea mai mare parte 
le-au strîns de pe Ioturile de 
pămînt pe care le-au cultivat 
în apropiere De pe o suprafață 
de vreo 300 m.p., unul dintre
vecinii met a recoltat 80 kg. 
ceapă, 25 kg. fasole, 15 kg. po
rumb, precum șl zeci de kilogra
me de roși! din care a obținut 
si 30 kg bulion. In tot timpul 
verii cît șl In toamnă, vecinii 
mei care au cultivat loturi Indi
viduale au avut In permanență 
legume șl zarzavaturi proas
pete.

Văzlnd frumoasele rezultate 
obținute de cetățenii din car
tierul Băneasa care au cultivat 
legume șl zarzavaturi, m-am 
hotărît să lucrez și eu un lot In
dividual. Acum, ml-am pregă
tit uneltele de grădinărit și am 
Început să-ml procur semințele 
șl răsadurile necesare. Pă- 
mîntul este bine săpat șl bo
gat în umezeală. Ceapa de arba- 
gfc, am șl cumpărat-o; zilele a- 
cestea o să caut să obțin și 
celelalte semințe de care am 
nevoie. îndată ce voi termina 
de Insămtnțat lotul Individual 
cu legume șl zarzavaturi, voi 
da o mină de ajutor șl vecini
lor mei pentru ca să termine șl 
ei cît mal grabnic executarea 
primelor lucrări la terenurile ce 
le-au fost repartizate. De aseme
nea șl el mă vor ajuta atunci 
cînd voi avea nevoie.

In vara aceasta, de pe lotul 
de pămînt pe care-1 voi lucra, 
am să string cantități însemna
te de roșii, ceapă, mazăre, ardei 
grași, dovlecei, cît și alte legu
me și zarzavaturi care nu vor 
lipsi niciodată din gospodăria 
mea.

CONSTANTIN DUȚU 
zețar. Ia Combinatul Poligrafic- 

Casa Scînteii „I. V. Stalin"

Noi, colectivul de muncitori tehnicieni ingineri șl 
funcționari de la gospodăria agricolă de stat Variaș, 
raionul Sinnicolaul Mare regiunea Arad tnsușin- 
du-ne sarcinile plenarei lărgite a C.C. al P M R. din 
august 1953 pentru sporirea continuă a șeptelului de 
aniinwle și a producției agricole in scopul aprovizio
nării populației muncitoare cu mai multe produse 
agro alimentare, ne luăm următoarele angajamente :

— să realizăm șl să depășim planul de produși la 
fătări la toate categoriile de animale cu 7%.

— să mărim peste plan numărul de animale cu 
84(1 capete astfel : la purcei cu 828 capete, viței 10 
capete, minjl 2 capete.

— să dăm peste plan 40 capete reproducători elită 
(vieruși șt tăurași).

— să mărim cu 3,5 kg. greutatea planificată a 
purceilor ințărcațl.

— să dăm peste plan 10 000 litri lapte. 53.450 kg. 
carne. 9000 buc. ouă 2800 kg. miere de albine.

— să depășim producția planificată la baza fura
jeră cu 8%.

— să reducem cheltuielile de producție șl adminis
trative in sectorul zootehnic cu 8%.

— să depășim planul global la producția vegetală 
cu 12%.

— să depășim planul de producție la hectarul de 
griu cu 300 kg., la orz cu 350 kg., la porumb cu 

400 kg., la cartofi cu 3000 kg., la fasole cu 100 kg , 
la trude diferite cu 19.000 kg., iar la zarzavaturi cu 
14 700 kg.

— să terminăm lucrările de primăvară cu 5 zile 
înainte de termen și să menținem in permanență u- 
ntezeala in pămînt prin lucrări de întreținere a cul
turilor.

— să reducem prețul de cost cu 5% penfru flecare 
1000 kg. de cereale.

— să facem economie de 8000 kg. motorină și 
60.000 lei economii la piese de schimb și diferite ma
teriale.

Director, 
DUMITRU RACU

Președintele comitetului de întreprindere
MIHAI GHEORGHE

— să semănăm fasole pe o suprafață de 350 ha. 
in cultură de porumb

— să semănăm in cuiburi așezate in pătrat o su
prafață de 562 ha. la porumb și 50 ha. de cartofi.

— să mecani/ăm lucrările de întreținere in pro
porție de 85%

Pentru ducerea la indepiinire a acestor angaja
mente, conducerea gospodăriei de stat Variaș va lua 
următoarele măsuri tehnico organizatorice :

— va organiza pășunatul in mod rațional pe par
cele. respedind regulile zooiehrninitnulul la furajarea 
animalelor.

— va organiza conveeiul verde pentru ca animalele 
să fie asigurate cu masă verde.

— va depune toate eforturile pentru păstrarea și 
îngrijirea in cele mai bune condiții a întregului efec
tiv de animale.

— in vederea măririi producției de lapte se va fo
losi metoda mulsului repetat a masajului și a com
presiei.

— pentru a asigura sectorul zootehnic cu un nu
măr de cadre corespunzătoare, se vor califica la lo
cul de muncă 3 brigadieri 5 mulgători și 6 îngriji
tori de porci.

— va lua măsuri de aplicare a regulilor de protec
ția muncii, in sectorul zootehnic, conform instrucțiu
nilor.

— in vederea asigurării muncitorilor de la citn0 cu 
hrană se va organiza u bucătărie mobilă.

— ne vom strădui să folosim la maximum tractoa
rele și mașinile agricole.

Desfășurind tot mai larg intrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea angajamentelor luate, colectivul de 
muncitori, tehnicieni, ingineri șl funcționari de la 
gospodăria agricolă de stat Variaș, raionul Sinnico
laul Mare, regiunea Arad, luptă pentru tnăritea șep
telului de animale, pentru producții sporite la hec
tar. în vederea creșterii continue a bunăstării po
porului, a întăririi și înfloririi patriei noastre dragi.

Secretarul organizației de bază P.M.R.
IOSIF ERMAS

Secretarul organizației de bază U.T.M.
FRANCISC SRAGNEA

De la Întreprinderea I.C.A.'R. 
din București vor pleca la sate 
zeci de tineri. Printre el se 
află și tînărul MAGHERU DU
MITRU.

Plantează cartofi 
în cuiburi dispuse în pătrat

In raionul Sighișoara 
se însămînțează intens

TIMIȘOARA (de la co
respondentul nostru S. 
Isacov).

Hotărîți ca tn acest an 
să obțină recolte bogate 
la toate culturile, colecti
viștii de la G.A.C. „23 
August" din comuna 
Poieni, raionul Deta, 
muncesc cu sîrguință 
pentru a înfăptui sarci- 
nils Hotăririt partidului 
șl guvernului cu pri
vire la executarea la 
timp și In bune condi
țiuni a lucrărilor agricole 
din primăvara acestui an.

In anul acesta colec
tiviștii din comuna Poieni 
acordă o atenție deose
bită culturii cartofilor. 
Astfel ei au mărit supra
fața care va fi cultivată 
cu cartofi de la 3 la 10 
ha. Pentru obținerea unei 
recolte sporite Ia hectar 
la cultura cartofilor mem
brii brigăzilor legumicole 
s-au pregătit temeinic.

Terenul care va fi cul
tivat cu cartofi a fost în

grășat și s au făcut ară
turi adinei încă din 
toamnă. Acum colecti
viștii au ales cele mai 
bune semințe, au pregă
tit terenul și au trecut la 
Insămințare.

Conștienți că aplica
rea regulilor agrotehnice 
printre care și însămînța- 
rea cartofilor în cuiburi 
dispuse în pătrat duc la 
ridicarea producției la 
hectar, colectiviștii sînt 
hotăriți ca în acest an să 
aplice cele mai înaintate 
metode.

Astfel, suprafața de 10 
ha. va fi tnsămințată cu 
cartofi în cuiburi dispuse 
In pătrat. Lucrind cu elan 
colectiviștii din brigada 
legumicolă au reușit să 
Însămînțeze numai Intr-o 
singură zi, 2 ha. cu car
tofi în cuiburi dispuse în 
pătrat. Printre tinerii 
legumicultori care s-au 
evidențiat se află și 
tînăra colectivistă Nitra 
Elisabeta.

In raionul Sighișoara 
s-au pregătit din timp 
și cu deosebită grijă 
condițiile pentru execu
tarea însămînțărilor de 
primăvară. Co'ectiviștii, 
întovărășiții și țăranii 
muncitori cu gospodării 
individuale șl-au repa
rat uneltele agricole șl 
și-au selecționat toate se
mințele necesare însă- 
mînțatulul.

In dimineața zilei de 
15 martie a c. în comune
le Săntioana. Zagăr. Val- 
chid, Seleuș. Senereuș. 
Hunford, Gogan și altele 
în fața sfaturilor popu
lare s-au strîns zeci șl 
sute de atelaje însoțite de 
colectiviști șl țărani mun
citori. de unde s-au în
dreptat cu mult entu
ziasm spre ogoare, hotă- 
rîti să cîștige bătălia unei 
recolte cît mai îmbelșu
gate în anul acesta.

Numai în această zl 
S-au arat și grăpat în în
treg raionul peste 600 
hectare. Din culturile pre
văzute în prima epocă, 
s-au însămînțat aproape 
200 hectare de orz. ovăz, 
grîu de primăvară, floa
rea soarelui și a'.te cul
turi.

Muncile agricole de 
primăvară au început șl 
în comuna Dumbrăveni, 
unde au ieșit la cîmp în 
același timp cele 4 trac
toare ale gospodăriei a- 
gricole de stat și 52 ate
laje ale țăranilor mun
citori cu gospodării indi
viduale

De asemeni și fn comu
na Nadeș prima zi a înce
perii campaniei agricole 
a constituit o zl de sărbă
toare. La muncile agri
cole de primăvară, au 
ieșit peste 100 de atelaje 
în frunte cu colectlv'știi 
din GAC „Partizanul 
Păcii".

Fruntași pe raion în 
muncile agricole de pri
măvară sînt pînă acum 
gospodăriile colective din 
Laslea, Dumbrăveni, He- 
tur, Apold, Nadeș, pre
cum și țăranii muncitori 
individuali tot din aceste 
comune, care urmînd pil
da celor din sectorul soci
alist au însămînțat supra
fețe mari de teren agri- 

■col în mustul zăpezii și 
în cele mai bune condi
țiuni agrotehnice.

Corespondent
MARCEL GRIGORIU

In cadrul mitingului ce a avut 
loc la uzinele „Matyas Rakosl" 
din București MATEESCU NI- 
COLAE a cerut să meargă ca 
mecanizator la sate.

*

Acum citeva zile mecanizatorii de la S.M T 
Turnișor, raionul Sibiu, au pornit pe ogoare 
pentru lucrările de primăvară. Ei se străduiesc 
să-șl îndeplinească angajamentele luate la ple
carea din stațiune, de a realiza planul de pro
ducție la lucrările de primăvară cu 5 zile îna
inte de termen eliminînd timpii neproductivi, 
respectind normativul de îngrijiri tehnice la ma

șini și tractoare și reducind orele de reparație 
in cîmp cu 50 la sută.

lată in fotografia noastră pe utemistul loan 
Franius, tractorist fruntaș din brigada ll-a a 
S.M.T.-uIui Turnișor. El a reușit din prima zi 
să-și depășească cu peste 25 Ia sută planul Ia 
executarea arăturilor de primăvară.

(Foto: EUG. CS1KOS)

Ceferiștii 
sprijină campania 

însămînțărilor

La desfășurarea tn bune con
diții a campaniei însămînțărilor 
din acest an participă cu multă 
dragoste și muncitorii ceferiști.

Conslderînd transporturile de 
utilaj șl materiale necesare 
muncilor agricole ca transpor- 
turj de primă urgență, Ministe
rul Căilor Ferate a luat o serie 
de măsuri a căror aplicare asi
gură sosirea la destinație In
tr-un timp scurt a tractoarelor 
și mașinilor agricole, a motoa
relor, pieselor de schimb, a car
buranților și lubrefianților, se
mințelor și materialului săditor, 
pomicol și viticol. Pentru înlă
turarea întîrzierilor la expedie
rea acestor mărfuri, vagoanele 
sînt puse la Încărcare în cel 
mult 48 ore de la cerere, indi
ferent dacă au fost prevăzute 
sau nu în planul de transport, 
iar expedierea lor se face cu 
pernele trenuri. Odată plecate 
din stația de Încărcare, vagoa
nele sînt urmărite pe tot par
cursul, pînă la stația de des
tinație. Operatorii de circulație 
se străduiesc să scurteze la mi
nimum durata de transport a 
acestor produse, eliminînd sta
ționările inutile șl acordîndu-le 
prioritate față de alte transpor
turi.

Efectuarea transporturilor de
stinate campaniei agricole de 
primăvară este urmărită și aha-' 
lizată zilnic pe număr de va
goane și conținutul încărcăturii, 
fapt care a făcut să se elimine 
unele lipsuri care se manifes
tau la executarea transportu
rilor.

In urma măsurilor luate șl a 
urmăririi felului în care ele 
sînt aplicate, au fost create con
dițiile ca toate cererile de tran
sport pentru utilaje șl mărfuri 
destinate campaniei de primă
vară să fie satisfăcute in cel 
mai scurt timp. In numai 19 zile 
din luna martie, planul pe în
treaga lună pentru transportul 
mașinilor, utilajelor, semințelor 
și combustibilului necesar cam
paniei agricole de primăvară, 
a fost depășit cu 50 la sută.
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Ancheta 

>,Scînteii tineretului" 
ia S. M. T. Peciul Nou

Pentru folosirea întregii capacități 
de lucru a tractoarelor

Anicuța, prietena copiilor Cîteva însemnării

Să marcăm terenul 
cu stegulețe

Hotărîrea Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. și C.C. al P.M.R. cu privire la 
pregătirea și executarea la timp și în bune 
condițiuni a lucrărilor agricole din primă
vara anului 1954, pune în fața mecaniza
torilor sarcina de a face lucrări de cali
tate și de a folosi în întregime capacita
tea de lucru a tractoarelor

In ziarele de ieri s-au publicat angaja
mentele patriotice ale colectivului de trac
toriști, tehnicieni, ingineri și funcționari 
de la S.M.T. Peciul Nou, regiunea Timi
șoara.

Aceste angajamente oglindesc hotărîrea 
mecanizatorilor de la S.M.T. Peciul Nou, de 
a lucra astfel ca de pe ogoarele muncite 
de ei să fie culese roade cît mai bogate.

Mecanizatorii de la S.M.T. Peciul Nou se 
angajează să realizeze și să depășească 
planul anual de producție cu 26 la sută, 
iar planul pe campania de primăvară cu 
37 la sută, să termine lucrările agricole 
de primăvară cu 4 zile înainte de termen, 
să facă lucrări de bună calitate asigurînd 
astfel gospodăriilor colective, întovărășiri
lor și țăranilor muncitori individuali, pro
ducții sporite la hectar, să lupte pentru 
reducerea prețului 
rilor agricole prin 
nomii și altele

Principalul mijloc 
mecanizatorii de la Peciul Nou în vederea 
transpunerii în viață a acestor angaja
mente este folosirea cît mai completa a 
capacității de lucru a tractoarelor Fie
care mecanizator de la Peciul Nou caută 
să întrebuințeze rezervele cele mai 
bune pentru folosirea întregii capacități 
de lucru a tractorului

. Angajamentele patriotice ale mecaniza- 
î torilor de la S.M.T. Peciul Nou sînt un în- 
| demn pentru toți mecanizatorii din patria 
) noastră, tineri și vîrstnici, ca ei să-și pună 
| toată priceperea și cunoștințele in cîștiga- 
< rea marei bătălii pentru asigurarea unei 
î recolte sporite în anul 1954.
| Dăm cuvîntul mai jos tovarășilor Emil 
J Ranca, Gheorghe Constantin și Francisc 
i Pillo de la S.M.T, Peciul Nou, care ne vor 
j împărtăși din experiența cîștigată de ei în 
! muncă.

Să folosim cuplajele 
de mașini agricole

Prin ferestrele mari ale secției de copii 
de le biblioteca regională din Craiova, trece 
din plin lumina albă a zilei de iarnă. Lem
nele se aud trosnind în soba mare de tera
cotă și căldura plăcută se răspîndește lin.

Astăzi este duminică și, ca de obicei, se 
așteaptă oaspeți numeroși. Copiii, dornici 
să-și petreacă timpul citind, se strecoară 
unul cite unul pe ușă.

In sala de lectură este liniște. Copiii stau 
cuminți la măsuțe și citesc Nu se aude 
nici o șoaptă. Din cînd în cînd, doar foșnetul 
unei file de carte turbură liniștea.

La capătul sălii, lingă dulapul spațios în
țesat cu cărți, Anicuța Nicolae, 
secției de copii, răsfoiește prin 
terilor. Cea mai mare parte din 
tori frecvenți și ea îi cunoaște 
le cunoaște cărțile preferate și 
care are un zîmbet și o vorbă 
cută, brunetă, cu ochii mari și
praștie numai bunătate și veselie în jurul ei. 
Copiii o iubesc și vin cu încredere să-i ceară ■ 
sfatul asupra unei cărți pe care vor să o 

cu o blîndețe de 
potrivite cu vîrsta 
sufletul lor perse- 
dintre micii citi- 

citesc o filă, două

bibliotecara 
fișele cftj- 
ei sînt citi- 
după nume, 
perjtru fie- 
bună, Mi- 
senini, îm-

de cost al lucră- 
realizarea de eco-

pe care și-l propun

Este un lucru bine 
știut că lucrarea. 
pămîntului ta vre
me și potrivit ce
rințelor științei a- 
grotehnice se reali
zează cel mai bine 
în condițiile meca
nizării muncilor a- 
gricole. Dacă adău
găm și faptul că în 
acest an a căzut 
zăpadă multă, care 
se topește încă în
cet și inttrzie înce
perea muncilor a-

grlcole, ne dăm seama :ă se cere multă ur
gență șl că sarcinile noastre, ale mecanizato
rilor, sînt foarte mari în această primăvară 

Mai trebuie amintit încă un lucru deose
bit de important, in acest an noi trebuie să 
obținem recolte superioare la grîu, porumb, 
cartofi, sfeclă de zahăr și în general la toate 
miturile. Pentru culturile care se seamănă 
în primăvară sînt necesare lucrări de ară
tură, semănat, grăpat, cultivație etc., unele 
din ele trebuind executate chiar în același 
timp și pe același teren. In sfîrșit, planul de 
contractări al stațiunii noastre este cu 
depășit.

Ce reese din toate acestea? Avem de 
:utat un volum mare de lucrări, într-un
scurt și de o calitate superioară. Putem rea
liza acest lucru? După experiența Pe care o 
avem, socotesc că nu ne va fi greu. Principa
lul constă în folosirea întregii capacități de 
lucru a tractoarelor O cale pentru folos rea 
întregii capacități de lucru a tractoarelor 
este aceea a cuplării mai multor mașini agri-

citească Ea îi înconjoară 
soră, le recomandă cărțile 
lor și caută să cultive în 
verența. atunci cînd unii 
tori se plictisesc după ce 
și cer altă carte.

Așa a încercat să facă 
în clasa V-a la Colegiul
cescu". A luat să citească 
călțat" șl după puțin timp a adus-o înapoi.

— Ce. Vasile nu mai
— Citesc, dar 

nu-mi place.
— De ce ?
Vasile a lăsat
— Ei uite, eu

Vasile Costel,
Popular „N 

„Motanul

elev
Băl-

In-

mult

exe- 
timp

vreau

capul 
te

citești ?
altă carte. Asta

tăcut 
citești 

Nicolae. Nu 
făcut motanul

Problema folosirii 
întregii capacități 
de lucru a tractoa
relor se pune în pri
mul rînd sub aspec
tul folosirii întregii 
capacități de trac
țiune a tractorului. 
Dar mai există șl 
alte aspecte.

Un aspect Impor
tant este folosirea 
capacității de lucru 
a tractorului în 
tirnp. adică folosi
rea. în întregime a

timpului de lucru. înlăturarea oricărei pier
deri de timp, a timpilor morți.

Și tractoriștii noștri nu căpătat experiență 
în acest domeniu, prin folosirea graficului 
orar. De pildă, pe mine m-a preocupat această 
problemă. Mă gîndeam cum putem folosi 
în întregime timpul de lucru ? Anul tre
cut, cînd eram pontator la brigada a 5-a, 
am citit în ziar despre metoda Buneev și des- 
pre folosirea în cadrul ei a marcării terenu
lui cu stegulețe. Ce rost au stegulețele? In 
cadrul metodei Buneev există mai multe po
sibilități pentru tractorist de e ține evi
dența a ceea ce realizează într-o oră. Una 
din acestea este marcarea terenului cu ste- 
gulețe Tractoristului i se marchează terenul 
cu stegulețe și el știe dacă într-o oră a re
alizat sau nu ceea ce a avut planificat. De 
aci el vede cum să muncească pentru a-și în
deplini și depăși sarcinile. De bună seamă, 
marcarea terenului cu stegulețe se poate face 
numai în cadrul graficului orar.

Am socotit că ar fi bine să folosească metoda Buneev și, în 
cadrul ei să folosească acest procedeu și brigada a 5-a. Am cerut 
și sfatul tovarășului inginer care mi-a lămurit o seamă de nedu
meriri. Brigada a primit propunerea mea. Noi am ținut o evidență 
strictă a realizărilor.

Folosirea procedeului marcării terenului cu stegulețe în cadrul 
graficului orar de către brigada a 5-a, condusă de Suța Vasile 
a dat rezultate bune.

Brigada a 5-a a terminat lucrările din toamnă cu mult înainte 
de termen și pînă 1a sfîrșitul toamnei a realizat 173 la sută față 
de plan. Tractoristul utemist Stănescu Vasile a devenit fruntașul 
stațiunii, realizîndu-și planul în proporție de 234 la sută. De ase
meni a crescut mult și salariul tractoriștilor.

Văzînd frumoasele succese obținute de brigada a 5-a și alte bri
găzi au început să aplice procedeul marcării cu stegulețe, asemenea 
brigăzii a 7-a, fruntașă, brigăzii a U-a, a 2-a și altele care la fel au 
obținut realizări deosebite.

Aplicarea acestui procedeu de către o mare parte din brigăzi a 
contribuit cu mult c$ stațiunea noastră să-și termine planul pe cam., 
pania de toamnă la'23 octombrie, iar pînă la sfîrșit să realizeze 
un procentaj de 147 la sută

Iată ce rezultate frumoase am obținut noi prin folosirea •stegu
lețe lor. Este bine ca să continuăm și pe mai departe aplicarea 
acestui procedeu. Fiecare brigadă din stațiunea noastră să-l aplice 
la lucrările din această primăvară, pentru a folosi toată capacitatea 
de lucru a trasoarelor, pentru îndeplinirea și depășiree planultiL

GHEORGHE CONSTANTIN 
agronom de sector

-------------- —u
cole la un tractor și în special la K.D. 35.

Prin cuplarea mai multor mașini la un tractor se realizează multe 
Mai întîi, se realizează eliberarea unul număr de tractoare de 
la anumite manei și folosirea lor in alte munci. In al doilea rînd. 
este cu putință să se execute mai multe lucrări în același timp-

Cum putem elibera tractoare? Făcind cuplaje de 2 sau 3 semănă
tori I.A.R. 511 la un tractor KD- 35 sau adăugind a patra trupiță la 
plugul „Il:e Pintllie".

Cum putem face mai multe lucrări în aceeași vreme? Alcătuind 
cuplaje de mașini pentru grăpat și semănat, sau cultivat, grăpat și 
semănat Astfel se poate alcătui un tuplaj de 8 cimpuri de grape 
zig-zagși2 semănători I.A.R 511, sau un cultivator CUT., 4 cîm- 
puri de grape zig-zag șl o semănătoare cu 24 de distribuitoare.

Toate aceste feluri de cuplaje întrebuințează în ma; mare mă
sură capacitatea de lucru a tractoarelor și ridică productivitatea 
muncii. Pe de altă parte se eliberează tractoare care ar fi trebuii să 
execute acele lucrări, se înlocuiesc oameni, se iac econom:: de corn 
bustibil, se reduce prețul de cost al lucrărilor.

Aceste avantaje nouă ne sînt tiare In stațiune s-au folos:: enrt 
trecut cuplaje de cîte 2 secerători la un tractor, de dte 2 batoze, 
etc. Numai prin folosirea a 2 rame ai cîte 5 brăzdate te uc tractor 
s-a ridicat productivitatea muncii cu 90—100 ie sută, s-au etitwrat 
cîte un tractor de fiecare cuplaj, s-au înk>cu:t oamenL s-au tăcut 
economii etc.

Noi sîntem dornici ta in acest er să muncim bine și să rezelvăm 
sarcinile mari care ne stau in față. Folosind cuplajele de mt ~.2 
mașini te x tractor noi vwn izbuti să ne ri.-dec ir.în- ș: să depășim 
sarcisite.

a 
incufundat 

mai absorbit 
Tgea la cîte 
năzdrăvăniile

luat 
citit

Și 
«n
motanului.

cartea 
L-am 

uneori 
pasaj

eterul

deschide larg. Copiii în- 
prirese curioși la vizita- 

omotos. in prag. apare 
cu patinele 

și cu tM6ul înroșit de 
pe dnd micul

în jos și a 
sfătuiesc să o 

pînă la capăt, spuse Anicuța 
te interesează să vezi ce e 
încălțat pînă la urmă ?

Vasile a ridicat privirea, 
de pe masă și s-a 
văzut din ce In ce 
zimbea cînd aju: 
care trata despre

Treptele scărilor bocănesc ctudat și deo
dată ușa sălii se 
trerup dtitnl șl 
tocul atît de

Paraschiv-escu George 
de bocsnd 

ger Se aud rise te 
se oprește deodată dezorientat

— Mi-a luat fratele meu cheia 
partue, spune eL și acum trebuie 
ce ee așa pînă dnd ajung acasă.

Mied George, merge pe patine ținîndu-se 
de —ăsEte. își ia cartea pe care începuse 
să o citească cu o zi înainte și se cufundă 
ta tectură.

patinator

EMIL MANCA 
je; âe bri/Wi trwttșâ

Colaborarea cu
sigură oameni pentru mașinile 
remorcate ca semănători 
tele; asigură transportul 
me al semințelor; 
ajută la asigurarea 
combustibilului și a 
apei. Toate acestea 
crează condiții bune 
brigăzii de tractoare 
pentru desfășurarea 
muncii.

Noi am verificat a- 
ceste avantaje prin ex
periența noastră. Ne 
aducem aminte 
anul trezut unele din 
brigăzi au colaborat 
și uneori au chemat la 
întrecere brigăzile de 
cîmp ale gospodăriilor colective. 
Agronomul de sector Gheorghe 
Constantin a încheiat chiar con
tracte între brigăzile de cîmp 
ale gospodăriilor colective cu 
brigăzile de tractoare Un ast-

Poți să folosești întreaga ca
pacitate de lucru a tractorului 
atunci cînd sînt asigurate o sea
mă de măsuri organizatorice, de 
pildă, cînd ai asigurat com
bustibil, piese de schimb, apă, 
cînd ai asigurată hrana la locul 
de muncă, cînd mașinile remor. 
cate s’int aprovizionate cu cele 
necesare etc.

In aceste condiții singura grijă 
a tractoristului este de a-șl con
duce bine tra .-torul și de a folosi 
în întregime timpul de muncă, de 
a-și organiza astfel munca in
cit tractorul să meargă fără în
trerupere.

De mare însemnătate în rezol
varea acestei importante pro
bleme este strînsa colaborare 
între brigada de tractoare și 
brigada de cîmp a gospodăriei 
colective.

In ce constau avantajele aces
tei colaborări ? In primul rînd. 
brigada de cîmp pregătește te
renul — 11 curăță de resturile de 
plante, nivelează gropițe etc; a-

Pe teme economice

că

și al
ia vre.

și el te 
contracte cu brigăzi de cân 
gospodăriilor colective din 
da, Diniaș și SînmarttouJ 
besc.

Anul aresta s-au luat din
me măsuri pentru ca legătura și 
colaborarea să fie mei strjnsă.

i k*?

i a.e 
win-
Str-

vre-

L șecxța sfătuim S-M 
antă te 
au luat 
gadteri 
tree. In 
s-a adoptat o hotărire în care 
-ax stabilit sarcinile ce revin 
rigizilor S-M.T și 
le cîmp ceea ce va 
miurtiiâț’-ea mtKîcii.

Ce trebuie să facem 
ri jcgem ta î-rspodăria colectivă, 

laăm legătura cu conducerea 
brigacer și să stabilim cum 
colac--râ-n, cum să se asi- 

sern «ițelor, al 
apei, cine să lucreze ?e agregate 
ato. cura să asigurăm toate cele 
necesare pentru ca munca să se 
desfășoare ritmic și tară nici un 
fel de greutăți.

Coiaborind cu brigada de clmp 
a gospodăriei colective, noi asi
gurăm condiții bune de muncă 
brigăzilor noastre șl astfel asi
gur im îndeolisirea și depășirea 
olarului

FRANCISC PILLO 
agronom de sector

sftrșitu! tanii R 
parte președta; 
ii gospodărn'zx 
urme acestei

brigâzilor 
duce la

noi? Cum

ran so:

Ce este profitul capitalist maxim 
și care sînt căile asigurării lui

,,Never so good I Never so good !“ (ni
ciodată nu ne-a fost atît de bine 1) Această 
expresie,. îmbibată de mulțumire și ingim- 
fare, este repetată mereu in paginile presei 
reacționare de .peste ocean Firește, ea nu 
se referă le cele 13 milioane de șomeri ame
ricani. totali și parțiali, și nimeni nu 6-ar 
aștepta să audă aceste cuvinte din gura 
unui american simplu In gura unui mo
nopolist însă, această expresie nu sună de
loc ciudat. Intr-adevăr niciodată nu au rea
lizat monopolurile americane profituri atît 
de mari ca în anul precedent. Concernul Du
pont, de pildă, a realizat în 1953 un profit 
net de 230 milioane dolari, adică cu 7 mi
lioane dolari mai mult decît în 1952 și cu 
350 te sută mai mult decît în 1943. anul 
în care producția de război- a Statelor Unite 
a atins cel mai înalt nivel

Aceste cifre — ca și multe altele ce s-ar 
putea da — reflectă rezultatele goanei ne
bunești a monopoliștilor după un profit ma
xim, cît mai ridicat. încă acum aproape o 
sută de ani, Karl Marx, descriind setea de 
cîștig nesățioasă, hrănăreață, a capitalismu- 
lul, cita mărturisirea plastică a unui cunos
cut economist burghez care spunea . „Capita
lul are oroare de. lipsa profitului sau de pro
fitul foarte mic. ca natura de vid Dacă are 
un profit corespunzător capitalul devine în
drăzneț. Dacă are 10 procente asigurate, el 
poate fi utilizat peste tot; la 20 procente el 
se invlorează ; la 50 procente riscă orice ; 
pentru 100 procente el calcă în picioare toate 
legile umane ; la 300 procente nu există cri
mă pe care să nu o riște, chiar cu pericolul

„Scînteia tineretului
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spinzurătorii" (K. Marx „Capitalul* Vol 1, 
pag. 672)

In perioada capitalismului premonopolist 
adică înaintea trecerii capitalismului în sta
diul sau imperialist — capitalișt i se puteau 
mulțumi cu obținerea unui profit mijlociu. 
Capitaliștii din diferite ramuri de producție 
obțineau pe baza exploatării muncitorilor un 
profit mijlociu aproximativ e-gal Dea tfel, 
condițiile obiective nu te dădeau posibili
tatea — în condițiile Ijberei concurențe — 
obținerii unui profit maxim

Altele sînt însă condițiile după trecerea 
capitalismului în stadiul imperialist In a- 
ceastă perioadă magnații trusturilor au po
sibilitatea obținerii unui profit mai mare de- 
cît cel mijlociu — a profitului maxim Ei nu 
se mai pot mulțumi ou profitul mijlociu 
mai ales că acesta, așa cum arată știința 
economiei politice, are o tendință de conti
nuă și accentuată scădere. Tocmai înlocuirea 
liberei concurențe între capitaliști, cu mono
polul unor grupuri restrînse de mari mag
nați ai industriei și băncilor, oferă 
pentru realizarea unui prof't maxim.

Legea economica fundamentală a imperia
lismului arată tocmai că scopul producției în 
imperialism este obținerea, cu orice mijloa
ce, a p-ofituluî maxim cart constituie mo
torul tuturor acțiunilor monopolurilor Pro
fitul mijlociu devine insuficient în imperia
lism pentru a asigura continuarea și lărgi
rea procesului de producție ; acest lucru 
poate fi asigurat numai printr-un profit cît 
mai mare — maxim. De asemeni, monopoliș
tii au nevoie de profituri maxime pentru a 
putea nimici grupurile monopoliste rivale 
și a-și putea stabili și întări dominația în 
diferite ramuri de producție.

Ideologii sacului cu dolari, însărcinați să 
camufleze prin vorbărie așa-zis „teoretică" 
plăgile imperialismului, afirmă că nu se în- 
tîmplă nimic altceva decît că „întreprinzăto
rul" își încasează din profitul afacerii, par-

lag- 
căile

tea ce i se cuvine pentru „risc", „Inițiativă", 
„spIrit de organizare" și celelalte

Fără îndoială că e imposibil de „dovedit" 
cum niște ..însușiri psihologice", pot aduce 
asemeni profitor uriașe. Ceea ce se străvede 
însă prin aceste „explicații" false este nu
mai grija teoreticienilor și a propagandei 
oficiale burgheze de a ascunde izvoarele 
profitului capitalist maxim, mijloacele 
prădalnice prin care acest profit se obține.

Realitatea capitalistă contemporană, fap
tele de fiecare zi dovedesc fără putință de 
tăgadă că monopoliștii obțin „sumele record" 
nu prin calitățile lor psihologice, ci pe căi 
concrete, prin mijloace sălbatice. Cunoaște
rea științifică a acestor căi, ne-o dă tot 
legea economică fundamentală a capitalis
mului contemporan, care arată că 
liștii îy ’
„prin exploatarea ruinarea și pauperizarea 
majorității populației țării respective, prin a. 
servirea și Jefuirea sistematică a popoarelor 
din alte țări, mai ales din țările înapoiate, 
în sfîrșit prin războaie și prin militarizarea 
economiei naționale, utilizate pentru asigu
rarea profiturilor celor mai ridicate' (I. V. 
Stalin . Problemele economice ale socialis
mului ta U R.S.S.).

Realitatea imperialistă confirmă pe deplin 
această lege Nenumărate fapte vorbesc des
pre eforturile monopoliștilor de a-și spori 
cîștigurile pe calea exploatării, ruinării și pa
uperizării majorității populației di.n propria 
țară In vederea obținerii profitului cel mai 
ridicat, moriopoMștii folosesc o serie de mij 
loace barbare pentru a intensifica la maxi
mum ritmul muncii Dacă ați întreba pe 
mulți muncitori americani unde lucrează 
v-ar răspunde cu fața posomorită : ,,la sves- 
tshap" — adică intr-un atelier de sudoare" 
Acest cuvint se potrivește de altfel tuturor 
uzinelor americane Le uzinele ,,Ford“ de 
pildă, s-au instalat niște automate denumite 
„cronolog" oare socotesc fiecare

i monopo- 
își asigură profitul capitalist maxim
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Liniștea se așterne din nou în sală, iar 
bibliotecara așează în tăcere fișele.

Uneori, după ce termină de citit, ei scriu 
într-un album trimis de Editura Tineretului 
impresiile asupra cărților citite și ce ar dori 
să mai publice Editura.

'Paginile albumului cuprind bogății de 
gînduri și sentimente. Găsești acolo expri
mată dorința de a munci Și de a învăța, de 
a urma exemplele de devotament față de 
patrie, ale eroilor cărților citite.

„Cartea „încărcătură prețioasă'", mă în
vață să-mi iubesc Patria", scrie Ilie Con
stantin, elev în clasa IV-a elementară. Pe 
altă pagină, referindu-se la cunoscuta poves
tire despre Scufița Roșie el a scris că 
îi place mai mult partea în care se arată 
că vînătorul intră în casă și îl taie pe lup. 
Satisfacția lui față de fapta vînătorului, nu 
este întîmplătoare. El vede în asta un act 
de dreptate față de cruzimea și mîrșăviile 
lupului.

„Mi-a plăcut mult cartea „Copiii Raiului 
de Muștar", scrie elevul Mangă Constantin, 
Charlie Robinson este un băiat dîrz oare a 
știut să înfrunte cu curaj toate încercările 
grele prin care a trecut, din pricina dușmă
niei oamenilor bogați față de oamenii ne
gri-"

Și așa filă după filă, albumul arată ce 
citesc și ce gîndesc micii cititori.

Utemișta Anicuța Nicolae, a reușit prin 
muncă intensă, să atragă mulți cititori la 
secția de copii a bibliotecii regionale. Sînt 
unii dintre ei care au citit mult. Așa este 
Buiocă Ilie pe a cărui fișă sînt înregistrate 
81 cărți citite, iar Vasile Costel a citit 69 
cărți.

Sînt cerute mult, cărți despre pionierii so
vietici, cărți în care se arată devotamentul 
tineretului sovietic față de Patrie, cum este 
„Tînăra Gardă", „Gulia Coroliova" și altele. 
De mare preț în rîndurile micilor cititori se 
bucură povestirile maestrului Mihail Sado- 
veanu.

— Cartea ne învață cum să muncim pen
tru binele și fericirea patriei noastre dragi, 
spune utemișta Anicuța Nicolae, micilor ei 
cititori, vorbind despre importanța lecturii.

Duminică bibliotecara organizează de obi
cei citirea în colectiv a unor cărți sau frag
mente în jurul cărora se discută apoi pe larg. 
De curînd s-a citit cartea „Atunci în februa
rie" de Octav Pancu-Iași.

Pentru organizarea acestor consfătuiri A- 
nicjța Nico-ae ține legătură cu conducerea 
școlilor care o sprijină In același timp, 
bibliotecara popularizează activitatea secției 
de copii din cadrul bibliotecii. Prin întreaga 
sa activitate Anicuța — prietena copiilor — 
reușește să atragă 
bibliotecă.

Caravana cinematografică viră scurt spfe 
stînga și intră în curtea sfatului popular el 
regiunii Bîrlad, Venea de la atelierul de re
parații, unde i se făcuse o tev'zie generală 
Acum mașina era din nou gat^ să plece la 
drum, să cutreere satele și comunele regiunii, 
cu noj și noi filme.

Utemistul Vasile Malenca este șofer aici 
din 1950, De aproape 4 ani lucrează pe.cara
vana tinematografică nr. 2. Carnetul de bord 
al mașinii este plin. Prima dată însorisă 
în carnet pe 1953, este 4 martie. De atunci și 
pînă în decembrie, cînd mașina a intrat în 
reparație, a fost aproape tot' timpul pe teren. 
Și iată cîteva note din carnetul său de bord:

1 octombrie — Panciu — Biblioteca cen
trală — filmul: „Mitrea Cocor" — 150 de 
spectatori.

Urmează apoi pe zile spectacolele prezen
tate cu acest film în toate comunele raio
nului Panciu: GAC-Haret, comuna Pufești, 
AAărașcști

23 octombrie — Adjud — filmul: „Pute
rea cea Mare".

24 octombrie — Vrlnceni, raionul Adjud, a- 
celâși film a fost prezentat la școală, cu 
230 de spectatori, Și pînă la 1 noiembrie ca
ravana a colindat comunele raionului Adjud,

23—24—25—26 noiembrie prin toate sa
tele comunii Vultureni raionu’ Zeletin. Apoi 
intre 27 și 30 noeimbrie a fost prin satele co
munii Godinești, iar în seara zilei de 1 de
cembrie peste 320 de țărani muncitori au 
vizionat filmul sovietic „Alexandr Matro
sov" prezentat în localul GAC „Vasile 
Roajtă" — raionul Zeletin.

Caravana cinematografică nr. 2 a sfatu
lui popular al regiunii Bîrlad a trecut prin 
toate raioanele, prin toate comunele și prin 
multe din satele regiunii. Și țăranii munci
tori au prins dragoste de filme

De abia intrați în comuna Dealul Mare, ra
ionul Zeletin. utemistul Vasile Malanca și 
operatorul cinematografic Constantin Trîncâ 
au și fost întîmpinați de un țăran, care i-a 
luat repede:

— Cîte caravane ere sfatul ?
— Patru, tovarășe 1 răspunse încurcai 

Vasile Malanca.
— Și atunci de ce vă vine rîtidul să dați 

pe la noi la o lună odată ai ?
— Păi am avut și alte comune... Dar cine 

ești dumneata? De la sfat?
— Eu sînt Vasile Moroianu, țăran de aici 

din sat și ce adică... dacă nu stat de la sfat, 
nu am dreptul să te întreb de ce vii așa rar 
în satul nostru?'Ce film ați adus?

— Unul frumos — în tot cazul — nene 
Moroianu I

GH. ANGELESCU
corespondentul „Scînteil tineretului" 

în regiunea Bîrlad
---•---

La noi în comună 
rulează filme

tot mai multi cititori

Corespondent
MIRCEA CIOVICA

Ce povestește 
responsabilul echipei de electricieni

A

btgr care 
.o» Saăr. in 
e ce gnlață

te Argeș, este— iată prima comună 
Mihâ teșii Noi am etectrificat-o.

Șl văzînd cum mai toți călătorii se gră
besc să privească prin geamuri, adaugă:

— N-a fost o lucrare prea ușoară, mai cu 
seamă că am făcut-o în mijlocul iernii, că
tre sfîrșttul tenii decembrie

Cunoscindu- pe fnăni care vorbise, un 
călător i s-a adresat:

— Tovarășe Rîu, după cum văd dumneata 
ai mai lucrat Ia construcția liniilor electrice 
sătești. Eu drept să-ți spun, deși stat elec
trician nu am avut ocazi- Povrstește-ne ce 
spun țăranS cînd văd că se aprind becurile

Și electrificarea comunei Mihăi Iești fiind o 
lucrare de care oricine se poate mîndrî, Riu 
nu se lăsă rugat mult

— El tovarășe, păcat că nu avem vrtme 
să ne oprim puțin la Mihăitești- că nu ne-ar 
mai lăsa gospodarii să plecăm Dar să vă 
povestesc cum am făcut această lucrare.

Acum cîtva timp am fost chemat de tova
rășul Vtșinescu Dumneata îl șt , tehnicianul 
nostro Cînd spune ceva apoi face treabă 
nu glumă Mi-a arătat un plan. Opt sute de 
metri lini- aeriană și un post de transformare 
pentru comuna Mi'năliești Termen de exe
cuție, zece zile. Materialele erau gate trans
portate. M-am dus imediat să vorbesc cu to-

din ziua de muncă, urmărind să răpească 
orice clipă de odihnă muncitorului. Se fo
losesc de asemeni, pe scară largă, filmările. 
Operatoru filmează, pe ascuns, toate miș
cările unui muncitor; apoi administrația 
vizionează filmul și dacă i se pare că un 
muncitor nu lucrează într-o cadență sufici
ent de rapidă. îl concediază. O metodă im
portantă pentru dobîndirea profiturilor ce
lor mai ridicate o constituie în Statele Unite 
munca negrilor, a femeilor și a copiilor. La 
muncă egală, salariu! unui muncitor negru 
rareori depășește o jumătate din salariul 
unui muncitor alb Potrivit datelor furnizate 
de Institutul progresist de cercetări munci
torești din Staiele Unite, din această dife
rență de salarizare monopolurile americane 
au obținut într-un singur an un profit su
plimentar de 4,4 miliarde dolari I Unei ex
ploatări crîncene este supusă și femeia. 
In anul 1950. venitul anual mediu al unui 
bărbat a fost in Statele Unite de 2709 do
lari, ar al unei femei — de 1060 de dolari, 
adică mai mic cu 60 la sută. Pe această 
cale, monopoliștii americani obțin anual 
un profit de aproximativ 10 milioane do
lari. De asemenea prin folosirea muncii ti
neretului și a copiilor — care sînt plătiți 
nu numai cu mult sub valoarea muncii lor, 
dar mai prost plătiți chiar decît muncitorii 
vîrstnici — monopoliștii obțin considerabile 
profituri suplimentare Existența unei ar
mate permanente de zeci de milioane de 
șomer; totali și parțial permit- de asemenea 
monopoliștilor să mențină salariile la un 
nivel extrem de scăzut

Monopoliștii jefuiesc oamenii muncii nu 
numai în procesul producției capitaliste, ci 
și în sfera circulației mărfurilor, impunînd 
la o serie de produse — mai ales te bunu
rile de larg consum - prețuri foarte ridi
cate, prețuri de monopol 
capitalului jefuiesc o parte însemnată 
salariul oamenilor 
Unite, bunăoară, 
cu un dolar de 3 
mente decît în 1939

Cu ajutorul aparatului 
donat lor pe de-a-ntregui 
tarilor lipsesc majoritatea 
o considerabilă parte a veniturilor și prin 

secundă sistemul prădalnic al impozitelor. Impozitele

Astfel magnații 
din 

Statele 
cumpără 

mai puține aii-

muncii In 
un muncitor 
ori

de stat subor- 
magnații trus- 

populațiel țării de

la

TZ'ăș: 4e Șt e drept dta echipă
tec perte oe mai ben: oarneo; ta ine ta tații: 
Bătaa, Dzșa. Millan, Biclan, Ion Cotîrtan._ 
A doua zi am și plecat

Prima surpriză am avut-o la marginea co
munii Tovarășul Cotîrlan, fixase de un ță
ruș o firmă : „Electrificarea comunei Mihăi- 
lești, lucrare executată de întreprinderea Elec- 
tromonta;-București".

A doua surpriză ne-au pregătit-o harnicii 
țărani din comună. In timp ce noi lucram, 
ei săpau gropile pentru plantatul stîLpilor.

Felul cum ne priveau țăranii, rîvna cu care 
încercau să ne ajute și 6ă ne ușureze 
munca, ne uimea. Acestea le făceau pentru 
că își dădeau seama ce înseamnă pentru el 
electrificarea comunei.

Gerul se întețea pe fiecare zi, Iar noi lu
cram cu spor ca în mijlocul verii. Din cînd 
ta cînd, întrerupeam lucrul pentru cîteva mi
nute și făceam o întrecere de fugă. Incălzin- 
du-ne lucram mai cu spor. Am terminat lu- 
crarea în patru zile. Gînd a venit tovarășul 
director Tudor și a văzut linia terminată și 
postul de transformare montat, ne-a felicitat 
cu cuvintele pe care numai rare ori le sțfii- 
ne: ..băieți, ați lucrat minunat" I

Desigur, că vorbele directorului ne-au 
mers la inimă, insă mulțumirile țăranilor 
muncitori ș: mai cu seamă ale tinerilor din 
sat au însemnat și mai mult Nu le vom uita 
multă vreme. Parcă văd și acum : după ce 
s-au aprins becurile au izbucnit peste tot u- 
rate puternice.

V. CONSTANTINESCU

La unitatea unde-mi făceam stagiul militar 
am primit o scrisoare de la un prieten, pe 
care o păstrez și astăzi. In ea, era scris 
printre altele... „în comuna noastră a fost e- 
dus un aparat de proiecție șf pentru .prima 
dată la căminul cultural a rulat un film"...

Primul meu drum la întoarcerea din ar
mată a fost la căminul cultural Căminul 
era de nerecunoscut. L-am privit îndelung, 
apoi am intrat înăuntru. Intr-o cabină, spe
cial amenajată, se afla aparatul de proiecție, 
producție romînească, iar nu departe de ei 
«•» așezat grupul electrogen. Comuna noas
tră, Ga.ioea Mare, în care ani de-a riadul a 
domnit întunericul și neștiința de carte, se 
înalță văzînd cu ochii, iar în ea străbate tot 
mai mult lumina.

Primul film pe care l-am văzut a fost „Ca
zacii din Cuban". Mi-a plăcut foarte mult 
dragostea ou care munceau colhoznicii, bu
curia fiecărui succes obținut. Cînd am ieșit 
de la film, sătenii discutau între ei. Am re
ținut cuvintele unui colectivist bătrîn... 
„Buni oameni, tnuncța l-a unit. Dacă nu ași 
fi văzut ăst film, nu tni-așl fi iertat nicio
dată"...

Cuvintele moșului exprimau, de fapt, sen
timentele fiecărui colectivist și țăran munci
tor care văzuseră filmul.

Am văzut apoi filmele „Tînăra Gardă"; 
„Capcana"; „Mateiaș Gîsearul"; Aspecte de 
■la cel de a! IV-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru Pace și Prie
tenie care a avut loc la București etc.

Experiența mea de brigadier zootehnist, se 
s îmbogățește cu fiecare film pe care îl vizio
nez, cu fiecare carte pe care o citesc.

FLOREA BALAC1 
brigadier zootehnist la gospodăria agricolă 
colectivă „Dezrobirea muncii" comuna Gali- 

cea Mare, regiunea Craiova

consumă 32% din venitul realizat prin mun
că al unui muncitor american.

Ca urmare a accentuării nesăbuite a ex
ploatării capitaliste, procesul de sărăcire se 
adîncește și masele muncitoare trăiesc intr-o 
neagră mizerie. Chiar potrivit datelor ofi
ciale, 80% din populația Statelor Unite nu 
cîștigă nici măcar suma infimă pe care gu
vernul însăși o consideră minimă, 
asigurarea traiului; treizeci ~:1 
americani cîstigă numai un 
mul oficial, de existență, tar 
de abia o optime.

Exploatarea sîngeroașă a 
toare, povara uriașă a impozitelor, reducerea 
catastrofală a nivelului de trai — tată ce 
aduce populației țării respective goana im
perialiștilor după profitul capitalist maxim. 
O altă cale folosită de monopoliști în 
scopul obținerii profitului maxim, este în
robirea și jefuirea popoarelor altor țări, mai 
ales ale țărilor înapoiate. Magnații capitalu
lui răpesc țărilor coloniale și dependente su
veranitatea lor politică, imprimă economiei 
acestor țări un caracter unilateral, ie trans
formă în furnizoare de materie primă ief
tină, în izvoare de mînă de lucru la preț de
rizoriu. în debușeuri extrem de avantajoase.

Exportul de capital în țările coloniale și 
dependente constituie pentru monopoliști o 
afacere deosebit de rentabilă. Bunăoară, 
trustul petrolifer „Standard Oii" a obținut 
de la fiecare muncitor american care lucrea
ză la întreprinderile petrolifere din Statele 
Unite un profit anual de 3.036 dolari, iar 
de la fiecare muncitor de la întreprinderile 
din Venezuela ale acestui trust — un profit 
de 13.950 dolari Aceasta se explică prin fap
tul că monopoliștii stabilesc pentru prole
tarii din țările coloniale și semicoloniale un 
salariu de cîteva ori mal mic decît cel al 
munci tori tor din metropolă.

Urmările politicii monopoliste în colonii 
și semicolonii nu întîrzie să se arate. Ast
fel, după datele O.NU.-ulul, venitul națio
nal al unei treimi din populația lumii repre
zintă mai puțin de 5% din venitul mondial 
general. Aceasta înseamnă că sute de mili
oane de oameni din colonii și țări dependente 
sînt condamnați ta mizerie. înfometare, boli, 
incultură ca urmare a goanei monopolurilor 
după profitul capitalist maxim.

Pentru regii neîncoronați ai trusturilor,

. pentru 
de milioane de 
sfert din mini- 
24 milioane —

m a se lor munci

războaiele și militarizarea economiei națio
nale constituie o altă cale de acumulare a 
unor cîștiguri extraordinare. Producția de 
război aduce monopoliștilor cîștiguri mult 
ma mari decît producția civilă. De pildă, 
ca urmare a cursei înarmărilor și a războiu
lui din Coreea venitul societăților ameri
cane a atins în 1952 — 39.200.900.000 de do
lari, față de 27 miliarde în 1949. — adică cu 
peste 12 miliarde mai mult. Ce însemnează 
în schimb pentru majoritatea covîrșitoare a 
populației cursa înarmărilor, ne arată în mod 
elocvent următorul calcul interesant făcut de 
economiști progresiști din occident: cu 
suma cheltuielilor militare directe fă
cute de țările membre ale Pactului 
Atlantic în anii 1952—1953 (aproximativ 75 
miliarde dolari) s-ar fi putut, printre altele, 
construi .4 milioane de locuințe cu 2-3 ca
mere, spitale cu 900.000 de paturi, 500.000 
de clase pentru școlile elements și medii, 
s-ar fi putut aloca 2 miliarde dolari pentru 
construirea de biblioteci, muzee, parcuri, te
renuri de sport, s-ar fi putut aloca 18 mi
liarde dolari pentru acordarea de pensii la 
10 milioane de bătrîni etc.

Acestea sînt, prin urmare, căile prin care 
monopoliștii își asigură profitul capitalist 
maxim. Economiștii falsificatori din solda 
dolarului pot să se străduiască oricit să gă
sească diferite denumiri : ,,r:sc“, „inițiativa", 
„spirit organizatoric" ; aceasta nu va schim
ba însă cu nimic aspectul „atelierelor de su
doare'", nu va adăuga nici un cent la veni
turile muncitorilor americani șl, firește, nici 
nu va putea ascunde mij'^acel- prădalnice 
prin care magnații capitalului își însușesc 
prof’tul capitalist maxim

Acțiunea legii economice fundamentale a 
capitalismului contempora’ duv- însă tot
odată, la continua adîncire a contradicțiilor 
care macină sistemul imperialist.

împotriva exploatării și jefuirii sălbatice, 
împotriva asupririi coloniale, împotriva mi- 

pregătirilor de 
din țările lagă 
pe zi ce trece,

litarizării economiei și a 
război, masele muncitoare 
rului capitalist desfășoară, 
o luptă mai îndîrjită.

Exemplul popoarelor din
socialist, al căror nivel de __  __ ... __ __
tinuă creștere, le însuflețește puternic în 
lupte lor.

țările lagărului 
trai este In con
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Viaja U.T.M. Anul acesta
Să educăm pe studenți 

în spiritul înțelegerii marilor lor îndatoriri

recolte mai sporite ca oricînd
Luni, 15 martie, utemiștii șl tinerii din 

gospodăria colectivă „Filimon

Pe marginea conferinței organizației de baza U. T. M. 
Universității «C. I< Parhon»
un număr anumit de cadre și că pentru a se 
îndeplini plănui! vor fi trecuți și fără prea 
multe cunoștințe. Realitatea a arătat că nu 
așa stau lucrurile, că 
de orice fel de cadre 
planul, ci numai de 
pregătire.

Organizația U.T.M. 
în combaterea acestor 
cum au spus cîțiva tovarăși 
gența organizației U.T.M. față de pregătirea 
studenților a scăzut. Comitetul organizației 
U.T.M. s-a ocupat în mod formal de învăță
tura studenților șl, ca urmare, și birourile 
organizațiilor de bază U.T.M. din facultăți 
au neglijat această problemă.

Munca comitetului organizației U.T.M. așa 
cum a reeșit din discuții, a fost lipsită de 
conținut. In locul cunoașterii situației pe teren 
în facultăți, în ani și grupe în locul îndru
mării atente a conducătorilor acestora, a 
controlului asupra felului cum își desfășoară 
activitatea aceste organe în rîndul studenți
lor, pentru a-i atrage să învețe mai temeinic, 
comitetul U.T.M. a introdus sistemul tabe
lelor de fruntași și codași, ai situațiilor sta
tistice asupra frecvenței etc. „Comitetul or
ganizației U.T M. — spunea la discuții to
varășul Ion Mitran, secretarul organizației 
de bază U.T.M. de la Facultatea de Ziaris
tică — cerea aceste tabele și situații, spu- 
nînd că în dosul cifrelor vede oamenii și 
poate lua măsuri organizatorice eficace. Rea
litatea a fost însă că aceste statistici șl 
tabele au acoperit oamenii, i-au împiedicat 
să vadă oum muncesc aceștia, lipsurile, să 
vadă care sînt măsurile ce trebuiesc luate 
în diferite facultăți.".

Comitetul organizației U.T.M. trebuia să 
cunoască experiența pozitivă de muncă a fa
cultăților, anilor și grupelor, să generalizeze 
și să popularizeze această experiență. Or, toc
mai aici s-a vădit cel mai mult formalismul 
în munca organizației U.T.M Sînt, fără în
doială, mulți studenți fruntași în Universi
tate, ca : Iuga Ion dela Facultatea de Ziaris
tică, Constantiniu Florin, dela Facultatea de 
Istorie, Diaconescu Ion, dela Facultatea de 
Filologie și alții, care au obținut la toate 
examenele calificativul „foarte bine" ; sînt 
grupe fruntașe ca cele din anul III Peda
gogie sau grupa 1007 de la Biologie, cu 
care organizația U.T.M. se mtndrește, dar 
comitetul U.T.M. n-a făcut cunoscute meto
dele lor și celorlalți studenți.

Formalismul în munca organizației U.T.M. 
reiese și din contribuția neînsemnată a a- 
cesteia la îndrumarea studiului individual. 
Ea nu a luptat pentru a-i convinge pe stu
denți cît de necesar este să aprofundeze cu
noștințele lor, să nu se limiteze la citirea 
notițelor, neglijînd conspectarea materialului, 
studierea 
plet unele 
Facultatea 
îndrumați 
problemele 
sultațiile — verigă principală în aprofunda
rea cunoștințelor — nu sînt folosite de stu
denți.

Discuțiile la conferință au arătat că mulți 
dintre studenții care au obținut rezultate ne
satisfăcătoare nu-și iubesc profesiunea, au 
venit la facultate doar pentru a obține o di
plomă. Organizația U.T.M. n-a făcut aproa
pe nimic pentru a-i educa pe studenți în spi
ritul înțelegerii datoriei lor față de stat, pen
tru a-1 face pe studenți să-și iubească profe-

> siunea. Mai ales cu studenții din anul IV, 
j organizația U.T.M. n-a dus nici o muncă po- 
' litlcă. nu i-a îndrumat pe viitorii absolvenți

ca atunci cînd termină facultatea să mear
gă acolo unde sînt repartizați, să nu renunțe 

, la profesiune numai pentru că n-au fost repar-
■ tizați în București.

Toate aceste slăbiciuni în muncă nu se 
1 datoresc — așa oum greșit a motivat darea 
J de seamă — numai faptului că s-au schimbat 
1 5 responsabili profesionali în comitet, ci în 
j primul rînd, ele sînt o consecință directă a 

muncii formale a comitetului care nu a 
știut să îmbine munca profesională cu munca 
de organizație. Comitetul U.T.M a ajuns 
pînă acolo îneît să aprecieze în felul următor 
munca unui utemist: „Este bun la învăță
tură, dar nu este bun utemist" Se pare că 

1 după comitetul U.T.M numai acela era bun 
1 utemist care răspundea la mobilizări, chiar 
1 dacă neglija învățătura. Or, este știut că 

datoria studentului utemist este în primul
• rînd aceea de a învăța, de a se pregăti pen

tru a deveni un specialist temeinic pregătit.
i Educația comunistă
> să devină o preocupare principală

Este cunoscut că atitudinea fiecărui stu- 
i dent față de învățătură, hotărîrea și abne- 
i gația cu care va lupta pentru însușirea pro

fundă a cunoștințelor care se predau în Uni
versitate, depinde de nivelul conștiinței sale 
politice. Iartă de oe organizația U.T.M. din

■ Universitate era datoare să se o-oupe îndea- 
I proape de educația comunistă a studenților, 
i 6ă nu uite nioio olipă că .principala sarcină
• ce i-a fost încredințată de către partid este
• tocmai educarea tineretului.

Conferința a subliniat o serie de realizări
• obținute de organizația U.T.M. în munca de 

educație comunistă a studenților și a scos
i la iveală lipsurile manifestate în această 
! privință.

Pe bună dreptate s-a vorbit le conferință 
i despre faptul că organizația U.T.M nu s-a 
i ocupat de conținutul muncii de educație co

munistă.
In rîndurile studenților mai sînt încă unii 

chiulangii și indisciplinați. Sînt studenți care
■ nu respectă și nu-și stimează profesorii. 
I însuși faptul că unii studenți nu-și îndepli- 
: nesc principala lor datorie — însușirea te- 
: meinică a materiilor — dovedește că au exis-
• tat lipsuri în educația comunistă a studenți- 
i lor. Grave sînt manifestările de înșelare a 
t profesorilor care s-au petrecut la unele exa- 
i mene. Față de asemenea manifestări, ca
■ cea a lui Hafner din anul III fizică, care a
■ fost prins cu patru buzunare pline cu fițuici 
1 plus un Inventar al acestora precum și față

a
Zilele trecute a avut loc conferința pentru 

darea de seamă și alegerea noului comitet 
al organizației de bază U.T.M. a Universită
ții ,,C. I. Parhon" din București.

Conferința organizației U.T.M, s-a desfă
șurat în spirit critic și autocritic. Delegații 
organizațiilor de bază U.T.M. ai facultăților 
au venit la conferință hotărîți să generali
zeze experiența pozitivă în munca lor de 
pînă acum, să scoată la iveală cu curaj lip
surile existente încă, să analizeze cauzele lor 
și să găsească căile pentru înlăturarea lip
surilor, pentru obținerea de noi succese.

Meritul conferinței este aceia că atît darea 
de seamă, cît și discuțiile au dezbătut pro
blemele cele mai importante și arzătoare ale 

A'ieții din Univers tate: nivelul învățăturii, 
■ormarea viitorilor specialiști ai patriei noas
tre, educația comunistă a studenților, con
ținutul vieții de organizație.

Să ridicăm necontenit nivelul 
învățăturii studenților

Universitatea „C. 1. Parhon" este cel mai 
mare institut de învățămînt superior din țară. 
Ea dă anual patriei peste 1000 cadre de spe
cialiști pentru diferite sectoare de activitate.

Organizației U.T.M. din Universitate i-a 
revenit sarcina ca sub conducerea și indru- 
marea permanentă a organizației de partid, 
6ă contribuie activ la formarea unor specia
liști cu o înaltă pregătire, care să-și iubească 
fierbinte profesiunea, să aibă temeinice cu
noștințe ideologice, să-și pună în slujba 
patriei toate forțele lor.

Pentru atingerea acestui scop, organizația 
de bază U.T.M. din Universitate trebuie 6ă 
acorde o atenție deosebită învățăturii. Darea 
de seamă și apoi discuțiile care au avut loc 
au scos la iveală că în această direcție exis
tă frumoase realizări, bttvetal pregătirii unei 
mari mase de studenți a crescut. Ei pun mai 
mare accent pe calitatea cunoștințelor și nu 
se mai mulțumesc doar cu calificative de tre
cere. Grăitoare sînt în acest sens cifrele care 
arată că dintre cei promovați la examene în 
sesiunea de iarnă. 34.5 la sută au obținut la 
majoritatea materiilor calificativul „foarte 
bine", 51,1 la sută au obținut la majoritatea 
examenelor calificativul „bine" și doar 14,4 
la sută au obținut calificativul „suficient".

îmbucurător este șl faptul că în Universi
tate există și facultăți ca cea de Pedagogie 
uride peste 93 la sută /lin studenți au pro
movat toate examenele. De asemeni, anul a- 
cesta printr-o muncă mai susținută a organi
zației de U.T.M. 6-a reușit să se asigure la 
cursuri o frecvență mai ridicată.

In darea de seamă și în discuții s-a ară
tat că au fost obținute asemenea rezultate 
frumoase și în munca științifică a studenți
lor, că a existat o preocupare pentru dezvol
tarea la studenți a dragostei pentru cercetă
rile științifice. Anul acesta, peste 1000 de 
studenți, grupați în cele 43 cercuri științifice, 
studiază pron'eme interesante, legate de 
economia și oultura patriei noastre, în lu
mina hotărîrilor partidului și guvernului.

Aceste realizări fără îndoială că sînt rodul 
muncii susținute a studenților în rîndul că
rora atitudinea nouă față de învățătură prin
de rădăcini mai adinei; ei acordă mai multă 
atenție studiului individual, însușirii temei
nice a materiilor. Ele sînt și rodu-i muncii 
susținute a cadrelor didactice care se stră
duiesc să dea studenților cunoștințe bogate, 
îi ajută să le însușească și să formeze la ei 
trăsături morale ale tînărului comunist.

La obținerea acestor rezultate a contribuit 
fără îndoială și organizația U.T.M. care sub 
îndrumarea organizației de partid s-a preo
cupat în ultimul timp mal mult de activita
tea profesională a studenților.

Cu toate aceste realizări, în Universitate 
mai există serioase lipsuri în munca profe
sională a studenților. Darea de seamă nu a 
ascuns aceste lipsuri. Slăbiciunea mare a 
dării de seamă, însă, a fost aceea că s-a 
limitat la înșiruirea acestor lipsuri, negll- 
jînd esențialul: analiza profundă a cauzelor 
acestor slăbiciuni. Și unii tovarăși care au 
luat cuvîntul la discuții au ocolit aceste pro
bleme șl nu au făcut o analiză autocritică 
a lipsurilor, nu au scos la iveală, ou curaj 
cauzele lor.

In sesiunea de iarnă din anul acesta, din 
cei 5851 studenți din Universitate, 333 nu 
s-au prezentat la examene și o mare parte din 
aceștia .n-au motive întemeiate.

Cu toată îmbunătățirea obținută, frecven
ța este încă slabă. Unii utemiști cu munci 
de răspundere în loc să lupte pentru lichi
darea ei justificau această situație. Aceasta 
s-a întîmplat la Facultatea de Chimie, unde 
tov. Plonski, fostă membră în birou, justifi
ca absențele de la cursuri și seminarii prin 
faptul că există cursuri litografiate și deci 
nu mai este nevoie ca studenții să vină la 
cursuri.

Unii studenți învață cu superficialitate, ne
glijează în mod cu totul inadmisibil studiul 
individual, care este baza pregătirii lor. Ei 
încearcă să ascundă aceasta folosind dife- 

ț rite „metode" ca aceea a copierii conspec- 
' telor, a împrumutului de caiete, cum s-a în

tîmplat mai ou seamă la facultățile de Geo
grafie. Filologie. Științe Juridice și

O dovadă grăitoare că în rîndul 
a studenților mai dăinuie un spirit 
răspundere față de sarcinile ce le 
deplinit 
practica 
preajma

De ce
lipsuri, care sînt cauzele lor ?

Conferința de alegeri a combătut cu 
rie afirmația făcută de vechiul comitet 
organizației de bază U.T.M în darea 
seamă, că aceste rezultate nesatisfăcăioare 
s-ar datora exigenței mai mari a tovarăși
lor profesori; contrar acestei afirmații, ea a 

I arătat că mulți studenți nu s-au pregătit 
’cu destulă perseverență pentru a face față 

cerințelor, mereu crescînde In rîndul studen
ților și-a făcut loc părerea greșită și pro
fund dăunătoare că există o cifră de plan cu

altele, 
unei părți 
scăzut de 
au de în- 

pentru însușirea profesiunii este și 
de a învăța pe campanii numai în 
examenelor
în Universitate au existat asemenea

tă- 
al 
de

patria nu are nevoie 
pentru a se îndeplini 
cadre cu o temeinică

avea 
teorii

un rol deosebit 
greșite. Or, așa 
la discuții, exl-

de altele care s-au ma.i petrecut nu s-au luat, 
în toate cazurile măsurile corespunzătoare.

Aceasta dovedește că organizația de bază 
U.T.M. n-a manifestat o preocupare pentru 
formarea unei opinii publice sănătoase în 
grupe, împotriva celor care știrbesc onoarea 
studentului nostru; ea n-a luptat să stîr- 
pească din rădăcină așa zisa „atitudine co
legială" care, rău înțeleasă, împiedică pe 
studenți să vadă lipsurile colegilor, să ia în
totdeauna la timp poziție principială față ide 
aceste lipsuri.

Munca culturală și sportivă a organizației 
U.T.M. se desfășoară numai cu ocazia dife
ritelor evenimente și nu are caracter de 
masă. Audițiile muzicale, vizionările de fil
me și expoziții au fost făcute mai mult spon
tan Comitetul organizației U.T.M. nu 6-a 
preocupat îndeaproape de organizarea lor. 
Din această cauză studenții merg rar ia cine
matograf, teatru și operă, iar în facultăți nu 
Se desfășoară o intensă muncă culturală. Și 
munca cu cartea în rîndul studenților este 
slabă ; except înd cele cite va recenzii și se
rate literare care s-au ținut, studenții n-au 
fost îndrumați ce anume să citească. Orga
nizația - U.T.M. se ocupă de studenți doar 
atît timp cît sînt în facultate și nu se pre
ocupă de ceea ce fac aceștia în timpul lor 
liber, decă-1 folosesc așa cum trebuie. Din 
această cauză, nu rare sînt cazurile cind stu
denții citesc literatură decadentă sau nu ci
tesc nici un fel de literatură, nu sînt la cu
rent cu noutățile literare.

Este știut că educația comunistă nu se rea
lizează «numai prin prelucrări despre impor
tanța ei, că pentru a o realiza trebuie muncit 
atent cu fiecare tînăr în parte.

Educația comunistă se desăvîrșește în toiul 
muncii practice; de aceea organizația U.T.M. 
trebuia să se preocupe ca flecare utemist 
să aibă o sarcină, să fie controlat și tras 
la răspundere de îndeplinirea ei. Or. acest 
lucru după cum a reeșit din conferință a 
fost neglijat.

„ _ .. Sîrbu“ din
satui Călărașii Vechi, regiunea București, 
s-au adunat cu toții într-o adunare generală 
deschisă. Se simțea încă dinainte de înce
perea ședinței, după aspectul sărbătoresc al 
sălii, după frămîntarea care îi cuprinsese 
pe toți tinerii, că în ședință 6e vor discuta 
lucruri deosebit de importante. Polixenfa 
Mlhalache, șefa echipei I-a, discuta cu a- 
prtndere în mijlocul unui grup de băieți și 
fete.
- Eu 

noi, dacă 
din lotul 
privind în ochi pe fiecare. O să avem timp 
și pentru asta.

— Eu zic să-l luăm.
— Și eu la fel.
Secretarul le curmă discuțiile deschizînd 

ședința. De mult n-au mai avut tinerii din 
Călărașii Vechi o asemenea ședință. Pro
blemele erau foarte importante: Ce contri
buție pot aduce ei Ia creșterea producției 
în gospodărie lor. Tinerii eu studiat cu se- 
rioz taie mai înainte Hotărîrea guvernului 
și partidului cu privire la pregătirea și exe
cutarea La timp și în bune condiții a lucră
rilor agricole din primăvara anului 1954 și 
au gîndii îndelung asupra fiecărui 
graf. Hotărîrea era pentru fiecare un 
țios ajutor și îndrumător. Tocmai pe 
recomandărilor din Hotărire se discuta 
ședință. Rînd pe rînd, membrii celor 
echipe de tineret au luat cuvîntul, angajin- 
du-se să lupte din toate puterile pentru spo
rirea recoltelor de porumb, cartofi, sfeclă, 
floarea soarelui șl bumbac. Și tinerii au fă
cut pentru aceasta propuneri concrete

Imediat ce pămîntul se va zvînta. fiecare 
echipă va grăpa cele 33 hectare cu gria de

cred că nu e așa de
luăm în primire grîu]
semincer. Ce ziceți ? — întrebă ea

greu pentru 
și porumbul

para- 
pre- 

baza 
și In 
două

toamnă și cele 14 hectare ogor de toamnă 
pe care le au în primire. De asemenea fie
care echipă va face arături de primăvară și 
grăpaitul pe cîte 13 hectare rămase neogo- 
rîte din toamnă. Pentru însămînțarea porum
bului se vor alege 240 kg. -sămiînță din po
rumbul existent în gospodărie, iar pentru 
floarea soarelui se va folosi numai sămînța 
din soiul „Jdanov". Deoarece condiționarea 
și încercarea puterii de î ncolți re au fost fă
cute de acum, rămîne de făcut, înainte de 
însămînțare, numai tratarea semințelor ele 
ovăz cu formalin ă. Echipele și-au luat an
gajamentul să însămînțeze porumbul și floa
rea soarelui în cuiburi așezate în pătrat.

Tinerii au hotărît de asemenea ca porumbul 
și floarea soarelui să se prășească de 3—4 
ori, iar bumbacul de 5 ori. La bumbac se 
vor da de două ori în timpul vegetației în
grășăminte chimice, granulate cu mranîță. 
Pentru ca păioasele de toamnă să se dez
volte în bune condiții, echipele vor plivi în 
așa fel culturile, îneît să nu mai rămînă 
nici o buruiană O altă metodă înaintată pe 
care membrii echipelor și-au luat angaja
mentul s-o aplice, la porumb și floarea soa
relui. este polenizarea artificială suplimen
tară. Pentru ușurarea polenizării naturale, 
stupina va fi mutată în lucernleră și în a- 
propîere de locul cu floarea soarelui. Ute- 
miștii și tinerii membri ai celor două echipe, 
s-au angajat să îngrijească în așa fel cul
turile de griu ș> porumb. îneît recolta să 
poată fi folosită în întregime ca sămînță.

Angajamentele echipelor de tineret din 
gospodăria colectivă „Filimon Sîrbu“ nu vor 
răm'ne doar pe hirtle. Roadele pe care le-au 
obținut pînă acum în munca lor i-au făcut 
cuncscuți ca tineri harnici și pricepuți.

Tractorista

bibliografiei sau negii;înd com- 
materii, așa cum se întîmplă la 
de Filozofie. Studenții n-au fost 
să nu treacă cu ușurință peste 
neclare. Din această pricină con-

★

Lipsurile manifestate în Universitate 6e 
datoresc în mare măsură felului defectuos 
în care 6-a desfășurat munca de organizație.

Adunările generale — cu excepția unora 
în care s-au discutat probhsme interesante 
— nu au constituit întotdeauna o adevărată 
școală de educație comunistă.. Aceasta, pen
tru că nu întotdeauna ele au fost bine or
ganizate, n-au avut un conținut educativ, 
nu 6-au discutat probleme care interesau pe 
6tudenți. Din această cauză aceștia nici nu 
luau parte la discuții așa cum se întîmplă la 
adunările generale de la Facultatea de Chi
mie, nu făceau propuneri șț nu se puteau 
lua măsuri corespunzătoare pentru îmbună
tățirea muncii.

Din discuțiile purtate de unii tovarăși și. 
mai puțin din darea de seamă a reeșit căi 
comitetul organizației U.T.M. lăsîndu-și pla-; 
nul deoparte, a așteptat mereu noi sarcini! 
de Ia raion, s-a ocupat de întocmirea unor' 
tabele și a irosit forțele făcîad diferite mobi
lizări. Nerespectînd principiu! conducerii co
lective, membrii comitetului organizației! 
U.T.M. au muncit de unul singur rupți de.- 
masa studenților. A reeșit puternic că orga-, 
nizația U.T.M. are încă o insuficientă in-, 
fluență în rîndul studenților mai ales! 
al neutemiștilor. S-a neglijat în mod! 
condamnabil creșterea organizației U.T.M. 
în 6 luni de zile fiind primiți în orga-, 
nizație numai 17 membri. Comitetul U.T.M. 
nu și-a făcut un puternic activ din rîndul 
cadrelor de conducere și al utemiștilor cu 
ajutorul cărora să rezolve sarcinile ce-i re
veneau. „Comitetul U.T.M. a mers — așa 
cum spunea tovarășul Pavel Nicolae. se
cretarul orgatezației de partid din Universi
tate — pe linia celei mai ușoare rezistenfe, 
lucrînd cu cei care 
pentru a-i antrena 
sarcinilor".

Principala cauză 
făcut să nu se poată lua măsuri eficace și 
la timp pentru îmbunătățirea muncii, a fost 
aceea că organizația U.T.M. n-a cerut în
totdeauna sfatul organizației de partid, nu 
a cerut în activitatea ei sprijinul comuniș
tilor.

Comitetul raional U.T.M. „V. I. Lenln" 
nu este nici el străin de lipsurile existente 
în organizația U.T.M, de la Universitatea 
„C. I. Parhon". Nerespectînd Hotărîrile ple
narei a X-a a C.C. al U.T.M. el a subapreciat 
munca organizației U.T.M. de la Universita
tea „C. I. Parhon" și n-a asigurat o îndru
mare calificată acestei organizații. Instruc
torul comitetului raional pentru Universita
te are în instructaj și alte 32 organizații 
de bază U.T.M. Comitetul raional n-a -urmă
rit respectarea Hotărîrel C.C. al P.M.R. pri
vind reglementarea activității obștești a stu
denților șj a încălcat chiar el această hotă- 
rîre ținînd ședințe și mobilizînd în masă stu
denți la diferite acțiuni, chiar în perioada, 
colocviilor și examenelor.

Cu toate că darea de seamă nu a analizat 
cauzele lipsurilor din Universitate, că unii 
tovarăși la discuții au dat dovadă de lipsă, 
de spirit critic mai ales cînd au vorbit des-i 
pre munca de învățătură și de spirit auto
critic cînd au vorbit despre activitatea lor,, 
conferința a reușit să scoată la iveală slăbi
ciunile organizației U.T.M. din Universitate, 
cauzele acestora și să ia pe baza propune
rilor făcute o hotărî-re concretă, prin care 
s-au precizat 
mitet pentru 
Universitate.

In lumina 
rora conferința le-a acordat încredere, ale- 
gîndu-i 
U.T.M 
cea-scă 
muncii 
denților.. pentru a 
unor specialiști cu

Intr-o bună zi. sînt cinci ani de atunci, 
la poarte unei stațiuni de mașini și trac
toare, s-a oprit o fetișcană, cu ochi vii, ca 
de veveriță și codițe aurii, strînse cimună 
deasupra ca puiuț Paznicul, o privi la 
lînceput cu nepăsare, spunîndu-șl că aș
teaptă pe semne pe cineva. Dar cînd văzu 
că timpul trece șl fetișcana 
n-avea să se clintească de lingă

se ofereau, fără să lupte 
pe toți la îndeplinirea

a acestor lipsuri care a

sarcinile ce revin noului co- 
a ridica nive’ul muncii în

acestei hotărîri, utemiștii că-

conducători ai organizației de bază 
din Universitate, trebuie să mun- 

neobosit 
de educație

pentru a ridica nivelul, 
comunistă în rînduil stu-, 
contribui la pregătirea 

. o înaltă calificare.
LUCREȚIA LUSTIG

nici gînd 
poartă, o

întrebă binevoitor :
— Cauți pe cineva ? 
Nici un răspuns.
— Ai vreun frate tractorist la
— Ba.
— Atunci de ce-ai venit aici ? 

oraș ?
— Vreau să mă fee tractoristă— Unde e 

tovarășul director ?
— E plecat din Stațiune... Dar poți să 

(vorbești și cu altcineva.
— Eu numei cu el am de vorbit, spuse 

'îmbufnată fata. Dacă nu-i aici, îl aștept. 
Iacă, mă așez pe cufărul aista al meu și nu 
supăr pe nimeni.

Și l-a așteptat Șoponioși Elisabeta pe 
directorul stațiunii pînă a venit, iar cînd a 
fost să-i vorbească, de emoție, au inceout 
să-i curgă lacrimile șiroaie. Printre sughi
țuri, i-a explicat că a plecat de-acasă de la 
Șimleul Silvaniei, mai bine zis a fugit, — 
ca să se facă tractoristă.

— Mama nici nu vrea să audă... Zice să 
stau ecasă, că meseria asta nu-i pentru 
fete. Da eu n-am ascultat și iacă, am venit 
acum la dumneavoastră... Nu-i așa că mă 
primiți ?

Directorul zîmbl. Ena dezghețată fata șl 
se părea că a îndrăgit meseria de tractorist

— Am să vorbesc eu cu mama ta...
— Ba să ferească sfîntuL se arătă spe

riată fata... Nici mi mă gîndesc să mă în
torc acasă fără tractor.

— Dar n-a «rus n seni sâ te întorci. 
Se va aranja— 
Șoponiiși a răr 
m rivnă de i 
mai părea gre.

șl al tracte 
migălea ue 

L stătea pînă tir 
și se scula la c

răspunse directoniL- !
■$ din ziua aceea. 

S.M.T„ apacladu-se 
Citeodată tare i se i 
cu ajutorul meșterilor 
mai vechi din stațiune, 
motorul tractorul 
miez de noapte

noi ?

Ești din

nas la 

î Dar 
rștflof 

lin în
ir.iaUil

Noi purtători ai carnetului roșu
De curînd, la Școala profesională meta

lurgică Rîșnov, raionul Stalin, a avut loc 
alegerea organelor conducătoare U.T.M.

Cu această ocazie, tinerii au criticat as
pru lipsurile manifestate în munca vechiului 
comitet. Printre lipsurile scoase în evidență 
de către utemiști a fost și slaba preocupare 
în direcția primirii de noi membri. După 
alegeri, noul comitet și-a făcut un plan de 
muncă concret întocmit cu multă grijă. 
Printre sarcinile prevăzute ei au dat o aten
ție deosebită problemei ridicată de tineri in

cadrul adunării generale de alegeri a pri
mirii de noi

Rezultatele 
început să se 
un număr de

Printre cei
de utemist se numără 
Gheorghe In clasa lui 
disciplină și este printre 
țătură. El a obținut pe
anului media de 5 la majoritatea obiecte
lor. Odată cu primirea în organizație el s-a

membri.
muncii noului comitet au 
vadă, fiind primiți în U.T.M. 

20 de tineri.
oare au primit carnetul roșu 

și elevul Pascu 
a dat dovadă de 
fruntașii la învă- 
primul pătrar al

angajat să muncească mai mult, să ajute 
elevii mai slabi la învățătură.

De asemenea au mai fost primiți în U.T.M. 
elevii Constantin Covaliu, Popovici Florin, 
Gheorghe Mihai și alții care obțin zilnic 
rezultate din ce în ce mai bune la învăță
tură și în munca practică.

Respectîndu-și cuvîntul dat în adunarea 
de alegeri, comitetul U.T.M. al școlii meta
lurgice din Rișnov va munci neobosit pen
tru a crește în mod continuu rîndurile orga
nizației de bază.

Corespondent
POP LEONT1N

mai acu anul 
luau în ris

deele bune 
însă hărnicia !

gură... Le 
La coadă o

cocoșilor numai și numai să învețe. Cînd 
a pornit pentru prima oară singură cu 
trartoral pe întinsul ogorului, 6-a simțit cu
prinsă de o nemărginită bucurie. Cît de mult 
aștepta e: ziua aceasta !

A făcut o campanie, apoi încă una și 
încet. încet Șopocioși E’isabeta, a ajuns 
printre fruntași: stațiunii. Deseori, la șe
dințele U T-M., ea venea cu propuneri de 
îmburâtațire a muncii, de lichidare a lipsu
rilor în brigăzi.

Era o vreme, aceasta 
cînd băieții din stațiune, 
gada de fete.

— Se arată 
treabă se vede
să rămînă fetele noastre...

Numai că fetele din brigada din care 
făcea parte și Șoponioși nu s-eu lăsat așa, 
cu una cu două.. Au muncit cu dragoste, 
au făcut arături de calitate, ba eu realizat 
și economii. Și nu mică le-a fost surprin
derea băieților, cind brigada de fete le-a 
luat-o chiar înainte.

In toamnă, i-a fost dat tractoristei Șo- 
ponioșl Elisabete dela SALT. Oarei, să 
aibă două mari bucurii: cea dinții, in ziua 
cînd a fost primită candidată de partid. 
I-au arătat atunci tovarășii succesele din 
muncă, dar și lipsurile. Iar ea, s-a angajat 
să" cinstească primirea în rîndul candidați- 
lcr cu noi succese. In campania de repa
rare, Șoponioși a fost întotdeauna în frun
te, ajutîndu-i și pe cei rămași în urmă. 
Tractorul ei strălucește de curățenie, iar 
motorul îi merge ca ceasul.

Cea de a doua mare bucurie a fost pen
tru ea alegerea ca deputată în sfatul 
popular regional. Nu va uita n.icicînd trac- 
tor sta clipa tind tovarășii din stațiunea. 
S M-T—Cărei, unde muncește și astăzi, au 
?ror-S-o canf-iată pentru alegerile de de- 
putâți în sfaturile populare.

Acum tract-arele au început din nou să 
ă-dvie La S.M-T.-Carei. Ier si fruntea celor 
care au porni-, să brăzdeze adine ogoarele 
raionului se află și tinăra tractorista Eli- 
sabeta Șoponioși. luptătoare de nădejde 
per.tr-j obținerea unei recolte îmbelșugate în 
acest an.

. ■

I. MARGINEANU

Mai multe stații de radioamplificare pentru satele noastre
Cu multă bucurie îmi aduc am’nte de 

timpul cind maistrul seepei ne-a anunțat că 
fabrica noastră va începe să lucreze, prin
tre alte noi produse și stații de radioampli
ficare La puțin timp după aceea am citit 
în ziare că în se'ele noastre altădată ținute 
în bezna nepăsării, încep să se aprindă becu
rile electrice. Mi-am dat atunci mai bine sea
ma despre rostul constructorilor din fabri
ca noastră. Parcă șl vedeam zeci de ase ță
rănești radioficate iar în jurul difuzoarelor 
oamenii ascultînd emisiunile obișnuite ale 
stațiilor noastre de radio sau programele 
emise pentru căminele culturale.

De aceea odată cu confecționarea primelor 
stații de radioamplificare am văzut că sar
cinile care ne stau în față pe cît erau de 
grele pe atît erau de însemnate Piesele pe 
care le lucrez de obicei, (inele de distanță), 
o mare parte dip eie nu îndeplineau condi
țiile tehnologice cerute, fiind în felul acesta 
improprii scopului pentru care au fost con
fecționate

La început am dat oarecum dezinteresat 
din umeri și mi-am zis: cred că nu putem 
face prea multe în această direcție. Insă

atunci cînd mi-am amintit de acei care vor 
folosi aparatele noastre am cerut sfatul mai
ștrilor Barbu și Mititelu și-am văzut că 
este necesar să confecționez un dispozitiv 
cu ajutorul căruia să pot produce în mai 
bune condițiuni aceste inele. începutul a fost 
oarecum gveu și puține speranțe lăsau să se 
întrevadă că voi reuși să confecționez dis
pozitivul. Citind și studiind mai mult am 
putut totuși realiza dispozitivul dorit El 
mă ajută acum să confecționez inele de dis
tanță numai de aceleași grosimi. Lucrînd cu 
noul dispozitiv confecționat am redus cu 
mult timpul de lucru, realizînd totodată e-mult timpul de lucru, realizînd 
conomii anuale în valoare de peste 6.200 
lei.

Socotesc că dispozitivul meu este numai 
o părticică din preocuparea colectivului fa
bricii noastre de a trimite la sate tot mai 
multe stații de radioamplificare. De aceea 
voi căuta și de acum înainte ca lupta pentru 
îmbunătățirea permanentă a procesului teh
nologic să fie o preocupare de seamă a mea.

CONSTANTIN STRQE 
strungar inovator la fabricai 

„Electromagnetica“-București

Plină de spor este munca utemistelor Mlhalache Jeana și Bălan Alexandrina prin 
ale căror mîinl trec zilnic sute de metri de țesături pentru oamenii muncii.

Fotografia înfățișează un aspect din sala de imprimat șl uscat a fabricii de tex
tile „Țesătoriile Reunite" din Capitală unde tinerii lucrează cu deosebită atenție la țesă
turile imprimate pentru sezonul de primăvară.

Conferințe 
în sprijinul muncilor agricole

BIRLAD (de la trimisul nostru Kuhta D)^
O deosebită importanță în înarmarea tH 

neretului cu problemele agrozootehnice, o are 
propaganda prin conferințe. Peste 1700 de 
conferințe au ascultat utemiștii și tinerii din 
regiunea Bîclad, mobilizați de organizațiile 
de bază U.T.M. Conferințele au fost ținute la 
căminele culturale din comunele și satele re
giunii în afara cursurilor agrozootehnice.

In cadrul căminului cultural Soveja din 
i a ionul Panciu, tovarășul Șerban Gheorghe, 
directorul căminului cultural și secretarul 
organizației de bază U.T.M» din comună, a 
ținut conferința „Agricultura sovietică, cea 
mai înaintată agricultură din lume". Confe
rința a fost ascultată cu interes de 70 de 
tineri din această comună.

Asemenea conferințe au mai fost ținutei 
la Mărășești și Nistorești.

In munca de propagandă prin conferințe a 
metodelor înaintate de muncă în agricultură 
pentru obținerea de producții înalte au fost 
antrenați și tinerii intelectuali de la sate. De 
exemplu profesorii Bădin Ioan de la școala 
elementară Bogdănești, raionul Bîrlad, a citit 
în fața utemiștilor conferința „Roiul organi
zației de bază U.T.M., pentru mărirea produc
ției de legume și zarzavaturi".

Tot în scopul rășpîndirii cunoștințelor agroj 
tehnice in masa țăranilor muncitori .prin con
ferințe, au fost folosiți un număr de 155 din-, 
tre cei mai buni elevi ai școlilor medii tehni
ce agricole și viticole.

Specialiștii' în agricultură sînt invitați și 
ei să țină conferințe pentru tineret. Tov, Patru 
Marin, agronom de la G.A.S. Murgeni a vor
bit tineretului despre metodele înaintate de 
muncă in agricultură.

In conferința sa tov. Pătru Marin s-a ocu
pat de metodele sovietice în agricultură și de 
experiența fruntașilor noștri. El a subliniat 
ce mare impottanță are faptul să nu lucrezi 
pămintul „așa cum am învățat de la tata și 
bunicul" adică neștiințific, ci trebuie să lupți 
pentru a ști cum să-i smulgi roadele bogate.

Butii propagandiști în metodele înaintate 
in agricultură sînt elevii și pionierii. Ei își 
lămuresc părinții și frații pe baza cunoștin
țelor căpătate la orele de științe naturale.

In cadrul colțului viu, elevii și pionierii fac 
experiențe sub conducerea profesorilor de 
științe naturale. Nu de mult școlarii de ia 
școala elementară de 7 ani din Bîrlad 6ub 
conducerea profesorului loc, tovarășul Gîdei 
Petru, au făcut experiențe pentru a afla pu
terea de germinație a semințelor.

T terii țărani muncitori aplică practic 
cunoștințele primite. Astfel, peste 160 de ti
neri sint responsabili ai centrelor de tratare 
a semințelor

Organizația de bază U.T.M. din comuna 
Stă-, șești, raionul Zeletin, a repartizat ute- 
rr.tș’ i pe sectoare pentru mobilizarea țărăni
mii muncitoare la centrele de selecționare a 
semințelor.

r.<:!i sînt printre primii care încearcă 
puterea de inco țire a semințelor, care duc 
gunoiul de grajd la c:mp. Așa procedează tel 
din Matca — raionul Tecuci, Paltin — raionul 
Nâruja și alții.

E-l•■■slnd și mai departe propaganda prițs 
conferințe ca mijloc de răspîndire a cunoștin
țelor . grotehnice, organizațiile de bază 
L.TM contribuie la înarmarea științifică a 
tineretului, pentru ca acesta să fie în pri
mele rir.duri ale luptătorilor pentru recolte 
bogate.

Să fie eliberat Abdoulaya Diallo
Președintele Consiliului Central al Sindi

catelor din R.P.R., Stelian Moraru a adre- 
sat guvernatorului Africii Occidentale Fran
ceze o telegramă prin care în numele oame
nilor muncii din Republica Populară Romînă 
protestează împotriva arestării lui Abdoulaye 
Diallo, vicepreședinte al F.S.M. și secretar 
general al Uniunii sindicatelor oamenilor 
muncii sudanezi.

„Protestăm cu hotărîre împotriva acestui 
fapt care este o încălcare a drepturilor de
mocratice și sindicale ale oamenilor muncii 
din Africa Occidentală Franceză și cerem ime
diata eliberare a lui Diallo" — se scrie 
în telegramă.

Intr-o telegramă de solidaritate, pe care 
președintele C.C.S. a adresat-o, în numele 
oamenilor muncii din țara noastră, Uniu
nii sindicatelor oamenilor muncjl sudanezi, 
se scrie printre altele:

„Vă asigurăm de solidaritatea noastră fră
țească și vă urăm succes în lupta pentru 
eliberarea conducătorului dvs., tovarășul Ab. 
doulaye Diallo".

★

O altă telegramă, președintele C.C.S. g 
adresat-o în numele oamenilor muncii din 
țara noastră Federației muncitorilor din Ve
nezuela, în legătură cu teroarea dezlănțuită 
împotriva organizațiilor sindicale, încălcarea 
drepturilor sindicale și democratice și ocu
parea sediului Federației de către poliție.

„Ne exprimăm solidaritatea noastră cu 
lupta dreaptă a muncitorilor venezuelezi pen
tru libertate și o viață mai bună — se scrie 
în telegramă — și cerem cu toată hotărîrea 
să înceteze represiunile și atacurile sama
volnice împotriva Federației muncitorilor din 
Venezuela". (Ageopres)

-----•----- ■

informații
Luni seara a avut loc pe scena Teatrului 

Național din Iași premiera dramei in ver
suri „Vlaicu yodă" de Alexandru Davila. 
Rolul lui Vlaicu Vodă este interpretat de 
George Popovici, artist emerit al R.P.R., iar 
în rolul doamnei Clara joacă Ani Braeschi.

Piesa a fost pusă în scenă de regizorul bL 
Moldoveanu, iar schițele pentru decoruri au 
fost făcute de pictorul scenograf N. Lebas.

Spectacolul, la care au participat numeroși 
oameni ai muncii ieșeni, s-a bucurat de un 
deosebit succes. (Agerpites)

★

De marți, la cinematografele „I. C. Frimu“ 
și „înfrățirea între popoare" din Capitală 
rulează filmul italian „Suspine pe stradă". 
Filmul „Suspine pe stradă" face parte din 
seria de filme realiste care înfățișează con
tradicțiile acute ale societății capitaliste. Ac
țiunea filmului se desfășoară într-un oraș din 
Italia în oare, ca pretutindeni în orașele 
peninsulei, șomaju; și exploatarea fac ra
vagii.

Filmul esfe realizat de M. Gamerinl, iar 
rolurile .principale sunt interpretate de Anna 
Magnani, Massimo Girotti, Checco Rissone, 
Dante Maggio și alții.

(Agenpres)
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Lucrările celui de al XII-lea Congres 
al Comsomolului

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS trans
mite :

In Marele Palat al Kremlinului au loc lu
crările Congresului al XII-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist din U.R.S.S. 
Au continuat dezbaterile pe marginea rapor
tului de activitate ai Comitetului Central al 
U.T.C.L. Printre cei care au luat cuvîntul 
au fost fruntași în producție și agricultură, 
conducători ai organizațiilor comsorrioliste 
din ținuturi, regiuni și republici. Sfera inte
reselor tineretului sovietic este largă. Dele
gații discută probleme legate de participa
rea tineretului la munca întreprinderilor in
dustriale și instituțiilor științifice, la valori
ficarea pămînturilor virgine și înțelenite, 
vorbesc despre felul în care tineretul con
tribuie la Succesul economiei colhoznice, des
pre felul în care învață tineretul sovietic și 
își'petrece concediul

La tribuna Congresului se află Nadejda 
Reva, o tînără colhoznică din Ucraina, Erou 
al Muncii Socialiste. Ea vorbește despre rea
lizările colhozului său, despre succesele sale 
în muncă, despre felul în care experiența 
fruntașilor devine un bun al tuturor colhoz
nicilor.

Se dă cuvîntul lui Mederbek Abdikulov, 
secretar al C.C. al Comsomolului din R.S.S. 
Kirghiză El vorbește despre cultura poporu
lui kirghiz care înllorește datorita grijii Par
tidului Comunist și a Guvernului Sovietic. 
Dacă înainte de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie Kirghizia nu avea un alfabet 
propriu, în prezent, a fost înfăptuit învăță- 

. mîntul general de șapte ani la sate și în 
centrele populate și învățămîrKul mediu la 
orașe. In republică există zece școli supe
rioare, 27 de școli medii tehnice și o în
tinsă rețea de școli elementare Numai in 
ultimii doi arii, școlile superioare și șco
lile medii tehnice din republica au tost ab
solvite de peste 4 000 tineri specialiști. A 
luat o largă dezvoltare pregătirea cadrelor 
științifice. Kirghizia, care pe timpuri era o 
periferie înapoiată și o colonie a țarismu
lui rus, în prezent a lăsat cu mult în urmă 
alte țări dm Orient șl unele țări din Eu
ropa occidentală in ceea ce privește am
ploarea rețelei școlilor superioare.

In ședința din 22 martie a Congresului, 
în fața delegaților au luat cuvîntul de. ase
menea Nikolai Romanov, președintele Comi
tetului pentru cultură fizica și sport de pe

*
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS trans

mite: in ședința din 23 martie a Congresu
lui al XII-lea al Uniunii Tineretului comu
nist Leninist (U.T.CL) din U R S.S. s-au 
terminat dezbaterile pe marginea raportului 
de activitate prezentat de Aiexandr Șelepin, 
secre.arui Comitetului Central al U.T.C.L.

In cuvintul de închidere Aiexandr Șele- 
pin a declarat

— Dezbaterile au arătat marea dorință și 
năzuință a tineretului de a îndeplini sarcinile 
care stau în lața Comsomolului Multe cu- 
vintări ale delegațilo au tost prețioase și 
instructive Sarcina constă in a generaliza 
experiența multilaterală a muncii Comsomo
lului, in a tace din ea un bun al tuturor or
ganizațiilor comsomoliste, ceea ce va contri- 

i bui desigur la îmbunătățirea continuă a mun
cii lor

Congresul a aprobat în unanimitate acti
vitatea Comitetului Central al U.T C.L. des
fășurată in perioada ta care se referă rapor
tul și a adoptat o rezoluție, in care sint tra
sate căile activității viitoare a Comsomolului 
— ajutorul credincios al Partidului Comu
nist

ua Congres au asistat în calitate de invi
tați reprezentanții tineretului din 34 de țâri. 
La 23 martie in sala de ședințe nu au conte
nit mult timp aplauzele furtunoase, cu care 
delegajii au întimpinat cuvintările prieteni
lor ior de peste hotare.

Din însărcinarea Uniunii Tineretului De
mocrat din Coreea, Kim Ghi Su, vicepreșe
dintele Uniunii, a adresat Congresului cu
vinte de salut.

— Tineretul sovietic, educat de partidul 
lui Lenin și Stalin spune Kim Ghi Su. se 
află în avangarda tineretului iubitor de pace 
din lumea întreagă Tineretul coreean nu uită 
nici o clipă că poporul sovietic a eliberat 
Coreea de sub jugul imperialismului japonez. 
Kim Ghi Su exprimă oamenilor muncii din 
U.R.S.S. o adîncă recunoștință pentru ajuto
rul frățesc dezinteresat, acordat poporului 
coreea n.

S c u f i
(După cum s-a mai 

anunțat, intr-unui din 
statele americane a 
fost interzisă poves
tea „Scufița Roșie" ca 
fiind... comunistă.

(Ziarele)
Tinărul care intruse in redacția lui „Indi- 

ana-T elegraph" era atît de plăcut la infă- 
țr.șa.re, incit mr Srotkins nu și putu retine 
un zimbet, ba chiar împinse cu vî'ful pi
ciorului un scaun făcînd semn vizitatorului 
să ta loc.

— Cu ce ocazie sir... sir.. — întrebă ’»- 
dactorul-fe) potrivit unul vechi obicei de al 
său pe atît de orginal pe cit de onorabil, de 
a spune „str" tuturor indivizilor necunoscut! 
fi oargeum dubioși.

— Olivier — zimbi necunoscutul
— Sir Olivier 7
— Am scris ceva — spuse tinărul fi în

cepu să 'îdă binevoitor ca fi cum l-ar li 
cunoscut de mult pe mr Srotkins.

— O K — zimbi acesta Și anume ?
— Un basm — clipi din ochi vizitatorul.
Incet'nd să surldă. redactorul șef se ri

dică in picioare fi spuse cu un ton sec :
— lefi afară, sir Și teri au venit aci două 

puflample de studenți cu o fabulă la ud'esa 
Departamentului de Stat Au căpătat ce me
ritau.

— Duți-mt voie — spuse calm sir Olivier. 
E vo'ba de basmul cu Scufița Roșie.

— Cum?! — răcni mr Srotkins Scufița . ?! 
Hei. Dean, indoaie-l puțin pe dumnealui; nu 
mur. încape prin ușă.

— E un basm interzis — continuă vizita
torul impertwbabil, aprinzindu-șt o tigo'ă 
șt. suflind tumul cu dibăcie către mr. S'ol- 
bins Eu 'nsă am regăsit forma lui neco
ruptă, americană: Scufițele colorate.

— O clipă. Dean — spuse redactorul șef 
Căt'e un domn chel ca'e intrase legănînd pe 
braț un baston galben de cauciuc. A fost 
o confuzie. Il credeam un .. un... Dar dați ml 
voie, acum- Specialistul nostru in probleme 
interne. Smith, un colaborator — da(i-vă mi
na, domnilor

Muțind bastonul dintr-o mină într-atta, spe
cialistul în probleme interne execută indi
cația lut mr Sroikins apoi murmurînd 
ceva, ieși, roșindu-se.

„Scînteia tinerelului'*
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lîngă Consiliul de Miniștri al U. R. S. S., 
acad. Aiexandr Nesmeianov, președintele A- 
cademlei de Științe a U.R.S.S., Alexei Sur
kov, secretarul general al Uniunii Scriitori
lor Sovietici și alții.

Delegații la Congres au întimpinat cu a- 
plauze călduroase cuvîntările reprezentanți
lor organizațiilor de tineret din străinătate.

In numele Uniunii Tineretului Polonez, 
Congresul a fost salutat de Stanislaw Pi
liawka, președintele conducerii centrale a 
Uniunii. Adiesîndu-se delegaților la Congres 
și prin ei întregului tineret sovietic, Piliawka 
a declarat că gîndurile și sentimentele mi
lioanelor de tineri și tinere din Polonia sint 
îndreptate spre tineretul din Țara Sovietică, 
că ei toți urmăresc cu atenție lucrările Con
gresului al XII-lea al Comsomolului leni
nist. Stanislaw Piliawka și-a încheiat cu- 
vîntarea cu cuvintele: Trăiască prietenia 
veșnică și de nezdruncinat dintre tineretul 
polonez și cel sovietic, sudată prin lupta co
mună, păt-unsă de avîntul luptei și de co
munitatea de țeluri, în numele fericirii o- 
menirii 1 El a oferit în dar Congresului un 
album cu ilustrații din viața tineretului po
lonez.

Guy Ducolone, secretar general al Uni
unii Tineretului Republican Francez a salu
tat pe delegații la Congres în numele aces
tei Uniuni și în numele Uniunii tinerelor 
fete din Fianța.

Aducînd salutul lor, a spus Ducolone, or
ganizațiile noastre sînt încredințate că ex
primă sentimentele de prietenie ale întregu
lui tineret francez, care luptă pentru drep
turile sale, pentru pace și independența pa
triei.

In Uniunea Sovietică, a continuat Duco
lone, au fosl realizate toate visurile tineretu
lui Tineretul Franței vă cunoaște și vă iu
bește. De aceea, el repetă cuvintele secreta
rului general al Partidului Comunist Fran
cez, Maurice Thorez, că tineretul francez nu 
va lupta niciodată împotriva tineretului 
Uniunii Sovietice Urmînd exemplul vostru, 
tineretul din țara noastră participă activ la 
lupta pentru menținerea păcii.

In aplauzele furtunoase ale asistenței, de
legația franceză a remis Prezidiului Congre
sului drapele ale Uniunii Tineretului Republi
can Francez și Uniunii tinerelor lete din 
Franța

★

Se dă apoi cuvîntul lui Miloslav Vecker, 
secretar al CC al Uniunii Tineretului din 
Cehoslovacia El vorbește despre legăturile 
trainice de prietenie care leagă tineretul 
cehoslovac de eroicul tineret sovietic.

— Prietenia și admirația adîncă față de 
tineretul sovietic, declară Vecker, și-au gă
sit expresia in lozinca care s-a născut in ini
mile tineretului cehoslovac: „Comsomoiul 
este exemplul nostru 1“

Urmind exemplul însuflețitor al tineretului 
sovietic, tinerii și tinerele din Cehoslovacia 
întăresc legăturile frățești cu tineretul pro
gresist din întreaga lume și iși exprimă soli
daritatea cu toți luptătorii pentru libertate 
națională, democrație și socialism. Tineretul 
cehoslovac este o parte integrantă a frontului 
mondial al păcii.

Cu aceeași căldură vibrantă, Josef Szakaly 
a salutat apoi Congresul U.T.C.L. în numele 
tineretului muncitor din. Ungaria.

— Am învățat totdeauna și vom învăța de 
la Comsomoî, spune Josef Szakaly. cum să ne 
consacram toate puterile și cunoștințele noas
tre cauzei slujirii poporului, luptei pentru li- 
dicarea bunăstării sale Pentru noi, tineretul 
ungar, acest Congres are o imensă impor
tanță. La în.oarcerea in patrie vom folosi 
experiența dobindită aici pentru continua 
îmbunătățire a muncii noastre

La tribună urcă apoi reprezentantul Fe
derației Tineretului Comunist Italian. El sa
lută delegații Congresului in numele a sute 
de mii de tineri și tinere din Italia și. în a- 
plauzele furtunoase ale participanților, oferă 
Congresului drapelul celor mai buni acti
viști ai tineretului comunist din Italia, pre
cum și drapelul păcii — unul din cele 3.000 
de. drapele pe care 150 000 de tinere italiene 
și-au brodat numele lor în semn de voință 
nestrămutată de pace.

La Congres a rtiei luat cuvîntul secretarul 
general al Uniunii Internaționale a Studen
ților, Jirl Pe'.ikan.

Congresul iși continuă lucrările.
--------------------------------------------C?—----------- -

ț e 1 e col
Schiță satincă

— E un tip timid — explică redactorul- 
fef lui sir Olivier, șt acum arată-ne ce ne-ai 
adus...

E. vorba doar de un rezumat, de... de clteva 
idei generale — spuse tenat sir Olivier sco- 
țind din buzunar o hi'tiuță mtzgălită cu 
răbdare fi cu oarecare fantezie.

— V<j ascult — spuse părintește mr Srot
kins

— Hm.. ar fi cam așa • o bunică lasă o 
mofteni’e — cinci mii de dolari.
— Să punem cincizeci de mu — murmură 
mr, Srolktns — e mai d'umutic

— cinnzeci de mu Dar încă n a mu
rit Telegrafrază nepoatelor : Mabel, lume. 
Skib, Anita, ianie, Jeanette, Priscille, Mue, 
care locuesc intr-un vagon de cale ferată, 
stricat fi-fi caută mimarea prin gunoaie.
— E totuș un roșu — gindt mr S'otktns și 
începu să bi/hîte in sertarul biroului

— .. Bunica le scrie nepoatelor „Vemtl 
fiecare cu o scufă Care o să nimerească 
culowea mea preferată va fi trecută in tes
tament Grăbiți-vă, sint in comă Bunica 
voastră, Mar for ie, născută Lewis" O corne 
a scrisorii cade in mina unui grup comunist. 
Un agent al grupului, cel mai bătrin și mai 
înrăit se suhstitue uneia dm nepoate, blon
dei lume, in virstă de doisprezece ani-

— Și tune cu o bonetă roșie — izbucni 
mr. Srotkins. emoționat

— întocmai — răspunse, palid, sir Olivier 
Apoi urmează o serie de peripeții; i se dau 
bunicii picături ca să capete daltonism ; 
Mabel vine cu o duzină de scufe. Skib iși in
stalează in oă' o serie de becuri colorat» 
pe care le aprinde pe rind. Intre timp servi
torul e găsit asasinat, intr-un sac de forma 
unei scufe; bunicul cuprins de groază fuge 
numm cu papuci șt in scufa de noapte—

— Și... întrebă gltuit de emoție mr. Srot- 
ktns

— Și... spuse înecat sir Olivier — și bu
nica refuză scufa albastră, scufa ve'de, 
scufa violet,

Un fior t'ecu prin sufletul redactorului- 
șef Vi'l din nou mina In sertar.

— ... scufa galbenă, scufa portocalie, scufa 
neag-ă

— Atunci ? — întrebă mr. Srotkins, stră
puns de o groaznică bănuială.

— Și alege una albă — încheie epuizat 
sir Olivier.

Sesiunea Comisiei economice' 
O.N.U. pentru Europa

GENEVA 23 (Agerpres). — TASS trans
mite: In ședința d>in dimineața zilei din 22 
martie a sesiunii Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa a continuat examinarea ra
portului asupra situației economice a țărilor 
Europei de sud.

Reprezentantul Cehoslovaciei a subliniat 
că cheia pentru rezolvarea unei serii de pro
bleme ale economiei țărilor Europei de sud 
constă în lărgirea comerțului cu toate țările 
și în special cu țările Europei de apus și 
răsărit.

Reprezentantul U.R.S.S., P. N. Kumîkin, 
a subliniat că in fața țărilor Europei de sud 
stau aceleași probleme ca și în fața tuturor 
țărilor Europei occidentale, mai mult decit 
atît, pentru țările sudeuropene aceste pro
bleme sînt deosebit de acute și importante.

Reprezentantul sovietic a subliniat în 
continuare că în raportul asupra situației e- 
conomice a țărilor Europei de sud nu este 
suficient de dezvoltată importanta problema 
a legăturilor economice dintre aceste țări 
și celelalte țări ale Europei, inclusiv U.R.S.S. 
și țările de democrație populară. In raport 
nu s-au arătat mai multe cauze reale ale 
grelei situații economice a țărilor din Europa 
de sud. Drept exemplu. Kumîkin a arătat că 
in raport nu sînt' dezvăluite cauzele dificul
tăților prin care trece industria Italiei de 
nord. Una din principalele cauze ale folosirii 
incomplete a capacității de producție a in
dustriei Italiei de nord, a subliniat Kumîkin, 
este politica interdicțiilor și restricțiilor în 
ceea ce privește expertul de mașini și vase 
in Uniunea Sovietică și țările Europei răsă
ritene.

Reprezentantul sovietic a amintit în aceas
tă ordine de idei declarația președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. G. M. 
Malencov, făcută la cea de a 5-a sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire la 
faptul că în condițiile unei dezvoltări favo
rabile a relațiilor sovieto-iialiene, industria 
Italiei, care trece prin mari dificultăți, ar 
putea să primească u.n sprijin considerabil 
în îmbunătățirea legăturilor economice din
tre Italia și U.R.S.S.
U.R.S.S., a spus Kumîkin întreprinde ac

țiuni pentru crearea unor relații reciproce 
normale cu țările Europei de sud.

Declarația lui Joseph Wirth
BERLIN 23 (Agerpres). — A.D.N. trans-i 

mite: La întoarcerea sa din Uniunea Sovle- 
ti:ă. dr. Joseph Wirth, p-eședintele „Uniunii 
germanilor care luptă .pentru unitate, pace și 
libertate", fost cancelar al Reichului, a acor
dat un interviu unui colaborator ai revistei 
..Deutsche Woche‘‘ care apare la Munchen. 
Dr. Wirth a vorbit despre problema securității 
colective ta Europa și a necesității unul acord 
’ntre germani

Este absolut limpede și precis, a sous el. 
că drumul ales de prietenii mei și de mine, 
drum.! înțelegerii cu toți vecinii Germaniei 
și bineînțeles și cu Uniunea Sovietkă. repre
zintă singura posibilitate de a asigura pacea 
în lumea întreagă. Dg areea, noi confirmăm, 
în fața poporului german hotărîrea noastră . 
nu numai de a lupta împotriva tratatelor dej 
la Bonn și Paris, ci și de a împiedica apli- : 
carea ior.

Calea pe care ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., V. M. Molotov, a arătat-o cu | 
multă preciziune și anume — asigurarea 
securității colective în întreaga Europă, re- I 
prezintă soluția problemei păcii in Etirooa | 
Este de neînțeles de :e această propunere 
atît de bună și care nu conține nici un gtnd 
ascuns nu a fost adoptată imediat. Această 1 
idee nu a murit însă; ea este prea grandioasă 
și oferă prea multe perspective pentru a fi 
dată uitării".

Răspunzînd la o întrebare referitoare la 
scrisoarea înaltului comisar al U.R.S.S. în 
Germania, Semenov, în care s-a propus crea
rea unor organe pe întreaga Germanie pentru 
promovarea legăturilor economize, cultufale 
și sportive, dr. Wirth a declarat:

„In ceea ce privește inițiativa înaltului co
misar al U.R..S.S. în Germania, Semenov, ea 
trebuie salutată fără rezervă. Vom lupta pen
tru traducerea ei în viață, deoarece sîntem 
pent-u înțelegere și realizarea unui acord în
tre toți germanii".

orate
— Albă I răcni mr, Strotkins. Albă I Hei 

Dean, Repede gonește-l, rupe-i gitul, leagă l! 
E totuși un porc, un provocator!

Dar sir Olivier sărise de cealaltă parte a 
dulapului și legăna un scaun ținlndu-l de 
picior

— Timptțtlor — șueră el — Albă I Ca glu
gile Ku-Klux-Klan-ului, ca glugile Legiunii 
Americane! Culoarea pură, ignoranților!

— Ce stai, nenorocitule — il chemă la 
ordine redactorul-șef pe specialistul în pro
bleme interne, care, cu toate că avea cinci 
scaune pe care să se așeze, se uită cu jind 
la cel din mina colaboratorului.

— Stai acolo că ți sparg capul — rinji sir 
Olivier indreptindu-se spre ușă.

— Albă e pasărea aia comunistă, porumbe
lul — spuse tinguitor mr. Dean — incercind 
să se apropie de colaboratori cu un aer dis
trat.

Dar sir Olivier, era, se pare, un vizitator 
obișnuit al redacțiilor din Indiana, astfel 
că ținind scaunul nefiresc de sus ațuns la 
ușă. explică cu aerul cel mai amabil:

— Mă duc la „News indiana". D-voastră 
desigur nu publicați basme și nu știu dece.. 
Poate aveți oroare de proză Dar, dacă mr 
Srotkins mă solicită il pot scrie in versuri:

O bunică murea odată 
Dar totuși ea incă trăia 
Și testamentul nu era gata 
Dar totuși ea incă trăia

Air. Dean prinse scaunul in brațe, in vreme 
ce sir Olivier se pomeni cu bastonul de cau
ciuc trecui după gil

— Capete de lemn, răsună de cealaltă par
te a ușii trîntite O să citiți Scufița Albă in 
„News indiana". Și mulțumesc pentru 
cirță.

— Ce ticălos — oftă mr. Srotkins auzindu-l 
pe colaborator să'ind din treaptă in treaptă 
Dar nu i nimic. Dean, am toate ideile : o bu
nică, opt nepoate, becurile.. O. K ...Numai un 
moment; La care din scufițe să ne oprim ? 
Albastră, verde, galbenă...?

— Galbenă . spuse sir Dean, gindindu se 
cu melancolie la bastonul său de cauciuc. Să 
oă aduc mașina de scris ?

— Adu-o, adu-o, ce stai? — țipă nerăbdă
tor. O să vedem noi care pe care, oh, dum 
nezeu al gazetarilor!

Și suflecindu-și minecile, începu să bată la 
mașină cu furie, sub privirile admirative ale 
lui mr. Dean.

CAM1L BACIU

Primele șarje de oțel ale furnalului înalt 
de la Sztalinvaros

Fonta — rodul muncii entuziaste a constructorilor dela Șztalin- 
curge năvalnic spre turnătoria automată a Combinatului 

metalurgic „I. V. Stalin"

Minunate sînt pri
veliștile ce ți se 
oferă ochilor atunci 
cînd admiri de pe co
verta unui vapor ce 
pleacă din Budapesta 
spre Mohaci, nesfîrșita 
pustă maghiară.

Peste tot noile fa
brici și șantiere de 
construcții ce au prins 
viață pe malurile Du
nării în anii regimului 
de democrație popu
lară, sînt mărturii vii 
ale victoriilor din ul
timii ani ale oamenilor 
muncii maghiari.

Sîntem în apropie
re de șantierul Sztalin- 
varosului — Orașul ti
neretului. Drumul co- 
tește și din depărtare 
apar cocioabele mă
runte ale vechiului o- 
raș Pentele. Pentru o 
clipă această imagine 
a trecutului îți amin
tește de vremurile cînd 
țăranii din împreju
rimi slujeau pe mo
șiile lui Zaigrai Bela 
și a’.e altor 5 latifundi
ari ce dețineau 5.400
de holzi din cei 8.000 varos 
cît avea întreguil ținut.

Pornim mai departe. Blocurile muncitorești 
ce se înalță pe malul drept al Dunării ne a- 
trag tot mai mult privirea, și peste cîteva 
minute în fața ochilor noștri se desfășoară în 
toată frumusețea sa mărețul Sztalinvaros, 
cu uzina sa metalurgică, c.u centrala ener
getică, cu fabrica de cărămizi, cu uzina de 
cocsificare și întreg orașul muncitoresc.

Zilele trecute ziarele din republica vecină 
și prietenă ne-au adus o veste nouă: în pri
mele zile ale lui martie a intrat în funcțiune 
primul furnal înalt al Combinatului metalur
gic „I.V.Stalin" unul din cele mai mari o- 
biective ale cinccialulul.

Punerea în funcțiune a primului , furnal 
înalt al Combinatului metalurgic „Stalin" din 
Sztalinvaros constituie o însemnată victorie a 
oamen lor muncii din R.P.Ungară în lupta 
pentru industrializarea țării. Furnalul e con
struit după ultimele cerințe ale tehnicii și 
este în întregime mecanizat. Un sistem per
fecționat de aparate permite supravegherea 
întregului proces de producție.

In lumina soarelui primăvăratic conturul 
plin de finețe al construcțiilor metalice, nes- 
fîrșîta coloană de scări, turnurile svelte ce 
se înalță spre cer, labirintul complicat al 
țevilor dau giganticei construcții o frumusețe 
deosebită.

Din producția de 24 de ore a furnalului de 
la Sztalinvaros, care are o capacitate de 700 
metri cubi și a cărui „hrană" este transpor
tată zilnic de 160 vagoane de cale ferată a 
cite 15 tone fiecare — se pot fabrica 140 
tractoare, sau 300 combine, sau 400 semănă
tori. Odată cu punerea în funcțiune a acestui 
nou furnal, producț'a de fontă a R. P. Un
gare a sporit aproape cu o treime.

Din fierul produs la Sztalinvaros construc
torii Ungariei democrat-popula re, vor fabrica 
noi mașini, piese de schimb, unelte agricole 
care vor permite o cit mai largă mecanizare

-e*-

Agenția China Noua despre raportul american 
cu privire la repatrierea prizonierilor de război
PEKIN 23 (Agerpres) — CHINA NOUA 

transmite: Reprezentantul S.U.A. pe lîngă 
Organizația Națiunilor Unite a prezentat ra
portul comandamentului părții O.N.U.^ cu 
privire la repatrierea prizonierilor de război. 
Acest raport reprezintă o nouă încercare za
darnică a părții americane de a-și camufla 
crimele și de a scăpa de răspunderea ce-i re
vine pentru reținerea forțată a prizonierilor 
de război.

Dar, în afara tacticilor învechite ale ame
ricanilor de negare și denaturare a faptelor, 
acest raport nu conține nimic care să infirme 
realitatea de netăgăduit că prizonierii de 
război au fost reținuți cu forța de partea 
americană, lucru dovedit de partea coreea- 
no-chmeză și confirmat de Comisia neutră 
de repatriere.

In raport se susține că cel peste 20.000 
prizonieri de război coreeni și chinezi reți
nuți cu forța ar fi avut „posibilitatea reală 
de a face o alegere liberă" și nu se face nici 
o aluzie la faptul cunoscut de toți că ameri
canii s-au servit de agenții lor speciali pen
tru a intimida și asasina pp prizonierii de 
război, a sabota munca de lămurire și a îm
piedica repatrierea prizonierilor

Raportul final al Comisiei neutre de repa
triere publicat acum o lună, a arătat limpede 
că americană s-au făcut vinovați de torpila
rea muncii de lămurite în rîndurile prizonie
rilor de război, împiedicarea repatrierii lor și 
reținerea lor forțată

In raportul său, partea americană nu a 
Îndrăznit să se refere la faptele bine stabi
lite și la concluziile precise aie Comisiei 
neutre de repatriere. In schimb, americanii

------------------- .o- .........

In legătură cu vizita lui Adenauer în Turcia
ANKARA 23 (Agerpres). — TASS trans

mite: După călătoria sa în Franța și Grecia, 
canrelaru! vestgerman Adenauer a făcut o 
vizită oficială în Turcia.

In legătură cu aceasta merită menționat 
următorul fapt: deși tratatul „comunității de
fensive europene" („armata europeană") 
este încă departe de a fi înfăptuit, Adenauet 
joacă rolul emisarului special și al stăpînu- 
lui acestei „comunități".

Din romunlcatul comun dat publicității la 
Ankara de Adenauer și primul ministru turc, 
Menderes, rezultă că ei au ajuns la con
cluzia că este necesar să se creeze cît mai 
repede posibil „comunitatea defensivă euro
peană", la care să participe Germania oxl- 
dentală.

------------------------
Scurte știri

e In piața „Gheorghi Dimitrov" din Leip
zig a avut loc la 22 martie un mare miting 
al tineretului împotriva tratatelor de la Bonn 
și Paris și pentru încheierea unui tratat de 
pace just cu Germania în conformitate cu 
propunerile prezentate de ministrul afacerilor 
externe al U R.S.S., V. M. Molotov, la con
ferința de la Berlin.

La miting au luat parte 30.000 de tineri șl 
tinere.

• S-au împlinit patru ahi de la data pu
blicării de către Consiliul Mondial a! Păcii 
a Apelului de la Stockholm pentru interzice
rea armei atomice El a găsit un larg ecou 
și sprijin în toate țările lumii. Apelul a fost 
semnat de peste 500 milioane oameni care au 
cerut în unanimitate interzicerea armelor de 
exterminare în masă. 

a agriculturii- Cu produsele combinatului se 
vor construi noi locuințe, se vor fabrica noi 
mașini pentru industria ușoară sau alirneh- 
tară, se vor înălța noi schelete ale blocurilor 
muncitorești.

Nicicînd î.n viața lot inginerul Istvăn 
Bărdos, tinărul Janos Kiss, Istvan Gereb, 
topitorul Zoltan Liptaik, alături de toți cons
tructorii mărețului furnal nu vo,r uita clipele 
pline de emoție cînd la semnalul inginerului 
șef Pilfer, Pal Szăbo, Joszef Toth au deschis 
supapele și furnalul a început să frămînte 
prima șarjă.

In clipele acestea de nemărginită bucurie 
gîndurile celor prezenți la această măreață 
construcție a Sztalinvarosului, gîndur.le 
tuturor oamenilor muncii din Ungaria de- 
mocrat-popu’.ară, s-au îndreptat către oame
nii sovietici care au dăruit prieten lor din 
R.P.Ungară cea mal mare parte a proiecte
lor noului furnal, cele mai noi mașini și 
întreaga lor experiență.

Șuvoaiele incandescente de fontă din fur
nalul înalt de la Sztalinvaros umplu de 
bucurie pe minerul din Tatabanya și pe ță
ranul colectivist din împrejurimile Debreți
nului, pe vînzătorul din magazinele din Bu
dapesta și pe studentul din Szegedin căci 
Sztalinvarc-s e o construcție a tuturor oame
nilor muncii maghiari.

Furnalul înalt nr. 1 intrat de curînd în 
funcțiune, este n.umai o verigă a mărețului 
la.nț de construcții ce prind viață, în Sztalin
varos, orașul tineretului.

Sztalinvaros înflorește zi de zi, iar primele 
șarje de oțel date în acest început de pri
măvară de furnalul nr. 1 sînt o mărturie gră
itoare a ceea ce poate făuri un popor eliberat 
din lanțurile capitalului, un popor ce a 
pornit pe drumul construirii fericirii sale.

I. S.

încearcă să profite de pretinsele divergențe 
de păreri dintre membrii suedez șl elvețian, 
pe de o parte, și ceilalți membri ai comisiei 
pe de altă parte. Da.r crimele americanilor 
sînt atît de flagrante îneît nici membrii 
suedez și elvețian nu au putut să Ie treacă 
pe toate sub tăcere.

In ciuda faptului că sălbăticia americanilor 
care au reținut cu forța prizonieri de război 
a fost dezvăluită de mult întregii lumi, ex- 
perții americani ai războiului rece au îndrăz
neala să afirme, în raportul adresat Organi
zației Națiunilor Unite, că peste 20.000 de 
prizonieri răpiți de partea americană „au 
avut deplina libertate de a alege" și „și-au 
găsit azil în lumea liberă".

Dar minciunile nu pot induce în eroare 
opinia publică. Pînă și presa americană a 
fost nevoită să' publice fotografii în care 
erau înfățișați prizonieri de război coreeni și 
chinezi deprimați, mărșăluind spre sud sub 
supravegherea trupelor americane.

După ce partea americană a reținut cu 
forța pe prizonierii de război, primul minis
tru al Indiei, Nehru, a declarat: „S-a spus 
că acești prizonieri au fost eliberați. Dar ce 
fel de eliberare este aceea dacă prizonierii 
au fost expediați în țări în care nu doreau 
să meargă ?"

Afirmațiile americanilor sînt construite pe 
nisip. Popoarele coreean și chinez au decla
rat de mult că partea americană nu va scăpa 
de răspunderea ce-i revine pentru reținerea 
forțată a prizonierilor de război coreeni și 
chinezi și pentru faptul :ă nu a dat nici o 
socoteală despre soarta acestora.

Presa turcă a relevat faptul că conferința 
de la Ankara a studiat posibilitatea unei 
strînse colaborări între țările participante la 
„comuni'atea defensivă europeană" și țările 
semnatare ale pactului balcanic, adi:ă Gre
cia, Turcia și Iugoslavia.

Adenauer a dus la Ankara și tratative de 
ordin economic. „Turcia, se spune în comu
nicat, va lua măsuri pentru a asigura parti
ciparea industriei germane la Investițiile de 
capital în Turcia".

Astfel, Adenauer s-a prezentat la Ankara 
nu numai ca reprezentantul imperialiștilor de 
peste Ocean, ci ca un agent al monopolurilor 
vestgermane care încearcă să acapareze noi 
piețe.

9 După cum anunță corespondentuj agen
ției Reuter, ministrul afacerilor externe al 
Egiptului, Favzi, l-a informat pe ambasa
dorul american Caffory că Egiptul va împie
dica „prin toate mijloacele" aderarea Ira
kului la proiectatul pact dintre Pakistan și 
Turcia.

• Clubul tinerilor democrați din Mîami- 
Beach (Florida) a organizat un concurs cu 
premii pentru americanii de la 18 ani în sus, 
la care se cere participanțllor să prezinte un 
expozeu intitulat: „De ce constituie McCarthy 
o amenințare pentru America ?“

• Recent, a fost ratificat la Praga a.’ordul 
comercial pe anul 1954 încheiat între Ceho
slovacia Și Norvegia Noul acord comercial 
prevede o sporire simțitoare a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

Turneul international de șah 
al R. P. R.

Ultimele runde ale Turneului internațional 
de șah al R.P.R. se caracterizează prin re
zultate surpriză datorate îndeosebi dîrzeniei 
cu care luptă particlpanții clasați mai slab 
pentru a-șl îmbunătăți situația. Dacă pro-' 
blema primului loc a fost oarecum rezolvată, 
în luptă rămînînd numai Nejmetdinov și Kcr- 
cinol, în schimb pentru locurile de la jumă
tatea clasamentului se dă o bătălie în- 
dîriltă.

In penultima rundă, a 16-a, care s-a des
fășurat aseară, doi dintre șahiștii romîni au 
obținut victorii remarcabile. Avînd negrele 
împotriva Iul Pachman, campionul țării noa
stre Ion Bălanei, a jucat excelent. Intr-o po
ziție tăioasă, Bălănel a făcut un sacrificiu 

•de calitate și pion, obținînd în schimb un 
imparabil atac de mat. Negăstnd nici o so
luție de salvare, campionul cehoslovac s-a 
recunoscut învins la mutarea 39.

In partida cu rutinatul maestru sovietic 
Holmov, Șt. Szabo a jucat într-un stil pur 
ofensiv. Lansînd un puternic atac pe flan
cul regelui advers, Szabo a creat serioase 
amenințări. Pierderile importante de ma
terial fiind inevitabile, Holmov a cedat la 
mutarea 27.

După o complicată luptă pozițional» 
O’Kelly și Furman au convenit la remiz" 
Tot cu remiză s-au terminat partidele San
dor— Korcinoi și Wade—Voiculescu.

Celelalte partide s-au întrerupt. In partida 
cu Nejmetdinov, marele maestru Stahlberg a 
jucat deschiderea sa favorită, apărarea fran
ceză. Aceasta nu l-a împiedicat pe maestrul 
sovietic să dețină tot timpul inițiativa și să 
întrerupă într-un final cu șanse mai bune. 
O partidă interesantă, cu atacuri de ambele 
părți, și-au disputat Ciocîltea și Sliwa. Cam
pionul polonez are avantaj pozițional la în
trerupere. Prin manevre active, Kluger a ob
ținut o puternică presiune asupra poziției 
lui Troianescu și a cîștigat calitatea, avînd 
șanse de cîștig. Intr-o poziție complicată s-a 
întrerupt partida Paoli—Filip.

In fruntea clasamentului se află ca și pînă 
acum Rașid Nejmetdinov (U.R.S.S.) cu 111/2 
puncte și o partidă întreruptă, urmat de Kor
cinoi (U.R.S.S.) cu lO'/j puncte și două par
tide întrerupte.

Turneul continuă astăzi cu disputarea par
tidelor întrerupte. (Agerpres).

IntîJnirea de șah dintre echipele 
Uniunii Sovietice și Argentinei

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). - TASS 
transmite:

In cel de al treilea tur al întîlnirii inter
naționale prietenești de șah dintre echipele 
Uniunii Sovietice și Argentinei, campior/cl 
U.R.S.S., marele maestru Averbacl^ a pre
luat încă de la început inițiativa pe flancul 
regelui, în partida cu Panno, campionu] Ar
gentinei. La mutarea 24-a, campionul sovie
tic a oferit un sacrificiu de nebun pe care 
Panno l-a refuzat. După trei mutări, Aver
bach a dat un turn pentru cal, obținmd un 
atac irezistibil La mutarea 31, marele 
maestru sovietic a sacrificat un cal după 
care, în fața matului imparabil, Panno s-a 
recunoscut învins.

Ju-cînd cu albele împotriva lui Rosseto, 
marele maestru Kotov a obținut o frumoasă 
victorie. La prima masă, Bronșteiin și Naj- 
dorf au susținut o partidă foarte dinamică. 
După ce obținuse avantaj, Bronșteln a Intrat 
în criză de timp și negăsind cea mai bună 
continuare a pierdut o figură. In această si
tuație, Bronștein a cedat. Partidele Ellska- 
ses—Taimanov, Gheller—Martin șl Gui
mard—Boleslavski s-au terminat remiză. 
Partida dintre Bolbochan și Keres s-a între
rupt cu avantaj de partea maestrului argen
tinian, iar partida dintre Pilnik—Petrosian 
cu avantaj minim pentru Petrosian.

★
La 22 martie s-au jucat partidele între

rupte din cadrul întîlnirii internaționale de 
șah dintre echipele Uniunii Sovietice și Ar
gentinei.

Fără să mai reînceapă jocul, Najdorf a ce
dat la Bronștein partida jucată în cel de al 
doilea tur, iar Keres s-a. recunoscut învins 
în fața lui Bolbochan, în partida jucată în 
cel de al treilea tur. Petrosian șl-a valori
ficat cu precizie avantajul pozițional pe care 
îl avea în partida cu Pilnih și a obținut vic
toria.

Astfel, înaintea celui de al patrulea tur, 
scocul întîlnirii dintre echipele U.R.S.S. și 
Argentinei este de 14>/j—^l/2 în favoarea șa
hiștilor sovietici.

Știri sportive
'8 In cadrul celei de a 4 -a etape a campio-' 

natului categoriei A la volei, marți după a- 
miază s-a disputat în sala Giulești întîfnirea 
dintre echipele Locomotiva I.C.F. București 
și Știința Timișoara. După o întrecere dispu
tată. voleibaliștii din Capitală au cîștigat 
victoria cu scorul de 3—1 (15—6, 15—7,
10-15, 15-7).

• Duminică se va deschide sezonul de ci
clism pe șosea. In organizarea colectivului 
sportiv Progresul I.T.B. va avea Ioc în Capi
tală un mare concurs popular de ciclism des
chis alergătorilor avansați și începători. 
Competiția va cuprinde 3 probe pentrd băeți 
și o probă pentru fete. Cea mai interesantă 
probă este aceia rezervată cicliștilor avan
sați, care se va desfășura pe o distanță de 
40 km. Cursele vor începe la ora 10 și se 
vor desfășura pe șos. Giurgiului (km. 8). 
Sosirile se vor face în același loc.

o Din cauza timpului nefavorabil între
cerile primei etape a campionatului individual 
de cros al R.P.R. „Să întîmpinăm 1 Mal" 
s-au prelungit pînă la 7 aprilie.

(Agerpres).

Spec tacole
Miercuri 24 martie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R.: Gianl Schichl ; operă într-un act de 
Pucini, și recital de balet; Național „1. L. Ca- 
ragiale" (sala Studio) : Schimbul de o- 
noare; Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia): Trei surori; Teatrul de Stat 
de Operetă : Culegătorii de stele; Mu
nicipal : Pădurea ; Tineretului • Neisprăvitul ; 
Armatei (B-dul G-ral Magheru) : Avarul ; 
Armatei (Gal. 13 septembrie) : Vlaicu Vodă ; 
Muncitoresc C.F.R (Giulești) : Voi trăi mereu 
(Julius Fucik) ; Teatrul Evreesc de Stat : Mo
tive personale; Studioul actorului de film „C. 
Nottara", Familia ; Ansamblul de Estradă: 
.. Și llie face sport,
CINEMATOGRAFE: Patria: Republica Popu
lară Romînă și filmul de desene animate 
„Marinică” ; Republica, București, Elena Pa
vel : Un pichet în munți ; I. C. Frimu, înfră
țirea între popoare : Suspine pe stradă ; Gh. 
Doja ; O scrisoare pierdută : Libertății : Lupta 
pentru viață ; Maxim Gorki : Filme pentru cei 
mici (matineu) Undele invizibile. Direcția 
Nowa Huța, Lupta împotriva turbării, O po
veste cu ursuleți ; Alex Sahia, llie Pintilie: 
Oameni curajoși ; Victoria ; Tricoul galben ; 
Timpuri Noi : Cu pumnul în masă, Jurnal ro- 
mînesc nr 10, Jurnal sovietic nr. 2, Maga
zinul fermecat ; Lumina : Fata cu părul că
runt : 8 Martie: Femeia are cuvîntul; Vasile 
Roaită : Revizorul ; Rahova : inimi de oțel ; 
Grivița : Avantgarda de sacrificiu ; Constantin 
David : Profesorul de dans ; Volga ; Nepoții 
gornistului; (seria l a) ; Flacăra; Fiica re
gimentului , T. Vladitnirescu : Nu i pace sub 
măslini ; Donca Simo : Sub vechea monarhie :


