
Kroletari din toate țările, uniti-vă ! CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE-
A nfeiaEjrirHia

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR.

CAUZA întregului popor
>.

'*7 > -

| Anul X Seria II-a Nr. 1531 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 28 martie 1954

Sint veseli, zlmbitori, sint plini de J 
mindrie, că alături de miile de tineri din ț 
patria noastră, luptă pentru mărirea pro
ducției agricole.

lată-i în fotografie pe utemiștii tracto
riști Kaveczl Ludovic. T3rek Ștefan și Ba- 
dar Ludovic, care lucrează pe tractoarele 
LA.R.—23 și execută arăturii: de pri
măvară pe lotul gospodăriei agricole co
lective „Calea Socialismului" raionul O- 
radea. .

Ei au normele zilnice de 2,7 hectare șl { 
ară in medie 4 hectare.

Să însămînțăm 
în cuiburi așezate în pătrat

' Printre principalele plante cultivate la 
noi în țară, sînt unele prășitoare care-și 
găsesc o largă folosire iu mai multe di
recții. Porumbul, de pildă este întrebuin
țat în hrana omului, ca furaj pentru a- 
nimale, iar prin industrializare se obțin 
din el o serie de produse importante, prin
tre care amidonul, glucoza, spirtul etc.

Un însemnat aliment pentru om este 
ți cartoful ; el dă de asemeni rezultate bu
ne atunci cînd este folosit ca furaj pen
tru animale și este o prețioasă materie 
primă pentru industria dextrinel, a spir
itului etc. Din floarea soarelui se obține 
în prinul rînd uleiul comestibil; turtele ră
mase după extragerea uleiului sint un 
nutreț foarte bun și tot ca nutreț pot fl 
folositf și tulpinile, atunci cînd se în- 
silozează împreună cu alte nutrețuri.

întrebuințările atit de variate ale aces
tor plante fac ca ele să aibă o importanță 
deosebită în economia țării noastre, în 
ridicarea nivelului de viață al oamenilor 
muncii. Tocmai din această cauză, Hotărî- 
rea Consiliului de Miniștri al R.P.R. și a 
Comitetului Central al P.M.R. cu privire 
la pregătirea și executarea la timp și în 
bune condiții a lucrărilor agricole din pri
măvara anului 1954 dau o mare atenție 
porumbului, cartofilor și floare! soarelui, 
Indicînd o serie de măsuri care să ducă la 
creșterea producției globale a acestor cul
turi. Un mijloc de creștere a producției îl 
constituie extinderea suprafețelor însămîn- 
țate. Acest lucru nu se poate face însă 
peste tot si mai ales nu poate fi făcut 
in fiecare an, deoarece ar însemna să mic
șorăm suprafețele ocupate cu alte culturi. 
De adeea, cel mai important mijloc pentru 
creșterea producției globale îl constituie 
sporirea recoltelor obținute la hectar. A- 
oeastă sporire poate fi realizată numai 
prin folosirea largă a metodelor agroteh
nice înaintate, prin extinderea și aplica
rea experienței fruntașilor în producție la 
aceste culturi.

Metodele agrotehnice înaintate privesc 
întreaga viață a plantei. Din această cau
ză, ele trebuie să fie aplicate nu izolat, 
rupte una de alta, ci în complex, astfel 
ca fiecare să poată aduce cea mai mare 
contribuție în sporirea recoltei

Una dintre metodele înaintate care la 
noi în țară a fost folosită însă pînă a- 
cum pe scară redusă, dar cu rezultate din 
cele mai bune, este semănatul și planta
tul în cuiburi așezate în pătrat. Această 
metodă este folosita de mult timp în U- 
niunea Sovietică cu mult succes. Expe
riențe făcute de Institutul de cultura car
tofilor al U.R.S.S. precum și realizările 
fruntașilor în producție din colhozuri și 
sovhozuri au arătat că folosirea metodei 
de însămînțare în cuiburi așezate în pă
trat au adus sporuri de 5000—10000 kg. 
de cartofi la hectar și mai mult.

Gospodăriile de stat, gospodăriile colec
tive, întovărășirile agricole și țăranii 
muncitori cu gospodării individuale din 
țara noastră care au folosit această me
todă au obținut întotdeauna recolte bune, 
superioare celor obținute de la culturile se
mănate sau plantate în mod obișnuit. Ast
fel, brigada condusă de tovarășul Bră- 
diceanu Petre din gospodăria colectivă 
din Sîntana, regiunea Arad, a obținut pe 
9 hectare cu porumb semănat în cuiburi 
■așezate în pătrat, mai mult de 5000 kg. 
la hectar, iar gospodăria colectivă „Dru
mul lui Lenin" din Vaida, regiunea Ora
dea, a realizat 5880 kg. porumb-boabe 
la hectar, folosind între alte metode îna
intate și pe cea a însămînțării în cuiburi 
așezate în pătrat.

In ce constă superioritatea acestei me
tode ? In primul rînd, ea se aplică ușor, 
atit în gospodăriile agricole ale statului, 
în gospodăriile colective și întovărășiri, 
unde există suprafețe mari de teren, cit 
și pe terenurile mici ale țăranilor munci
tori cu gospodării individuale. Aceasta, de
oarece metoda este simplă, nu cere utilaj 
complicat și nici brațe de muncă mai 
multe decit în cazul semănatului sau plan
tatului obișnuit. Apoi, prin plantarea sau 
însăm’nțarea în cuiburi așezate în pă
trat pentru fiecare plantă revine aceeași 
suprafață de teren Astfel toate plante’e 
dispun de aceeași cantitate de hrană și 
apă din pămînt și sînt luminate la fel,

---------------------------------

Delegația Partidului 
la Congresul al IV

La 30 martie se deschide la Berlin Con
gresul al IV-lea ai Partidului Socialist Unit 
din ecmania.

Delegația Partidului Muncitoresc Romfn la 
Congresul Partidului Socialist Unit din Ger-

ceea ce face ca întreaga cultură să fie u- 
niformă și să dea o producție bogată. Un 
avantaj foarte însemnat este acela că lu
crările de întreținere, prașilele — pot fl 
făcute mecanizat în lungul și in latul tere
nului. In felul acesta pămintul poate fl 
ținut afinat și curat de buruieni — ceea ce 
duce la o mai j^ună dezvoltare a plante
lor și deci la creșterea recoltei și se eco
nomisește o cantitate însemnată de muncă 
deea ce duce la reducerea prețului de 
cost.

In Uniunea Sovietică s-au construit di
ferite mașini de semănat în cuiburi așe
zate în pătrat; aceste mașini au început 
să fie introduse și la noi. Este dăunătoare 
însă și trebuie combătută concepția că se
mănatul în cuiburi așezate în pătrat se 
poate face numai cu mașinile. Această me
todă se poate aplica și semimecanizat și 
chiar folosind numai atelaje trase de 
animale.

La cartof, plantarea în cuiburi așezate 
în pătrat se poate face în brazda plugu
lui sau folosind cultivatorul. Pentru 
plantarea în brazda plugului se trage în- 
tîi de-a latul terenului cu un marcator, 
însemnîndu-se terenul la 70 cm. apoi se 
trece cu plugul în lung, de-a curmezișul 
liniilor trase cu marcatorul. La întretăie
rea acestora cu brazda, se așează cite 
doi cartofi. Trebuie să se țină seama că 
distanța pe lățime între cuiburi este de 
60 cm. Această distanță este realizată de 
un plug de tractor cu două brazde. Iar 
plugul tras de vite o realizează la trei 
brazde. Pentru plantarea cu cultivatorul, 
mai întîi se atașează la cultivator trupi- 
țe de rariță și se trece de-a lungul. Apoi 
trupițele de rariță sînt înlocuite cu ghla- 
rele obișnuite și se trece de-a latul; la 
întretăierea liniilor trase de cultivator se 
plantează cartofii.

Pentru porumb și floarea soarelui, lu
crarea este mai simplă încă. Ea cere nu
mai un marcator (unealtă asemănătoare 
cu o greblă, dar mai mare și cu dinți 
așezați la 70 cm. unul de altul), tras de 
cai sau bol

Cu acest marcator se trece odată îr 
lung și odată în latul terenuluL La între
tăierea liniilor lăsate de marcator se pun 
semințele. în cuiburi făcute cu sapa.

Dacă pînă acum, plantarea sau semăna
tul culturilor prășitoare în cuiburi așe
zate în pătrat s-a făcut puțin, anul acesta 
metoda va trebui să fie larg răspîndită.ț 
deoarece asigură obținerea unor recolte 
mult sporite.

A lupta pentru extinderea acestei me
tode — ca de altfel pentru extinderea tu
turor metodelor agrotehnice înaintate — 
este o sarcină de căpetenie a utemîști- 
lor de la sate. Ei trebuie să explice ță 
rănilor muncitori avantajele acestei me
tode, să le arate cum trebuie aplicată, să 
combată zvonurile și mașinațiunlle chia- 
burești ce 3U drept scop să-i îndepărteze 
pe țăranii muncitori de la folosirea ei. Dar 
pentru aceasta este necesar ca utemiștii să 
cunoască ei înșiși în amănunțime ce în
seamnă a însămința și a planta în cuiburi 
așezate în pătrat deci este necesară învă
țătura. Organizațiile de bază U.T3L pot 
iniția conferințe despre metoda de însă
mînțare în cuiburi așezate în pătrat, în- 
tîlnlri du fruntașii în producție care au 
obținut recolte mari prin aplicarea acestei 
metode. Trebuiesc folosite din pin pentru 
popularizarea metodei gazetele de perete 
și de stradă, stațiile de radîoficare etc.

In legătură <țu extinderea acestei me 
tode înaintate și a altora, trebuie întărit 
și ridicat din punct de vedere calitativ 
sprijinul dat organizațiilor de bază UTM 
de la sate de către comitetele raionale și 
regionale UTM. Trebuie stîrpită din ră
dăcini, acolo unde se manifestă, atitudinea 
de. atotștiutori care mai poate fi întî'nită 
încă la unii activiști. Fiecare activist care 
muncește la sate are datoria să învețe 
necontenit agrotehnica, să cunoască bine 
condițiile specifice ale raionului sau regiu
nii sale pentru a fi în stare să ducă o 
muncă de conținut, cu rezultate frumoase.

Muncind pentru a extinde aplicarea me
todei de însămînțare a culturilor prăsi
toarelor în cuiburi așezate în pătrat, ute- 
miștii și tinerii țărani, muncitori vor aduce 
o însemnată contribuție în lupta pentru 
ridicarea producției agricole.

Muncitoresc Romîn
-lea al P. S. U. G.
mania, este alcătuită din tovarășii Petre Bo- 
rilă, membru în Biroul Politic al C.C. el 
P.M R., și Iosif Bayerle, secretar el Comite
tului regional Timișoara al P.M R.

(Agerpres)

Salutul adresat de Congresul al Xll-lea al Comsomoiului 
Comitetului Central al P. C. U.S.

Congresul al Xll-lea al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U-MS-S. trimite 
scumpului Partid Comunist și Comitetului său Central in numele armatei de lS.tMC.000 
de comsomoliști, în numele întregii tinere generații a poporului sovietic na mflăcirat 
salut comsomolist!

Dragostea și devotamentul tinerilor șl tinerelor din Țara Sovietelor tată de Partidul 
Comunist sint nemărginite. Ei leagă de partid gindurile și năzuințele 1 - cele «ui scumpe, 
lui ii datorează întreaga fericire și bucurie a vieții kw. Partida! crește Și edacâ zi de 
zi tinăra generație a Țării Socialismului. In întreaga sa activitate. Cocnsoeaebl Leninist 
simte grija părintească permanentă a Partidului Comunist șl a C-xnitetului saa OntraL 
In conducerea de către Partid rezidi izvorul forțe! șl tăriei Ouasemolului.

Delegații la Congres, întregul Comsomol Leninist a primit cu aa uriaș entuziasm 
mesajul de salut adresat Congresului al Xll-lea al U.T.C.L dia L.RS.S. de clrire Comi
tetul Central al Partidului Comunist In acest document este trasat programa! de lupți 
pentru Îmbunătățirea continuă a Întregii activități a Gnmioraatalri lu ceea ce pe.vește 
educarea tinerilor constructori ai comunismului în spi'îtal devwăasseatztri firi margmi 
față de Partidul Comunist față de PatriaSovietîcă.

Congresul asigură Comitetul Central al P.C.U.S. că cooesomeăSt: yi 
listele, tinerii și tinerele sovietice, ișl vor consacra toate forțele nd-relrecru tețeăepartw 
porunci ale Partidului.

Comsomoliștil, întregul tineret sovietic, w participa și ansi activ la cuestnncția de 
stat economică și culturală, la întreaga viață socăat-paHSd a țlrtL Ca energii sporită. 
Comsomolul va desfășura in rindurile tineretaM tatoiwu aacHM pata *■■■■■- 
rea continuă a industriei socialiste și pentru avăstul rapM ai «tarar ratawSar 
agriculturii, pentru crearea unui belșug de mărfuri de 0MSta pa*a*ar ia țara anastrL 

Partidul a încredințat Comsomolului sarcini ncb?e ș de răspsaderț in ceea ce 
privește educarea comunistă a tineretului. Cootsnmnlul va ațata ca |> *aă ta*tt F*** 
verență tinerilor și tinerelor să-și însușească bazele ■ iniiM-taintaataA a* iratar* 
in viață in mod conștient învățătura atotbiruitoare a 1-i Mam-E.-egef - Le- - e'.eSa.

Comsomolul leninist va face tot ce-î stă ăi psberă pe*tm ca triJra (ere-re să 
4.iir — al «emirginit tată de 

și poporul sovietic, profund convinsă de victoria c®er smh-, crpafr-iâ să 
orice dificultăți in calea spre acest țel scump.
Comsomclul va lupta și de acum înainte pentru ca ’ um-r-ric sl-s! —se-
cu perseverență cunoștințe, realizările științei șt tehnica Baaâta*& •* jfie să le

crească harnică și viguroasă, puternică și cura’-zsi. ca 
partid 
biruie

șească
aplice in practică in toate domeniile economiei naționale șl culta*. Qt|lrtu^*e cu 
liste se vor îngriji permanent de călirea fizică a : neretalsi. de rregz rrea in 
și apărarea Patriei iubite.

Credincios principiilor intemaționalismu'ai pndetar, Car^v’ v» pfa! rKi<-| 
deauna in avangarda tineretului democrat, va întări praa ••ate rr rbwerfc irgător-îe M 
țești cu tineretul marii Republici Populare Chineze, al :ărijre de demxrere pipota"!, a* 
Republicii Democrate Germane, cu tinăra generație dia *Mâe țkrde care tap-a term pnre. 
împotriva ațițâtorilor Ia un nou război.

Congresul nostru s-a desfășurat intr-o atmos'eri 5e cri ci șă aedec—feri x «>>. <!'U®. 
dezvâluit lipsurile in munca organizațiilor cctnsarooGs-< < a .- -mtucan-n—.
elaborat măsurile pentru imbunătă]irea continuă a artnadp CemMundhtaL Ctapcmi 
trasat caile in vederea imbcnătăJr.U. muncii organizației de pi «oieri _V. L la aur", cum

«a 
da

ta** a*r 
mriWe

a
a
a 
are o mare importanță pentru educarea comunistă a cnpiîbw s- -■•" < • n—-m-c; :
elimina cu hotărire din practica muncii organe! r cavraorvoitste cnucvteri
rocratice de conducere, va întări prin toate miîlaaceie lrr»ta*?ăe i ' ru Tr*v-e 
tineretului, se va îngriji neobosit de satisfacerea cerințeăw și nteresebtr m -ij 
ale tinerilor și tinerelor.

Uniunea Tineretului Comunist Leninist dia l RAS. »-a prvsevot M Can^gresal 
al Xll-lea mai unită ca oricind in Jvml Partidului și Cunuat^M s*u Ceuta*. PartM 
Comunist este invăjătonil și condccâtonri Ințtăepă al taeresadtv Prun («m-rari rv- 
vintul Partidului, cauza Partidului, sint mai presus de vrire. Caagreml rv edănrează Co
mitetul Central al Partidului Comunist ci CctasunuM. tadănemu idrihr uenta*M(* 
ale leninismului, va urma și pe viitor ferm si m- LacM cncacacsâm ca ma fiu de
votat al său, ca rezervă și ajutor de nădejde ai 1st

Comsomolul, tineretul sovietic, vor ajuta neotarie Pa--.il: 1 <1 Ginerea* Swiefic 
in consolidarea Statului Sovietic, a alianfri dtata <*■■ tatataR fi țlrtaămra cutae- 
nică. a prieteniei de nezdruncinat dintre popoarele LJLSlS. in *a*ta penta BitaM 
comunismului.

Trăiască Partidul Comunist al Usicnn Sovietice. neafM taț* conducătoare fi 
călăuzitoare a poporului sovietic in lupta pentru cnauunîta!

Trăiască Comitetul Central al Partidului Cauasr st al
CONGRESUL AL Xll-LEA

U avură Savietkc!

AL UT.CX PIN U.R.SS.

♦

i

De la Biroul C. C. al U. T. M.
Biroe'. CC al U.TJW. a adoptat o hotă- 

rire cc privire la Inițiativa tractoristului 
etern 1st Stânescu Vasile de la S.M.T. Pe- 
cH Noo. regiunea Timișoara, care a che
mat la întrecere socialistă pe toți tractoriștii 
pentra obținerea titlului de „cel mai bun 
tractorist".

Biroul CC al U.T.M. cere tuturor coml- 
tetri-w regionale, raionale șl organizațiilor 
de bază U.T.M. din S.M.T. șl G.A.S. să popu
larizeze larg Inițiativa tractoristului Stănes- 
ca X asue. să mobilizeze sub conducerea or
ganizațiilor de partid pe toți tinerii trac- 
taljfi in lupta pentru îndeplinirea hotărî- 
- -r plenarei din 19—20 august a C.C. al 
P.M.R. «1 a sarcinilor care rezultă din Ho- 
ri-rea Consiliului de Miniștri și C C. ai 
? M ea privire la pregătirea și executarea 
a : reș și în bune condiții a lucrărilor 

agricole din primăvara anului 1954.
Manca de bună calitate in vederea spori

rii recoltei la hectar, respectarea termenu- 
rf ficat pentru fiecare fel de recoltă, fo- 

Itoâca Întregii capacități de lucru a trac- 
e-arri-re. realizarea de economii la carbu- 
re— •! ri’se de schimb, prelungirea duratei 
se -L-- -^are a t-actorulut față de normele 

principalele condiții pentru ob-taa&e. săet

Isz de
» ugrcc e

ținerea titlului de „cel mai bun tractorist pe 
țară".

Tractoriștii utemiștl și tinerii din S.M.T. 
șl G.A.S., după exemplul tinerilor tractoriști 
comsomoliști, trebuie să devină buni pro
pagandiști al metodelor înaintate de muncă 
în agricultură, să ajute țăranilor muncitori 
pentru a însămința plantele prășitoare (po
rumb, cartofi, sfeclă de zahăr, floarea soa
relui) in cuiburi dispuse in pătrat, să facă 
larovizarea cartofilor pentru sămînță, să ex
tindă plantarea de vară a cartofilor, să aplice 
polenizarea artificială suplimentară la po
rumb, floarea soarelui etc.

Pentru cîștigătorll întrecerii, Ccmltetul 
Central al U.T.M. va acorda următoarele sti
mulente : • j

1. Steagul Roșu al C.C. al U.T.M. pentru 
organizația de bază U.T.M. din rindul căreia 
se va evidenția cel mai bun tînăr tractorist.

2. Diploma de Onoare a C. C. al 
pentru tinerii care ocupă locurile 
regiune.

3. înscrierea in
U.T.M. a tinerilor
II pe țară.

C.C.
pe cei
corare

al U.T.M.

Colectiviștii din

U. T. M.
I, H pa

Cartea de Aur a 
care vor ocupa locurile

C. C. al
I,

va propune de asemenea 
mal buni tineri tractoriști pentru de
și premii pe linie de stat.

Saitin 
au început lucrările de primăvară 
a f.Tcepe muti
ce primăvară 

ic comuna Sai-
*3 dlsmtot sarcinile ce 

v»-. - tin Hoîărirea per- 
iclui cu prl- 
ngricole de

primăvară. Știind ce au de 
făcut, el au pornit cu avînt 
la treabă.

Pînă :n prezent au însă- 
m’nțat 11 hectare cj orz de 
primăvară și 10 hectare cu 
floarea-soarelui. Cele două 
brigăzi de tineri tractoriști

de le S.M.T. Rovine au a- 
rat pentru :ultuna porumbu
lui o suprafață de 60 hec
tare dînd totodată arătură de 
bună calitate.

Corespondent
CRIȘAN LAZAR

Voi
Locrez Împreună cu soțul 

—r. .z aceeași Întreprindere. 
Qad s a anunțat in ziare că 
se vor da in folosință loturi 

-.-.duale pentru munci
tori și funcționari, ne-am 
îns.-ris printre primii. Acum 
de-abea aștept să se îm- 
trerti ■-‘•.urile ca să încep să 
ri:;c:. Eu mai am o bucată 
c» - âm'nt In spatele casei, 
iar aceasta cu toate că este

avea legume tot
produs în 

o cantitate 
roșii, ceapă, 
fasole. îmi

foarte mică, a 
vara trecută 
apreciabilă de 
castraveți și
părea rău că n-am unde să 
însămințez o cantitate mai 
mare de legume din care 
să-mi pregătesc conserve 
pentru iarnă. Dar iată că 
acum mi s-a împlinit dorința. 
In afară de faptul că toată 
vara voi avea legume proas-

★ ZZZZZZ^ZZriU__ZZZZZ

anul
pete, voi 
iese și conserve 
iarnă.

Anul acesta pe lotulmeu 
de pămînt voi semăna car
tofi, roșii, ceapă și fasole, 
legume care nu vor lipsi' din 
casa mea, vara proaspete și 
iarna conservate .

STAN GEORGETA 
țesătoare la fabrica 

„Elena Pavel"

putea să-mi pregă- 
pentru’ la

SĂPTĂMÎXA MONDIALĂ A TINERETULUI
Printre tinerii Săptâmtaa .*•' c-

; . " dîală a T reret-j..
regtun// Croiovo Mre se

in fiecare an intre 21—28 martie, este săr
bătorită de tinerii de pe ogoarele regi— t 
Craiova prin frumoase succese în ‘.n-:a 
pentru pregătirea bunei desfășurări a cam
paniei agricole de primăvară, precum și pen
tru dezvoltarea creșterii animalelor.

O vie activitate a desfășurat brigada ute- 
mistâ condusă de tinăra zootehnciar.â Eleca 
L’ntaru de la gospodăria agricolă de stat ki 
comuna Gîrla Mare, raionul Cujmir. Datori
tă măsurilor organizatorice luate din tmrs. 
această brigadă a depășit cu mult prevederije 
planului de creștere a efectivului de an ma’e 
In ultima lună, brigada a predat staturi: 133 
de porci bine îngrășați. ceea ce depășește cu 
50 la sută cantitățile prevăzute in plan.

O altă acțiune pe care organizațiile U.T-M. 
din regiunea C-a iov a au dertășurat-o cu suc
ces. este și lămurirea t ne" lor pentru achi
tarea la timp a cotelor de carne către staL 
Tinerii din satele și comunele Rovinari, ra
ionul Tirgu Jiu. Cornești, Roșia-Jiu, Rogc- 
jelu și alte'e au predat in întregime cotele 
de came către stat

De asemenea. în comuna Gostavățu. tinertî 
au făcut in ultimele 30 de-zile contractări 
și achiziții In valoare de aproape 4000 let

In comuna Drăgh'ceni din raionul Caracal 
vtemistul Marin Manea din satul Liliceni, în 

afară de faptul că a valorificat prin coop»-a- 
tivă 100 kg. de porumb, a contractat o vacă 
in greutate de 437 kg.

Succese frumoase au obținut in acțiunea de 
contractare și achiz:ț>i și tinerii din comunele 
Sorani. Celaru, Ghizdăvănești și altele.

.----------PE SCURT --------------
• La cooperativa „I Mai" din Iași, sec

ția producătoare de bunuri de larg con-
■ sum condusă de utemista Olga Zeilic a 

obținut o serie de rezultate frumoase. De 
cînd a luat ființă și pînă in prezent acea
stă secție a produs peste 4000 de obiecte 
ca : șorțuri, cămăși, rochițe.
• In Regiunea Autonomă Maghiară, au

■ fost plantați 3S.OGO de puieți și au fost co- 
î rățatc 1667 ha. de pășune.

7 - ■ î-î-'î- - irrreaga țari s-a desfășurat Săptămîna Mondială a Tlneretu-
lai. Tinerii *■ fabrici fi uzine, tinerii țărani muncitori, studenți și elevi, și-au 

-- - e: de a lcpta cj tot elanul pentru continua destindere a încordării 
tu leiațKe iutanațlcaale. pentru apărarea cauzei păcii, prin munca însuflețită pe care 
aa deczs-e pe frontal construcției socialismului.

iu Săpttaiaa Mondială a Tineretului, tineretul Republicii noastre și-a intensificat 
Muaea iu uzine și pe ogoare, in universități și școli, pentru a răspunde cu cinste 
saetfadta ce fi revin in lupta pentru con tinua ridicare a nivelului de trai al popu- 
la-’-ei șl al creșterii producției agricole și de bunuri de larg consum.

Festivi’atea închiderii Sdplâmînii Mondiale 
a Tineretului

Ca prtleful închiderii Sâp- 
ti~ri.fi Mondiale a Tinere- 
:jhji» in sala teatrului Pala- 
tului Pionierilor din Capitală 
« amt k>c simbătă seara un 
program artistic festiv.

Au participat tovarăși! 
Florea Chițu, Ion Fa zeci ș, 
Cornelia Filipaș, secretari ai 
CC. al U.T.M. alți membri 
ai CC. al U.T.M., activiști ai 
’ - ni: Tineretului Muncitor, 
tineri din el:e țări care stu
diază ki țara noastră, pre

fost . concursului

cum șl numeroși tineri mun
citori, studenți și elevi din 
Capitală.

Programul artistic a 
prezentat de Ansamblul de
cîntece și dansuri al Forțe
lor Armate ale R.P.R., sub 
conducerea lt. col. Dinu Ste- 
lian, laureat al Premiului de 
Stat. Au fost interpretate cîn
tece de luptă ale tineretului, 
cîntece și dansuri roniîneț’i, 
sovietice și ale altor popoare, 
piese muzicale clasice. Și-au ces.

In regiunea Bacău
BACĂU (de Ia «respon

se-. u nostru Beno Dumi
trescu).

La clubul muncitoresc din 
.Momești a avut loc un mi
ring.. la centrul poligrafic 
c- Bacău s-a înființat obli
gată _ 300 tineri din Odo- 
cești și Clojea au muncit 
ve’. ntor la înfrumusețarea 
satelor.

Din toate colțurile regiunii 
s-s-’-c Ia comitetul regional 
L.T-M ș iri despre desfășu
rarea Sâp’.ăniziii Mondiale a 
Tineretului.

Deschiderea Săptămînil s-a 
făcut prin mari mitinguri, 
cum er fi aceia de la clubul 
Uzinelor textile din Buhuși 
unde au participat peste 500 
de •.rtc., mu In adunări des

chise cum au avut. Ioc în ca
drul tuturor organizațiilor de 
bază U.T.M. din orașul Pia
tra Neamț De asemeni în 30 
de organizații de bază din 
raionul Bacău au fost ținu
te conferințe despre rolul 
F.M.T.D. în lupta pentru 
pace a popoarelor.

Tinerii din regiunea Ba
cău au inițiat șl dus la bun 
sfîrșit numeroase acțiuni 
care ilustrează atașamentul 
loc față de cauza păcii și 
prieteniei între popoare.

La uzina de utilaj petroli
fer din Bacău S.U.R.LJ.P. ti
nerii Văcaru Constantin, Gri- 
gorcea Constantin ș! M. 
Svar-ț au dat în exploatare 
înainte de termen un cuptor 
de uscat forme. In cadrul

dat concursul Magda lancu- 
lescu, solistă a Teatrului de 
Operă și Balet, laureată a 

Festivalului de 
l.a București, violoncelistul
Vladimir Orlov, solist al Fi
larmonicii de Stat din Bucu
rești, laureat al concursului 
Festivalului de la București, 
și pianistul Dagobert Buc- 
holtz.

Programul artistic s-a 
bucurat de un deosebit suc- 

(Agerpres)

De vorbă In cadrul mani-
77. ., testărilor ce au a-

cu scriitorii vut loc în c;nstea
Săptămânii Mondiale a Tineretului au fost 
ținute pînă acum 13 întîlniri între tinerii 
din întreprinderi șl școli și scriitori, redac
tori ai „Editurii Tineretului'1 și ai „Scinteii 
tineretului".

La Clubul C.F.R. „Grivița Roșie" a avut 
loc întîlnirea dintre muncitorii de la com
plexul Grivița Roșie ȘÎ tov. Ceci.Ha Ioniță 
de la „Editura Tineretului" care le-a vorbit 
despre rolul literaturii în educarea comunis
tă a tinerilor. S-au citit fragmente din dife
rite lucrări literare pentru tineret.

La Școala profesională „Iosif Rangheț", 
scriitorul A. G. Vaida a vorbit elevilor des
pre lupta eroică din ilegalitate a uteciștilor 
și cum urmează utemiștii exemplul lor.

La Școala 3 metal, scriitorul Dumitru 
Mircea le-a vorbit despre literatura reallst- 
sociaiistă, după care a dat elevilor îndrumări 
cum să citească și ce să citească.

Majoritatea acestor intîlniri au fost urmate 
de festivaluri artistice sau de reuniuni, .to
vărășești.

In orașul 
Hunedoara

schimbului de onoare, tova
rășii Ferăstăreanu Constan
tin, Huțanu Ion și Ungurea- 
nu Ion au adus un aport în
semnat la amenajarea sec
ției de bunuri de larg con
sum, a Uzinelor Ceahlăul 
din Piatra Neamț. Utemiștii 
și tinerii din comunele Să
rata și Luizl-Călugăru au 
săpat peste 200 gropi pentru 
puieți. Cel din comunele Se- 
cuenl, Luncani, Gh. Doja, 
Răcăcluni, Fruntești au con
struit terenuri sportive.

Continuă să sosească noi 
și noi știri care dovedesc că 
tinerii din regiunea Bacău 
au sărbătorit cu entuziasm 
Săptămâna Mondială a Tine
retului,

In cadrul Săptă- 
mind Mondiale ? a 
Tineretului, tinerii 

de la Combinatul ,,Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Hunedoara au inițiat numeroase acțiuni. ’

In noul oraș muncitoresc, zeci de tineri 
lucrează la plantarea de pomi și. la amenaja
rea aleilor. Pînă acum s-au săpat peste .1,00 
de gropi pentru plantarea pomilor. Lucrări 
de amenajare se execută și în cadrul com
binatului. La îndemnul organiza ției U Ț.ĂL, 
peste 300 de tineri lucrează zi'.nic, după ere
le de program, la nivelarea terenului și ia 
înfrumusețarea combinatului.

• Organizația de bază U.T.M. din G A C 
Ghimbav a cărat 1.050 tone de gunoi’la 
cîmp.
• Echipa artistică a pionierilor din Ora

șul Stalin care cuprinde 140 de pionieri 
a plecat la Cluj pentru a prezenta un 
program artistic la Casa Pionierilor din 
orașul Cluj.

e In regiunea Stalin au avut loc tn ca
drul Săptăminii Mondiale a Tineretului 
conferințe în 750 organizații de bază L'.T M



La întepul nu exis* 
tă decît cîteva dosare. 
Unul cuprinde scena
riul regizoral, altul 
proectele de decoruri, 
Un al treilea schițe de 
costume. Deși s-a de
pus și pînă a:um o 
muncă Intensă de crea
ție, încă nu există 
nici un metru de peli
culă. Nu există decît
gîndurile creatorilor filmjlu' care au Inzer 
cat să șl le așterne pe foile de hirtie cuprinse 
în aceste dosare. Este perioada muncii de 
pregătire.

Și apoi tdcet-încet, ideile, schițele, proie:- 
tele din aceste dosare se însuflețesc, devin 
fapte, lucruri. In atelierele studioului se 
construesc primele decoruri, se lucrează pri
mele costume. Se face selecționarea inter

Boris Buzilă

C A / S U L

mele costume, 
pretilor.

Se alcătuește 
gătiri și incep 
nască un film, 
șl cu filmul nostru

devizul, se fac ultimele pre- 
filmările. Așa începe să se 
Așa s-au petrecut lucrurile 

„Nepoții Gornistului",

Atențiune motor !
Filmările pentru seria ll-a din Nepoții 

Gornistului se apropie de sfîrșit. Se fil
mează acum ultimele scene. Cînd te 
apropii de platoul de filmare te uimește nu
mărul neașteptat de mare de oameni care 
fac pregătirile. Și doar știi că aici nu se 
va filma astăzi decît o singură secvență, o 
singură scenă Electricieni, recuzitori, gar
derobieri, tîmplari, meșteri, figuranți, sînt 
într-un du-te-vino continuu aici. Fiecare, 
după planul alcătuit, sub supravegherea tov. 
Semo, șeful de producție, iși aduce contri
buția la bunul mers al filmării. Acum elec
tricienii, împreună cu operatorul de ima

gine pregătesc luminile. Fiecare reflector are 
Un număr; mereu auzi dispozițiile operato
rului : „34“ mal jos, ,25" e prea concentrat, 
pune vole-ul la „17". In acelaș timp se In
stalează și șinele pe care se va mișca apara
tul de filmat înainte sau înapoi, după cum 
va fi necesar.

Pe platou se aprind reflectoarele. Ne
obișnuit cu lumina a zeci de becuri puter
nice concentrate într-un singur loc, clipești 
din ochi. Și cînd, tnsfîrșit, ochiul se de
prinde cu această lumină, te uiți tn jur. Te 
afli într-o pivniță parcă. Ne aflăm tn mij
locul decorului oare reprezintă laboratorul 
clandestin al comuniștilor. Cristea Doro
banți și Costache Văduva stau nemișcați, 
cu puștile îndreptate spre scara întunecoasă. 
Pe scară. încremeniți, un grup de polițiști cu 
axmele în mînă. Cînd le vezi prima dată 
uniformele urîte, fără să vrei tresari. Stai 
nedumerit tn fața acestui tablou ciudat 
după sgomotul de pînă adineaori: nimeni 
nu mișcă nimeni nu suflă o vorbă.

— Atențiune, se filmează 1 auzi vocea re
gizorului, tovarășul Dinu Negreanu. 
rășul Andrei Călărașu, regizorul 
ascuns după o Ieșitură a zidului, 
ceva prin semne unui

$i-apoi iarăși vocea
— Imaginea ?
— Gata, răspunde 

rășul W. Ott.
— Sunetul ?
— Gata, anunță operatorul de sunet.
— Machiajul î Șefa machiajului mal în. 

dreaptă cu un pieptene o șuviță din peruca 
lui Andrei Codarcea. mai potrivește odată 
mustața lui Ion Gheorghiu și răspunde apoi: 

— Gata.
— Atențiune I Motor I
Un sune* scurt înăbușit vestește pornirea 

motorului. Din această clipă aparatul de 
filmat și cel de înregistrat sunetul funcțio
nează Orice mișcare, cît de mică făcută 
de-acum înainte, este imprimată atît pe 
peliculă cît și pe banda de sunet

— Clacheta, cheamă regizorul Asistentul 
de regie pune în fața obiectivului o tăblie 
neagră, clacheta, pe care se află Inserts nu
mărul de ordine al cadrului, care se fil
mează. apoi lovește clacheta și strigă :

— 322, turnat I I Obiectivul înregistrează 
momentul lovirii clachetei. iar banda sonoră

polițist, 
regizorului:

Tova- 
secund, 
explică

operatorul șef. tova-

iinpiirnâ sgomotul produs atunci acesi 
fel se va putea sincroniza mar tirziu ima
ginea cu sunetul.

— Gata, spune încet regizorul șl filmarea 
începe. Grupul de actori și figuranți, încre
menit pînă acum, se pune în mișcare Se 
aud comenzile comisarului, zgomotul arme
lor, împușcăturile. Comuniști' se retrag în
spre fundul laboratorului Vezi în fată o
luptă care îți face, fără să vrei emoții
într-atîta este de veridică. Apoi deodată 
regizorul anunță „Stop" I șl acțiunea se 
fringe. Filmarea încetează Dar pentru cîte- 
va minute doar Pentru că apoi întreaga 
scenă este reluată Se toarnă o dublă, apo' 
încă una și încă una Flecare cadru este 
filmat de mai multe ori, ca să se poată 
alege la urmă 
bate mereu : 
sfîrșit. după 
de potrivire 
chele munca 
pe ecran va 
timp de cîteva secunde doar.

Există tn seria Il-a a filmului o scenă: 
în timpul războiului, tntr-o gară sosește un 
tren Cînd, sfcînd comod pe scaunul cinema
tografului vom viziona filmul, această scenă 
va dura cîteva clipe doar. Cei din echipa de 
filmare îți pot povesti însă ore întregi, ce 
eforturi au fost necesare pentru

In primul rînd era nevoie 
Pentru a nu provoca cheltuieli 
echipa de filmare s-a hotărit să 
garnitură specială, formată din 
ne, numai pentru această 
hotărit să se filmeze un tren de călători care 
circulă în mod obișnuit prin gara Cîmpina 
care fusese aleasă pentru această filmare. 
Ministerul Căilor Ferate a 
trenul care putea fi folosit 
Gara Cîmpina era tn ziua 
tr-un vis urît: ea semăna 
gară din timpul ocupației hitlerlste S-a ivit 
atunci Insă o nouă dificultate. Trenul de 
călători din 1953 nu putea fi cu niciun chip 
asemuit cu un tren din timpul războiului 
împotriva Uniunii Sovietice. Oamenii, costu
mele lor, aspectul general al trenului era cu 
totul deosebit Ingenioasă însă, regia a re
zolvat șf această problemă Cu puțin înainte 
de sosirea trenului, un grup de actori și figu
ranți îmbrăcați în uniformele armatei anto- 
nesciene și ale armatei naziste, s-a urcat 
într-o mașină Grupul condus de regizorul 
secund Andrei Călărași, îmbrăcat în hainele 
unui maior hitlerist, s-a îndreptat, trecînd 
prin oraș, spre un canton aflat la cîțlva 
kilometri de gară. Aici trenul a fost oprit, 
și după ce li se explică călătorilor despre 
ce este vorba, grupul de figu'anți se așeză 
pe scări, pe acoperișul vagoanelor, la te
restre. Călătorii îl ajutau pe regizorul șe

fe cerea 
cîlpe tre—a! era 

aidxra 
aminte — -= 

ticsit de oameni 
acoperiș, cu wl- 
cînd trenul intră

cea mai reușită Clacheta 
322 turnat 3; 322 turnat 4.. In 
5 ore de machiaj, de repetiții, 
a luminii și de filmări se In
ia filmarea acestui cadru, care 

fi văzut de către spectatori

a o realiza 
de un tren 

prea mari, 
nu ceară o 

zece vagoa-
filmare. S-a

indicat echipei 
tn acest scop, 
filmării, ca în- 

aidoma cu o

pe regi 
cund, așezîndu-se la geam ața d 
eL In acest fel, tn cîteva 
de nerecuncscut: aveai în tați 
celor de oare-țl aduceai 
tren din vremea războiului, 
cu călători pe scări și pe 
dați și ofițeri hitleriștl Și 
tn gara Cîmpina, operatorul porni apa-atul 
imprimînd pe peliculă sosirea acestui tren 
11 vom vedea tn curtnd în film șl mulți din 
călător' se vor recunoaște.

Filmarea multor scene a cerut o inventi
vitate mare din partea echipei de filmare 
Cînd s-a filmat scena incendiului dela re
zervoarele de benzină din Valea Prahove 
flăcările șf fumul au fost attt de bine imi
tate tncît unii locuitori se- șl speriaseră.

lock a.«l< elortuu »lut Insă 
spre un singur scop regizori 
actori — ru toții <e străduesc să 
ma veridic, cît mai aproape 
întîmplările descrise 
filmărilor sint nenumărați aceia care doresc 
din tot sufletul să ajute echipa de filmare 
în atingerea acestui scop

Unele scene au fost filmate tn halele 
unor uzine din Capitală, Aici, actorii Andrei 
Codarcea și Titus Lapteș trebuiau să lucreze 
la un ciocan pneumatic pe care nu-1 știau 
mînui.

— Ține-1 mai la dreapta tovarășe, alt.’el 
zice lumea că nu ești muncitor, îi îndru
ma mereu aspru dar cu dragoste, muncito
rul care lucra la ciocanul pneumatic, învă- 
țîndu-i cu mult interes și exigență să mî- 
nuiască cît mai b'ne mașinăria

Odată se filma momentul în care munci
torii greviști își aleg delegații. Regia indi
case actorilor să bată din palme în chip de 
aprobare, așa cum se obișnuește și astăzi în 
adunări, atunci cînd, vor fi de acord cu pro
punerea făcută de vreunul din muncitori. Se 
auzi însă pe dată vocea răstită a unui mun
citor bătrîn :

— Dar ce faceți aici, tovarăși? Așa cre
deți voi că ne alegeam delegații ? Nu 1 Iată 
cum era: cneva îl propunea pe vreunul 
Și atunci cei care erau de acord cu propu
nerea, strigau : „e bun 1 e bun 1“ Iar dacă 
nu erau de acord ziceau : „nu e bun 1“

In felul acesta echipa de filmare a fost 
mereu ajutată să nu știrbească nici o iotă 
din realitatea pe care dorea s-o oglindească 
în film Cu toții simțeau că lucrează la un 
film pentru oameni1 muncii și că astfel se 
explică exigența înaltă 
simpli o aveau față de 
1a realizarea lui.

Muncitorii i-au ajutat 
filmului nu numai cu 
adeseori parte la filmări, devenind perso
nagii în film : Convoiul de deț'nuți din seria 
l-a a filmului, care se îndreaptă • spre Dof- 
tana este format din muncitori dela Cîmpina, 
în scenele din fabrică mulți muncitori și-au 
păstrat locul lîngă strung și ei apar în film

Intîlnirea mea cu Văduva 
s-a petrecut in fabrică

In sala de machiaj, tovarășul Ion Gbeor- 
gh’u, interpretul lui Costache Văduva ..pre
feră” cu răbdare machiajul Și timpul nece- 

feței este priei-

IndreptJ le 
operatori 
redea cit 

de realitate, 
în film Și în timpul

pe care muncitorii 
film, ajutînd și ei

însă pe realizatori 
sfaturi. Ei au luat

gh'u, interpretul lui Costac 
feră” cu răbdare machiajul 
sar lipirii perucii și vopsirii 
nic unei aduceri aminte.

— Am studiat mult, cînd 
rol, viața comuniștilor d:n _ 
adevărata mea tntîlnire eu Costecbe Văduva 
s-a petrecut In fabrică Acolo l-am recu
noscut Am putut observa acolo toate cali
tățile minunate ale comuniștilor. Și xicam. 
chiar și tn afara folosului pe care l-arn »vu 
pentru a interpreta mai bine perșoaagi. 
meu, eu am învățat cu acest prfeș foarte 
mult, pentru viată pentru m:ne

Tovarășul Andrei Codarcea. cere șa de 
răbdător pe scaunul alăturat tn timp ee 
este Ș» el machiat. îl cxxnpferieazA

► E gaen să Metec1 *ce*1
a. rind fUmoi aascra se aprecie te 
pt. ne «=e tare gre. *4 re te-sci'^r- 
persoeajeie noastre Ne-*z oeie'Z 
apropiat» ercă pe care 5 mes preciox, 
t ne ritr st-Beză aproctete tacăeere a 

filmărilor
Dacă asiști la o fureare Iți da: setr-j c5 

de grea e munca actorului de film Roteă e 
fărâmițat- actorul joaca doa- dtera sees.* te 
o scenă scur-Ș și apoi, după mult t—* 
abia, ei e nevoit să continue aceeași scena 
și aduclndu-ș aminte ie starea ul sri ereas 
că de la început, să ntre iarăși ta roi ș 
să-l continue Și de cile ori nu se to: ~.*'a 
ca filmările să se facă in condiții leaser;: 
de grele pentru actor In scena dela sfirșital 
serie l-a. cînd comunistul Ruja vorbește 
printre graHile celulei actorul fusese nevoit 
din pricina decorului să stea pe vine. !ntr-o 
poziție foarte incomodă și să-și joace astfel 
rolul In acelaș timp, toate acestea se pe
trec departe de liniștea obișna tâ a scerel

am primit acest 
jurul meu. Dar 

--- «fa

de teatru, tn lumină 
orbitoare a zeci de re
flectoare, cu zgomote
le șl comenzile carac
teristice platoului de 
filmare. Și poate toc
mai pen tru aceste con - 
dîții deosebit degree 
în care trebuie să cre
eze. actorii a.pretiază 
atît de mult grija tova
rășului Dinu Negreariu

care cu cîteva secunde înainte de lilmare cere 
o liniște perfectă, zicind totdeauna .

— Să-i dăm actorului momentul lui I 
Acesta e momentul cînd actorul se concen
trează asupra rolului uită de tot ce este în 
jurul lui și devine personajul său, gîndește 
și simte ca el In asemenea clipe cînd cine
va îl str'gă pe electricianul șef al cărui 
nume este — printr-o coincidență — Vădu
va, actorul Gheorghiu interpretul comunis
tului Costache Văduva, răspunde pe dată : 
„Ce este?” Și nimeni nu se miră de aseme
nea întîmplare : tot omul înțelege că acto
rul s-a confundat cu personajul său.

Minunile la masa de montaj
La masa de montaj, regizorul, împreună 

cu colectivul de montaj revede tot materia
lul filmat Pe una din bobine este pusă 
pelicula, filmul, pe alta, banda de sunet. Aci 
de sint sincronizate Datorită unui sistem 
de oglinzi imaginea este proectată pe un 
ecran mic și un difuzor face auzit dialogul. 
Acum se aleg cele mai bune dubluri, se tae 
tot ce este de prisos.

Pe ecranul de pe masa de montaj vezi o 
coloană de mașini militare care trece în 
uruit asurzitor. Pe una din ele se află Ilieș 
Dorobanțu. Stanca îl vede și fuge spre ma
șină.

— înapoi, spune regizorul și montoarea 
șefă întoarce manivela. Pe acelaș ecran, 
Stanca merge acum deandaratelea, mașinile 
aleargă înapoi, cuvintele, spuse invers acum, 
nu tnal seamănă de fel cu limba noastră. Re
gizorul mai vede odată scena. Apoi hotă
răște :

— Tăiem dela începutul secvenței și o lă
săm pe Stanca numai de acolo de unde 
ridica mîna Asta e esențialul, restul nu e 
necesar Astfel, spectatorul o să vadă numai 
momentul cel mai important Montoarele tae, 
îar cînd pe ecranul mare de la studio se pro- 
ecteazâ încă odată scena aceasta, ea este tn- 
tr-aoevăr mal expresivă

Se tntimplă multe minuni aici, la masa 
de tr. Replici spuse tn timp ce apare
o a*._- ’.ă imagine, se mută pe o altă ima
gine Se scurtează scena. Unele, cînd e 
necesar să se întipărească mai bine în min
tea spectatorulu'. se lungesc Acum abia
- '-cepe să semene cu ceea ce vor vedea 

spectatorii Scenele filmate separat se reu
nesc se leagă Intre ele.

Acesta este și momentul cînd compozitorul 
:.--e cunoaște conținutul filmului, vede di
feritele scene la care se cere muzică, le 

setrează Și cînd muzica este gata, in
■ —7 ce pe ecran se proectează filmul, or
chestra Ctati 
bflețte astfel 
«ozScâ.

I» sf*țX
specia, la masa de mixaj 
teri-Sjvâ a fi

Era caisul doldora de floare...
Nicicind n a stat in martie sub troiene 
Azi, parcă-ar vrea anume să-l doboare 
Intîrziate, „babele" viclene.

N-au contenit o lună să se cearnă 
Pe pomul firav valuri de zăpadă. 
Năpraznic fost-a gerul astă iarnă; 
De-abia ieși din nea întîia mladă.

Zăpezile stătute și murdare
Se sumețesc s-o stringă-n ghiare încă. 
Dar ramura ce-și cată drum spre soare 
Învinge ghiața dură ca o stîncă.

Mai tari decît stihiile turbate
Degrabă florj din muguri s-or desface. 
C-așa e firea; mugurul răzbate
Și-n bulgării zăpezilor posace I

• *

C.O

fragmentul 
concordanta

respectiv. Se sta- 
d'ntre imagini și

totr-o altă încăpere utîl’tă 
se creează forma 

d. Aici se află mai multe 
fr: -e re da e Imaginea, pe a doua dia-
■ r-L re a treia muzica, pe e patra diferitele 
cr-octe care se vor auzi ta film: trinti-ea 
sret eș:. Troc*.! cailor. adrțfital unei ma
carale esc Șr re cas» ce ~ w; toate aceste 
rera.- «e rerresc pe «M v'gvâ Se perru 
•ețte tetois-Tatee ag-mcr-lai. a oezziri’. « 
■crpote f se sz-errerzează fate epos pe o 
singură pedc14 Este aăfiana operație

Ctera fitsâri dear, apoi munca migăloa
să de labxator și seria ll-a a filmului „Ne
ne- Ger- jî” real’zat după scenariul 
.ui Cezar Petrescu și Mihail Novicov va 

rizioaată ie spectatorii noștri In
actîaș toi o serie de noi filme se pregă
tesc la st--»re>l București: „Desfășurarea". 
„Barba Lăuta ra* „\rrolae Bâlcescu" No' 
; — - - -f - :e ~ '

de studioul de filme artistice 
. Le așteptăm cu nerăbdare !

Iu lupta 
pentru folosirea 

rezervelor interne
Organizarea ciclică
a muncii in abataj

Pentru a traduce tn viață sarcinile pe care 
partidul le-a trasat nouă minerilor, brigada 
pe care o conduc s-a avîntat cu și mai mult 
curaj în întrecerea socialistă. Aplicînd îna
intatele metode de lucru ale minerilor sovie
tici, tinerii din brigada noastră obțin zi de 
zi noi succese în lupta pentru a da patriei 
mai mult cărbune. La baza succeselormai mult cărbune. La 
brigăzii pe oare o con
duc stă aplicarea îna
intatelor metode de 
lucru sovietice șl în 
special metoda grafi
cului ciclic. Această 
metodă aolicată cu suc. 
ces în minele patriei 
noastre este o formă 
superioară de planifi
care și organizare a 
muncii metodă care 
contribuie în mare mă
sură la descoperirea și 
folosirea rezervelor 

minelor

Bi>

a ce

ION BARNA

folosirea 
interne 
noastre.
apiicării 
puteam da bine seama 
despre importanța cl
eiului în lucrări. Ajutat 
de minerii mal vîrstnicî șl tn special de co
muniști precum și studiind cărți și broșuri 
de specialitate am putut să cunosc amănun
țit. principiile acestei metode

Rezultatele obținute de tinerii mineri din 
brigada pe care o conduc mi-au dat posibi
litatea să văd că aplicarea metodei graficu
lui ciclic, duce în mod direct la sporirea 
producției de cărbune, la creșterea produc
tivității muncii fiecărui miner.

Pentru ca tinerii mineri din brigadă să cu
noască principiile metodei graficului ciclic, 
noi am depus o muncă susținută. In acest 
scop la mina noastră s-au, ținut referate de 
către mai mulți tehnicieni *și ingineri iar în 
cadrul schimburilor de experiență ce au avut 
loc, s-a arătat practic cum trebuie executată 
focare operație în parte. Se întîmpla însă 
ca noi să nu obținem uneori în muncă rezul
tatele dorite Lipsa vagonetelor goale, nefunc- 
ționarea normală a ciocanelor pneumatice 
precum și alte deficiențe, ne împiedicau să 
obținem rezultatele bune Răspunzînd însă 
dorinței noastre de a da tot mai multreăr- 
oune patriei, conducerea minei sub îndru 
-ierea organizației de partid, a luat o serie 
de măsuri 
fost instate1 
1» extracția cârbaneluL

ar de h»vv: precam 
c-ster corector.

Am frecat după aceea _ ___ __ ___
multă atenție a principiilor care stau la baza 
metodei graficului ciclic Trecînd să apli
căm In practică cele învățate, am reușit să 
mărim considerabil lungimea frontului de lu
cru. Acest fapt a făcut ca noi să muncim 
cu mai mult spor.

Succesele obținute se datoresc tn mare 
parte faptului că întreaga noastră activi
tate se desfășoară după ciclograma pe care 
o primim de la conducerea minei. Ciclograma 
ne dă posibil tate^ ca fiecare membru al bri
găzii să cunoască amănunțit operația pe 
care o are de îndeplinit. Lucrînd după a- 
ceastă ciclograma noi am hotărît ca 
un număr de 3 tineri mineri din schim
bul I să lucreze la tăiatul și transpor
ta; cărbunelui. Se întîmpla deseori ca schim-

ale
La începutul 

el nu îmi

mai repede sarcinile ce-ibul I să termine 
reveneau. Pentru a ușura munca schimbului 
II, acum el atacă cea de a doua fășie de 
cărbune. A fost necesar ca operațiile execu
tate de tovarășii din schimbul II să fie simi
lare cu cele ale tovarășilor din schimbul 
I Iar schimbul III să completeze operațiile 

1 execute deplasarea scocuri
lor oscilante. Muncind 
astfel, noi am 
șft ca în 24 de 
iar alteori într-un 
chiar mai 
executăm 
complet.

Roadele 
metodei graficului ci
clic nu au întîrziat să 
apară. înainte de a- 
plicarea acestei pre
țioase metode, cu mari 
greutăți reușeam une
ori să ne îndeplinim 
sarcinile de plan zil
nice. Astăzi cu efor
turi reduse reușim 
obținem succese 
semnate. Astfel, 

lunile ianuarie și 
am reușit să obținem depășiri

de armare și să

tn special de co

te-nico-organizatorice. Astfel a 
□n troliu de mare capacitate 

Introducerea unei 
și instalarea unui

la studierea cu mai

6curt,
uin

reu- 
ore, 

timp 
să 

ciclu

aplicării

să 
ta
pe 

le
alebruarie

sarcinilor de plan în pro-porție de 20—35 la 
sută. Cheia succeselor obținute este lesne 
de găsit Succesele noastre se datoresc în 
mare măsură faptului că fiecare tinăr mi
ner . din brigada noastră aplică în moJ 
temeinic această metodă, respectă ciclul. 
Datorită faptului că noi extragem mai mult 
cărbune, au crescut în mod firesc și sala
riile noastre .

Odată cu aplicarea metodei graficului ci
clic noi nu am considerat însă că ani fă
cut totul. In consfătuirile de producție ana
lizăm în mod temeinic activitatea depusă 
și facem propuneri pentru înlăturarea lipsu
rilor ce ne mai stau în cale. Invătînd din ex
periența brigăzii pe care o conduc, brigada 
de tineret condusă de Ana Gheorghe a tre
cut, să aplice șl ea metoda graficului ciclic. 
Aplicarea acestei metode permite tinerilor 
din această brigadă să Înainteze față de 
perioada cînd nu o aplicau, cu 40—50 metri 
mai mult pe lună. Deși aplicarea metodei 
graficului ciclic în regiunea noastră a dat 
rezultate pozitive, numărul brigăzilor care 
o aplică și îndeosebi a brigăzilor de tineret, 
este încă scăzut Trebuie să arăt aici că 
tovarășii din comitetul organizației de bază 
U.T.M. nu au făcu; totul ca această metodă 
să fie cunoscută și aplicată de către toate 
brigăzi e de tineret de la mina noastră.

Acest fapt a făcut, cu toate succesele obți
nute de unele brigăzi, oa mina noastră să nu-și 
îndeplinească pe enul trecut sarcinile de 
plan, iar lupta pentru descoperirea și folo
sirea rezervelor interne să nu se desfășoare 
cu intensitate. Comunicatul Direcțiunii Cen
trale de Statistică a arătat că noi minerii 
trebuie să muncim maî organizat, mai cu 
spor, pentru a îndeplini sarcinile de plan.

Acest lucru îi face pe tinerii din brigada 
pe care o conduc să-și organizeze .mai bine 
munca și să-și sporească străduințele în aș* 
fel ca să obfinem succese în producție din 
ce în ce mai însemnate.

IVAN CONSTANTIN 
responsabil de brigadă 

regiunea Pitești
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Recen z i e

Morala comunistă - cea mai
Cartea „Despre morala comunistă" apă

rută în traducerea romînească. este o cule
ge,-e de articole și studii cu această temă 
publicate in presa sovietică șt reunite In vo 
luni de .. Tînăra Gardă” editura C C al Corn 
somolului

Utemfștll, tineretul nostru poartă un inte
res viu problemei moralei comuniste, pro- 
b emei educării șl însușirii uno» inalte tră
sături mora'e

De aceea traducerea șl putltcarea acestei 
lucrări este tntlmpinată cu bucurie de tine 
retul nostru de utemiștt Activișt'l organiza
ție' noastre îmbogățindu-și cunoștințele tn 
arest domeniu, vor putea să răspundă nenu
măratelor tntrebăr' pe care le ridică tineriL 
să-l a|ute să înțeleagă aspectele multiple le
gate de problema generală a educației comu
niste, In spiritul căreia partidul nostru crește 
tinăra generație

★
In concepția marxist-leninistă despre lume, 

problemele moralei (eticei), ocupă un loc im
portant Asupra acestei chestiuni. Se oprește 
pe larg profesorul G. M Gac in artlcolu său 
,,Problemele eticii tn concepția m3rxlst-lenl 
nistă despre lume” Marxlsm-lenin^smul ne 
învață că morala este o parte a ideologiei 
este o formă a conștiinței sociale, oglindind 
raporturile sociale dintre oameni Morala sau 
moralitatea exprimă principii le șl normele de 
condu'tă a oamenilor, atitudinea lor unul fa
ță de altul șt față de societate, de colectivi
tate F.ste de aceea firesc că șl in problemele 
moralei, concepția clasei muncitoare este dl 
rect șl fundamental opusă concepției burghe
ziei

Ideologii burghezi atribuie moralei o ori
gine divină, pretlnzînd că morala este veș 
n'că. că ea dăinuiește de cînd există socteta 
te.a omenească și că nimic nu o poate schim
ba Ei urmăresc prin aceasta să creeze o „jus
tificare mo-ală” exploatării omului de că're 
om și să Infiltreze Ideea veșniciei nu numai 
a moralei burgheze, ci și însăși a sălbatice' 
orindulri capitaliste

Marxism.leninismul Insă, care a dat sin
gura expli^ție științifică Istoriei societăți' 
omenești ne învață că odată cu schimbarea 
condiți'lor social-economice se schimbă ș' 
relațiile dintre oameni, se schimbă și nor

„&jînteia tineretului"
Pag 2-a 28 martie 1954 

mele lor de conduită că, deci putreda morală 
burgheză nu este veșnică și va fi Înlocuită 
de morala clase1 muncitoare

încă Marx șf Engels au demonstrat stră 
lucit taptu: că more La are caracter de clasă 
arătind astfel că in cadru! orîndutrii burgheze, 
capitaliste există trei ieturi de morală m-j 
raia burgheză care este morala dom nanta 
dai fiind că și burghez a este clasa stâp'nitoa 
re; există de asemeni pute-nice rărr.âștțeale 
moralei feude'e, care nu au dispărut :ncâ din 
conștiința oamenilor; în sfîrșit există murala 
proletară, morala tinerei die puternice- clase 
muncitoare care se ridică w lupta pentru 
distrugerea exploatării De aid se «&ie că 
morala (ca șl ideile, in general) nu se schim
bă automat, odată eu stărimarea vechil» re
lații economice șl stabilirea unor not relații 
In conștiința oamenilor, vechile Idei care au 
prins rădăcini adinei se păstrează tncâ mul 
tă vreme ele mat rămln un t'mp în urma 
schimbărilor intervenite ta condiții.e de exis
tență a oamenilor

Această împrejurare are o deosebită în
semnătate Ea ne arata ce rol considerabil 
are de |uca’ educația In stirptrea vechilo' 
concepții șl sădirea celor noi. proprii noilor 
relații dintre oameni In perioada de tre
cere de la capitalism la socialism — perioadă 
'stprică prin care trece țara noastră azi, pro 
blema lupte dintre rămășițele vechiului 1‘n 
conștiința ramenilor șl ideile noi, problema 
Înrădăcinării noilor concepții, a unei noi mo
rale capătă o mare însemnătate

★
In articolul său din culegere, „V. 1. Lenin 

șl 1 V Stalin despre educarea in spiritul mo
ralei comuniste", N. 1. Boldirev se ocupă de 
morala comunistă, de esența și trăsăturile ei 
fundamentale. Autorul articolului dă urmă
toarea definiție leninistă moralei comuniste 
.Morala sau moralitatea comunistă este tota
litatea normelor și regulilor care determină 
conduita oamenilor - constructori ai co
munismului' (pag 19).

Morala comunistă s-a născut încă tn so 
cietatea capitalistă, în rîndurlle muncttorilo' 
înaintați Era morala proletară, morala cla 
sel celei mat. revoluționare cunoscute în is
toria omenirii. Istoria luptei revoluționa
re a proletariatului este plină de exemple 
care ilustrează înaltele însușiri morale ale 
luptătorilor de avantgardă ai clasei munci
toare, ale comuniștilor.

Pe baza noilor relații sociale născute tn 
Uniunea' Sovietică după victoria Marii Re 
voluții Socialiste din Octombrie, s-a for
mat morala comunistă Din primele zile ale

înaltă morală
existenței societății sovietice. !n tocul luptei 
de clasă, tn activitatea creatoare, practici, de 
coașEuire a soc'alismulut, a început p'ocesul 
de transformare și reeducare a oamenilor, 
•ie formare a omului nou. sovietic

La dezvoltarea moralei comuniste — năs
cuta așa cum am văzul pe baza relațiilor 
economice socialiste — o contribuție esenția 
lă o are u-'rașa muncă educativă în spiritul 
moralei comunis'-e, dusă de Pa'tidul Comj 
nist al Uniunii Sovietice.

Morala comunistă este nu numai principial 
ieusebită. dar șr superioară ori că'el a tel 
mora.e

„La baza moralei comuniste — a a'ăte! 
Lenin — stă lupta pentru intărirea și desă 
virșirea comunismului".

De aceea din punctul rfe vedere al morale! 
comuniste este moral tot ce contribuie 
la lichidarea societății vechi exploatatoare, 
ia victoria cauzei clasei muncitoare la con
struirea societății noi comuniste. Tot ceea ce 
împiedică acest lucru, este imoraL

Șt in țara noastră pe temelia noilor re
lații sociale crește și se dezvoltă o nouă 
morală, morala comunistă, in luptă crîncenă 
cu rămășițele moralei burgheze din conștiin
ța oamenilor Partidul Și stătu* nostru duc o 
vastă muncă educativă în spintu! moralei co 
muniste creînd condițiile ca ea, cuprinzînd 
masele, să devină o puternică forță motrice 
în dezvoltarea societății noastre

Ca ajutor apropiat și rezervă de cadre e 
partidului, organizație noastră. Uniunea Ti
neretului Muncitor, este chemată să-șl dea 
contribuția el la educarea în spiritul moralei 
comuniste a tinerei generații.

★
Un loc deosebit de important îl ocupă în 

lucrarea „Des*pre morala comunistă" proble
ma conținutului moralei comuniste șl a sarci
nilor educării în spiritul moralei comuniste 
Baza educației oamenilor muncii tn spirltu’ 
comunismului — se arată în articolele cule 
gerii — este leninismul Educația comunistă 
urmărește dezvoltarea unor asemenea înalte 
trăsături, ca patriotismul socialist și Inter 
naționalismul proletar, atitudinea socialistă 
față de muncă și grija față de bunul obștesc, 
umanismul, cinstea, adevărul etc.

Patriotismul socialist preia .șl ridică pe o 
treaptă nouă, superioară, cele mai bune tra
diții ale luptei poporului pentru dezrobirea 
sa, pentru libertatea și Independența oatrle! 
pentru întlorirea culturii el, a artelor și ști
ințelor. Patriotismul poporului, adevăratul 
creator al istoriei, nu are nimic de a face cu 
falsul „patriotism" burghez, cu zgomotoasa 

demagogte a cete; mat egr-s'e clase despre 
iubirea de „patrie” — care, ta concepția 
burgheziei, se confundă cu huzurul el pro 
priu pe spinarea oamer ior muncii, istoria 
ne invață că turghezia. ca dea.tte] orice cla- 
<4 exploatatoare, na ez‘‘i să-și trădeze pa
tria atunci cînd meschinele-ei interese o cer

Burghezia și .moș erimea din țe'a noastră, 
•te pildă n-au stat o clipă pe ginduri să 
rindă bngă’ :le șl ndependența patriei no^s 
tre imperia' j: lor străini să intre în mur- 
jara cirdășre cu Germania hi'leristă. să tri
mită la moarte în criminalul război antiso 
vietic sute de mii de oameni, majoritatea ti
neri.

PatriotismuL dragostea firească a poporu 
tu! pentru pămîntui pe care s-a născut, pen
tru tot ceea ce gemul său a creat ca valori 
materiale și spirituale capătă un conținut 
nou șl deosebit de boga: în condițiile constru
irii socialismului

Patriotismul socialist constituie o puterni
că forță motrîcă pusă in slujba propășirii so
cietății socialiste

Sarcina educării dragostei față de patrie, 
presupune educarea curajului și neînfricării 
in lupta pentru apărarea cuceririlor poporu
lui, presupune educarea în spiritul urli neîm
păcate față de dușmanii patriei, dușmanii 
'itoertățli șt muncii noastre pașnice.

Patriotismul socialist este străin de națfo- 
nalism, de șovinismul și rasismul de care 
este pătrunsă morala burgheză Intre patrio
tismul socialist și lnternaționalismu' prole
tar — exprimat prin dragostea, respectul șt 
solidaritatea cu celelalte popoare — nu nu
mai că nu există nici un fel de contradicție, 
ci, dimpotrivă, ele se împletesc într-un tot 
armonios. Indisolubil.

In condițiile societății burgheze, tn cere 
oamenii muncii sînt siliți — pentru a nu 
muri de foame — să muncească, îmbogățind 
pe exploatatori, munca este o povară grea 
aducătoare de mizerie, șomaj. foamete 
rușine.

Odată cu trecerea mijloacelor de producție 
în proprietatea socialistă a celor ce muncesc, 
o adevărată transformare revoluționară se 
produce în atitudinea față de muncă a celor 
eliberați de exploatare Acum ei nu mai mun
cesc pentru alții, ci pentru statul lor — sta 
tul muncitorilor și țăranilor, — pentru el >n 
șișj, pentru bunăstarea lor, acum ei se în
grijesc cu dragoste de mașini, de unelte, de 
ceea ce formează proprietatea socialistă a 
poporului muncitor, acum orice îmbunătățire 
adusă procesului de producție, aducînd o 
sporire a producției sau productivității mun 
cii, economii de timp sau materiale, duce la 
sporirea avuției naționale și Implicit la îmbu 
nătățirea stării materiale a oamenilor muncii.

Întrecerea socialistă, descoperirea de me
tode înaintate de muncă, mișcarea pentru e- 
conomii, pentru descoperirea rezervelor in

terne. pentru metode de perfecționare a ca- 
;• carii profesionale ș a m d., care s-att dez
voltat larg în țara noastră, sînt expresii rie 
noii atitudini față de muncă. De asemenea, 
noua atitudine față de învățătură, activitatea 
oamenilor științei, literaturii, artelor pentru 
înflorirea unei culturi bogate, socialiste în 
conținut șl naționale în formă, sînt aspecte 
ale atitudinei noi față de muncă, în spiritul 
morale' comuniste Asupra acestei laturi a 
morale: comuniste articolele din culegere se 
opresc în deosebi.

Strîns legată de sarcina de a sădi în oa
meni o nouă atitudine față de muncă, este 
șl sarcina educării lor în spiritul disciplinei 
conștiente Disciplina fermă, conștientă — 
trebuie să caracterizeze pe omul societății so
cialiste, fie că este vorba de munca in pro
ducție, de învățătură, de activitate socială, 
de îndeplinirea îndatoririlor în armată, fie 
că este vorba în general de viața de toate 
zilele.

Morala clasei muncitoare redă întreaga 
valoare noțiunilor de adevăr și cinste, terfe
lite secole de-a rîndul de descompusa mo
rală burgheză. Caracteristic chipului moral 
al omului societății socialiste este respectul 
său pentru adevăr, comportarea sa cinstită, 
sinceră și principială în relațiile cu ceilalți’ 
oameni Acest lucru este firesc într-o socie
tate care se bazează pe încrederea între oa
meni, pe năzuințele lor spre un țel comun. 
Comuniștii îșl respectă cu sfințenie cuvînful 
dat, anagajamentele luate în fața celorlalți 
oameni

Pentru comuniști, între vorbă șl faptă 
există o concordantă deplină Altfel nici nu 
ar putea ei să mobilizeze masele de milioane 
de oamenț ai muncii în jurul lor șl să-i con
ducă la victorie Educarea dragostei pentru 
adevăr, trebuie începută din copilărie.

Modestia este una din cele mai prețioase 
însușiri morale, proprii omului educat în spi
ritul moralei comuniste Conducătorii comu
niști dau pildă de simplitate și modestie în 
relațiile lor cu oamenii, cîștigîndu-le dragos
tea Dușmanii neîmpăcați ai modestiei sînt 
îngîmfarea, orgoliul, egoismul și încrederea 
nemăsurată în sine, care duc nemijlocit la 
greșeli grave, la ruperea de colectiv, Ia su 
praprețuirea propriilor forțe, la lipsa de vi
gilență amețeala de pe urma succeselor, la 
muncă sectară, lipsă de încredere în oameni 
ș aim d Educația comunistă luptă cu fermita
te împotriva acestor germeni al descompune 
rii morale, rămășițe ale moralei burgheze

Educația în spiritul moralei comuniste ri
dică pe o treaptă superioară, necunoscută tn 
condițiile societății burgheze, concepția des 
pre prietenie, despre respectul față de fe
meie, despre dragoste, familie șl căsătorie.

Acestea sînt cîteva din principalele sarcini 
ale educației în spiritul moralei comuniste, 
care decurg din conținutul său. Partidul, cu 

grija unul bun grădinar, cultivă în sufletul 
oamenilor «trăsăturile moralei comuniste și 
făurește oameni noi, a căror înfățișare mo
rală să fie demnă de epoca mărețelor victorii 
ale socialismului.

★
In culegerea de articole „Despre morala 

comunistă" se arată de asemeni care sînt prin
cipalii factori, principalele căi și mijloace de 
educare a oamenilor — și în primul rînd a 
tineretului — în spiritul moralei comuniste. 
Culegerea scoate în evidență în acest sens 
rolul organizației marxist-leniniste de tine
ret, a cărei sarcină principală, încredințată 
de partid, este educarea comunistă a tinerei 
generații.

întreaga activitate a organizației noastre, 
Uniunea Tineretului Muncitor, este îndreptată 
spre educarea comunistă a tineretului Par
tidul conduce organizația noastră și o în
drumă să-și întărească necontenit legăturile 
cu masele de tineret, pe care să le educe în 
spiritul ideologiei clasei muncitoare, al mo
ralei comuniste. Organizațiile de bază U.T.M. 
sînt călăuzite de partid să ducă o luptă neo
bosită împotriva rămășițelor putredei morale 
burgheze din conștiința tinerilor, demascînd 
toate aspectele ei, ajutînd pe tineri să le li
chideze. Activiștii organizației noastre, ade- 
vărați prieteni și educatori ai utemiștilor și 
tinerilor, au sarcina minunată, dar de o atît 
de mare răspundere, de a ajuta pe tineri să-și 
însușească principiile moralei comuniste, care 
să le fie o călăuză în întreaga lor viață.

„înaltele calități morale ale oamenilor so
vietici, ca și ale tineretului, se formează în 
primul rînd în munca, în lupta activă pen 
tru victoria comunismului", se arată în lu
crarea „Despre morala comunistă". Educația 
comunistă este Indisolubil legată de muncă, 
de activitatea practică a oamenilor. Sfaturile, 
regulile de comportare nu ar avea nici o 
forță educativă dacă nu ar fi legate indisolu
bil de munca plină de abnegație pentru cauza 
poporului, de lupta pentru buna Iul stare. Co
lectivul de muncă în mijlocul căruia tînărul 
își petrece viața, constituie un puternic factor 
educativ, o școală de educație. De aceea par
tidul și organizația noastră cere utemiștilor 
să fie exemple pentru ceilalți tineri, o pildă 
de comportare morală demnă de calitatea lor 
de utemiști.

★
Bogate în conținutul de Idei, scrise într-un 

stil atrăgător, limpede, folosind exemple cc_- 
vingătoare, articolele reunite în culegere» 
„Despre morala comunistă" constituie o e:- 
tură deosebit de Instructivă, plină de ■ j*î- 
niinte prețioase. Tineretul nostru 
siguranță în această carte un crreOR. 
un bun sfetnic.



Cum treb
Cartoful este una din plantele de cultură 

care aduce cele mai multe foloase omului. 
El este un foarte bun aliment, avînd o va
loare nutritivă ridicată, u>n foarte bun furaj 
pentru hrana animalelor, și în sfîrșit consti
tuie o importantă materie primă pentru in
dustria spirtului, glucozei ș. a.

Pentru aceste foloase pe care cartoful ni 
le aduce, Hotărîre.a guvernului și partidului 
privitoare la .pregătirea și executarea la. timp 
și în bune condițiuni a lucrărilor agricole 
din primăvara anului 1954 trasează ca sar
cină extinderea culturii cartofului și i.n alte 
regiuni unde nu s-a cultivat pînă acum; și 
mai ales trasează sarcina ridicării producției 
la hectar.

Ca să putem obține recolte sporite de car
tofi la hectar, trebuiesc îmbunătățite muncile 
de cultivare a acestei plante. Printre măsu
rile de seamă în acest scop sînt cuprinse și 
pregătirea terenului și apb'cerea îngrășămin
telor. Cartofului îi place pămîntul lucrat 
adine, afinat, bogat în substanțe hrănitoare 
și potrivit de umed.

Aceste cerințe se pot ușop realiza în pă- 
mînturile care înainte au fost cultivate cu 
leguminoase (mazăre, fasole, măzăriche), 
pentru cartoful destinat hranei omului sau 
cu cereale de toamnă pentru cartoful desti
nat Industriei.

De îndată ce s-au recoltat plantele pre
mergătoare, pămîntul se dezmiriștește la a- 
dînclmea de circa 5 cm. Prin dezmiriștlt se 
creează la suprafața pămîntului un strat afi
nat, care nu lasă să se evaipore epa din a- 
dîncime, dar lasă să se înmagazineze cu ușu
rință apa din ploi. Semințele de buruieni ră
sar în terenul desmlriștit șl cînd locul a în
verzit, venim cu o arătură de 22—25 cm. și 
chiar mai adîncă. Această arătură se execută 
neapărat la cel mult 3 săptămînl de la dez- 
miriștit, chiar dacă locui nu a înverzit.

Arătura adîncă, se face cel mal bine cu 
plugul cu antetrup'ță șl numai în lipsa a- 
cestuia se face cu plugul obișnuit Pămîn- 
turile care pînă acum n-«« fost arate mai 
adînc de 15 centimetri nu se pot ara dintr-o 
dată la mal mult de 20 centimetri. Totuși 
fiindcă pentru cartof se cere o afînare mai 
adîncă. în acest caz vom ara la 20 centi
metri iar restul de încă 5—10 centimetri vom 
adinei arătura fără să întoarcem brazda la 
suprafață. Afînarea aceasta făcută pe fundui 
brazdei fără să întoarcem brazdă, se nu
mește subso'iaj și ea se face foarte bine cu 
plugurile care au o ghiară de scormonit.

Subsolaju! se face cu scopul de a înlătura 
..bătătura plugului" oferind astfel cartofilor 
un strat adine și afinat unde să se dezvolte 
tuberculul (cartofui propriu zis).

Arătura de toamnă se lasă în brazdă crudă 
peste iarnă. Apa din ploi și zăpadă este ușor 
reținută de arătură iar sub acțiunea înghețu
lui și dezghețului bulgării de pămînt ®e mă- 
zărează, adică se desfac in grăunciori și pă- 
mîntul se afinează.

Odată cu arătura de toamnă se îngroapă 
sub brazdă șl 20—30 tone de bălegar de 
grajd bine putrezit pentru fiecare hectar. Bă-

Voi însămînța cartofi în cuiburi așezate în pătrat
In comuna noastră cultivarea <0rMUH se 

face pe scară tot mai largă, datorită fap
tului că pămîntul este prieătic acestei cul
turi. Anul tretut mulți țărani muncitori de 
la noi au obținut recolte între 17.000—18.500 
kg. cartofi la hectar. Printre ei mă număr 
și eu. De pe suprafața de 43 ari însămînțată, 
am obținut peste 8000 kg.

Vreau să arăt aici felul în care mi-am 
pregătit eu sămînța și terenul și felul cum 
am muncit pentru a obține o recoltă cit mai 
bogată.

încă din toamnă eu m-am îngrijit de să- 
mința pe care trebuia s-o semăn in primă
vară. După ce am recoltat cartofii, am ales 
pe cei pentru consum deoparte, iar oe ce: 
pentru sâmînțâ de altă parte. Ir. timpul iernii 
m-am îngrijit sa nu prindă urne a - : să 
nu înghețe, iar pe cei stricați sau tăiați i-am 
folosit ca nutreț pentru porci

Parcela de pămînt pe cere urma să îrsă- 
mînțez :artofii am a es-o din timp ș: am 
împrăștiat pe ea 14 care de gunoi putrezit. 
Primăvara, imediat ce pămîntul s-a zvintat 
am arat-o adînc, astfel ca gunoiul să ră
mână sub brazdă. .Apoi am trecut peste ară
tură cu dosul grapei pentru a făr mița ?ă- 
mîntul și a menține umezeala. După cite.a 
săptămîni am mers din nou ș: am grățrat.

Spre un avînt al luptei tinerilor țărani 
din țările capitaliste

Intre 25 și 28 ianuarie a avut loc în Sue
dia. la Stockholm, sesiunea Comitetului Exe. 
cutiv al Federației Mondiale a Tineretului De
mocrat. La această sesiune Comitetul Exe
cutiv al F.M T D a luat hotărîri de mare Im
portanță în legătură cu apărarea drepturilor 
tineretului de la sate și îmbunătățirea condi
țiilor sale de trai.

Delegații Indiei, Indoneziei, Inanului, Li
banului, Africii de Sud, Republicii Chile, Bra
ziliei, Franței. Angliei, Austriei, Italiei și al 
altor zeci de țări au arătat in cuvîntările lor, 
adesea dramatice, că în ultimul timp în ace
ste țări condițiile de viață ale tineretului ță
rănesc s-au agravat foarte mult.

Dintre toate problemele — a declarat repre
zentantul tineretului indian — aceea a lipsei 
de pămînt este astăzi fără nici o îndoială, 
problema cea mai arzătoare — cauza exploa
tării inumane și a lipsurilor în care se zbat 
sute de mii de tineri și tinere,\ fii de mici 
proprietari, de muncitori agricoli, arendași 
și de mici fermieri.

Intr-adevăr, pentru fiul micului proprietar 
lipsa de pămînt înseamnă adesea șomajul per
manent care, în India, de pildă, lovește peste 
50 milioane de tineri sFindu-i să ducă o viață 
de vagabondaj și foamete. Din cauza lipsei 
de pămînt și a .mizeriei crunte a familiilor 
lor, în multe din satele Iranului fiii de ță
rani săraci sînt siliți de la frageda vîrstă 
de 7 sau 8 ani să ia drumul pribegiei.

Lipsa de pămînt și șomajul — au declarat 
reprezentanții Africii de Sud și ai Braziliei 
determină pe tineri să primească pentru un 
salariu de mizerie orice muncă, chiar dacă 
depășește puterile lor. In Iran, de pildă, un 
tinăr cioban care lucrează din zorii zilei șl 
pină la apusul soarelui, nu cîștigă decît 11 
cenți pe zi, adică 50 pe an, sumă echivalentă 
cu circa 60 kg. pline, 1 dolar și 80 cenți. La 
Bethal. în Africa de Sud, mai există țineri 
negri care, împinși de foame și mizerie, sem
nează contracte prin care se angajează de 
fapt să devină robi ai pămîntului; ei trebuie 
să lucreze tot timpul cu capul aplecat în jos 
și să sape pămîntul cu propriile tor mîin'. Li 
se scade din salariu pentru mîncare și dacă 
în timpul lucrului ei se ridică pentru cîteva 
clipe, sînt bătuți pînă la singe; în sfîrșit 
dacă disperarea îi, face să fugă, clini dresați 
sînt trimiși în urmărirea lor și odată prinși 
sînt ferecați în lanțuri

In Indonezia, micul fermier nu primește de. 
cît a șasea parte din echivalentul muncii sale. 
Din cauza lipsei de utilaj agrico1 și de vite 
de muncă, tinerii trebuie să tragă la plug și 
să muncească pămîntul cu m’inile ; după'’ ce 

uie pregătit 
cultura car 

legarul îngropat -sub brazdă mărește puterea 
pămîntului de a reține apa.

Primăvara, de îndată ce pămîntul s-a zvîn- 
tat și crestele brazdelor au început ,,să în
florească" se lucrează cu netezitoarei de lemn 
in cazul arăturii cu plugul cu antet,rupiță sau 
cu grapa obișnuită in cazul cînd arătura s-a 
făcut cu plugul obișnuit. Prin această lucrare 
se nivelează pămîntul, se micșorează evapo
rarea apei, se distruge scoarța formată la 
suprafață ș' se distrug și buruienile abia 
răsărite.

După această primă lucrare, pînă la plan
tatul cartofilor, terenul se menține curat de 
buruieni cu grapa, cu cultivatorul, prășitoarea 
sau extirpatoruil. Înainte de semănat, terenul 
se lucrează cu cultivatorul, prășitoarea, extir- 
patoru.1 sau ou plugul polibrăzdar fără cor
mane, aceasta pentru a nu se întoarce brazda 
șl a nu pierde apa din pămînt Ultima lu
crare se face la adîncimea de plantare.

Scopul lucrării este de a afîna pămîntul în 
vederea semănatului. După această lucrare 
sau chiar în același timp se grăpează. In re
giunile umede, cu păminturi grele, unde ză
pada din timpul iernii a bătătorit terenul 
arat, așa că nu se mal poate afîna cu culti
vatorul, pămîntul se ară în primăvară cu 
plugul obișnuit, fără cormană, la 8—12 cen. 
timetri adîncime.

Prin aceasta pămîntul 6e afinează, se în
călzește și se distrug buruienile.

Nenumărate sînt exemplele recoltelor mari 
de cartofi pe care țăranii muncitori colecti
viști, întovărășiți și cei cu gospodărt indi
viduale te-au obținut ap! ici nd recomandările 
a grom mimului. Astfel, țăranul muncitor Vass 
Adalbert din comuna Poiana, raionul Turda, 
regiunea Cluj, a obținut 48.800 kilograme 
cartofi la hectar. Printre principalele măsuri 
aplicate de el au fost: îngrășarea pămîntului 
cu bălegar și arătura de toamnă. Țăranul 
muncitor Vasile Munteanu din comuna Me- 
dieșul Aurit regiunea Baia Mare a obținut 
35.000 kilograme de cartofi la hectar, arînd 
locul toamna și dîod bălegar sub brazdă pri
măvara.

In cazul cînd. din diferite motive, nu s-a 
putut executa arătura de toamnă, aceasta se 
va face primăvara devreme, de îndată oe se 
poate intra cu plugul pe ogor Se eră cu plu
gul obișnuit la 18—20 centimetri și se gră
pează imediat Odată cu arătura de primă
vară se îngroapă sub brazdă bălegarul de 
grajd, circa 20 tom la hectar Bălegarul se 
cară de iama la capul locului și se împrăș
tie uniform pe teren cu 1—2 zile înainte de 
arat. ,

Cercetările oamenilor de știință și expe
riența colhoznicilor din U.R.S.S., au arătat 
că îngrășămintele sporesc mult recolta de 
cartofi.

In afară de bălegarul de grajd bine fer
mentat. care am văzut că se dă toamna sau 
primăvara sub brazdă, cartofului ii plac ș: 
îngrășămintele minerale.

Experiențele făcute de Institutul de Cerce
tări Agronomice al R.P.R. au arătat că la 
noi cefe mal potrivite cantități de îngrășă
minte minerale sînt 100—150 kg. superfos-

•rr dat cu caMtvartaraî ț: apot terăș! cu 
grapa Io arma acestor Intrări pânintx era 
bme fârîmitat și nivelat

Am trecut apoi ia formarea rtncurilor cu 
ajutorul plugului. Cartofii i-am însâmtr.țaj 
în cuiburi (cite 1—2, după măr»me> La dis
tanțe mal maci unul de altul pentru a se 
putea dezvolta :r voie. După ce i-am acoperit 
am dat din nou cu tăvălugul peste ogor. Peste 
trei săptămîni, cînd cartofii trebuiau să ră
sară am observat că după ploaie pâtnîr.tjil 
prinsese pe deas-^xa o pojghiță tastată A 
doua zi mi-am pregătit o grapă ra crltn 
mici șl am g-ărat locul semănat ca cartofi 
încă odată. In fe'ul acesta. pe lingă fap’zî 
că grăpînd pămîntul. pojghiță de deasarra 
se fărâmițase, dând astfel posibil1 tace car
tofilor să răsară, am distrus ș: barele-! * 
crude care înceruserâ deja să se xeascâ.

Peste puțin twnp cartofi: răsâ'seri ș-mi 
era mai mare dragul să-1 privesc. M -am dat 
seama că e timpul prime: pragCe. Lacrsl 
aceștia l-am făcu’ imediat Praștia 'a stă la 
timp înseamnă mult pentru cartofi Arc acut 
prima praștia cu prășitoarea ș; arc. ime
diat cu sapa pentru a curați locul de buruieni. 
Ducă două zile am mei dat odată p- e ron
duri cu prășitoarea.

Bruno Bernini
Președinte al Federației Mondiale 

a Tineretului Democrat

și-au lucrat pămîntul ei stat sil;ți să facă 
corvezi șl să slujească în mod gratuit pro
prietarului.

Tinerii țărani din țările vest europene d*jc 
de asemeni o viață chinuită. In Germania oc
cidentală, de pildă, 63 la sută din tineri mun
citori agricoli sînt p>ătiț: sub salar ui nor
mal ; un tînăr țăran după 12—14 ore de mun. 
că, nu cîștigă pe lună nizi măcar suma .nece
sară pentru cumpărarea une: perechi de 
ghete.

Dezastruoase sînt consecințele aceste: si
tuații de mizerie, șomaj și persecuții .neînce
tate la care sînt supuși cei mai mulți tineri 
țărani din țările robite capitalului Tubercu
loza, trahoma (boală de ochi), bolile conta
gioase și altele din cele mai necruțătoare 'o- 
vesc în fiece an sute de copii, de tineri și 
adesea populația unor regiuni întregi.

„In țara noastră — a spus reprezentantul 
tineretului italian — sînt sate unde pînă la 
50 la sută din numărul tinerilor sînt atinși 
de tuberculoză și care nu primesc nici îmi fel 
de asistență medicală".

Pe lîngă problema pămîntului și a asigu
rării posibilităților de muncă, trebuie să ne 
ocupăm de o a doua problemă nu mai puțin 
gravă și urgentă — după cum a subliniat 
Comitetul Executiv al F.M.T.D. — proble.na 
educației tineretului de la sate.

Folosirea muncii copiilor, care în Germa
nia occidentală, de pildă afectează astăzi 
400.000 băieți și fete; mizeria și costul ridicat 
el cărților și caietelor; învățămîntul care a- 
desea se predă într-o limbă străină cum ar 
fi de exemplu in majoritatea țărilor coloniale; 
depărtarea dintre sate și școli care adesea 
este de 10—15 km., toate acestea constituie 
piedici în calea accesului în învățămîntul ele
mentar pentru masele largi ale tinerilor 
țărani.

Lipsa de material didactic, creditele extrem 
de mici alocate de guvernele capitaliste, cree- 
ză condiții prielnice creșterii analfabetismu
lui, care în numeroase regiuni cuprinde aproa. 
pe totalitatea tineretului țărănesc In Brazilia,, 
ca și în multe arie țări din America Latină 
și colonii, analfabetismul atinge la țară un 
procent de 85—95 la sută. In Algeria, toate 
localitățile cu mai puțin de 10.000 locuitori 
nu au școală și chiar în Franța, unde se vor
bește de supraaglomerarea claselor și clase 

pămîntul 
to f'ului
fat, 100—200 kg. sare potasică, 150—200 kg. 
azotat de amoniu la ha. Sarea potasică poate 
fi înlocuită cu cenușă 500-700 kg. la hec
tar; aceste îngrășăminte se dau prin îni- 
prăștiere înainte de arat.

Gospodăriile care au îngrășăminte puține, 
pentru a le economisi, nu ie vor împrăștia 
pe teren înainte de arătură, ci le vor da di
rect la cuib în timpul plantării.

Se pun: un pumn (300—400 grame) băle
gar sau compost, o lingură cu vîrf (20 grame) 
de cenușă, o lingură de superfosfaf și 1—2 
lingurițe de azotat de amoniu. Azotatul de 
amoniu se poate da jumătate la plantat și 
jumătate înainte de înflorit (el nu se dă 
toamna). Pot fi folosite cu succes ca ingră- 
șămînt orice resurse din pospodărie ca: corn, 
post de frunze, gunoi de păsări etc.

îngrășămintele ce se dau la cuib, se vor 
amesteca bine cu pămîntul și numai după 
aceea se vor planta cartofi;.

in timpul vegetației putem ajuta creșterea 
și dezvoltarea cartofi.lo,, prin îngrășăminte 
supl'mentare. în special azotat de amoniu 
și must de bălegar. Aceste îngrășăminte se 
îngroapă bine în pămînt înainte de înflorit, 
și nu mai tîrziu, pentru că altfel întîrzie coa
cerea. Se dă la hectar 80—150 kilograme azo
tat de amoniu iar mustul de bălegar se în
jumătățește cu apă, și din acest amestec se 
dă cei puțin 10.000 litri la hectar.

Ca îngrășămînt suplimentar se pot da și 
sărurile potasice șl superfosfa-iul în canti
tățile arătate mai sus. Ele se dau în timpul 
vegetației numai atunci cînd nu s-au dat în 
timpul aratuiu sau la planta-ea în cuib, sau 
și atunci dacă plantele nu cresc așa cum ne 
aștentăm noi Se împrăștie înainte de prășit 
și apoi prin această lucrare se amestecă cu 
păm:nt. Se mai pot îngropa intr-un șanț la 
mijlocul spațiului dintre rînduri. sau mai a- 
proape de cuib.

Cartofii se plantează cînd pămîntul are 
cam 7 grade. Se plantează în cuiburi așezate 
în pătrat la distanța de 60'60 cm.

Plantatul în cuiburi așezate în pătrat, mă
rește mult recolta. Cuiburile fiind așezate 
uniform, se permite hrănirea uniformă pen
tru toate plantele, o aerisire mal bună, ier 
lumina soarelui pătrunde mai bine Ia plante 
Mecanizarea lucrărilor de întreținere este 
mult ușurată prin aceasta, făcîndu-se eco
nomi- însemnate de brațe de lucru, tocmai 
în perioada cînd muncile sînt în toi.

Adîncimea de plantare este diferită. In 
regiunile umede cu pâmînturi grele și argi- 
loase. se plantează le 8—10 cm. adîncime. iar 
în regiunre secetoase se plantează la 12—15 
cm. adîncime

In aceste regiuni secetoase cartoful nu se 
mușuroiește șl nici nu se rărițeeză ș: de 
aceea se îngroapă ma: adînc

Aplicînd metodele avansate de lucru pe 
care știința sovietică și experiența colhozni
cilor ni le pun la îndemină, țărani: muncitor: 
vor obține recolte sporite de cartofi, care 
vor aduce foloase Însemnate atît lor cît și 
economiei țării.

Ing GH MIHALCA

CJnd tr-a- dus <a a dosi p*aț«t prirrte 
cartofi crescre an M de o.ăa sălbatic. ceea 
ce st-a •'ăcut st-! sa: prășesc tacă odată «c 
waș ••oarea și ca sapa Atunci a— boCărtt ca 
pînă la aitxna prășii să ma: da: odată 
de două ori cu prășitoarea. :eea ce ar* ș: tă
cut. Ultima prașilă am făcut-o de asenu» la 
timp.

Muncind ‘r felul acesta, toamrw n»-am bu
curat de o recortâ bogată de cartof: Am pre
dat stat: ai cota obligatorie. o parte ara rfa- 
dot șt tni-arc oprit și pentru aevocle casei o 
cartrtaie îndestulătoare.

Areas ta ir ani acesta să ooț n o reootă 
Ș: »ai urare de cartofi. Hotar rea part ta rid 
ș guvern; Ini *-a fiăor să --teteg și mai 
limpets că nume*, cultivarea oupi -egulile 
agrotehnice a cartoful:: poate să dea recolte 
îmbelșugate. Am să mă bizui și ma mult 
pe siatarile agr-montlior și tehnicienilor a- 
gricoii deoarece arul acesta vreau să taoâ- 
rt rțez tartofii in cuiburi așezate :n pătrat. 
Sr: sigur că recolta va fi și mai mare ca 
aceea din toamna trecută.

NAPAR TRAIAN
țăran muncitor cu gospodărie indi

viduală din comuna Codlea, 
regiunea Stalin

urne® a :r>d cîte 80—100 e-evi, nu este greu 
sa descoperi semnele prevestitoare ale une> 
re e : - in masă a analfabetismului La țară.

In ceea ce privește învățămîntul tehnic și 
profesional, situația nu este deloc mai bună. 
Acest învățămînt este de fapt inexistent în 
țările coloniale și cu totul insuficient dez- 
voltet acolo unde există în lumea capitalului. 
Es:e explicabii de ce au sint folosite la țară 
metodele științifice de lucru, î.n stare să ri
dice ntvelul muncii omului și să mărească 
productivitatea pămîntului. In țări ca Anglia 
sau rrența, ucenicia este concepută mai cu- 
rtnd.ca un mijloc de exploata.r^ cruntă a tine, 
retu'.ui. decît ca o datorie socială pentru for
marea miini: de lucru calificate și pentru in
troducerea in agricultură a tehnicii și 
științei.

Ș: mai alarmante — după cum au subli
niat reprezentanții a numeroase țări capita
liste, dependente și coloniale — sînt proble
me.e culturii, sportului etc. In multe regiuni 
ru-ale, majoritatea tineretului nu are de fapt 
n:c: o posibilitate de a dezvolta asemenea ac
tivități.

La aceste probleme, vii și imediate, se 
adaogă represiunile brutale împotriva tutu
ror celor care vor să dobândească o viață 
mai omenească, împotriva acelora care luptă 
pentru egalitate. Există țări, ca în Africa de 
Sud, unde populația de culoare neagră este 
si tă să trăiască Izolată în „rezerve" fără 
n:ci o posibilitate de a ieși din ele, amenin
ța; de arestare și pedeapsa muncii forțate.

Libertățile sindicale și politice, aproape 
Inexistente in țările coloniale, sînt îngrădite 
la maximum chiar și în țările mai dezvoltate, 
ceea ce face pentru tineretul țărănesc aproa
pe imposibilă exercitarea dreptului de a dis
cuta propriile sale probleme, de a se uni ș! 
lupta pentru drepturile sale legitime.

Pină și dreptul de vot, adesea recunoscut 
de lege, nu există în realitate în majorita
tea țărilor robite capitalului deoarece este 
acordat îndeobște acelora care știu să scrie 
șt să citească, iar tineretul țărănesc este (in 
mare porte) analfabet.

Toate acestea, mizeria, lipsa învățămîntu- 
lui și a drepturilor tinerilor de la sate, sint 
adesea însoțite și de lipsa celor mai elemen
tare condițiuni de trai; tinerii țărani n-au 
unde locui, n-au unde bea apă, sint lipsiți de 
lumină electrică etc. Nu numai în India și 
în Africa de Sud, dar și în țări pretinse ci
vilizate ca Spania și Italia, sute de mii de 
familii trăiesc în peșteri și cocioabe, la un 
loc cu animalele, în ceile mal îngrozitoare 
condițiuni de promiscuitate și de murdărie.

In preajma bătăliei
Isar Petru nu-i poet dar aceasta nu-1 im- 

piedică să scrie poezii. Nimic nou, cum s-ar 
zice, mal sînt și alții.

Ceea ce deosebește însă eroul liric al Iul 
Isar Petru de al s.ltora, este modestia. Eroul 
in discuție, cunoscindu-și valoarea reală, 
nu pretinde neapărat onoarea tiparului ci 
se declară deplin mulțumit cu caligrafia 
aproximativă a gazetei de perete (ca să 
precizăm a gazetei de perete a S.M.T.-ului 
Spatărești, din comuna Fîntîna Mare, raionul 
Fălticeni).

De asemeni, spre deosebire de alții, eroul 
liric a! lui Isar Peiru are o calificare pre
cisă : el. este tractorist. Recunoașteți că a- 
cesta-i un motiv întemeiat. în baza căruia, 
fără teamă de opinia criticii literare, Isar 
Petru își îngăduie să rimeze „bătălie" cu 
„bucurie" și „brăzdarul*- cu „planul".

Isar Petru își scrie producțiile poetice In
tr-un caiețel veșnic purtat In buzunarul pu
foaicei. In același caiețel găsești însemnate 
numărul de hantri pe care-i va ara in zilele 
a:estea și sarcinile lui de agitator. Chiar 
dacă nu-i al uinui poet, caiețelul lui Isar e 
plin de poezie. Poți zimbi îngăduitor citind 
versuri ca acestea :

„Iar primăvara ce-o vedem in prezent 
A pus pe agricultură un mare accent’.
Dacă Isar Petru nu poate cinta m versuri 

desăvîrșite primăvara, el este unul dintre 
sutele de mii de truditori care desăvirșesc 
primăvara, care o împlinesc și-o împodobesc 
cu frumusețea matură a brazdelor adine 
răscolite, care răspund mesajului gingaș ai 
întîiului ghiocel cu replica copleșitoare a 
semințelor aruncate pe ogoare.e largi, spre 
încolți re.

Versurile citate dintr-o poezie a tractoris
tului Isar Petru, eu avut un mare succes la 
Spatărești. lucru cu totul firesc. Gnd de dimi
neață pînă seara oamenii muncesc din răspu
teri, ca să ..puie accentul pe agricultură" în 
cinstea primăverii, asculți ou bunăvoință ce 
scrie despre asta tovarășul tău de muncă, 
cu care te-ai spetit montind tractorul și te-ai 
certat „la cuțite* pentru o cheie franceză.

Și primăvara bate la porțhe Spătăreștu- 
lul.

Pe coama de deal care domină bătrinul 
tîrg al Fălticenilor, curg în toete părțile pi
rîiașe, mincind și ce-a mai ramas din zăpada 
iernii trecute. Un vint călduț bate încăpățî
nat, svintind cimpiile și cost:șe.e. Toate 
fetele din S.M.T. au primit ghiocei, afară 
bine-nțeies de bucătăreasă cu care nu se îm
pacă nimeni.

Printre secnetiști au venit deja vestitori 
siguri ai primăverii. Intîi a ven:t tovarășul 
Avramescu de la Horod~iceni

— Mie. zice, să-mi daU brigada ici Ado- 
chiței.

— Alto nu-i bonă?
— Eu. zice. ■■ uitat «■: brifoda iul 

Adochițeî. Așa că Adocnișe; Gheo-rgise știe 
că va pieca ia colectiva din Hxodnîceni.

In altă rt ttotind prin nor, z eie aonplrte, 
a intrat pe poartă un ocn mk, pirpiriu șl 
arțăgos x Năcu Popa, președrttoe colectivei 
din Baia.

— Mit ■< 4a(i brigada de Cete!
— Iți plac ■■tale fetele?
— io» ptac!
Așa că feteie vor face primăvara pe apa 

Moldovei, la Baia și-a alte părti-
Adotrtțe Gter-rg-ie e b:ne-rțeles Hdul 

că i cunoaște tasea «n raăoa și-l oactă. Dlr 
cînd ta cînd se ridică de la bart-r ar. tefre 
c privire ta pre! tat (Ar fi an băiat framos 

j dacă ez șt-ar t&a frvorrtii Locrează a-tsrr 
! ia ajutorai altor te'igări de reparați Planul 

fota tad^lăf- fc îrtmer- ___
Seara «e aocra ca cei patru tractoriști a!

— Avem IQ3 de hantri Horodniceni, Roto- 
oânești. Rădașerti...

Fe.ele-și iac și ele socotelile.
Me aria Brăescu. aproape o fetiță după 

-'?■ sa-e si-a pus iocă din Iarnă K.D.-ul 
I ta ponei. Planul ei. de 15 hectare arătură și 
1110 hectare semănătură, a fost întors de zeci 

de ari pe față și pe dos. Acuma-i clar. Cind 
o a .-.ge ea la Baia—

Kb-î Insă toată lumea veselă în stațiune. 
De r Ida. tovarășul direc'or lonăscut Petru, 
se oleznește .nervos peste haina de piele. 
IAmtr« că vedeți există o Hotărîre a Coml- 
tetulu: Cerflral al Partidului și a Consiliu- 
l.! de Miniștri, conform cârei-a reparațiile 
trebuiau terminate la 15 martie. Sintem a- 
-trecuți de această dată, pămîntul se 
z _:s. contractele-s semnate, colectiviștii, 
v •■.arăș ții, țăranii rtmncitoci, cer tractoare 
și el mai are încă mașini pe butuci.

— Condiții obiective, tovarăși — ar zice 
el.

— N-am avut toate la îndemînă, piese, 
scuie, muncitori calificați și altele și altele.

Iată aspecte impresionante ale vieții tine
retului sătesc din țările capitaliste — așa cum 
au reieșit din diferitele cuvîntăd rostite ’a 
sesiunea Comitetului Executiv al F.M.T.D.

Gare sint cauzele acestei situații ? Ele sint 
multiple. In legătură cu aceasta, Comitetul 
Executiv al F.M.T.D. a considerat că una d’n 
cele mai grave și mai evidente cauze este 
pregătirea unui nou război de către cercurile 
agresive din S.U.A. și celelalte țări capita
liste

Cursa înarmărilor, cheltuielile militare, 
care adesea ating în Franța, în Germania 
occidentală ca și în alte țări înhămate la 
carul de război american 50—60 la sută și, 
ca în Statele Unite, chiar 80 la sută din bu
get. au ca rezultat pentru țărani creșterea și 
chiar dublarea impozitelor. In Franța, de pil
dă, impozitul direct pentru o familie de pa
tru persoane atinge astăzi 311.000 franci.

Politica războiului rece a dus, după cum 
se știe la încetarea legăturilor comerciale 
normale între diferite țări, La scăderea ex
portului și în consecință a producției, ceea 
ce numai pe plantațiile de cauciuc din In
donezia a provocat concedierea a peste 60.000 
de muncitori; această politică însoțită de 
orearea de baze militare a dus numai în Ger
mania occidentală la exproprierea a mii de 
mici proprietari.

In sfîrșit, cheltuielile enorme de război duc 
la reducerea tuturor cheltuielilor de pace, — 
pentru asistență socială, învățămînt, cons
trucția de locuințe, de canale de irigație, me. 
canizarea agriculturii etc.

Analizind situația actuală, Comitetul Exe
cutiv al F.M.T.D. a arătat ce repercusiuni 
binefăcătoare și ce perspective imediate de 
bună stare s-ar deschide pentru întreaga 
populație agricolă dacă s-ar produce o schim. 
bare în situația actuală de încordare inter
națională. încetarea cursei înarmărilor și re
ducerea cheltuielilor militare ar duce la re
ducerea impozitelor : revenirea la impozite 
minimale ar duce la acordarea de credite ță
rănimii și în special tinerilor țărani pentru 
a le permite să-șl creeze o gospodărie etc. 
Prin strîngerea unității tineretului lumii și 
prin acțiune comună cu toate forțele păcii — 
a subliniat Comitetul Executiv F.M.T.D. — 
va putea fi impusă o schimbare în actuala 
situație internațională, va fi posibilă înde
părtarea primejdiei unui nou război șl des
chiderea de noi perspective muncii pașnice 
și prieteniei între toate popoarele lumii.

lată de ce, propunerea tineretului 'talian 
adresată tinerilor țărani din toate țările, de 
toate opiniile politice și credințele religioase, 
în vederea convocării unei întîlniri interna- 
ționale a tineretului țărănesc are s> impor
tanță deosebită. Ea a avut un larg și puter
nic ecou în rîndurile tineretului lumii și mai

— Vin năsăriile călătoare, tovarășe direc- | 
tor lonăscut și zboară nepăsătoare peste j 
motivele dumitate „obiective". Se face pri- | 
măvară și pămîntul tînjește după mușcătura 
roditoare a fierului de plug. Iar mătăl-uțâ 
mai ai tractoare care zac. Mai descălecați 
de pe motivele obiective, tovarășe director. 
In campania agricolă se pleacă cu tractoare!

★

Acum, pentru cei de la Spatărești, sînt 
ultimele ceasuri înaintea marii încordări. 
Șiruri, șiruri, peste cîteva zi’.e, tractoarele 
vor ieși să atace. „Vor porni tancurile noas
tre" — sirie isar Petru.

In atelierul de reparații însă, unde lucruri
le ar trebui să meargă strună, oamenii calcă 
intr-un noroi tot atât de cleios ca și afară. 
(Pa-rcă-i mai curat la matale jn birou to
varășe Lonăscut).

Pentru asta însă, tractoriștii nu slăbesc 
ritmul muncii. E adevărat că sughiță cam 
des conducerea stațiunii, pomenită de bine 
din pricina „condițiunilor obiective" pe la 
diferite bancuri. Ba-s tractoriștii răi de gură!

Se-nvîrte printre ei -un bătrînel tare vorbă
reț, unul trimis de Combinatul forestier din 
Fălticeni:

— Măi, țîncilor. faceți și voi o ședință de 
producție să mai puneți lucrurile la punct.

Doi tractoriști s-apropie de el, făcînd cu 
ochiul tovarășilor lor.

— Ascultă, tovarășe dragă, da niște fier 
nu puteți 6ă ne da ți ?

— Fier ? Hm. Să vedem. Poate,
Și după o pauză : ,
— Vă dăm sigur.
— Da niște material lemnos ?
— Vă dau un deget și-mi trageți toată 

mina.
— Ce-i niște lemn la coșgogea combina

tul ? Plătim. Și nu-1 slăbesc o clipă. Ințefegi, 
ne trebuie-

— Vă dau și lemn, gata !
Bătrinul a fost întliul dintre cei trimiș de 

oraș la Spatărești, Un fel de „recunoaștere", 
cura își zice singur.

Apoi, pe drumul desfundat, ureînd dealul, 
s-a auzit un „ZIS* cu amîndouă diferenția 
lele cuplate In ..ZIS* un steag udat de la- 
povîța dimtoeț:: și dțlvg oameni cu șepci.

S?. ne* . tovarășL nu vi «e oare c-a devenit 
cu adevărat simbolic ,.ZIS‘‘-ul care străbate 
un drum de țară desfunda*., c-un steag roșu 
cițrva muncitori ?

Au coborât un tinerel slăbuț. Inginerul 
Coțocaru Minai, un bărbat voinic, negricios, 
stro-igaru! Petrov llarie. alt tînăr. grăsuț și 
roșcovan, tehnicianul Leonte Niculaie, au 
cobor-?, multi, trimișii fabricilor și uzinelor 
din Fălticeni, Piatra Neamț, Bacău.

Tractoriștii l-au primit cu stringed de 
mi n; șt vorte bur.e. Bine-nțeses nu i-a îm
piedicat să remarce cu zîmbete, ei între ei:

— Măi, al dracului îs de spălați ăștia. 
Și poatatoni la dungă...

Dar a doua zi. cînd din mîinile ăstor 
spâlăței au început să iasă piese, tractoriștii 
nu le-au mai strips mîinile festiv, ci i-au 
primit ca oe tovarăși dragi și apropiați.

La străvechiul strung, comunistul Petrov 
Harte a doved;t că se pot face de toate. Noul 
me-ra-.'c-șef. inginerul. Cojocaru, a pus în
dată chestiunea organizării raționate a 
muncii.

.Acum feciorii de pe apa Moidovei au de 
la cine învăța meseria în toate tainele ei. 
Seara in dormitor, trimișii orașului citesc 
te-’-jra agrotehnică. S-au angajat să lupte 

pentrn p’ine șt ei nu și-au călcat niciodată 
cavAntal.

De dimineață, prin noroaie. Intră pe 
poartă trimișii colectivelor, al întovărășirilor, 
ai țăranilor muncitori.

— La noi în cîteva zile se poete începe.
Isar Petru a adresat unui tovarăș al său 

o poezie care se încheie așa :
„Iar noaptea sub cerul plin de stele strălu

cind Departe să se audă motorul hirîind / 
Să știe toată țara c-aici, la Spătărești/ Și tu, 
Costică dragă, tractorul minuiești".

Curg clocotind pjraiele primăverii, minate 
de vînticelul călduț, flăcăii șl-au prins ghio
cei peste pufoaicele negre de ulei, zboară 
păsări de primăvară și nopțile sînt tot mai 
înstelate. Miroase a proaspăt, e umed afară, 
de pe dealul Spătăreștilor se lămurește-n 
zare apa Moldovei, pe unde va ara brigada 
de fete, se văd coastele dealurilor de la 
Rădășeni și Sămășeni, ale brigăzii lui Ado- 
chiței. Băieții-și pregătesc vagoanele dormi
toare și bibliotecile volante și se poate în- 
tîmpla ca, zilele acestea, tovarășul director 
să-și facă o autocritică serioasă.

EUGEN MANDRIC

Fălticeni, martie 1954.

ales în rîndurile tinerilor țărani care suportă 
jugul mizeriei și asupririi capitaliste.

Tineretul de la sate își intensifică tot mai 
mult lupta pentru cucerirea drepturilor sale. 
După cum au arătat în cuvîntările lor repre
zentanții a numeroase țări, tineretul a fost 
adesea animatorul cel mai hotărît al mari
lor lupte ale muncitorilor agricoli care s-au 
desfășurat în ultimii ani în Italia, Franța, 
India, Africa și America Latină.

In aceste lupte, tineretul dela sate a în
vățat să-și formuleze cu mai multă hotărîre 
propriile sale revendicări, să se unească și 
să atragă simpatia unor mase tot mai nu
meroase de tineret. In Italia, de pildă, ini
țiative și lupte sprijinite prin solidaritatea 
întregului tineret, eu fost desfășurate de ti
nerii țărani pentru cucerirea dreptului la 
muncă și la învățămîntul profesional; în 
Cuba au avut loc acțiuni și manifestații im
portante pentru a obține îmbunătățirea sala
riilor ; în India, tineretul a organizat nu
meroase manifestații împotriva șomajului și a 
mizeriei, pentru asistența socială și sanitară, 
pentru satisfacerea nevoilor privind învăță- 
mîntul, etc.

Tinerii mai înaintați de la sate au dus și 
duc o activitate culturală șl sportivă 
în rîndurile maselor largi de tineri țărani 
din țările capitaliste, In America Latină și 
în numeroase țări au luat ființă biblioteci, 
cercuri culturale, cursuri pentru analfabeți, 
grupări sportive și au fost organizate festi
valuri locale și naționale. Astfel în India, 
în Liban, în Iran, în Africa de Sud, în 
Franța, în Austria, în Italia numeroase au 
fost inițiativele desfășurate pentru ridicarea 
nivelului cultural și popularizarea sporturi
lor la sate.

In această acțiune măreață tinerii țărani 
au primit sprijinul tineretului muncitor și 
studențesc dela orașe. In Italia, Indonezia 
și alte țări au fost organizate subscripții, co
lecte de cărți și echipament sportiv, au fost 
formate brigăzi culturale, caravane de ti
neret etc., pentru a merge 1a sate și a ajuta 
pe tinerii țărani să-și clădească o viață mai 
bună. Solidaritatea și legăturile reciproce de 
frățească prietenie dintre sat și oraș se în
tăresc tot mai mult; ele dau un nou avînt 
și inspiră încredere întregii mișcări a tine
retului țărănesc.

Totuși ori cît de măreață ar fi, această 
mișcare este încă slabă în raport cu pro
blemele nerezolvate și în fața marilor sar
cini care-i stau în față. Tineretul de da sate 
nu activează încă strîns unit pentru reali
zarea năzuințelor sale.

Intîlnirea internațională a tineretului ță
rănesc poate și va trebui să reprezinte o 
puternică contribuție la învingerea tuturor 
acestor slăbiciuni.

Iată de ce, Federația Mondială a Tinere, 
tului Democrat, dîndu-și adeziunea la orga
nizarea acestei întîlniri, își fixează ca pri

--------------- -------------
Muncitorii tineri și vîrstnici de la fabri

ca Vitrometan-Mediaș se străduiesc să 
dea produse mai bune, mal Ieftine și mai 
frumoase.

In fotografie: utemistul Ion Comșa lu- 
crind la gravatul unor produse. Cu ajuto
rul metodei sovietice Ciutkih el reușește 
să dea zilnic produse numai de calitate 
superioară.

Noi filme artistice în premieră
Oamenii muncii din Capitală vor avea 

prilejul să vizioneze la sfîrșitul lui martie 
și în luna aprilie numeroase filme artistice 
care vor fi prezentate în premieră pe ecra
nele cinematografelor.

Filmul austriac în culori ,,Schubert", rea
lizat cu prilejul comemorării a 125 de ani 
de la moartea marelui compozitor, va rula 
inceplnd de la 29 martie la cinematografele 
„Patria1 și „înfrățirea între popoare". Fil
mul sovietic în culori „Pulberea argintie", 
după piesa dramaturgului A. Lacobson, va 
fi prezentat în prime’e zile ale lunii aprilie. 
In cursul aceleiași luni vor mai rula în pre
mieră filmele „Boier cu ori ce preț’’, film 
spectacol sovietic, filmul artistic german 
„Povestea micului cocoșat", filmul artistic 
englez „Nicholas Nickleby”, după romanul 
marelui scriitor Charles Dickens și filmul 
„Soldatul de oțel", o producție a cinemato
grafiei chineze.

De asemenea, spectatorii din Capitală vor 
mai putea viziona în premieră în luna ă; 
prilie. filmul sovietic „Maeștrii baletului 
rus", în care marii artiști Galina Ulanova, 
M. Plisețkaia, N. Dudinskaia și alții vor in
terpreta scene din baletele „Lacul lebedelor" 
de Ceaikovski, „Fîntîna din Bacciserai" șl 
„Flăcările Parisului” de Asafiev.

(Agerpres)

Informație
Ministerul InvățămîntuiLui educe la cunoș

tința celor interesați, că între 3—7 mai 1954 
se va ține concurs de admitere pentru ^ocu
parea locurilor la aspirantură la următoa
rele specialități:

Universitatea „C. I. Parhon"-București la 
specialitatea Teoria statului șl dreptului (as
pirantura cu frecvență).

Universitatea „Al. I. Cuza“-Iași la specia
litatea Bazele marxîsm-leninismuilui (aspi
rantura cu frecvență și aspirantura tără 
frecvență).

Universitatea „Victor Babeș“-Cluj la spe
cialitatea Bazele’ marxism-leninismului (as
pirantura cu frecvență și aspirantura fără 
frecvență).

înscrierile pentru concursul de admitere se 
pot face pînă la data de 25 aprilie a. c. la 
Instituțiile de învățămînt superior arătate 
mai sus.

mă sarcină fundamentală să unească și să 
ridice în cadrul unei puternice mișcări izvo- 
rîtă din fiecare căsuță, fermă și sat, pe toți 
tinerii și tinerele care muncesc și trăiesc la 
țară și vor să-și făurească un viitor mai 
bun.

Tinerii țărani din țările capitaliste, mun
citorii agricoli, fiii de mici proprietari, aren
dași și fermieri, doresc să aibă o muncă a- 
sigurată, un salariu demn, posibilitatea de 
a-și construi un cămin etc.

Alături de întredga populație agricolă, ti
nerii țărani luptă pentru pămînt, pentru înce
tarea rechiziționării păminturilor în scopul 
construirii de baze militare și restituirea a- 
celora care au fost confiscate, pentru 
construirea de locuințe, de drumuri, de 
apeducte, procurarea de îngrășăminte și de 
mașini agricole etc., pentru o politică de inde. 
pendență națională, de colaborare interna
țională și de pace. <

Tinerii din Uniunea Sovietică și din țările 
de democrație populară, eliberați de toate 
formele de opresiune socială, națională și 
rasială, sînt solidari cu năzuințele profunde 
ale tinerilor țărani din țările capitaliste; 
ei vor ca în pace și colaborare cu toate 
popoarele, să conținute construirea noii lor 
vieți de fericire și bunăstare.

In vederea realizării năzuințelor fierbinți 
ale tinerilor țărani din întreaga lume, dez- 
voltînd cele mai diferite inițiative, făcînd 
schimb de experiență, stabilind legături tot 
mai strînse de unitate și prietenie, tinerii 
de la sate din toate țările, susținuți activ de 
Federația Mondială a Tineretului Democrat, 
vor pregăti cu entuziasm Intîlnirea lor inter
națională.

F.M.T.D. este încredințată că Uniunea Ti
neretului Muncitor din Romînia și toți ti
nerii din Republica Populară Romînă, an
gajați în marea operă de dezvoltare a vie
ții noi la țară, nu vor precupeți niciun efort 
pentru a contribui la succesul Intîlnirii in
ternaționale a tinerilor dela Sate.

Tineretul romîn, care a știut să primească 
cu atîta cinste pe tinerii din lumea întreagă 
și care a adus o contribuție atît de mă
reață pentru a face din cel de al IV-lea Fes
tival iMondial al Tineretului cea mai fru
moasă inițiativă internațională a timpuri
lor noastre, va aduce de asemenea Intîlni- 
rii internaționale a tineretului țărănesc,, toată 
contribuția sa de entuziasm și de solidari
tate cu tineretul din toate țările lumii.

„Scîntsia tineretului0
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Declarația guvernului R.P. Bulgaria
SOFIA 27 (Agerpres). — Agenția Telegra

fică Bulgară transmite: La 26 martie, Gu
vernul Republicii Populare Bulgaria a dat 

publicității următoarea declarație:
Guvernul Republicii Populare Bulgaria a 

urmărit cu o deosebită atenție desfășurarea 
conferinței de la Beri n, deoarece el a acor
dat întotdeauna și continuă să acorde o mare 
importanță oricărei măsuri care poate duce 
1a micșorarea încordării internaționale și la 
întărirea păcii în întreaga lume-

Rezultatele obținute la conferința de la 
Berlin au arătat că prin tratat ve se poate 
ajunge la rezolvarea problemelor litigioase 
.nesoluționate. Poporul bulgar, ca și Guvernul 
Republicii Populare Bulgaria, aprobă acor
dul la care s-a ajuns la conferință în anu
mite probleme.

Conferința de la Berl'n a arătat că se 
poate obține rezolvarea problemei germane, 
precum și a problemei securității tn Europa 
legată de prima, ceea ce va contribui la 
micșorarea continuă a încordării Acest lu
cru este deosebit de necesar, întrucît în 
Germania occidentală elementele militariste 
și revanșarde ridică tot mai mult capul și pot 
periclita din nou pacea în Europa și în în
treaga lume. Poporul bulgar, care a plătit 
scump colaborarea guvernelor bulgare fas
ciste cu imperialiștii germani, vede limpede 
primejdia gravă generată de actuala situa
ție a Germaniei occidentale. Interesele lui 
ca și interesele tuturor popoarelor europene, 
Impun luarea de măsuri efective pentru pre- 
întîmp'narea evenimentelor care ar amenința 
în mod direct securitatea popoarelor din Eu
ropa.

Exprlmtnd năzuințele pașnice ale poporului 
bulgar. Guvernul Republicii Populare Bul
garia a sprijinit întotdeauna și va continua 
să sprijine toate măsurile oare au drept scop 
înlăturarea primejdiei refacerii militarismului 
și spiritului revanșard în partea apuseană a 
Germaniei. El este profund convins că pro
punerea Guvernului Sovietic referitoare la 
„Tratatul general european cu privire le ser 

< curitatea colectivă în Europa", corespunde 
intereselor naționale ale popoarelor europene. 
Acceptarea acestei propuneri ar înlătura tot
odată primejdia pe care o implică politica

dusă de unele cercuri urmărind constituirea 
In Europa a unor grupări de state îndreptate 
împotriva altor state.

Poporul bulgar are nevoie de o pace trai
nică pentru a continua și de acum înainte 
ou toate forțele opera de construire a socia

lismului. Acestor probleme le este subordo
nată și politica externă a Republicii Popu
lare Bulgaria, politică profund pașnică care 
pornește din însăși esența orîndu rii noastre 
democrat-populare.

Poporul bulgar a suferit In mod direct de 
pe urma cîtorva războaie dezlănțuite, după 
cum se știe, de politica de constituire a unor 
grupări agresive de state. După ce bulgaria 
a căzut de două ori sub dependența milita
rismului german agresiv, ectualmente ea este 
vital interesată în rezolvarea cit mal grab
nică a problemei germane prin crearea unui 
stat german unit, democrat și iubitor de 
pace. Acest lucru îl Impun interesele naționale 
ți securitatea tuturor popoarelor europene șl 
în primul rînd ale poporului german însuși.

încheierea „Tratatului general european cu 
privire la securitatea colectivă în Europa" 
ar constitui un pas hotărîtor spre rezolvarea 
acestei probleme Importante și spre micșora
rea încordării internaționale prin instaura
rea unei păci trainice șl stabilirea de le
gături comerciale între toate popoarele eu
ropene, precum și între popoarele din în
treaga lume.

Guvernu-I Republicii Populare Bulgaria con. 
slderă că încheierea „Tratatului general eu
ropean cu privire la securitatea colectivă tn 
Europa", oare a fo.st propus de guvernul So
vietic și la care, alături de celelalte țări eu
ropene vor participa și statele balcanice, 
va juca un rol hotărîtor tn opera de asigu
rare a păcii și securității în Balcani.

Poporul bulgar și Guvernul Republicii 
Populare Bulgaria sprijină fără rezerve pro
punerea Guvernului Sovietic refer toare la 
încheierea „Tratatului general european cu 
privire la securitatea colectivă tn Europa”.

Guvernul Republicii Populare Bulgaria va 
acorda tot sprijinul posibil înfăptuirii acestei 
propuneri și ar fi gata să participe la acest 
tratat.

Opinia publică braziliană 
cere legalizarea Partidului 

Comunist din Brazilia
MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — TASS 

transmite: Avocatul Clnval Palmeira a In
trodus In fața Tribunalului Suprem electoral 
din Brazilia o cerere cu privire la legaliza
rea Partidului Comunist din Brazilia șl la 
admiterea Iui la viitoarele alegeri din octom
brie a.c. Mișcarea pentru existența legală a 
Partidului Comunist din Brazilia a luat pro
porții. Potrivit relatărilor presei, pentru •ega
lizarea Partidului Comunist și admiterea iul 
la apropiatele alegeri se pronunță pături 
largi ale opiniei publice braziliene și oameni 
de diferite convingeri politice, printre care 
aproximativ 50 de senatori și deputațî din 
Congresul Federal al Braziliei, precum ș: 
sute de deputațî din adunările legiuitoare ale 
statelor, consilii municipale și numeroase or
ganizații obștești. Cererea aceasta se bucu
ră de sprijinul vicepreședintelui Brazvel. 
Cafefilho, a ministrului lucrărilor pr-'-ce 
Jose Americo, și a numeroase organe de ? ? 
să burgheze.

—•—
Miniștrii 

și-au
CAIRO 27 

mite : Ziarele
?'•- 
ge-

guvernului egiptean 
prezentat demisia 
(Agerpres). — TASS trans- 
relatează că toți miniștrii di"

guvernul egiptean, persoane civile, au 
zentat președintelui republicii egiptene, 
neralul Naghib, demisia lor colectivă.

„Z.îua Asiei"

Plenara
al

Comitetului Central 
Comsomolului

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS Laos, 
mite: A avut loc prima p'.erseră a Comitetuhil 
Cental al U.T.C.L din U.R.S.S, ales de 
Congresul al XH-lea al Comsomck’lui. Ple
nara a discutat problemele organizatorice.

Plenara a ales Biroul C. C. a! Comsomo- 
IuFjî In următoa-ee co-noone'T.ă: Ablova 
R. T.. Goriunov D P, Zalnjnii V. I. Kocema- 
sov V. I, Mașerov P. M, Ranohin A. A, Ro
mano. >ki S. K„ Semiceaslnil V. E„ Tuma
nova Z. P, HaMeev AL I, Șatunov G. P„ 
Șe-.-eli G. G„ Șelepin A. N.

Ca mem^ri-suplea-tț’ a: Bfattutal C C «I 
Com^orv-FRu! au fost aleși: Strlgnnov V. M„ 
Șamilov V. T.

Sesiunea

Cel de al V-lea Congres 
al Partidului muncitoresc-progresist din Canada

Plenara a ales pe Șelepln A. N. prim 
cretar el C.C. al Comsomolului. Secretari 
C.C. »I Comsomolului au fost aleși: Ablova 
R. T„ Zalujnîi V. L, Kocemasov V. L, Ra
pel-in A. A., Semiceastnîi V. E., Tumanova 
Z P.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS trans

mise: A avut loc ședința Comisiei Centrale 
■ie revizie a U.T.C.L. al U.R.S.S. alea-să de 
Congresul al Xil-lea al Comsomolului. Șe 
dina a discutat probleme organizatorice

Președinte al Comisiei Centrale de revizie 
a U.T.C.L. din U.R.S.S. a fost ales Vese
lov S. AL

Biroului Executiv al F. S. M
ATENA 27 (AgerprwL 

mite: In ședința d n 26 
Biroutai Execut ▼ al F.S-M., 
dezbaterile x ranortui prezent 
șen, secretar al F.S-H. ț>e tema 
tej rectinnășterea $! 
fundamentale ale apirir

— TASS trans- 
martle * «estonii 

, au continuat 
at de Llu Cian- 

- rr.-na „Lupta pen- 
rțicarea princip iior 

II drepturilor si>

dieste și pregătirile tn vederea zile de 1 
Mal** (punctul 2 de pe ordinea de zl).

La dezbateri au luat cuvîntul : Njno (In
donezia), Di Vittorio (Italia), Luîgl Grassi 
(Italia), Berezin (U.R.S.S.), Ala n Le Leap 
(Franța), Jourdain (Franța).

Puternic val de neliniște 
în rîndurile opiniei publice din Franța

Sute și mii de negri cad un de an 
pradă atrocltăfilor săvîrșite de trupele 
colonialiste britanice din Kenya. Sălbăti
cia colonialiștilor a uf uns plnă acolo in
cit unităfile militare staționate in Kenya 
fac pariuri Intre ele care batalion va îm
pușca mai mul fi negri.

Dacă colonialiștii tntllnesc pe străzi 
un negru îl Înșfacă și ll Urăsc la cel 
mai apropiat post de poliție așa cum 
este dus și tînărul din fotografia de mai 
sus.

PARIS 27 (Agerpres) — HotirTea bălți
lor comisari al celor trei prtert ocnde-taîe 
din Germania de a acroNa a-neidamenîeie ca 
caracter militar adnse const tațiel de la Boon 
a provocat n.i pnremic val de neliniște șl 
nemulțumire jn rgîdurtle opiate! puUke d:o 
Franța

Agenția France Presse anunță -i președ a. 
tele comisiei pentru afacer Ie exîeme t Adu
nării Naționale Franceze. Maytf. a adresat 
:n nistrului de externe Bidau't o scrisoare ta 
ca'e 'și exprimă aimirea țață de botărbea 
nalțiîor com sari oct dental . In scrisoarea 

sa. .'Aayer arată că guverml francez ar fi 
trebuit să țină seama de r-zer»-le manifes
tate de comi«la pentru afaceri e exfrrre ț» 
subliniază pericolul pe ca.» B prezL-.'i amen
damentele. a'jtoriz.nd reinarmarea Germaniei 
occ dental*

Presa franceză de orientările 
ferite își exprimă decenții față 
n»'!l'j«r comisari occidentali
Ziand .Combat" sablin axă cl cri trei 

-z'- coor =ar1 an astorizat frrrT «S-și ie- 
: - ~e szs^-r’i'z’ea d->n"clul m».' tzr la 
24 de ore după dîtlaraț a Franței că ea m>

w aproba amendamentele la constituția de la 
Boe.n atl timp cit Republica Federală nu va 
semna protocclurile suplimentare la tratatul 
de la Paris.

Este lin e-1e că revanșarzilor de la Bonn 
s-a ferit dinainte dreptul de a se înarma 

-rs: . —:ț ini di.it după ratificarea trata
ta lui de Ia Paris. „M:llt:ir;știi de Ia Bonn, 
--"ie »:ar-j! „LTiurnanite", vor putea reface 

ruchtul și include in el pe toți tinerii 
vestgermani care au împlinit vîrsta de 18 

li ■..t-ire.i . e misari occidentali
demască astfel minriuna răspindltă de pro
paganda „eurooeniștikir” care încearcă să 
prezinte comunitatea defensivă europeană 
Jrerr o garanție a securității noastre. Auto- 
rlz nJ -1 pe Franțois Poncr-t să semneze 
acest document. Bidau't și ceilalți conducă
tori al noștri ți-au asumat o grea răspun- 
dere. Bidau't a p'ocedat din nou ca și cum 
parlamentul francez s-a pronunțat pentru re- 
mititarizarea Germanici occidentale Or. a- 
ceasta nu s-a întimplat. Comisia pentru pro- 
b'en-.ee ,ex‘eme s-a pronunțat în mod cate- 

r — ".-va amendamentelor aduse cons,
tikiție; de la Bonn".

NEW DELHI 27 (Agerpres). — Chtne Nouă 
transmite: Consiliul păcii din întreaga I*.te 
a chemat poporul indian să sărbătocez* : 
ziua de 25 aprilie, ajunul deschideri- con
ferinței de la Geneva, ca „Ziua Asiei".

Toate corn tetele de luptă pentru oece ș 
organizațiile de masă din țară au fost in
vitate să colaboreze la organizarea 
mari mitinguri și demonstrații ki acei* 
zl- In cadrul acestor deinonstrațiL poporul 
indian tși va afirma dorința nestrămutată 
de a contribui Ia succesul conferinței de ia 
Geneva și la realizarea păcii in Asia.

Sprijinind apelul pentru sărbătorirea J5- 
lel Asiei", ziarul „Shanti Samahar". orgz- 
al Comitetului pentru apărarea păcii dl*. în
treaga Indie. a publicat un edi'orial -i ca'e 
arată că 'a Geneva se vor putea face oriaal 
pași pe calea stăvilirii forțelor râzl> 
p’.inîndu-se capăt războiului din A'f-zm < 
asigurîndu-se o pace adevărată kt Corcea

„Oameni: iubitori de pace din ir'---:- 
lume — scrie în înche ere ziarul — așteat 
cu nerăbdare viitoarea conferință de a Ge
neva".

cele ril di
ce botărfrea

Solemnitatea înmormîntârii 
poetului Emil Isac

Sîmbătă locuitorii Clujului au petrecut pe 
ultimul drum, pe poetul Emil Isac. In sala 
mare 0 Casei Universitarilor, unde a fost 
depus corpul neînsuflețit al poetului înainte 
de înmormîntare, se aflau depuse coroane 
de flori din partea Academiei RPR șl Uniu
nii Scriitorilor, din partea Comitetului re
gional Cluj al PMR, a sfaturilor populare 
regional șl orășenesc, șl a numeroase insti
tuții de cultură și artă.

La ora 5 după amiază a avut loc Inmor- 
mtntarea. Academicianul Emil Petrovicl, pre
ședintele Filialei Cluj a Academiei RPR, 
scriitorii Cicerone Teodorescu, din partea 
Uniunii Scriitorilor, Nagy Istvan, președin
tele Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, Geo 
Bogza, în numele secției de literatură a Aca
demiei RPR și Ion Brad, în numele tineri
lor scriitori, au adus un ultim omagiu poe
tului. In fața mormîntului au citit versuri 
poetul Aurel Rău — din ultimele lucrări ele 
poetului Emil Isac, iar Victor Tulbure — 
versuri închinate lui Emil Isac.

La solemnitatea înmormîntăril au luat 
parte reprezentanți ai . Comitetului regional 
Cluj al PMR, ai sfaturilor populare., acade
micieni, scriitori, oameni ai muncii, studenți 
și elevi.

liberal șl eon-abuzat atît de mult partidele 
servator".

Programul „trasează calea 
socialism". Atrăgînd atenția 
crize care se apropie, și ale cărei slmptome 
au șl început să se întrevadă, Buck a de
clarat că această criză ar putea fl preîntâm
pinată „dacă masele populare ar începe lupta 
și ar sili să se înfăptuiască toate măsurile 
necesare". Programul ' 
resc-progiesisf are drept 
primejdia depresiunii, a spus 
tradus în viață, el ar putea 
chidarea șomajului în masă 
rea puterii de cumpărare.

Alegerile federale precedente 
zolvat nici una din problemele fundamentale 
care stan în fața țării, e spus Buck. în pri
mul rînd pentru că nici un partid politic, eu 
excepția Partidului muncltoresc-progres'st. 
nu a pus aceste probleme în fața poponi’u;* 

„Toate celelalte partide, a spus Tim Back, 
eu sprijinit politica lui Sa nt Laurent, 
Utica unificării Canadei cu S.U.A.*.

In ședințele din d'jpă am:aza șl seara 
lei de 25 martie, delegații la Congres 
discutat raportul comitetului națonaL

■................ ................ ........... ...... —

Declarația Comitetului național 
al Partidului Comunist din S. U. A.

TORONTO 27 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 25 martie s-a deschis la Toronto 
cel de al V-lea Congres al Partidului mun
citoresc progresist din Canada. Potrivit co
municatului asupra lucrărilor congresului 
dat publicității, în prima ședință, raportul 
comitetului național al partidului a fost pre
zentat de Tim Buck, secretar generai! al 
partidului, care a fost ovaționat îndelung de 
către delegații sosiți la Congres din toate 
colțurile Canadei.

In comunicat se arată că noul program al 
partidului, prezentat de Buck, cheamă toate 
elementele democratice din rîndul poporului 
canadian să aleagă „o majoritate parlamen
tară care își va asuma obligația de a re
stabili independența Canadei". Această ma
joritate parlamentară, a declarat Buck, tre
buie să cuprindă pe „canadienii de toate 
convingerle politice șl religioase. Inclusiv 
unele elemente ale burgheziei, al căror pa
triotism este mal puternic decît setea de 
profituri". Aceste elemente „vor trebui să 'se 
alăture mișcării naționale democratice În
dreptată spre lichidarea dominației Statelor 
Unite în țara noastră". In acest fel „va fl 
desființat monopolul parlamentar de care au

Canadel 6 pre 
asupra adinei!

— • — Scurte știri

NEW YORK 27 (Ageripres).— TASS trans
mite: Comitetul national al Partidului comu
nist din S.U.A. a dat publicității o dec’a nație 
în care cheamă la desfășurarea unei largi

Partidului muncîto- 
6COp

el. Dacă ar fi 
să

Ș>

să înlăture

ducă la li
la menține-

nu au re

po-

zl-
au

mișcări pentru a nu se admite adoptarea pro
iectelor de lege ou privire la interzicerea 
Partidului Comunist, care urmează să fie 
examinate de către Congres.

„Adunarea prieteniei*
Astăzi, la Jelenia Gora. reprezenta-.’ 

tineretului din Republica Ponula-i Pi
lonă, Republica Cenoslacacă și Repxb .- 
ca Democrjtă Germană se intd-es.- - 
tr-o adunare a pheteniet. Vo*' rem Zjo .'*i 
din trei țări in care oamenii s.mpH, j:g- 
pini pe soarta lor. construiesc o r ață «OM 
o viață plină de bucurii. Tinerii ocepta 
se intilnesc pentru ci năzuințele lor tisă 
comune, pent.u că pe ei il insnftețe^e o- 
ceiași dircnțâ de pace, ace-ași ntdngere 
fermă cj p arȘlie rizhislsi poase «ă 
fie înlăturau.

In aceste zile, riau-a pbac iocrur- 
,-i să reiate odxmtn naaaă te rizits 
germană sab pm-z-mex' ewmor-
ne*. Adunarea de ia leime Gen r< • 
rita că tineri rss prdrmez ceiersierpoe p 
german lu-ti n bnrărire impnerizu orici- 
ror plana-i core urmă-eic tregi: -ea * 
nui nou răzbat 
arăta in «v«d deosebit < 
tineretului din Germam 
rința sa de a trăi in b 
tinerii din lumea intreai

La Jelenia Gara se ta mmjrsea cu 
toată tăria, hotirirea tinerilor po ' 
cehoslovaci și ge-mam de a-ți de 
toate forțele cauzei r^ai

t

vjniripal «1 orașului Karaci a 
ep’.e :n cinstea delegației 
ici aflafi In Pakistan la 
■L pr:marul orașului Karaci, 
„ a subliniat că schimbul de 
ile constituie un pas important 
irii de legături de prietenie 
<i U R.S.S. El a subliniat de 
r-ilatea schimbului de dele-

na:

."a «e S*ce s , 
«zi. /*- « 

înțelegere ca •

Cronica evenimentelor internaționale
In sprijinul luptei 

pentru o Germanie unită 
și democratică

Po'f’lca externă sovietică posedă o trăsă
tură ce ii este caracteristică : deplina con
secvență Uniunea Sovietică a vădit această 
consecvență cu o deosebită claritate in ati
tudinea față de problema germană. Viitorul 
Germaniei constituie o problemă vitală pen
tru Europa și tocmai de aceia oamenii sovie
tici i-au acordat o atenție cu totul specială. 
Uniunea Sovietică pornește în stabilirea po
ziției ei în ceea ce privește căile soluționării 
problemei germane dț la ideea respectării 
stricte a intereselor popoarelor europene și 
Inclusiv a'.e poporului german.

Conlerlnța de la Berlin a miniștrilor afa
cerilor externe ai celor patru puteri a sub
liniat cu vigoare fermitatea atitudinii sovie
tice față de soarta Germaniei. Atitudinea so
vietică s-a dovedit a fi singura corespunză
toare intereselor păcii și securității euro
pene, deoarece își propunea ca țel unill- 
cârea Germaniei pe baze democratice și nici
decum perpetuarea actualei scindări.

Declarația Guvernului Sovietic cu privire 
la relațiile dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Democrată Germană publicată eri in 
ziare subliniază năzuința Uniunii Sovietice 
„de a contribui la reglementarea problemei 
germane in conformitate cu interesele întă
ririi păcii șl asigurării unificării naționale a 
Germaniei pe baze democratice". Această 
declarație constituie un important document 
al politicii 
vingătoare 
vietice de 
ta tea să-și

Politica ___
occidentale, șl îndeosebi a celor din S.U.A., 
a făcut cu neputință real za rea unui acord 
privitor la reglementarea pn.biemei germa
ne. Puteri'e occidentale urmăresc remilitari- 
zarea Germaniei occidentale șl nu precupe. 
țese niciun efort atunci cînd este vorba de 
a împiedica punerea în primejdie a planu
rilor lor agresive.

Guvernul S U A. nu este Interesat în uni
ficarea Germaniei decît în măsura în care 
această înseamnă instaurarea puterii regimu
lui lui Adenauer in întreaga Germanie. Cum

externe sovietice, o n uă și con- 
mărturie a hotărîrii Uniunii So- 
a da poporului german posibili- 
ia soarta in propriile sale miinl. 

cercurilor diriguitoare din țările

Scîntela tineretului**
28 martie 1954
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însă acesta este un vîs de mult destrămat 
de realitatea potrivnică. Inspiratorii politicii 
americane refuză să accepte orice propunere 
care ar putea duce la unificarea Germanici 
pe baze democratice. Iată de ce toate propu
nerile sovietice, propuneri profund rezona
bile, privind ținerea de alegeri libere și în
cheierea unui Tratat de Pace cu Germania 
au fost respinse cu înverșunare.

in ciuda poziției pe care se situează cercu
rile occidentale, Uniunea Sovietică a socotit 
necesar să ia unele măsuri de transpunere 
în fapt a politicii sale în problema germană, 
măsuri ce-și au efectul față de Republica De
mocrată Germană. •

Declarația Guvernului Sovietic arată că 
încă de pe acum, adică înainte de unificarea 
Germaniei și de încheierea Tratatului de 
Pace, Uniunea Sovietică consideră necesar 
să întreprindă noi pași care să meargă în 
întîmpinarea Intereselor poporului german. 
Astfel, Uniunea Sovietică a hotărît să sta
bilească cu Republica Democrată Germană 
aceleași relații ca și cu celelalte state suve
rane. Aceasta înseamnă, după cum subli
niază declarația, că Republica Democrată 
Germană va fi liberă să rezolve după pro
pria sa înțelegere problemele el interne șl 
externe, inclusiv problemele relațiilor reci
proce cu Germania occidentală.

Republica Democrată Germană este un pu
ternic factor de pace în Inima Europei, este 
reazimul luptei poporului german pentru 
unitatea patriei sa'.e.

Uniunea Sovietică a luat de asemeni și 
alte măsuri menite să ducă la dezvoltarea 
Germaniei ca stat unitar și democratic. Ast
fel, supravegherea activității organelor de 
stat ale Republicii Democrate Germane care 
a fost exercitată pînă în prezent de Înaltul 
comisar al U.R.S.S. in Germania se desfiin
țează.

Staționarea temporară a trupelor sovietice 
pe teritoriu.! R D Germane este determinată 
de faptul că S.U.A . Anglia șl Franța au 
refuzat să accepte p'opunerea soviet că cu 
privire la retragerea simultană din Germania 
a tuturor trupelor puterilor de ocupație cu 
excepția unor contingente strict limitate. Tre
buie insă arătat că in urma tratativelor de la 
Moscova pe umerii populației R. D Germane 
nu apasă poveri, ca pe cei ai germanilor d:n 
partea apuseană a țării

Decarația Guvernului Sovietic cu privire 
la relațiile dintre Uniunea Sovietică șl Re
publica Democrată Germană a fost primită 
cu un uriaș interes de către masele 'argl ale 
poporului german. „Chiar și simpla citire a 
acestei declarații arată importanța ei extra
ordinară pentru poporul german, a declarat 
Erich Knorr, secretarul genera! al Uniunii

comfetelor țărănești de ajut - reciproc. Ea 
cuprinde măsuri de Importanță extremi care 
corespund pe deplin intereselor poporului 
german".

In lumina declarații Gu-.e~u’ul Sovlet!.- 
apare mai lîm">ede ca oricînd că „statutul d* 
ocupație" stabilit pentru Germania occiden
tală de căt'e S.U.A. Anglia - F-z-a re
prezintă o încălcare grosolana a drepturilor 
democratice cele mai elementare ale poporu
lui german și constituie o p:e'.:că p-'.ncipsli 
în ca'ea unificării Germaniei pe ixsze de
mocratice.

Popoarele Europei înțeleg primejdia re 
care o prezintă refacerea Wehrmacht-: A-', 
pentru pacea pe continentul nostru De aceei 
se o:>un oricăror planuri de renaștere a ir:l • 
țarismului german, indiferent dacă recele; 
pe care ele o poartă este „europeană* saj 
„atlantică".

Măsurile luate de Uniunea Sovietică pen
tru facilitarea unificării democratice a Ger. 
maniei se petrec in condițiile in care în Oc
cident se intensifică presiunile in vederea 
înjghebării „comunității defensive europene* 
Acțiunile americane, cărora li s-a adăogrț 
jocul dublu al guvernanților britanici, urmă
resc să Impună popoarelor Europei tratatele 
militariste de la Bonn șl Paris.

In aceste zile cind < amenil simpli din 
Europa privesc cu mal multă grijă ca ori
cînd viitorul lor, apare deosebit de limpede 
justețea politicii sovietice de asigurare a 
securității în Europa prin făurirea unei Ger
manii unite și democratice care să fie un 
factor de bună înțelegere între popoare.

Turneu organizat 
de impresari amerteahi 

cu actor german
__________ __________ i

Unii specialiști In artă dramatică pot a- 
firma că nu se poate găsi un loc mai ni
merit pentru începerea unui turneu ca 
na. Este doar bine cunoscut faptul că 
ticii greci au pus bazele teatrului, au 
capodopere care se urmăresc și azi cu 
lași interes ca pe vremea Spartei și a 
nei.

Alții, — mai puțin specialiști în cele ak 
artei dramatice, însă profesioniști ai poi ti 
cii ..de pe poziții de forță*—au ales de ase
meni Atena ca punctul de pornire al unui 
turneu, organizat de impresari americani și 
avind ca vedetă pe Konrad Adenauer, can
celarul de la Bonn

După Atena, turneu! a continuat la An 
kara șl apoi la Roma.

Ate- 
an- 
dat 

ace 
Aîe-

r--ț fi to'era'.e*. Premierul Indian a amintit 
că lui.a a căutat încă de acum șase ani. de 
c:nd a făcut primele demersuri pentru regl«- 
men^area aceste! probleme, să rezolve ches- 
■.'.: rca posesiunilor străine pe cale pașnică, 
«Iar că pînă acum nu s-a ajuns la nicio so
luție

■ Agenția clankaișlstă de presă anunță că 
toți prizonierii chinezi pe care americanii 
l-au trimis in Taiwan ia sfîrșitul lunii ia
nuarie. au fost siliți să se înroleze în trupele 
gomindaniste. In acest fel 14.000 de prizo
nieri chinezi răpiți de americani au fost 
transfo'mațl în carne de tun pentru aventu- 
'I e ră'bomîee ale Imperialiștilor din S.U.A.

■ Z arul „Peace News* sprijină părerea 
. e -i. io*t rep-ezentant ai Angliei In

< > N ( .cu privire Ia necesitatea admiterii 
Rep_ ... PupuKre Chineze în O.N.U. Ziarul 
cheamă guvernai englez „să ceară și să 
obț „i admite'ea in O.N.U. a reprezentanți
lor legali ai poporului chinez".

a Săptămânalul american „Sauk City 
Star* a inițiat în. rîndul locuitorilor din 
<■.' '. Wi- ns!n —al cărui reprezentant în 
senat es:e McCarthy — o campanie pentru 

gerea de semnături pe o petiție cerînd 
z- -rea mandatului său de senator. Potrivit 
legilor statului Wisconsin, anularea poate fi 

â prin semnăturile unui sfert din 
total a' alegatorilor. Chiar de la 

aces’ei campanii, petiția a fost

rrcxi». F» i": e EAi-.z-.e, anul c_’-
38 -Ae x auri ime nili'a'e. cane ee 
Mxnaa Neagră.

gssiția vextee-mană D.PA transmite
<■•*. Germaniei orride^tale.
it". Jețea n privire la modiDcărtle cu
- zftjîa- la «rr«t "sția de la Bxm 

—a Fraac^ Pres^ anaeîă că la 2G 
yrîmxl «ă'l^zra a! fsdlei Ntin. a

I tofr-gB Aore rasflt la localitatea Vnimăr 
a că străine dsa InJîa tocepn
rl a bnae agrcslane ele na mal semnată de peste 4.000 persoane.

»• <m*xs 
ridate ta

i A

ca

--------•

Campionatul mondial de șah

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 27 martie s-a jucat ce>a de a 6-a parti
dă a meciului pentru campionatul mondial 
de șah dintre marii maeștri M. Botvinnik și V. 
Smîslov. Partida s-a terminat cu remiză la 
mutarea 34. După 6 partide scorul meciului 
este de 4'/2 la 1 'h puncte, tn favoarea lui 
Botvinnik.

•--------

oo;

ni 
dar.

Toate aceste fapte la care L-eNi'e adăn- 
gatâ recenta Lncbee-e a pac" u turr^-oa- 
kistanez ca șl agitația din -mat'lor turci 
pentru crearea unui Hor agresiv :a Orientat' 
Mijlociu șt in Asia de sud-est. do eoeșc că 
imperialiștii americani acordă :n altima 
vreme o atenție sporită tarilor din _ sudul 
Europei și celor din Orientul Mijtarât și 
Apropiat. Se pure că utilitariștii americani 
socotesc aceste poziții mai sigure decit cele 
din vestul Europei. In planurile lor se pune 
un accent deosebit pe aceste țări dat Fiind și 
apropierea lor de Uniunea Sovietică și țările 
cu democrație populară, printre care și țara 
noastră.

Fanttil că turneul lui Adenauer este legat 
direct de planurile agresive americane in 
bazinul dunărean este dovedit și de intenții
le ace>t .ra de a cuprinde teritoriul austriac 
in cadrul proiectatei axe Washington — 
Bcnn — Ankara. Despre aceasta scrie des- 
dus corespondentul la Bonn al ziarului en
glez „Times* : ..Aci se arată — transmite 
corespondentul — că axa strategică Bonn- 

cj-re formarea căreia tinde Adenauer 
nu are mei un sens fără introducerea terito
riului Austriei*.

ț--t-.- montat de regizorii americani a 
f.nst de altfel foarte bine primit de Adenauer. 
Ei a văzut în aceasîa o posibilitate de a fi 
ce ' ' s și monopoliștilor vest-germani. A- 
ceștla luptă pentru a recuceri piețele tradițio
nale germane din Grecia și Turcia. De ase
meni nu s nt de neglijat pentru capitaliștii 
vest-germani nici posibilitățile de investiții 
!n Oriertul Apropiat și Mijlociu. Nu e d? 
mirare deci că turneul lui Adenauer a fost 
un "it cu neliniște de afaceriștii englezi 
care cunosc intenții e kruppilor de a resta
bili ..influența istorică" a Germaniei ti Bal
cani. Urmare Imediată a vizitei lui Adenauer 
în Grecia a fost concesionarea căt'e Krupp 
a expk’atării zăcămintelor de nichel din Pe- 
loponez.

Fcnte'e expuse dovedesc două aspecte 
principale.

In primul rînd faptul că milltariștîl ger
mani m: mai socotesc necesar să-și ascundă 

ile de a domina întreaga Europă, lo- 
și francezi. Azi 
Greciei. Turciei, 
vorbi șl despre 
au nevoie de 
a reface Wehr-

„Săptămîna muzicii maghiare"
La stațiile noastre de radio, Intre 29 

martie și 4 aprilie, se va desfășura „Săp
tămîna muzicii maghiare".

Săptămîna muzicii maghiare, core va a- 
vea loc în cadrul legăturilor de colaborare 
culturală dintre țara noastră și Republica 
Populară Ungară, va da audțtori'or noștri 
posibilitatea să asculte, alături de lucrări 
din repertoriul clasic, muzică populară, x>- 
manțe, muzică ușoară, din operete cit și 
unele din cele mai noi creații ale compozi
torilor maghiari.

(Agerpres)

Spectacole
Duminică 28 martie 1954

in ten.
vind in corxmrenții englezi 
ei s-orbesc despre dominarea 
Austriei. Spaniei, mîine vor 
Franța și Anglia. Acum ei 
„armata europeană* pentru 
macMuL

Dar de la dorință și pînă la înfăptuirea e: 
este o distanță uneori de netrecut. Tocmai 
— șl aceasta cel de a! do7 a aspect — re
vanșarzii germani și stăpfnli lor americani 
sint neliniștiți de frnpctrfrlrea pe care o 1n- 
t'rrpînă ..comunitatea defensivă europeană" 
din partea popoarelor. O expresie a acestei 
tr n'.ști e-te și turneul lui Adenauer la A- 
tena. Ankara ș: Roma. El încearcă astfel, 
cil d-e c'ț. să ridice prestigiul c.d.e. orin 
s">* —ul ar-rdat acestei comunități de Gre- 
cia șl Tu*cia. De asemeni Adenauer exerci
tă presiuni mai ales asupra Franței și chiar 
Ital - prin amenințarea de a forma un alt

D " popoarele Europei cunosc azi planul 
de a-1gurițe colectivă a securității propus 
de Uniunea Sovietică — phn opus politicii 
de scindare a Europei în blocuri. Crearea 
si--':' l i de asigurare colectivă a securi
tății «n Europa este singurul mijloc de îm
piedicare a reînvierii militarismului german. 
De aceea acest sistem este singurul care arc 
sprijinul popoarelor din întreaga Europă.

. EDGARD OBERST
SERGIU BRAND

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 
R-P.R. : Gianni Schicchi și recital de balet 
(ora 10.30), Rusalka (ora 19,30) ; Teatrul de 
Stat de Operetă • Culegătorii de stele (ora 
10.30), Casa cu trei fete (ora 19.30) ; Național 
,.l. L. Caragiale" (Studio) : Gaițele (ora 10), 
Ultima oră (ora 15), Viață nouă' (ora 19.30) ; 
Național „I L Caragiale" (Comedia) : Floa
rea purpurie (orele 10 și 15), Fiata fără zes
tre (ora 19) ; Municipal : 30 de arginți (ora 
10), Lumina de la Ulmi (ora 19.30) ; Tinere
tului : Inșir-te mărgărite (ora 10), Simeon Al- 
t>ac (orele 15 și 19 30) ; Studioul actorului de 
film „C. Nottara" : lașii-n carnaval (ora 20); 
Armatei (B-dul G ral Magheru) : Avarul (ora 
10). De partea cealaltă (ora 19.30) ; Armatei 
(Calea 13 Septembrie) : Vlalcu Vodă (orele 
! ' ș; 19) ; Muncitoresc C.F.R. (Giuleșt;) : 
Pr.-.ra din casă și Chirița în provincie (ora 
i u. S.irțitul escadrei (ora 19.30) ; Teatrul 
Evrccsc de Stat : Motive personale (or?!e 16 
și -M) : Ansamblul de estradă al R.P.R. : Fără 
mănuși (ora 10), ...Și llie face sport (ora 16), 
Concert de m-izică ușoară (ora 19.45).

CINEMATOGRAFE- Patria: Republica Popu
lară Romînă, Marinică , Republica: Un -pichet 
in munți . București : (Jn pichet în munți ; 
L C. Frimu. Înfrățirea între popoare : Sus
pine pe stradă ; Maxim Gorki : Matineu : Fil
me pentru cei mici; după amiază: Undele 
invizibile. Direcția Nowa-Huta, Lupta împo- 
tr.va turbă, ii, O poveste cu ursuleți: Elena 
Pavel : Nunta cu zestre ; Lumina : Un ciclu 
de filme sportive ; Timpuri Noi : Jurnal romî- 
nesc nr. 10, Jurnal sovietic nr. 2, Cu pumnul 
în masă. Magazinul fermecat ; Gh. Doja; O 
ș. - (soare pierdută ; Al. Popov : Un ciclu de 
filme pentru tineret ; 8 Martie. Femeia are 
cu-.intu!; Vasile Roaită : Revizorul; Cultural: 
Un ciclu de filme pentru tineret ; Grlvița : A- 
vangarda de sacrificiu ; C. David : Profesorul 
de dans ; Al. Sahia : Un ciclu dfe lilme pentru 

neret : Flacara Fiica regimentului ; llie 
Pintilie : CXamen: curajoși : 8 Mai : Aventură 
la castel ; Volga : Un ciclu de filme pentru 
tineret : Libertății : Lupta pentru viată : N 
Bălcescu : Colț alb ; 1 Mai : Balada Siberiei : 
Rahova: I n ciclu de filme pentru tineret ; 
Olga Bancic : Casa mult visată : T. Vladimi- 
rescu : Nu-i pace sub măslini; Arta: Copilă
rie fericită. Meciul de fotbal R.P. Ungară— 
Anglia, Pisoml neascultător ; Popular: Spre 
cer ; AL Eminescu : Preludiul gloriei ; Alio- 
rița : Un ciclu de filme pentru tineret ; Moși
lor : Pumnul de fier ; 23 August :. Africa, se
ria 2-a ; Donca Simo : Apărătorii pa*rle:', Cîn- 
tecui preriei ; Boleslaw Bierut : Marile spe
ranțe.
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