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Toți tinerii 
la startul crosului

A intrat In tradiția tineretului nostru 
ca odată cu primele zile de primăvară
— cîr.d pădurea-și schimbă mantia albă 
de zăpadă cu verdele frunzișului și cînd 
sportivul înlocuiește treningul cu tricoul
— să participe la Campionatul indivi
dual de cros „Să întîrrrpinăm 1 Mai“. An 
după an, crosul a pătruns tot mai adînc 
In masele largi ale tineretului și între
cerea sportivă în cinstea zilei de 1 Mai 
a strîns la startul probei sute de mii de 
tineri. In anul 1953 la crosul „Să în
tîmpinăm 1 Mai“ au luat parte șapte 
sute de mii de tineri.

Această importantă competiție de ma
să trebuie răspîndită și mai mult în rîn- 
durile tineretului. Trebuiesc atrași pe te
renul de sport cît mai mulți tineri din 
uzine, de pe ogoare, din școli și univer
sități. Fiecare tînăr — ș; mai ales cei ce 
au participat la una din edițiile anteri
oare — fiecare utemist, să fie prezent Ia 
startul crosului și în același timp să fie 
un propagandist și un agitator în' rîndu- 
rile tovarășilor săi de muncă. Fiecare or
ganizație de bază U.T.M. să acorde o 
atenție deosebită popularizării acestei 
competiții și mobilizării tinerilor pentru 
crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“.

Pe lingă o perfectă însușire a științei 
și tehnicii, pe lîngă voință și tenacitate, 
rezolvarea problemelor puse de sarcina 
construirii unei lumi noi, cere tineretului 
vigoare fizică, rezistență și agilitate. Cul
tura fizică și sportul au darul să dea tî- 
nărului tocmai aceste calități: vigoare, 
rezistență, agilitate. Este greu de crezut, 
însă, că un tînăr care n-a mai făcut ni
ciodată sport se va apuca așa, deodată, 
să ridice haltere, să joace rugbi sau să 
arur.ce discul. El trebuie atras la început 
spre sporturile mai simple, care nu cer o 
pregătire și cunoștințe vaste, care sînt 
accesibile oricui. Fără .îndoială crosul 
„Să întîmpinăm 1 Mai“ îndeplinește a- 
ceste condiții și este un bun prilej pen
tru a atrage în sport noi mase de tir.eri.

Foarte mulți tineri care, înainte de a 
lua parte la un cros, nici nu se gîndeau 
să facă sport, în urma participării la a- 
ceastă populară competiție au îndrăgit, 
au îmbrățișat o ramură de sport și as
tăzi fac parte din grupul sportivilor frun
tași. Emil Zatopek cși Vladimir Cazanțev 
au pornit de la cros. Maestrul Ilie Savel 
de asemenea a debutat în sport partici- 
pînd la un cros. Numeroși alți campioni 
și sportivi din lotul de atletism al R.P.R. 
numeroase elemente talentate, au fost 
descoperite datorită crosurilor.

Pătrunzînd larg în masele populare, 
crosul va scoate la iveală și anul acesta 
tinerele talente, sportivi și sportive cu 
posibilități și aptitudini serioase. Dintre 
tinerii aceștia, care astăzi pășesc timizi 
la startul crosului, se recrutează viitorii 
campioni și recordmani de mîine. In a- 
fară de aceasta, crosul este util pentru 
dezvoltarea condiției fizice. El este ne
cesar tuturor sportivilor care activează 
în oricare ramură de sport.

Pentru a asigura succesul crosului, e 
necesar să se acorde o deosebită atenție 
etapei I-a, întrucît aceasta este faza la 
care participă masele de tineret.

In regiunile Baia Mare, Oradea și 
Ploești, Comitetele regionale U.T.M. au 
înțeles acest lucru și au alcătuit din timp 
planul de acțiune. Pe asemenea, s-au luat 
măsuri ca acest plan și regulamentul 
crosului să fie cunoscute de toți utemiștii, 
din toate organizațiile de bază. Comite
tul orășănesc U.T.M. București a întoc
mit și el un plan, însă a întîrziat popu
larizarea sa în organizațiile de bază. 
Aceasta s-a făcut abia acum, cînd etapa 
I-a este în plină desfășurare. De aceea nu 
au mai putut fi folosite toate mijloacele 
de propagandă și agitație. Nu se văd 
mai nicăieri lozinci mobilizatoare, pa
nouri, afișe și nici măcar gazetele de pe
rete nu sînt folosite. La uzinele „Repu
blica" nici un articol de la gazeta de pe

rete nu vorbește și nu chiamă tineretul 
să participe la cros. La uzinele „Matyas 
Rakosi" există un articol la gazeta de 
perete și totuși nu toți tinerii cunosc lo
cul și data cînd vor alerga și nici cele
lalte amănunte în legătură cu crosul. 
Aici s-a uitat munca de lămurire directă, 
discuțiile de la om la om. Rezultatul a- 
cestor fapte este că mobilizarea tinere
tului se face în' preajma zilei prevăzute 
pentru alergare, și de aceea, în unele în
treprinderi din București, participarea la 
cros este încă slabă. Dintre cei 800 de 
tineri dela F.R.B., nu au luat startul de- 
cît 90. La „Republica" au participat doar 
130 de tineri din cei 500, cifră prevăzută.

Mai sînt puține zile pînă la încheierea 
etapei I-a. Comitetele regionale U.T.M. 
trebuie să grăbească instruirea activului 
și popularizarea regulamentului crosului, 
să controleze efectiv cum se face agita
ția și propaganda, să popularizeze pe 
scară largă inițiativele bune ivite și or
ganizațiile care au dobîndit succese în 
munca de mobilizare a tinerilor. Este 
important ca organizațiile de U.T.M. să 
se ocupe de mobilizarea tineretului. Ir. 
comune, în întreprinderi, și în uzine, în 
școli și în cămine, să fie folosite toate 
formele muncii de agitație ca lozinci, pa
nouri, gazetele de perete, stațiile de ra
dioamplificare, discuțiile de la om la om 
în scopul mobilizării la cros a unui număr 
cît mai mare de tineri. Programul de a- 
lergări să fie alcătuit din timp, ținîn- 
du-se seama de schimburile în care lu
crează tinerii.

Deosebită atenție trebuie dată, pregă
tirii tehnice. Tinerii care n-au mai prac
ticat niciodată atletismul se vor descu
raja ușor dacă vor fi puși să alerge 1500 
sau 3000 de metri fără nici o pregătire. 
Vor obosi repede, se vor epuiza și rezul
tatul va fi că vor abandona și crosul și 
sportul în general. Organismul lor tre
buie obișnuit cu eforturile, treptat, trep
tat. E nevoie să li se arate importanța 
antrenamentelor, cum să le facă, cum să 
se pregătească metodic, științific, gradat 
și să fie instruiți cum să-și dozeze for
țele în timpul întrecerii. Un rol impor
tant revine sportivilor fruntași. Sfaturile 
lor, în timpul antrenamentelor, pot ajuta 
mult începătorilor, în pregătirea lor teh
nică și aceasta va contribui la obținerea 
unor performanțe merituoase, la succesul 
competiției.

Campionatul R.P.R. de cros Individual 
„Să întîmpinăm 1 Mai“ se desfășoară 
într-o perioadă în care tinerii țărani mun
citori, tinerii tractoriști, alături de toți 
oamenii muncii de la sate luptă pen
tru reușita campaniei agricole de primă
vară, pentru creșterea producției agri
cole. Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“ — 
poate și trebuie să fie un mijloc de recre
are pentru toți acești tineri. Regulamentul 
de organizare (prima etapă se desfășoară 
pe colective sportive sau pe comune, iar 
a doua etapă în cadrul raionului respec
tiv) permite tineretului sătesc să partici
pe la oros, fără a întrerupe munca în tim
pul campaniei agricole. Organizațiile 
UTM de la sate trebuie să sprijine orga
nizarea crosurilor, iar acolo unde nu sînt 
colective sportive să le organizeze ele în- 
șile.

Crosul „Să întîmpinăm 1 Mal“ mar
chează începutul unui nou sezon spor
tiv, sezon în cursul căruia numeroși ti
neri din patria noastră se vor întrece pe 
terenul de sport sau vor lupta pentru 
obținerea insignei G.M.A. Nici unul din 
aceștia nu trebuie să piardă prilejul pe 
care-1 oferă crosul „Să întîmpinăm 1 
Mai", de a-și ridica măiestria sportivă 
sau de a-și trece normele complexului 
G.M.A.

Tineri și tinere, începeți de pe acum 
pregătirea voastră sportivă, participați 
ia cros în număr cît mai mare, pășiți cu 
încredere pe stadioane, întăriți-vă sănă
tatea prin sport!

CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE— 
CAUZA ÎNTREGULUI POPOR

Din munca noastră
Brigăzile de tractoriști din 

S.M.T.-ul nostru au ieșit pe te
ren cu începere din ziua de 22 
martie. Noi deservim gospodă
riile colective din satele Rasova, 
Peștera, Veteranu, Valea Dacilor 
șl altele. Toți tractoriștii din 
S.M.T. s-au angajat 6ă folo
sească la maximum ca păci‘a tea 
de lucru a mașinilor, să le în
grijească bine și să facă lucrări 
de bună calitate.

Eu fac parte din brigada TV-a 
Zilele care au trecut de cînd am 
ieșit pe teren le-am folosit din 
plin și am îndeplinit planul în 
întregime. S-au evidențiat to
varășii Emin Edlp, Amza Ilie și 
Mihai Alexandru, șeful brigăzii, 
care ne-a sprijinit și ne-a dat 
îndrumările necesare.

In flecare zl, după lucru, bri
gada noastră ține scurte cons
fătuiri în care ne spunem cu-

vtntul șl analizăm felul în care 
am lucrat.

Din aceste consfătuiri avem 
multe de învățat. Eu, de exem
plu, am învățat cum să fac în
toarcerile la cana! ogorului mic- 
șortnd astfel timpul mort. To
varășul Emin Edip a învățat să 
folosească just viteza de racru 
a tractoarelor pentru a obține 
rezultate mai bone. Tot tn ce
drul acestor consfătuiri noi am 
discutat șl chemarea la între
cere pentru titlul de cel ma: 
bun tractorist, lansată de trac
toristul, fruntaș Stănescu Vasile 
de la S.M.T Peciul Nou.

Cu această ocazie, ne-am an
gajat să îngrijim mașinile și să 
terminăm planul lucrărilor de 
primăvară cu 3 zile înainte de 
termen

T. PETRENCU 
tractorist la S-M.T. Remus 

Opreanu, regiunea Constanța

Voi folosi la maximum capacitatea de lucru 
a tractorului

De felul cum vom munci noi, 
tractoriștii din S.M.T.-uri, de
pinde în mare măsură sporirea 
producției agricole. Hotărîrea 
partidului și guvernului cu pri
vire la pregătirea și executarea 
la timp și în bune condiții a 
lucrărilor agricole din primă
vara anului 1954 am citit-o cu 
atenție de la primul și pînă la 
ultimul rînd împreună cu bri
gada ce o conduc Am discutat 
mult asupra felului cum vom 
munci în primăvara aceasta. 
Văzînd angajamentele tinerilor 
de la S.M.T. Pociul Nou, precum 
și chemat ea tractoristului Stă
nescu Vasile pentru obținerea ti
tlului de cel mai bun tractorist, 
ne-am propus, în primul rînd, 
să folosim la maximum capaci
tatea de lucru a tractoarelor, 
încă din anul trecut eu am în
ceput să folosesc cuplajele de 
mai multe semănăto-i la un 
tractor. Astfel, am reușit să ter
minăm In bune condiții șl la

timp muncile agricole la gospo
dăria colectivă „Elena Pavel“ 
din Aradul Nou.

Anul acesta întreaga brigadă 
va aplica metoda de cuplare a 
mai multor semănători la un 
tractor.

Pentru a aplica cu succes me
toda de ouplare trebuie să-ți 
faci din tractoj- prietenul cel 
mal apropiat. Dacă tractorul nu 
va fi îngrijit și alimentat la 
vreme, fără îndoială că va suferi 
defecțiuni și se va pierde timp.

Asemeni tuturor membrilor 
brigăzii eu mă angajez să cu
plez 3 semănători la un tractor 
pentru însămînțairea griului de 
primăvară. De asemenea, voi în
trebuința cuplaje de mai multe 
mașini la însămînțatul porumbu
lui în cuiburi așezate în pătrat

SPINEAN AUGUSTIN 
șeful brigăzii a 7-a de tractoriști 

S.M.T. Aradul Nou

Noi țărani muncitori întovărășiți

Țăranii muncitori cu gospo
dării individuale din raionul 
Bistrița, se conving și ei zi de 
zi de avantajele muncii unite pe 
întinderi mari do pămînt și cu 
mijloace mecanizate. De aceea 
numărul celor care pășesc pe 
calea muncii unite în gosDodării 
colective și în întovărășiri, creș
te mereu.

In ziua de 17 martie de pildă, 
un număr de peste 20 de familii 
de țărani cu gospodării mici și

mijlocii din satul Petriș comuna 
Satul Nou, regiunea Cluj, și-au 
format o întovărășire agricolă.

Printre primii care au înaintat 
cereri de înscriere în întovără
șire sînt membrii de partid Breș- 
felean Gh, Olari Alexandru și 
Timiș Gavrilâ, care au fost ur
mați de țăranii muncitori Abiaș 
Ion, Benderu Vasile și alți. ■

Corespondent 
IONEL TODORAN

Din nou pe tractor
BACAU (de la corespondentul nostru Beno 

Dumitrescu).
Muncitorii tineri șl virstnic: de la S-M.T. 

Ștefan ce! Mare din raionul Piatra-Neamț 
regiunea Bacău, se mtndresc pe buni drep- 
ta’e cu utemlsta Brinzei Augustina.

Brinzei Aagustina e fost fruntașă în bri
gada el de tractoriști tn muncile agrixxe din 
anul trecut Toți tovarășii din staționa țin 
notate felicitările De cere le-a primit ee în 
adunarea gecerală a colectiviștilor Jir Tupi- 
lați pe ale căror ogoare a muncit Ttnăra 
tractor istă a reușit să-țl ridice nivelul tetei- 
și profesional ș; a îngrijit tn condiții foarte 
bune tractoruL Ea a învățat mese-ia și pe 
fratele ei care este acum un tractorist fruntaș

Amil acesta Brinzei Augusttoa a primit o 
muncă administrativă tn cadrul S_M.T.-ulul. 
Văzînd greutățile provocate de către viscol 
muncilor de reparație e tractoarelor, precum 
și faptul că însămînțărtie vor trebui să se 
desfășoare Intr-un timp mult mai scurt, a 
cerut directorului stațiunii, 6ă-i îngăduie ca 
cel puțin tn primăvara aceasta, să munceas
că din nou pe tractor. Văzînd stăruința ei de 
a participa oa tractoriști la însămînțările de 
primăvară, directorul i-e aprobat cererea.

Utemista Brinzei Augustina a început să 
lucreze cu entuziasm in atelier pentru repe
rarea tractoarelor. Ea șl-a depășit zilnic nor
ma reușind să repare — de pildă — o chiu- 
lasă în 6 ore în loc de 8 ore cit era norma 
Acum ea se pregătește pentru însănwițări și 
face ultima revizie a tractorului ei. In tur’nd 
se va sui pe tractor și va trage brazde adinei 
pe ogoarele țăranilor muncitori care au în
cheiat contracte cu SM.T.-ul Ștefan cel Mare 
din raionul Piatra Neamț.

Delăsare și neglijență
în muncă la S.M.T. Lehliu
Datorită slabei munci de organizare și 

îndrumare, lucrările planificate anul trecut 
S.M.T.-ului Lehliu, regiunea București n-au 
fost îndeplinite în întregime. Colectiviștii, 
întovărășiții și țăranii muncitori cu gospo
dării individuale n-au fost mulțumiți de ca
litatea lucrărilor făcute de către acest S.M.T.

in loc să învețe din greșelile de anul tre
cut și să le înlăture, în stațiune mai trăiește 
încă delăsarea și neglijența. Pînă acum, 
S.M.T Lehliu, n-a reparat tractoarele și 
uneltele agricole decit în proporție de 20 
la sută, scuzîndu-se că nu le-au fost reparti
zate piese de schimb de către minister. A- 
gronomul șef al stațiunii se află tot timpul 
la minister, lăsînd treburile la voia întîmplă- 
rii. Agronomii de sectoare — ce de pildă 
tovarășii Toader loan și Blebee Vasile — în 
loc să meargă să facă contracte cu țăranii 
muncitori stau tot timpul în stațiune.

Organizatorul U.TM. dovedește și el lipsă 
totală de interes față de sarcinile stațiunii 
in campania de primăvară. Datorită negli
jenței conducerii stațiunii, sfatul S.M.T. care 
trebuia să se țină cu conducerile gospodării
lor colective și ale întovărășirilor agricole 
din raza S.M.T.-ului s-a aminat de 3 ori 
pentru că lipseau de la ședințe ori directorul, 
ori agronomul șef.

Această neglijență și delăsare în muncă 
a conducerii S.M T.-ului Lehliu trebuie 
curmată de urgență și să se treacă de grabă 
la grăbirea ritmului pregătirilor pentru în
ceperea muncilor agricole de primăvară.

Corespondent 
STAN TUDOR

Au terminat însămînțările 
din epoca intîia

ORAȘUL STALIN (De la cores
pondentul nostru Popa Gavril).

In raionul Sibiu, muncile a- 
gricole de primăvară se desfă
șoară fntr-un ritm tot mai vioi 
Zilnic pe ogoare se pot vedea la 
arături și insămînțări un numâ- 
tot mai mare de țărani munci
tori. Îndrumați de organizații'.* 
de partid și de sfaturile popula
re, ei reușesc să obțină succese 
tot mai mari. Astfel, pînă la 28 
martie toate gospodăriile de 
stat au terminat însămînțările 
din epoca I-a, iar gospodăriile 
colective le-au executat în pro
porție de 59,60 la sută.

Colectiviștii din comuna Șe-

limbăr, Lena Mică, Slimnic și 
Șura Mare au terminat In între
gime însămînțările din prima e- 
tapă, continuind muncile agri
cole pe suprafețele planificate 
pentru următoarele etape.

Exemplul muncitorilor din 
gospodăriile de stat și al colec
tiviștilor este urmat și de țăranii 
muncitori întovărășiți și de cei 
«fin sectorul individual care se 
găsesc de asemenea intr-un 
stadiu avansat cu insămânțările 
din prima etapă.

Fruntași pe raion la însămîn- 
țări, sînt țăranii muncitori din 
comunele Gura Rîului, Vurpîi, 
Săceie și altele.

Să f ie intensificate însămînțările

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru lancu Triîan),

Pmă în ziua de 26 martie în 
raionul Bujoru, regiunea Gala
ți, au fost arate 468 ha. și în- 
sămînțate cu orz, ovăz și mază
re 508 ha. In fruntea muncilor 
de arături și însămînțări sînt 
colectiviștii din raion. Pînă în 
seara zilei de 23 martie gospo
dăriile colective „21 Decembrie1* 
și „Gheorghe Doja“ din comuna 
Oasele au terminat de însămîn- 
țat mazărea și o parte din su
prafața cu orz. Im total ei au în- 
sămînțat 115 hectare și au arat 
70 hectare. La muncile de primă
vară, în frunte se află utemistul 
Gheorghiță Streașină conducă
tor de semănătoare, Mihai Cons
tantin și Angheluță Gheorghe. 
Exemplul colectiviștilor din co
muna Oasele este urmat și de 
țărani muncitori cu ’gospodării 
individuale. Tot pînă în seara 
zilei de 26 martie, țăranii mun
citori cu gospodării individuale 
au arat 109 ha. și însămînțat cu 
orz, ovăz și mazăre 70 ha.

Datorită muncii desfășurate 
de organizația de bază U.T.M. 
al cărei secretar este tovarășul 
Creșu Ion, tinerii de aici au reu
șit să obțină însemnate succese. 
Printre țăranii muncitori cu 
gospodării individuale care au 
terminat de însămînțat orzul și 
ovăzul sînt și utemiștii Dojbogă 
Gheorghe, Mihai Costică, Lupu 
Costică și alții.

Pe lîngă comunele care dau 
bătălia pentru executarea arătu
rilor și însămînțărilor de primă
vară, la timp, mai există locuri în 
care nici nu s-au început. Prin
tre acestea se numără și comu
nele Roșcani, Grăești și Tudor 
Vladimirescu. In comuna Tu
dor Vladimirescu de pildă, sînt 
toate posibilitățile pentru exe
cutarea arăturilor și însămînță
rilor, însă aceste posibilități nu 
sînt folosite de către țăranii

muncitori din comună deoarece 
comitetul executiv al sfatului 
popular comunal nu-i îndrumă 
să folosească timpul prielnic. 
Deși utemistul Stoian Petre, 
secretarul sfatului popular co
munal știe că terenul este svîn- 
tat și că s-ar putea ara și semă
na în cele mai bune con-dițiuni, 
treaba este aminată de azi pe 
mîine. Munca politică ce ar tre
bui să o desfășoare organizația 
de bază U.T.M. din comună al 
cărei secretar este tov. Roiniță 
Nicolae este slabă. Organizația 
de bază U.T.M. de aici nu are 
în planul de muncă nici o sar
cină privitoare la executarea 
muncilor de primăvară. De ase
menea, pînă în ziua de 26 mar
tie în această organizație de 
bază nu a fost prelucrată Hotă
rîrea partidului și guvernului cu 
privire la pregătirea și executa
rea la timp și în bune condiți- 
uni a lucrărilor agricole din pri
măvara anului 1954. Organiza
ția de bază U.T.M. din comună 
nu a fost sprijinită și îndruma
tă de tov. Calomen Constantin, 
activist al comitetului raional 
U.T.M. Bujoru. Deși a fost pe 
aici de curînd, el nu s-a intere
sat să cunoască temeinic și să 
îndrume munca acestei organi
zații de bază U.T.M. în vederea 
lucrărilor agricole de primă
vară.

Pentru buna reușită a mun
cilor de primăvară, trebuie folo
sit timpul prielnic și toate for
țele de muncă. Comitetele execu
tive ale sfaturilor populare și or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
comunele raionului Bujor în 
care nu au început încă însă- 
mînțările, să urmeze exemplul 
comunelor fruntașe și să ia toate 
măsurile pentru îndeplinirea cu 
succes a tuturor muncilor agri
cole de primăvară.

Utemistul Vasîle Roșea de la Atelierele C.F.R. Cluj desfășoară în întreprindere 
o activitate intensă la fel ca și in circum scripția unde este deputat De cînd a fost 
ales secretar al organizației de bază U.T.M., la el vin numeroși tineri care îi cer spri
jinul în cele mai diverse probleme.

lată-t pe tovarășul Vasile Roșea sfătulndu-se cu responsabilul brigăzii utemiste 
de frezori.

Sprijinind lupta pentru obținerea unor recolte bogate
In luptă 

pentru cît mai multe piese 
de schimb

— „Să dăm oît mal multe piese de schimb 
pentru tractoare, batoze și seceră‘oare peste 
plan". Cu această lozincă au pornit ute
miștii strungari Jagherman A., Mahrer I, 
Gavrilescu V., Vogel J., de la întreprinderea 
„21 Decembrie" din Rădăuți în lupta pentru 
a da tot mai multe piese peste plan.

In sectorul turnătorie al întreprinderii 
muncesc cu mult elan fruntașii în producție 
Zinraich P. și Breaban N. Ei lucrează la 
turnarea pieselor de schimb pentru trac
toare I.A.R., K.D. 35 șl Lanz. Printre alte 
piese, ei lucrează și mufe glisante, bucșe 
excentrice, brațe de regulator, flanșe, depă- 
sindu-și z’-lnic normele în proporție cu 
35—37 la sută.

La sectorul strungărie cu mult elan mun
cesc și membrii brigăzii utemiste nr. 4 con
dusă de Jagherman A. fruntaș în producție. 
Lucrînd la strunjirea axelor de ventilatoare 
pentru tractoare, la axele de pompe excen
trice, apoi la bucșele excentrice, piulițele de 
chiulase, robinetele de control etc. tinerii din 
această brigadă reușesc să depășească zil
nic norma cu 33—35 la sută, dînd totodată 
piese de bună calitate. Un ajutor prețios în 
munca lor îl primesc tinerii brigadieri de la 
șeful secției mecanice, tovarășul Lessing Ca
rol precum și de la responsabilul sectorului 
strungărie fruntașul în muncă, Olaru S.

Datorită ajutorului primit, au fost turnate 
și strunjite 2050 piese de schimb pentru 
S.M.T.-urile din regiunea Suceava dintre 
care 850 piese diferite pentru tractoare K.D. 
35, I.A.R. și Lanz, 1200 piese pentru seceră- 
toare și altele. In fiecare piesă lucrată de 
tineri este exprimată dragostea și entuzias
mul lor pentru a sprijini cu cît mai multe pie
se de schimb, buna desfășurare a muncitor 
agricole de primăvară.

Corespondent 
S. SONNTAG

Spre ogoare
Un șuerat de sirenă se auzi undeva în 

depărtare, și primul schimb -luă sfîrșit. Mun
citorii știau încotro să se îndrepte. Erau 
veseli și mulți își duceau prietenii la braț.

— Asta înseamnă adevărat noroc, măi 
Niță. De ce oare nu mi s-a aprobat să merg 
și eu cu tine? vorbi tînărul Magheru Du
mitru.

— N-am de unde să știu asta. Dar știu 
că nici aici în uzină nu este -mai puțin im
portant să muncești. I.C.A.R.-ul lucrează de 
mult timp piese de 6chimb pentru S.M.T.-uri 
Așa că nu mai fi -necăjit.

— întotdeauna tu...
— Ce eu ?... Eu îți voi scrie cîte lucrări 

am executat lunar, iar tu o să faci la fel. 
Această muncă te va interesa șl pe tine șl 
pe mine.

— Dar îmi promiți că-mi vei scrie ade
vărat? Adică așa... știi, fără să umili cifre
le.

Utemistul Niță începu să rîdă cu hohote.
— Hei, te -pomenești că vrei șl ștampila 

sfatului popular pe scrisoare, pentru a-ți 
confirma datele.

Fie și așa ! Dar... să te aștepți dinainte 
că ceva deosebit tot o să fie. Voi ajunge și 
acolo fruntaș 1

Tinerii nu avură timp să mai discute alte 
probleme, deoarece tovarășul Tudor Marin, 
președintele comitetului de întreprindere, 
deschise mitingul pentru sărbătorirea celor 
ce pleacă spre sate. Cu multă căldură a 
arătat tovarășul Neagu Cristea, din parte-a 
organizației de partid, sarcinile de seamă ce 
•trebuie să le ducă la îndeplinire cei care plea
că. pentru a ajuta și mai temeinic la strînge- 
rea alianței dintre muncitori și țăranii munci
tori.

— Disciplina de care ați dat dovadă în 
uzină — a arătat tovarășul director Aurel 
Arnold — v-a ajutat să munciți bine în uzină 
Să faceți același lucru și acolo.

Alături de mecanicul Bratioevici Vasile, 
alături de atîția alții, îmbujorat la față a 
luat cuvîntu.1 și tînărul Niță Dumitru, cunos- 
cutui rabotor fruntaș din secția mecanică.

— Eu — a spus el — voi merge la G.A.S. 
Andreșești. Acolo voi lucra numai piese de 
bună calitate. Acest angajament mi-1 iau 
față de voi, cei rămași în uzină. Și pentru 
a nu rămîne în urmă, voi ține legătura prin 
corespondență cu fruntașii îtn producție. Prin
tre alții, fiți siguri că și la Andreșești trimi
teți un om de nădejde.

— Nu vom rămîne nici noi în ur-mă — 
vorbi Caloi-a.nu Gheorghe. Piesele de schimb 
pe care le-am primit să le executăm pentru 
S.M.T. vor fi gata cu o zi mai devreme.

Pe de o -parte îi părea rău și lui Caloian-u, 
cît și celorlalți că acești tineri vor trebui 
să plece de aici. Insă gîndu-l că el merg 
să sprijine munca pentru obținerea recoltelor 
bogate îi făcură să se simtă mîndri. Aveau și 
ci oameni pe care îi crescuseră î-n meserie. De
altfel, știau sigur că nu-i vor face de rușine. 
De exemplu, Niță, cu luni în urmă a început 
să lucreze la piesele de schimb pentru se
mănători. Dar sudorii, turnătorii sau aju-s- 
torii nu au lucrat la aceste piese ? Unii au 
trecut acu-m cîteva zile prin ateliere, s-au 
interesat mai amănunțit cum trebuiesc lu
crate bolțurile de tractoare, tijele pentru se
mănători, contra greutățile sau resoartele. 
începuseră oamenii, să se intereseze de pie
sele ce le vor lucra șl ei.

După încheierea mitingului, pînă dincolo 
de -poartă urmară strî-ngeri de mîin-i însoțite 
de sfaturi sau urări de drum bun. Intr-ade
văr a fost o zi de sărbătoare.

★
Aburi calzi se ridicau deasupra ogoarelor. 

Doar ici colo se mai. zărea cîte un petec 
de zăpadă sdren-țuită. Cu fiecare cadență a 
roților trenului, tinerii simțeau că se apropie 
mai mult de locurile unde sînt așteptați.

Și deși cî-ntau și vorbeau cam gălăgioși 
despre lucruri mărunte, gîndurile lor se în
dreptau spre un singur loc: acolo unde 
începe bătălia pentru obținerea recoltelor 
bogate, acolo unde își vor aduce și ei partea 
de contribuție pentru sporirea producției 
agricole, pentru bunăstarea celor ce muncesc

ION TEOHARIDE

Ajutorul muncitorilor 
de la atelierele de automotoare- 

C.F.R. din Orașul Stalin
Rînd pe rîin-d, de la atelierele de automo

toare — CFR di-n Orașul StaJi-n au plecat 
în -luna martie în sprijinul celor ce muncesc 
în stațiuni de mașini și tractoare s-au gos
podării agricole de stat, 63 de motoare de 
tractor reparate. L.a reparațiile executate aici 
au fost folosite, pe lingă piesele de schimb 
trimise de bazele de -aprovizionare ale Minis
terului Agriculturii și Silviculturii și peste 
500 piese de schimb ca anticamere, ghid-u-ri 
pentru supape, supape de admisle și evacua
re, bojțuri pentru pistomaș și altele, pe care 
și le-au confecționat singuri. Totodată, cefe
riștii -au mai trimis oamenilor muncii de pe 
ogoarele regiunii Stalin aproape 1.200 piese 
de schim-b realizate de ei.

Pentru a ajunge la aceste rezultate, mun
citorii celor trei brigăzi conduse de menta- 
torii Gheorghe Inălbitor, fruntaș în între
cerea socialistă. Ion Suci-u și Florian Ar-deah 
au muncit cu mult elan la repararea motoa
relor de tractor. Pentru ca munca de mon
tare să meargă din plin, ei și-.au pregătit 
din vreme piesele de schimb necesare, ajus- 
tîndu-le atunci cînd era cazul.

In dorința lor de a sprijini cît mai mult pe 
cei care luptă pe ogoa-re pentru obținerea u- 
nei recolte bogate, muncitorii Atelierelor de 
automotoare-C.F.R. din Orașul Stalin au dat 
dovadă de multă, inițiativă. In zilele de vis
col, de pildă, cînd mașina de la S.M.T. 
Sighișoara nu putea veni pentru a ridica mo
toarele de tractor reparate, ei au încărcat 10 
bucăți într-un vagon și cu locomotiva atelie
relor le-au dus la stațiunea de mașini șl 
tractoare, aducînd spre a fi reparate alte 
trei motoare de tractor.

Acum, muncitorii Atelierelor de a-uto.mo- 
toare-C.F.R. Orașul Stalin dau bătălia pen
tru a termina într-un timp cît mai scurt re. 
pararea ultimelor motoare de tractor sosite,



Viaja U. T. M.

Comitetul U.TJA. nou 
de zahăr Bod regiunea a uuiunsin
într-o ședință desfășurarea învățămîntulul 
politic U.T.M. Această analiză, menită să 
ducă la îmbunătățirea activității cercului 
politic și a cursului seral din cadrul orga
nizației U.T.M., s-a dovedit a fi nesatisfă
cătoare.

In ședință s-a vorbit numai despre frec
vența slabă a elevilor la cercul și cursul 
seral fără a se aminti măcar de conținutul 
lecțiilor, și seminariilor. In acest sens au fost 
hotărîte unele măsuri. Acestea însă au rămas 

. pe hîrtie și frecvența elevilor la cercul po
litic pentru începători și la cursul seral con
tinuă să fie nemulțumitoare.

Iată cîteva exemple. La lecțiile din ziua 
de 8 martie, la cursul seral au venit 5 elevi 
dta 15. ba cercul politic pentru începători 
au venit tot 5 elevi din 17. Tovarășul 
Cletz Martin, de pildă,, z participat de la 
începutul anului trecut pînă în luna decem
brie la trei lecții, a lipsit o perioadă de 
timp și apoi iar a venit la lecțiile cercului. 
Tovarășul Juglea Vasile venise atunci pen
tru prima dată. Știa că face parte din cercii! 
politic pentru începători dar avusese pînă 
atunci și alte „treburi". Tovarășul PăcuLar 
Alexandru a venit de asemeni 
dată.

Ge a făcut comitetul U.T.M. 
nătățirea frecvenței elevilor ?

Membrii comitetului U.T.M. 
muncă politică temeinică cu fiecare elev în 
parte, n-a.u folosit gazeta de perete ȘÎ cari
caturile p-entru a-i mobiliza pe cursanți la 
cercurile politice. Fără îndoială că dacă ar 
fi existat preocupare și interes, frecvența la 
cercurile politice ar fi fost de la începutul 
anului bună, programul de lecții ar fl fost 
la zi și ca un rezultat al învățămîntului poli
tic, munca organizației U.T.M. s-ar fi ri
dicat la un nivel mai înalt.

Mult mai gravă este lipsa de preocupare 
a comitetului U.T.M. de la fabrica de zahăr 
Bod, pentru problemele de conținut ale în- 
vățămtatului politic.

Cum își duc activitatea propagandistul 
cercului politic pentru începători și cel al 
cursului seral tov. Filip Cornelia și Schuch- 
ster Frederich? De pui această întrebare tova
rășului Ianicek Emil, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. imediat începe să-i lau
de: „Sînt propagandiști buni, se pregătesc 
bine pentru lecții, la seminarli sînt discuții 
interesante..." D.ar de cîte ori a asistat se
cretarul la lecțiile lor? Foarte rar. Tov. Ia
nicek cunoaște munca propagandiștilor în 
mod superficial. Comitetul U.T.M. n-a ana
lizat niciodată lecțiile propagandiștilor pen
tru a vedea în ce măsură acestea sînt in
teresante. corespunzătoare din punct de 
vedere al conținutului, legate de munca 
și viața tinerilor, de evenimentele ce 
se petrec, în ce măsură aceste lecții e- 
jută pe cursanți să lichideze lipsurile loff 
și îi mobilizează la traducerea în fapte a 
hotărîrilor partidului și guvernului.

O lecție bine pregătită își va atinge 
scopul dacă va ajuta pe cursanți să-și În
sușească în mod creator cunoștințele ideolo
gice legate strîns de viața și lupta partidului 
nostru, de prob'emeie practice ale vieții. Pro

ales de la fabrica 
Stalin, a analizat

pehtru

pentru

n-au

prima

îrnbu-

dus o

pagandiștilor li se cere să cunoască pe elevii 
lor, să se intereseze de munca și viața lor 
și să se pregătească pentru lecții ținind sea
ma de laturile pozitive și negative ale pre
gătirii fiecărui cursant. In acest mod propa
gandiștii pot îrtlătura din lecțiile lor trata
rea „în general" a problemelor care fac ea 
lecțiile să fie rupte de viață, să fie formale.

In cadrul cercului politic pentru înce
pători și la cursul seral stat cursanți 
ca Fodoreanu Gh. și Pivașu Iile, 
munca de organizatori de grupe . ___
Activitatea lor este searbădă, ea se rezumă 
numai la mobilizări pentru diferite acțiuni, 
la abonamente .pentru ziare etc. Program de 
activitate nu au.

Stat puțini cursanții care citesc cărți de li
teratură. Utemiștil și tinerii oare frecventea
ză clubul fabricii — muiți dintre ei sînt fii 
cercurile politice — nu păstrează cu grijă 
bunurile obștești. De asemeni, utemiști ca 
Szabo Maria, Barta Arpad și alții nu duc 
nici o activitate în cadrul organizației de 
bază. Este clar că dacă lecțiile ar fi fost 
mai bine pregătite de către propagandiști 
aceasta l-ar fi i ' 
munca

Iată 
mitetul 
ținutul 
ei este să existe propagandist, indiferent dacă 
acesta este capabil sau nu să conducă cercul 
politic.

Pentru o perioadă de timp propagandista 
Filip Cornelia a primit din partea conduce
rii fabricii o muncă de răspundere pe teren. 
De asemeni a lipsit un timp și propagandis
tul Schiichster Frederich. In locul lor, comi
tetul U.T.M. a numit doi cursanți.

Pe drept cuvînt, se poete spune, că sînt 
buni utemiști tovarășii Stavăr Nicolae și 
Vdszi Atile. Ei au însă doar 14 ani. Nu cu
nosc îndeajuns viața și nu au încă pricepe
rea de a munci cu tinerii. Ei au ținut pentru 
prima dată lecțiile ta fața cursanților cer
curilor politice. Lor le place munca de pro
pagandist și ar dori să muncească în acea
stă direcție, dar n-au fost învățați și aju
tați cum trebuie să se pregătească

Iată de exemplu cum a fost predată în 
cercul politic pentru începători lecția a III-a 
cu tema : ,,23 August, ziua eliberării Romî- 
niei de către Armata Sovietică și a doborîrij 
dictaturii antonesciene de către ooporul mun
citor cundus de P.C.R. Ajutorul sovietic, che
zășia construirii ou succes a socialismului 
în patria noastră".

Tovarășul Voszi Atila și-a împărțit lecția 
în trei puncte principale. Fiecare din aces
te puncte a fost explicat pe scurt caraanțL 
lor într-un mod cu totu’ general. Lecția 
conținutul ei nu a arătat în ce constă superi
oritatea orinduirii socialiste asupra orindufrii 
capitaliste.

Nu s-a accentuat faptul că eliberarea 
Romîniei de către Armata Soviete:i a :n- 

i semnat nu numai eliberarea ne-tonală. dar 
a creat și condițiile pen'.ru zdr^ rea claselor 

! dominante — capitaliștii și moșieri — ceea cț
- a dat putința creării regimului de democra-
- ție populară — formă a dktetur:: pro’eta- 
1 rialului. In lecție nu s-a vwbrt nimic des- 
' Pre ajutorul politic, economic și oltorM.

și viata 
încă un
U.T.M. 
lecțiilor.

care an
U.T.M.

ajutat mult pe cursanți în 
lor.

fapt care dovedește ca co
reu esite preocupat de con- 
că principalul lucru pentru

acordat de către Uniunea Sovietică țării 
noastre, despre faptul că Uniunea Sovietică 
a scăpat țara noastră de urmările grele ele 
războiului șl secetei. Nu s-a vorbit despre a- 
cordurile economice încheiate cu Uniunea 
Sovietică, datorită cărora în țara noastră 
s-.au dezvoltat noi ramuri industriale, inexis
tente în trecut.

Tema lecției ar fi fost Interesantă pentru 
cursanți dacă ea ar fi fost legată cu exemple 
din viața și munca muncitorilor și tineretu
lui dim fabrică, atît din trecut, cî.nd ei mun
ceau pentru patroni, dt și după eliberarea 
țării noastre de către Armata Sovietică.

Se putea arăta la această lecție că fabrica 
de zahăr a devenit prin lupta oamenilor 
muncii conduși de partid, bunul întregului 
popor muncitor. Era bine de subliniat că 
munca lor în această fabrică, liberă de exploa
tare, a devenit o chestiune de cinste și 
onoare, că muiți dintre muncitorii tineri 
stat fruntași în producție și folosesc ajuto
rul prețios al oamenilor sovietici — metodele 
înaintate de muncă.

De asemeni se putea vorbi în cadrul lec
ției despre faptul că acolo un.de în trecut era 
cazinoul patronului, muncitorii și tineretul 
au astăzi clubul muncitoresc — cu bibliotecă 
frumoasă, înzestrată ou mii de volume, sală 
de lectură, de șah etic. Asemenea exemple 
și încă altele ar fi făcut ca lecția să fie 
bogată ta conținut, interesantă.

Lecția însă, pregătită superficial, prezen
tată în mod simplist, cu fraze generale și 
goale, nelegate de viață, nu a folosit aproape 
cu nimic cursanților cercului politic. Ea a 
fost citită pe nerăsuflate; cursanții nici n-au 
avut timp să noteze măcar scurtele explicații 
date de propagandist la punctele principale.

Acest mod de a pregăti și expune lecțiile 
nu reprezintă altceva dec.it urmarea activi
tății formale a comitetului U.T.M. în do
meniul învățămtatului politic. Comitetul 
organizației de bază are datoria să îmbiKiă- 
tățească în primul rînd conținutul lecțiilor șl. 
în același timp, să se preocupe și de munca 
organizatorică, asigurînd o bună frecvență, 
materiale de studiu pentru cursanți etc.

In locul celor doi tovarăși încă nepregă
tiți pentru o muncă de asemenea tasemnă- 
tate, comitetul U.T.M. are posibilitatea să 
asigure cadre de propagandiști dintre tova
rășii mai bine pregătiți din punct de vedere 
politic și ideologic, cu autoritate în fața 
cursanților, cu o mai mare experiență, care 
să țină lecții vii și interesante, să atragă 
pe tineri în însușirea cuooștințe'.or marx s:- 
leniniste.

Jn domeniul tavățămtatulu: politic comi
tetul l'-TM. n-a cerut sprijinul și ajutora! 
prețios el organizației de partid din fabrică 

• ceea ce ar fi putut ajuta la Ech darea Ijpso- 
i riîor existente.

La rindul lui instructorul cocnitetulai ra- 
i ional tov. Vcrnicu. rare ori parti: ~â a 
■ lecțiile și seminar-le cercurilor nu H*.r.i 
r comitetul organizației de Pază să ia —ă- 

frnăță- 
UT-M 
aterrit 
U-TM

Scrisoare către redacție

Uniunii Sovie- 
luat o serie de

multă Im- 
se produce 
pentru mi
so vietici.

Vești din ȚaraBucuria de a preda limba rusă
cu cel mult cinci greșeli de Socialismuluirezultat a putut fi atins după

Grija pentru om, 
pentru satisfacerea ne
voilor sale mereu cres- 
cînde stă în centrul a- 
tenției Guvernului So
vietic. Guvernul Sovie
tic și Partidul Comu
nist al 
tice au
măsuri pentru crește
rea producției de măr
furi de larg consum.

Tot mai 
brăcăminte 
in U.R.S.S. 
cil cetățeni

In fotognafie: la sec
ția de rochițe pentru 
copii a magazinului 
special de articole pen
tru copii din Moscova.

Regimul de democrație populară a asigu
rat tuturor minorităților naționale din 
R.P.R. învățămîntul în limba maternă. 
Astfel, pentru copiii oamenilor muncii de 
naționalitate sîrbă din Timișoara au fost 
creare Școala medie de 10 ani mixtă sîrbă, 
Școala pedagogică sirbă și Școaia medie e- 
grotehnică sîrbă.

Cadrele didactice care predau aici _ stat 
recrutate dintre absolvenții diferitelor făcui- 
tați, care cunosc limba sîrbă. și pot desfă
șura astfel o mai rodnică activitate printre 
elevii sirbi.

In anul 1952 am absolvit Institutul Pe
dagog c ^Mexim Gorki" și am fost numită 
profesoară de limba rusă ia Școala medie ce 
10 ani mixtă sirbă din Timișoara. Din pri
mele ore de curs am observat interesul și 
dragostea elevilor pentru limba și literatu
ra rusă. De atunci, principala mea preocu
pare a 'ost sâ dezvolt și mai mult acest sen- 
tt-r-enț pentru materia pe care o predau. Am 
epservzt că elevilor le place mult literatura 
y ara organizat In afara programului ore 
iprrialT de dezvokare a uorturii pe teme li
terare. Arifei am orelucrat două mari tente 
dt spre A S. Pușkln și V. Maiakovskx

DaCarttâ asemănări! diutre
Icră» sîrbă elerii ns 
•sari la ci'frea te original 
ia rusa. De aceee

"T!
■-etori. ca oe pildă 
..Așa s-a călit oțe’.: 

Gwdă* de Al 
ter"y» eterilor s- 
a»p-araeate ia re*

Bă ț! 
eu ta ți

le-am 
ooere

rnoa 
îoti-npină

a operelor in lim- 
recocnandat să ri
ale scriitorilor se
na*. de M. Gorki. 
N. Ostrov sld, .Ti
er și altele. După

asemenea 
ele sovietice 
pravda* și

* de
Fa*
a făcut de 
trie ș: aia.* 
xnc-săaia

tului și 
grafie.

Acest 
muncă stăruitoare asupra ortografiei 
dictări, controlarea caietelor, ore speciale 
pentru analiza greșelilor etc. In formarea 
deprinderii de a scrie corect am pornit de 
le principiul că baza studierii limbii o cons
tituie cunoașterea gramaticii.

La orele de gramatică țin seamă de parti
cularitățile limbii materne și adeseori fac 
paralele intre fenomenele lingvistice asemă
nătoare. Trebuie să subliniez câ dacă asemă
narea dintre limba rusă și limba sîrbă ușu
rează învățarea limbii ruse, sînt șl cazuri 
cind se ivesc dificultăți tocmai din cauza a- 
ceasta. îndeosebi ia pronunțarea cuvintelor 
cu forme «semănătoare și accent diferit, în 
pronunțarea consoanelor tari și moi etc.

In rticit elevii urmăresc cu mare atenție și 
interes lecțiile la care folosesc material di
dactic. mă străduiesc să am întotdeauna 
material didactic cit mai adecvat, bogat și 
variat. Astfel, la lecția „Pentru fericirea 
poporului* am avut un tablou cu aceiași 
remă. din revista Ogoniok; la lecția „Puș- 
kin in satul Mibailovsk* am adus în clasă 
tablou! pictorului iroplnin cu tema „Puș- 
kta in satul Miha ’ovsk" și operele comple
te ale Iui Pușkin.

Spr? s: -« tul anului 1953. un grup de e- 
levi mi-a făcut o propunere care m-a bucu
rat nespus de mult. Ei au luat hotărârea să 
rea o serbare numai în limba rusă și au ce
rut sprijinul meu. Munca depusă timp de 
două luni pentru pregătirea Simposionului cu 
tema „Poezia sovietică" a dovedit odată în 
olus dragostea și admirația pe care o au e- 
terit sirbi pentru frumoasele poezii, cîntece 
și da.tsuri ale poporului sovietic. Străduin
ța cit ?- a fost răs?lă:ită din plin. Serba
rea s-a leant de mare succes.„Nu

De multe ori membrii coopera'vei Bo_- 
șl-au pus întrebarea: ,,unde-or fi alimentele 
șl produsele ce au sosit ieri în magazin ?" 
Faptele au arătat care este adevărul și tot 
ele au dat răspuns întrebării. La această 
cooperativă muiți salarlați vtad mărfuri e 
în mod ilegal rudelor, prietenilor și chiar 
celor din conducerea cooperativei Bold.

Și iată cum. In luna februarie a sosit la 
secția „Alimentara" halva, rahat, orez, pește 
și alte produse. Gestionarul Ccma.n Cor.;: 
tin, cum a terminat de descărcat marfa a 
tras obloanele, a închis magazinul. Lucrul 
acesta s-a imtîmplat într-o sîmbătă d-jpă a- 
miază. Duminică, magazinul a fost închis. 
Luni de dimineață, știindu-se că e venit mar
fă proaspătă, cooperatorii au mers să-și 
cumpere cele trebuincioase. Cind intrau în

Studioul actorului de film „G. Notla-a'*, 
înscrie pe răbojul succeselor sate, un nou 
spectacol interesant, emoționant.

Piesa în 4 acte de I. Popov, „Familia" este 
Inspirată din viața familiei lui V. I. Lenin șl 
redă artistic fapte reale din viață, așa cum 
eu fost culese din do:umen:e’.c sr -r: », 
mărturiile rudelor și prietenilor apropteț:.

O primă latură interesantă e piesei o cons
tituie însăși zugrăvirea perioade copilărie: 
și adolescenței marelui geniu al omemr:;.

In al doilea' rînd ea are o foarte accen’-jetă 
latură pedagogică, care-1 face pe specta’ să 
tragă puternice concluzii pe linia explicării 
cauzelor care duc la apariția unor asemenea 
oameni cum au fost Vladimir Ultenov și fram 
lui. Aceștia nu se ivesc datorită intimplărli. 
unui proces spontan și nici unei simple eredi
tăți, ci ta urma îmbinării unui întreg com
plex de condițiuni da'te, cu care cei doi pă
rinți Maria Alexandrovna Ulianova și lila 
Nicolaevici Ulianov, au influențat, au dirijat 
cu o rară străduință și fierbinte dragoste, rea
lizarea „frontului unit" al părinților — cum 
le plăcea lor să spună — în slujba „frontului 
unit" al familiei. Volodia Ulianov avea de
osebite capacități de gindire, dar multe din 
virtuțile lui le găsești și în persoana celor
lalți frați și surori, a lui Sașa, a Aniei. Oliei, 
a lui Dmitri și Maniașa, despre care știm 
din piesă și din alte scrieri că n-au fost nu
mai cinstiți, buni, corecți și foarte uniți ta 
familie, ci au fost oameni cu perspective largi 
de viață, că alături șl Împreună cu Lenin și 
mama lor au activat, unii din ei sacrificîndu. 
șl viața, pentru ma.rea cauză socială In care 
credeau.

Piesa redă între altele un minunat exemplu 
de influențare reciprocă a fenomenelor în via
ța sufletească a individului. Mă refer la sal
tul moral pe care îl realizează mama. Pină la 
un punct ea avea ca singur ideal creșterea 
copiilor în cultul cinstei, al dragostei față de 
oameni, al demnității, al cunoașterii și îndră- 
girii valorilor artistice cele mai autentice. 
Datorită copiilor de a căror educație ea insăși 
s-a .îngrijit, ajunge la un moment dat pe o 
'poziție mult avansată, de luptă activă. 
Acest lucru reiese din scena ta oare 
cei doi profesori — Gorski și Cernenco — în 
numele „înaltei" tor misiuni de pedagogi, vin 
să-l intimideze pe Vladimi- și să-l facă să 
renunțe la poziția profund morală și umană 
de pe care a apărat dreptul la învățătură al 
cetățeanului pe care regimul țarist îl soco
tea „minoritar", ciwașu’ Ogorodnicov. La 
amenințarea acestora, că Vladimir va fl dat 
afară din iiceu și probabil din societatea „ono
rabilă", dacă nu cere scuze directorului și

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 31 martie 1954

Mărfuri multe și felurite
Satul Bolșoi-Viass din regiunea Penza se 

află la o distanță de 30 de km- de cea mai 
apropiată linie ferată. Cu toate acestea, în 
zilele de sărbătoare, drumurile ce duc spre 
sat stat pline de mașini: colhoznicii vin să 
facă cumpărături de la magazinul universal 
din Bolșoi-Viass.

încăperile magazinului sînt pline de măr
furi destinate populației: de la ceasurile de 
mînă, ciorapii de mătase „Rapron“ și sti
cluțele de parfum care sînt căutate îndeosebi 
de tinerele colhoznice, .pînă la mașini 
cusut, instrumente muzicale, mobilă.

O zi de duminică...
Tînara colhoznică Valentina Grișlna 

colhozul „Zarea comunizma", deputată 
Sovietul Regional, a cumpărat o mașină de 
cusut, cărți și caiete pentru sora sa 
mică, Nina. Sora mijlocie, Tania, care 
căsătorit de curînd, a venit împreună cu 
țul său să cumpere mobilă pentru noua 
locuință,

T. Dergunova, șeiă de echipă fruntașă 
colhozul „Raganovici" a ales o pereche 
ghetu-țe pentru băețașul ei. Ea și-a cumpă
rat material de rochie, iar soțul i-« luat 
un dar — o armonică.

Numai in decursul anului 1953, în Uniu
nea Sovietică s-au deschis aproximativ 
6000 de magazine. S-a mărit considerabil re
țeaua magazinelor din așezările muncite- 
reștl și localitățile rurale.

Anul 1954 prevede o creștere și mai in
tensă a numărului magazinelor în Uniunea 
Sovietică. In decursul acestui an volumul 
construcțiilor capitale destinate pentru co
rner. va crește mai mult de două ori- In 
toată Lniunea So-ietlcă se vor construi 2300 
magazine noi, printre care o serie de ma
gazine universale.

Zilnic se deschid în Uniunea Sovietică 
noi magazine cu felurite produse de larg con
sum necesare populației Odată cu ridicarea 
nivelului de trai, cresc și cerințele oameni
lor muncii.

De curînd, în orașul Erevan, capitala R.S.S. 
Armenia, s-a deschis un mare magazin cu 
obiecte de artă. Aci se pot cumpăra tablouri, 
sculpturi, opere ale artei 
nul este întotdeauna plin 
care cercetează cu atenție 
Oamenii muncii cumpără 
rilor sovietici din Armenia, reproduceri ale 
tablourilor pictorilor ruși și armeni. Zilnic, 
magazinul primește noi comenzi prin care 
se cer lucrări de sculptură și pictură.
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Cronica dramatică

CONSTANTIN SUARANDESCU

Ni zc’ -f «tot ete-.» care absolvind școala 
Si armted tedemmJ mea s-au hatâr* să ur- 
meze înstitrini Pedagogic „Maxim Gorki". 
O denser tă bucurie și mulțumire sufletească 
m-a cunrjns atunci arid factorul poștal mi-a 
taminat o felicitare în limba rusă, cu urări 
de Anul Nou din partea fostei mele eleve Da
nita Rujici. astăzi studentă în anul I al In
st tutulu: Pedagogic .„Maxim Gorki" din Bu
curești. Era cea mai frumoasă răsplată a 
muncii depuse în scurta mea carieră de pro
fesor.

DESANCA APREOTESEI 
profesoară de limba rusă 

la Școala medie de 10 ani mixtă 
cu limba de predare sirbă 

din Timișoara

grafice, Magazi- 
de cumpărători, 
obiectele de artă- 
opere ale picto-

dacă au păstrează In secrer 
pară pe riuvaș pentru exarrece VTad 
pmge ambele propo.-«Ti spunând 
cnsniâ ș? tata, ați 
coma și lașitatea — josnice. Nu vreea să fio 
nid rnLt-rinos, nici laș- l-am făgidait tai 
Ogorodricov să-', prepar pertru examene și 
am s-o tac". Marra Alexartenzvna răspunde 
atunci: „Aprob jn totul atitodjnea tai VoJc- 
dia“.

Este prima împrejurare ta care VTadi 
intră în conflict cu susțină .orii criria'd ai 
gemului țarist și iată că marna este aiă 
de el. A fost cea mai ușoară kxsercare 
viața plină de riscuri și sacrificii a capf-Hor 
ei, dar niciodată mai îirz'u. pCnâ la ortrșrtul 
vieții, mama n-a rămas pasivă și nici nu s-a 
dezis de acțiunile lor eroice.

In legătură cu arestarea lui Sașa, Maria 
Alexandrovna are totuși un moment de slă
biciune : „...Să-1 deporteze pe viață, numa: 
6ă nu-1 omoare... De cine să mă rog. învață- 
mă"? ii întreabă ec cu disperare pe Volodia 
„Nu trebuie să te rogi... încearcă să lupți”. 
Dar Marja Alexandrovna necunoscînd cum 
trebuie să folosească lupta Intr-o asemenea 
împrejurare cind viața copilului ei e ta joc, 6e 
gîndește să apeleze la m-.'.a autorităților: „Dar 
mai există și milă... sînt și e: creștini... dacă 
le-aș spune: — Sașa-i ttnăr, s-ar putea să-și 
schimbe ideile*. Reacția lui Vladimir este 
promptă și categorică; „Cum o să le promiți 
este, mamă ? ...Afară de datoria față de 
familie, Sașa mai are o datorie față de el 
însuși, față de cauza și convingerile lui, față 
de patrie". Și mama, în fața maturității de 
gindire și a atitudinii morale superioare a 
fiului ei, își recunoaște slăbiciunea, și cu toa. 
te că nu știe încă ce va spune în fața autori
tăților țariste, știe că nu va cere stuze și nu 
va face promisiuni în numele lui Sașa, chiar 
dacă va fi condamnat la moarte. Ea își co
rectează astfel prin poziția înaintată a lui 
Volodia, vremelnica ei slăbiciune.

'Este știut că mama lut Vladimir Ilici a 
murit Ia 77 de ani, fiind prezentă și utilă în 
frământările și acțiunile politice ale copiilor 
el, pînă în ulttmile zile ale vieții. In afară de 
Olea care a murit răpusă de boală și Sașa 
care a fost executat din ordinul țarului, toți 
ceilalți copii, Inclusiv tovarășa de viață a lui 
Vladimir Ilici șl soțul Aniei,și-au desfășurat 
viața intr-un nesfârșit șic de deportări, exi
lări, detențiuni, simțind-o mereu alături, pînă 
la moartea ei. în 1916, pe minunata femeie 
rusă, Marla Alexandrovna Ulianova,

Piesa emoționează pe spectatori și pentru 
că reușește să aducă pe scenă viața bogată.

»»-

piese rămintad fidelă in'.erițlilor autorului 
servind printr-o interpretare inteligentă 
clară, scocul profund educativ al piesei.

Regisorii au reușit să transmită spectzR 
kr ent’jziosmul și năzuință spre asemenea 'a- 
miiii. au reușit să convingă că ia omul rratu: 
rădăcina educației primite se afiă și in atmos
fera ta care și-a trăit copilăria. Felu’ 
sânt și minuțios în rare s-a uvjccil 
torit a dus, cu unele excepții, la : 
bune.

O slăbiciune 
este in general 
lor familiei, 
tatea jocului, cu valoarea omenească a per
sonajelor și cu rele ce reies din text, este pu
țin prea prețioasă, sugerează ndes'.utarea ți 
uneori cochete re. Frumusețea interioară a 
acestor personaje este excesiv ajutată de fru
musețea exterioară care deformează puțin 
imaginea lor și le știrbește din autenticitate.

Un deosebit merit îi are în interpretarea 
personajului Măriei Alexandrovna, maestra 
emerită a artei Marietta Sadova, care a adus 
pe scenă modestia, forța sufleteasca a mantei 
lui Vladimir Ilici, tatcebuințtnd strălucite 
mijloace de expresie artistică, simple și emo- 
ționante.După o absență de câțiva ani de pe 
scenă. Marietta Sadova vădește ta acest rolo 
maturitate și o capacitate remarcabilă de re
dare a adincimilor unui personaj atît de com
plex, întrecînd toate realizările sale actori
cești de pînă a turn. De neuitat sînt momen
tele despărțirii de copii cind pleacă la Peters
burg, scena de la închisoare și cea a reîn
toarcerii acasă. Aici, povestirea celor ta- 
tîmplate, atinge :ulmi 
mile reținute, oboseala fizică și morală re
trăită atît de intens, nasc ta spectator un pu
ternic protest pentru cruzimea autorităților 
țariste. Din păcate, regia n-a ajutat ta acest 
tablou la întregirea momentului și prin jocul 
celor doi copii Olea și Vladim.ir, care 
prea rigizi și izolați ta suferința lor.

Este impresionant aportul ttaărului

Elena Negreanu
—------

■tenii. a unei familii care in multe pri- 
ar putea fi considerată ca prototip, ca 

către care ooate nâzui orice om. Această 
e trăiește jn oond:țiuni materiale mo- 

totuș prin efortul părinților, copiii 
ă posibt'.hăț: de instruire culturală, de 

Intre membrii familiei, fără a 
ciocnirile de păreri, domnește 

i stima. Respectul față de oamenii 
cinstiți este manifestat fără rezerve. 

Disciplina și stima pentru muncă, pentru 
«■actualitate stat o iege de viață a membri
lor familiei. Purtători: ideilor avansate din li
teratură sini prietenii spirituali ei lor și cu
noașterea acestora e îndeletnicirea preferată 
!n orele libere. Noțiunea de patrie capătă la 
membrii aceste: familii valori adevărate și 
este sincer și cu căldură iubită, pînă la sacri
ficiul vieții; m patria ta sensul lozintar §i 
fals pe care H dau funcționarii poliției țariste 
sau cei doi profesori retrograzi, nu patria 
tarului Alexandru, ci patria oamenilor sim
pli cum e Ogorodnicov sau Nichitici, a 
ginditorilor înaintați ca Dobroliubov șl Ri- 
leev, patria lui Volodia Ulianov, a fraților 
și surorilor Iui.

îmi vin în minte prin contrast, familiile 
descrise de Gorki ta piesele .Micii burghezi' 
și „Cei din urmă" a căror viață se desfășoară 
cam ta aceeași perioadă istorică. Și acolo exi
sta un așa zis „front unit" al părinților, dar 
de data asta îndreptat împotriva ideadurilor 
copiilor lor și în luptă cu ei pentru apărarea 
unor interese meschine.

I. Popov descrie un caz particular al ace
lorași vremuri, (aceasta reiese și din piesă prin 
afirmația mal multor personaje între care 
bătrîua învățătoare Kașkadamova care spune: 
„Tare îmi stateți toți dragi și .nu înțeleg cum 
se face că vă deosebiți atît de cealaltă lume"), 
dar un caz particular care reprezintă mlădița 
nouă, vestind viitoarele familii înaintate 
din perioada istorică imediat următoare. 
Așa vor arăta, parcă vrea să spună piesa, așa 
trebuie să arate familiile oamenilor cinstiți. Stamate Popescu, care cu toate că nu 
caire-și dăruiesc gîndurile și forțele lor po
porului pe care-1 iubesc, și care-1 iubește.

★
Spectacolul de la Studioul Nottar.a realizat 

de regizorii Sorana Goroamă, Liviu Ciulei și 
Rodica Gheorghiu, pune în valoare cu multă 
poezie și simț artistic conținutul piesei. Regia 
are meritul de a fi dat viață scenică acestei

Și 
Și

I intere- 
: cu ac- 
ezulta’e

pe care regia o manifest 
ținuta exterioară a membri 

care in contrast cu simpli-

de măestrie. Lecri-

rămîn

actor 
reali- 
impe-zează în toate scenele Intensitatea și 

tuozitatea temperamentului lui Vladimir Ilici, 
demonstrează marea dragoste și seriozitatea 
cu rare a lucrat la acest rol. Sarcina deosebit 
de grea a interpretării rolului lui Lenin a 
fost în ansamblu bine dusă la capăt.

Foarte expresiv și aducteid cu ele întreaga 
atmosferă a epocii, stat realizate rolurile în-

vățâtoand Kașkadamova (Leontina Ioanid) 
ți a crier doi profesor: Cernenco și Gorski 
CDonoț Ancadie și lor. Gheorghiu).

Două personaje, deț: au numai o treoere 
episodică ta ecer.ă. T*,: rămin in memorie prin 
s "r.c =•; --?•_ îr.rer?re-
tate de Gh. Cipriaa artist «merit al R.P.R. — 
pescarul Efor — și de loneecu Gion — bă- 
Mool Cuama IwnăaiuL Natalia Arsene inter
pretează roM Oliei ca prospețime și inteli
gența, deși uneori e de

Este îmbucurător că 
nUHlăr fciarl* Hi
ti din 
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In rolul lui Sașa. Emanai Petruț în rohii tui 
Ogorodnicov. Gh. Crișmaru ta roiul hii Er- 
maeov. Ln rolul Aniei. ta care talentata actriță 
Corina Onstanflneseu obține un nou succes, 
proaspăta absolventă a Institutului de Artă 
Cinematografică, Miriam Răducann se afir- 

frumos bagaj de sensibilitate. 
O latură slabă a spectacolului o constituie 

paliditatea cu care au fost realizate o parte 
din tipurile negative din piesă ca : Dumovo 
(Neamțu Ottonel), Modest Apolonovid 
(Stroe Atanasiu), Necliudov (Ion Lucian), 
Andrei Oscarovici (George Mânu). Această 
slăbiciune in redarea unor odioase figuri ale 
poliției țariste, revine desigur și regiei, care 
nu a dat destul relief scenelor ce se petrec la 
departamentul de poliție. De altfel și decorul
— care ta restul spectacolului a fost frumos 
rezolvat de pictorul scenograf Toni Gheor
ghiu — este ta aceste scene nepotrivit de 
cald și luminos, creînd o atmosferă plăcută 
care nici prin contrast nu ajută la conturarea 
personajelor și acțiunilor inumane desfășu
rate sub ochii noștri.

Spectacolul de la Studioul actorului de film 
„C. Nottara*’ reprezintă un punct pozitiv al 
acestei stagiuni și are meritul de a sădi în 
sufletul spectatorilor stima, dragostea și nă
zuința spre o familie ca cea a lui Vladimir 
Ilici. „Copiii noștri sînt viitorii cetățeni ai ță
rii noastre și ai lumii. Ei vor scrie isteria."
- spunea Makarenko. Spectacolul cu piesa 
..Familia" are valoarea unui exemplu concret 
privind căile pentru făurirea unor viitoare 
generații de nădejde. In deosebi pentru tine
retul nostru, spectacolul reprezintă — prin 
caracterul său profund educativ—un impor
tant eveniment artistic care se cere cunoscut 
și prețuit.

aa avut prilejul unei munci 
a arr» rezultate bune. Se re-

ea cu un

Hidr ocentrala 
de pe Angara

Conform directivelor celui de al 
Congres al P.C.UJS. cu privire la 
cincTea plan cincinal au început

i

XIX-lea 
cel de al 

, lucrările 
pentru folosirea resurselor energetice de pe 
fluviul Angara. Rezervele potențiale ale ener
giei apei fluviului Angara depășesc energia 
apelor Volgăi, Donului, Ramei și Niiprului 
luate împreună.

Acum se desfășoară tonsirucția primei hi
drocentrale de pe Angara. După cantitatea 
energiei electrice produse, ea va depăși cu 
peste două ori Dneproghesul.

Prima hidrocentrală de pe Angara este ri
dicată de un mare colectiv de constructori. 
Anul tre:ut acest colectiv a îndeplinit cu 
succes planul anual. A fost diată în exploa
tare prima linie a unei mari fabrici de 
beton. De asemeni au intrat în funcțiune ate
liere de reperație a mașinilor, uzina de 
fabricare a armăturii și a construcțiilor de 
: er ș beton etc. In același timp a fost dată 
în folosință o suprafață de 70 mii de metri 
pătra’,; de case de locuit, 3 școli, un spital, 
3 cluburi, clădiri pentru grădinițe de copii și 
creșe.

Tras?.: ura caracteristică a construcțiilor 
este g’acul înalt de mecanizare a lucrărilor 
de te.resament și al muncilor la betonat. 
Tot mai mult sînt întrebuințate excavatoarele 
păș/oare, screperele, buldozerele.

Ridicarea barajului, 'tare are un volum de 
peste 10 milioane metri cobi de pămtat, se 
efectuează in ciuda condițiilor climaterice 
aspre, chiar și în timpul iernii. Pentru a 
păstra pămtat dezghețat pentru iarnă, exca
vatoarele pășitoare au pregătit ta tințpul verii 
un amestec d.n pietriș cu nisip care se scoate 
din fundul fluviului. In această iarnă, tur
narea pămintului dezghețat în corpul bara
jului s-a făcut fără întrerupere. Se depun 
zilnic cite 7—10 mii de metri cubi de pă- 
mînt.

Colectivul constructorilor are în frunte o 
organizație de partid care este formată din 
peste 500 de comuniști. In diferitele sectoare 
ale șantierului lucrează 800 de comsomoliști 
Comuniștii și comsomoliștii folosesc cu pri
cepere tehnica. El sînt organizatorii întrece
rii so:ialiste. Peste 5060 de constructori ai 
hidrocentralei își îndeplinesc norma ta medie 
cu 120 la sută.

Sarcin:le în ceea ce privește depunerea pă- 
mtatului în corpul barajului au fost depășite 
în ultimele luni.

Nu mai e mult ipînă cind prima hidrocen
trală de pe Angara va furniza energie elec
trică.

Aceasta va deschide noi perspective dez- 
voltării economice a regiunii Baicalului.

un.de


Ș! confecțiile din hîrtie sînt produse ne
cesare oamenilor muncii. Dtemista frun
tașă în muncă Magda Drasser de la fabrica 
„Flamura Roșie“-Sibiu, în lupta pentru 
a da cit mai multe confecții din hîrtie 
își organizează bine locul de muncă și 
reușește să obțirsă o depășire zilnică a 
normei de 100 la sută.

In fotografie: Magda Drasser la locul 
de muncă.

Produse metalice de larg consum 
obținute

prin valorificarea deșeurilor
In multe din întreprinderile regiunii Plo- 

ești se produc acum prin valorificarea de
șeurilor, cantități însemnate de produse me
talice de larg consum, de calitate bună și la 
un preț scăzut.

La atelierele C-F.R.-Ploești, de pildă, s-au 
obținut numai în 25 de zile ale lunii martie, 
din bucăți de materiale râmase de la prelu
crarea diferitelor piese, 2.100 de potcoave, 
1.614 piulițe și 360 de ciocane de diferite mă
rimi. Valoarea totală a produselor realizate 
din deșeuri se ridică la peste 10.000 lei. Le 
realizarea acestor produse s-au evidențiat 
fruntașii în întrecerea socialistă: Mircea Stăn- 
culete, Nicotae Andrei, Constantin Ghiță și 
Ion Dumitrescu.

Valorificarea deșeurilor a devenit o preocu
pare permanentă și pentru muncitorii rafină
riei nr- 6 di" Ploești. Numai în '.-•"a marile, 
brigada U.T_M. condusă de maistrul Petre 
Păcunaru a făcut din deșeurrăO de zărodoare 
pentru transportat butelii de aragaz, 40 de 
dălți pentru zidărie, 10? de crt: -.te pen
tru închiderea și deschiderea buteliilor de ara
gaz, 6 cuțite pentru dulgherie și 5 topoare.

La întreprinderea „Cablul rominesc" a fost 
organizată zilele acestea o brigadă de tineret 
care se ocupă m exclusivitate cu producerea 
bunurilor metalice de larg consum, cum ar fi 
perii de sîrmă, ace de siguranță, apărătoare 
pentru hogeaguri, apără‘oare de tip bloc pen
tru lămpi electrice. In citeva zile, brigada ce 
tineret a realizat la acesta produse însemnate 
depășiri de normă. S-au evidenția; muncitorii 
Gheorghe Panait, Paulina Rusu, Florența Mo- 
rărescu, care au obținut depășiri de normă 
cuprinse între 37 și 47 la sută.

Secții producătoare de bunuri metalice de 
larg consum au fost înf i".;ate și la uzinele 
mecanice din Ploești și Poiana Cîmp 
unde se produce un variat sortiment de 
biecte.

Cîmpina,
i o-

Cărți noi
In Editura pentru Literatura Politică 

au apărut:
ION MARȚAFOI : Dezvoltarea mai mul

tor ramuri de producție, calea spre 
înflorirea gospodăriei colective. 
16 pag. 20 bani

★
* * * In ajutorul celor ce urmează 

cursurile serale de partid de la orașe 
și sate.

Politica Partidului de ajutorare 
și stimulare materială a producăto
rilor mici și mijlocii în vederea spo
ririi producției agricole și a ridicării 
nivelului de trai al poporului mun
citor.
36 pag. 25 bani

Pentru o recoltă bogată de porumb
Lucrările de primăvară la cultura porumbului

Una dintre cele mai însemnate plante de 
cultură, care stă alături de grîul de toamnă, 

semănat pe suprafață 
întrebuințări: în hră- 
pentru animale, în

este porumbul. El este 
mare și are numeroase 
nicea omului, ca furaj 
industrie.

Experiența înaintată 
tice, precum și experiența "fruntașilor 
producție la cultura porumbului din 
noastră, dovedesc că porumbul dă rezultate 
bune dacă este semănat în arături adînci de 
toamnă, după fasole, soia sau după cereale 
de toamnă.

Cu cît arăturile de toamnă sînt mai 
adînci, cu atît sporurile de recoltă sînt mai 
mari. După experiențele sovietice, sporul de 
recoltă, la porumbul semănat în arătură de 
toamnă făcută la 30 cm. adîncime e fost de 
600 kg. la hectar, față de cultura de porumb 
de pe un teren arat în toamnă la adîncimea 
de 15 cm.

Ingrășarea cu bălegar de grajd contribuie 
la mărirea recoltelor de porumb. Experien
țele au arătat că atunci cînd terenul a fost 
îngrășat cu azotat de amoniu, recolta de po
rumb boabe a fost de 1.600 kg. la hectar, 
în timp ce, prin îngrășarea cu 20.000 
bălegar, s-a obținut o recoltă de 3.300 
boabe la hectar.

Hotărîrea partidului și guvernului cu 
vire la pregătirea și executarea la timp 
în bune condițiuni a lucrărilor agricole 
primăvara anului 1954, arată care sînt 
suirile ce trebuiesc luate pentru a se ob
ține recolte mari de porumb.

Prima lucrare care se face în vederea pre
gătirii terenului pentru cultura porumbului 
este nivelarea și grăparea. In primele zile 
de primăvară, cînd coamele brazdelor ară
turii adînci de toamnă se zvîntă, terenul 
trebuie nivelat pentru că astfel se împiedică 
evaporarea apei intrate în pământ. Acest 
lucru se face cu tîrșitoarea, mergînd pieziș 
pe direcția arăturii. Dacă gospodăriile nu 
au tîrșitoare, pămîntul trebuie să fie netezit 
cu ajutorul grapelor.

De îndată ce terenul a prins scoarță și au 
răsărit buruienile de primăvară, lucrarea 
care trebuie făcută este cultivarea. Aceasta 
se execută cu ajutorul cultivatorului, fie cel 
cu arcuri, fie cel cu cuțitele în formă de labă 
de gîscă, cu care se face □ lucrare mai bună. 
Prima lucrare cu cultivatorul se face cît mei 
în față, cu scopul de a distruge buruienile 
abia răsărite și de a mărunți stratul de la 
suprafața pămîntului. Pentru ca terenul să 
rămînă cît mai neted, după lucrarea cu cul
tivatorul 6e trece cu grapa.

A doua lucrare cu cultivatorul se face cu 
două-trei zile înainte de însănjînțare. Ia 
adîncimea de 8—*10 cm., adică tocmai la 
adîncimea la care semănăm; și după a doua 
cultivație trebuie să grăpăm In felul acesta

a agriculturii sovie-
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țara

kg- 
kg.

pri-
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din 
mă-

cînd se seamănă, semințele vor cădea pe un 
strat de pămînt îndesat, iar deasupra vor 
avea un strat afînat pe care colții lor îl pot 
străbate cu ușurință. De asemenea, știind că 
primăvara pămîntul se încălzește de la su
prafață către adîncime, prin stratul afînat 
ce acoperă boabele, va pătrunde aerul cald 
care ușurează încolțirea.

Dacă terenurile n-au fost arate în toamnă 
trebuie să facem în primele zile de primă
vară arături adînci de 18—20 cm., introdu
ced sub brazdă 15—20.000 kg. bălegar de 
grajd bine putrezit In cazul cînd arătura 
aceasta nu o putem tace imediat, pentru a 
nu se pierde apa prin evaporare, vom lucra 
terenul cu cultivatorul la 3—5 cm. adîncime, 
sau îl vom giăpa odată sau de două ori cu 
o grapă grea. Arăturile de primăvară tre
buie imediat grăpete. Pînă la însămințarea 
porumbului vom lucra arătura de primăvară 
cu cultivatorul, de cîte ori apar buruieni, sau 
se formează scoarță, tar ultima cultivație se 
face cu două-trei zile înainte de semănat, 
!a adîncimea de 8—10 cm. ca și în cazul 
ogoarelor de toamnă.

Trebuie să dăm o deosebită atenție alege
rii seminței. Așa cum recomandă Hotărîrea, 
boabele cele mai bune pentru semănat sînt 
cele de la mjlocul ștluleților sănătoși,, cu 
rînduri drepte. Acestea se scot cu mîna de 
pe știuleți, cu 5—6 zile înainte de semănat

Pentru a se putea asigura mecanizarea lu
crărilor de întreținere e porumbului, se 
recomandă să se semene porumbul în cui
buri -așezate în pătrat Prin această metodă 
de semănat se micșorează la jumătate atît 
timpul necesar pentru lucrări, cît și mina ce 
lucru și se obțin sporuri însemnate de re
coltă. Semănatul în cuiburi așezate In pătrat 
se face cu mașini speciale. Acolo unde sînt 
suprafețe mari și nu există aceste mașini, 
semănatul se poate face cu mașinile obiș
nuite de cereale și pentru a reaiiza pătratele, 
după răsărire se face cu cultivatorul lucra
rea numită buche ta t despre care vom vorbi 
mai jos.

Țăranii muncitori colectiviști, întovărășiți 
sau cu gospodării individuale pot realiza se
mănatul în cuiburi așezate !n pătrat, mar- 
cînd terenul cu marcatorul, cc care se trag 
linii drepte pe teren la distanța de 70 cm. 
una de alta, :n lungul și-n latul locului. Le 
încrucișarea liniilor trase pe tarea, se fac 
cuiburi cu seoa la adîncimea de 8—10 an. 
și In fiecare cu b se pun 3—4 ocabe care 
apoi se acoperă ca pămînt

Dacă după semănatul porumbului, terenul 
prinde scoarță sau răsar buruieni, prima lu
crare de îngrijire a porumbului este grâpatul 
Această lucrare se poate face atît înainte 
cît și după răsărire, pînă ce porumbul face 
3—‘ frunze. Ea se face de-a curmeziș 
durilor pectru că ta felul acesta i

rin. 
va

tămă planta. Scopul acestei lucrări este de 
a menține umezeala în pămînt șl de a dis
truge buruienile.

Lucrarea următoare este buchetatul pentru 
terenurile semănate cu mașina obișnuită și 
prașila cu rărire la cele semănate în cuiburi 
așezate în pătrat Buchetatul se face treeîn- 
du-se de-a curmezișul rindurilor de porumb 
ou cultivatorul ale cărui cuțite sînt montate 
în așa fel, îneît să taie plantele pe o por
țiune de 50 cm., tar pe 20 cm. să rămînă 
firele de porumb. ~ 
totului, răritul se 
cîte un fir la cuib, 
cu pămîntul bogat 
această lucrare se 
țere suplimentară, 
găinaț de pasăre sau 200—300 kg. de super- 
fosfat la hectar. Ingrășarea suplimentară a 
porumbului mai poate fi făcută dhidu-se la 
hectar un amestec din 1000 kg. must de grajd 
cu 100—150 kg. superfosfat și 3.000 kg. de 
apă. Această îngrășere se face Înainte de 
prășitul al doilea.

Terenurile semănate în cuiburi așezate ta 
pătrat se prășesc cît mai devreme posibil, 
tăctadu-se și prima tagrâșare suplimentară. 
Imediat după prășit urmează răritul iăsin- 
du-se ca și în primul caz, unul sau două fire 
de porumb a cuib.

Nu trebuie să se întîrzie cu primul prășit, 
deoarece prin el se asigură plantelor apa 
necesară și se distrug buruienile.

In unele regiuni ale țării noastre se obiș
nuiește să se mușuroiască porumbul după 
prima preșilă. Acest obicei este cît se poate 
de dăunător, fiindcă prin mușuroire se pierde 
foarte multă apă.

Experiențele și realizările fruntașilor in 
product* au arătat că se pot obține recolte 
mari de porumb fâcîndu-se cel puțin 3 pra- 
șile fără mușuroire, și aplicind și celelalte 
măsuri despre care am vorbit

I> exemplu, la gospodăria colectivă din 
Livedea — București, s-a obținut o recoltă 
de 7.000 kg. știuleți la hectar :âcîndu-se trei 
praștie en sapa și 5 prașile cu prășitoarele 
trase de cai. O recoltă de 7.800 kg. știuleți 
la hectar au obținut și țăranii întovărășiți, 
din Lege; — Timișoara, câta au lucrat după' 
recomandările agrominimuiul

Consfătuirea pe țară a fruntașilor în pro
ducție la ecltnra porumbului, sfeclei de zahăr 
și cartofului a arătat însemnătatea aplicării 
regulilor agro termicii avansate In cultura po
rumbului Ea a dovedit adevărul ce stă In 
cuvintele ,.O prașila face cit o ploaie bună”.

Să folosim d n plin z.iele de început de pri
măvară. pemru o bană pregătire a terenului 
și să lucram in aș< fel ca de pe cele 3 mili- 
oene de Sectare ce se vor semăna cu porumb 
In anul acesta, să obțirem o rec-rită bogată

Ing. T. MOSCALU

După executarea buche- 
face cu mina, lăsîndu-se 
iar în regiunile umede și 
cite două fire. Odată cu 
poate face prima îngră- 
dlndu-se 400—500 kg. <X

Așa am obținut 3.330 kg. boabe la hectar

ei

ce noi rare munceam pămint mult, aduceam 
în hambar rc a de puține. Abia acum am găsit 
secretul Pămîntul nostru era pămint bun. Cu 
toate astea din griu și porumb nu-1 slăbeam 
iar pe de altă parte nici lucrările nu Ie fă
ceam așa cum trebuie. Treceau ani de-a rtn- 
dul și nu dezmirișteam o brazdă. De multe 
ori, după ce semănăm porumbul sau altele 
le lăsam „în grija domnului”, pînă se fă
ceau mărișoare. Dar nici după aceea nu le 
făceam mare lucru.

Faptul că pe atita întindere de pâmînt nn 
obțineam recolta așteptată, pe mine m-a pus 
pe ginduri. M-am frămtatat, m-am gindit 
cum s-o brodesc mai bine Am auzit mereu 
că prin sat vin ingineri agronomi de la ra
ion. M-am dus și eu și am întrebat pe unul 
cum se . ' .
spus să viu la cămin 
ginerul Istrătescu de Ia raion ne-a spus că 
e vorba de ținerea unor cursuri agrozooteh
nice, că vom învăța cum să smulgem pămîn- 
tului mai mult porumb, grîu și altele M-am 
gîndit că nu e rău dacă urmez și eu aceste 
cursuri. Și intr-adevăr, am învățat lucruri 
frumoase. Ce mi-a fost neclar am lămurit 
apoi cu agentul agricol Oprea Marin. Pe a- 
oesta l-am întrebat de multe cri cum este 
mai bine să pregătesc terenul După ce mi-a 
spus cum se face aceasta, mi-a mai recoman
dat să citesc și broșura cu agrominimuL Așa 
am și făcut Dar pe lingă broșură am citit a- 
proape în mod regulat revista „Ogorul nou“ 
Și din ea am învățat multe lucruri frumoase. 
Bunăoară, citind m-am lămurit mai bine 
cum vine cu desm'riștitul Și eu executam 
mai înainte cîteodată această lucrare după ce 
terminam de treerat, dar o făceam atunci 
cind pămintul era bătut tare ca fierul.

Vreau să vă înfățișez în citeva rînduri 
cum am procedat eu de am obtinut astă 
toamnă 3-330 kg porumb-boabe Ia hectar. In 
vara anului 1952, după ce am secerat, ime-

pot obține bucate mai multe. Mi-a 
M-am dus. Acolo, in-

dial în primele 3-4 zile em pornit plugul 
printre clăi și am desniriștit Toamna 
am făcut arătură adfncă Odată cu arătura 
am îngropat sub brazdă vreo 20 care de gu
noi de ia boi, oi, găinaț de păsări șl toată 
cenușa pe care o păstrez Intr-un loc special

Acestea le-am făcut în anul 1952- In primă
vara anului 1953. am luat-o din nou cu trea
ba Cum s-a topit zăpada și pămintul s-a in. 
florlt de soare, am trecut cu grapa peste el. 
insămințarea o fac de obicei între 7 și 10 a- 
prilie. Mai precis, acum mă orientez după 
gospodăria agricolă de stat Afumați. Cînd 
gospodăria iese la insămînțatul porumbului, 
skit gata și eu. Cele 3-4 pogoane pe care le 
am planificate în fiecare primăvară cu po
rumb, le ar și )e semăn în cel puțin 3-4 zile 
de Ia data cînd atn început lucrul. Dar nici 
după asta nu 6tau cu miinile în sîn. Alerg 
la loc și văd cum încolțesc boabele. Dacă 
pămîntul s-a întărit, dau cu grapa și rup 
scoarța de deasupra. După ce porumbul ră
sare, il prășesc și copilesc. Nu las în cuib 
mai mult de unul sau două fire.

Eu vreau să arăt că obținerea unei pro
ducții mari la hectar mai depinde alături de 
lucrarea pămîntului și de altele. Socotesc că 
este mare lucru pentru o plantă ca porumbul, 
alegerea seminței și stabilirea timpului de 
însămînțat- Eu cultiv mai mult porumb din
te de cal. Toamna nu am timp să-l aleg din 
lan. Am grijă însă, ca atunci cînd curăț 
știuleții de foi să-i dau deoparte pe cei mai 
sănătoși și plini de boabe. Legăturile le pun 
în podul casei pentru a le feri de umezeală 
și de ger, precum și de atacul șoarecilor 
Primăvara, ca să mă conving că porumbul 
n-a fost atacat de geruri, pun boabe să văd 
cum încolțesc. Numai după ce sînt convins 
că 92—95 de boabe dintr-o sută au încolțit 
atunci îl pun în pămint.

In ceea ce privește timpul potrivit de în- 
sămînțare, trebuie spus că în comuna noastră 
mai dăinuiesc multe nereguli. Sînt unii care 
pun porumbul între 1-10 mai. Drept să spun, 
mulți dintre aceștia nu numai că nu obțin po
rumb, dar nici coceni pentru bietele vite nu

reușesc să-și asigure In verile mai căldu
roase pcrcmbul lor se usucă se mușuroi sau 
pe șanțul rariței. atunci tind a crescut abia 
pînă la briu- La mijloc nu este altceva dec.t 
un obicei vechi, dar foarte dăunător, șl fap
tul că de multe ori chiaburii îi indeemră pe 
unii oameni mai șovăielnici să Intirzie cu se. 
mănatuL indicindu-le timpul cel maj nepo
trivit

Din experiența practică am putut constata 
că însămințarea timpurie a porumbului nu 
numai că ne dă recolte bogate, dar face cu 
putință să semănăm și grîul mai devreme, 
asigurînd deci șl pentru această plantă pers
pective mari. Cei care cultivă tîrziu porum
bul îi apucă înghețul din toamnă cu pămîn
tul neînsămînțat.

In comuna Urzicuța avem putința să spo
rim cu mult recoltele la hectar. Pentru a- 
ceasta este însă necesar ca inginerii și tehni
cienii agronomi să stea mai mult în mijlocul 
nostru Nu aș<a cum fac unii, se prezintă la 
stalul popular, își vizează delegația și pe 
aici li-i drumul- Ei trebuie să arate țăranilor 
muncitori prin constatu ri și conferințe cum 
trebuie să folosim gunoiul pe care unii îl a- 
rtmcă în șanțuri, cum trebuie pregătit terenul, 
să combată metoda atît de dăunătoare ca 
folosirea rariței și altele. Eu personal aș fl 
?utut obține o recoltă de porumb mai mare 
de 3.330 kg. la hectar, dar nu am prășit po
rumbul decît de două ori. La prașila a doua 
i-am făcut și mușuroi, iar copilitul l-am exe
cutat abia prin luna august.

Pentru primăvara aceasta eu sînt pregătit 
să ies cel dintîi la lucrarea pămîntului. Sînt 
hotărît să aplic întrutotul îndrumările date 
de guvern și partid prin Hotărîrea ou privire 
la pregătirea și executarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor agricole din primăvara 
anului 1954, precum și chemarea participan- 
ților la consfătuirea pe țară a fruntașilor în 
producție la cultura porumbului, cartofului 
și sfeclei de zahăr.

MARIN CĂPITAN
țăran muncitor din comuna Urzicuța 

raionul Băilești

SĂ CULTIVĂM LOTURI INDIVIDUALE
★ ★

Printre muncitorii brdileni
★ ★

O problemă însemnată

Ei iubesc
a secției e liniște. Prin 
radioamplificare se aud

frumosul

Anul trecut numeroși muncitori de la 
fabricile și instituțiile din Brăila au primit 
loturi Individuale de pămînt pe care le-au cul
tivat cu legume și zarzavaturi. Deseori pot 
fi văzuiți în timpul liber fruntașii in produc
ție de la „Industria Sîrmei", „Viitorul" sau 
„Progresul", cum fac rînduială printre stratu
rile pe care ți-e mai mare dragul să le pri
vești. In toamnă, cei care au muncit cu 
dragoste și au acordat toată atenția grădini
lor care le-au fost repartizate, au cules 
roade bogate. Astfel, muncitorul Stoian Pe
tru de la „Industria Sîrmei" a cules 
800 kg. varză, 200 kg. cartofi, 400 kg. 
roșii, 60 kg. fasole, iar oțelarul Nicolac 
Petrache de la uzinele metalurgice „Pro
gresul" 0 recoltat 45 de kg. ceapă, 70 kg. 
fasole și zeci de kilograme de roșii și car
tofi. Ei și familiile lor au avut zarzavaturi 
proaspete toată. vara și au putut să-și facă 
o bună aprovizionare pentru Iarnă, realizînd 
totodată serioase economii bănești.

Acolo unde conducerea fabricilor precum 
și organizațiile de tineret și sindicale au 
privit cu seriozitate această problemă, nu
mărul celor care au făcut cereri pentru a 
li se repartiza loturi de pămînt a cre-scut.

Un exemplu pozitiv în această privință 
îl constituie fabrica „Industria Sîrmei". 
Aici s-a dus o intensă muncă de populari
zare și mobilizare în această direcție prin 
stația de radioamplificare și prin gazetele 
de perete. De asemenea agitatorii, printre 
care tovarășii Truțescu, Anghel Nicolae, 
Calu, au stat de vorbă cu muncitorii, le-au 
arătat foloasele pe care le pot avea prin 
cultivarea legumelor și zarzavaturilor.

Nu este deci de mirare faptul că zilnic 
numeroși muncitori din toate secțiile se 
prezintă la comitetul sindical pentru a so
licita repartizarea unor loturi de cultivat. 
Printre cei dintîi înscriși se află muncitorul 
fruntaș Bălan Alexandru, membru de partid.

Exemplul său este urmat și de alți comu
niști șl utemiști.

Pentru a veni în sprijinul celor care vor 
cultiva legume și zarzavaturi, conducerea 
fabricii a luat măsuri să se confecționeze 
din deșeuri mici unelte de grădinărit ca 
greble și săpăligi, care vor ji puse la dis
poziția celor interesați.

Asemenea rezultate au fost obținute șl la 
fabrica de confecții Brăila, unde Hotărîrea 
a fost prelucrată temeinic în toate secțiile. 
Pînă acum au solicitat loturi 68 muncitori. 
Gospodăria anexă a fabricii va pune la dis
poziția celor care au primit loturi indivi
duale sămința necesară precum și răsadurile.

La uzinele „Progresul" s-au asigurat din 
vreme răsadurile precum și micile unelte de 
grădinărit. Pentru loturile aflate în apropie
rea uzinei s-a luat măsura să se construias
că pompe de irigat, astfel ca în zilele de 
secetă grădinile de zarzavat să nu sufere de 
lipsa apei.

In urma popularizării făcute și a muncii 
agitatorilor, la uzinele „Viitorul", 300 de 
muncitori au cerut să li se dea loturi de 
pămint pe care să le cultive. Iar la fabrica 
„Stînca", numărul celor care vor cultiva 
legume pe loturi individuale a trecut de 100.

O frumoasă acțiune desfășoară deputății 
sfatului popular orășenesc. In cadrul circum
scripțiilor electorale respective ei au orga
nizat întîlniri cu cetățenii cărora le-au ară
tat cît de mari sînt avantajele cultivării 
terenurilor virane.

Așa, de pildă, deputata Fota Chirița din 
circumscripția 42, a avut o consfătuire cu 
cetățenii în urma căreia numeroși locuitori 
au și început să facă pregătiri pentru trans
formarea terenurilor virane in grădini de 
legume șl zarzavaturi. Printre cetățenii care 
s-au evidențiat în această privință sînt 
Ivanciu Lenuța șl Filip M.

ION MARGINEANU

La sfaturile populare orășenești și raio
nale d>n întreaga țară sosesc zilnic nume
roase cereri prin care oamenii muncii din 
întreprinderi și instituții solicită repartiza
rea de loturi individuale din terenurile vi
rane, în vederea cultivării lor cu legume. 
Anul acesta, în majoritatea regiunilor, sfa
turile populare, cu sprijinul cetățenilor au 
identificat noi terenuri virane bune pentru 
cultura legumelor.

In regiunea Stalin, bunăoară, au fost iden
tificate pînă acum terenuri virane pe o su- 
,prafață de 425 ha. dintre care o mare parte 
au și fost repartizate ta peste 22.600 de ce
tățeni.

Muncitorii și funcționarii care cultivă ace- 
6te loturi primesc un sprijin prețios din par
tea întreprinderilor șl a unităților comerciale. 
Astfel, prin comerțul de stat și cooperatist 
a fost asigurată întreaga cantitate de car
tofi necesară însămînțărilor în aceste tere
nuri, precum și celelalte semințe de legume. 
Totodată, în gospodăriile agricole anexe ale 
întreprinderilor și în serele sfaturilor 
populare au fost pregătite cantități . impor
tante de răsaduri de legume pentru munci
torii care cultivă loturi individuale.

La combinatul „1 Mai" din Satu Mare, con
ducerea întreprinderii a pus la dispoziție 
peste 10.000 kg. de deșeuri din care vor fi 
confecționate sape, cazmale, greble și alte 
unelte pentru muncitorii care au primit lo
turi individuale. Asemenea măsuri au fost 
luate și de către conducerile atelierelor și 
unităților C.F.R. șl ale întreprinderilor 
„Menajul" și „Triumf" din regiunea Gluj. 
Muncitorii de la uzinele „Oțelul Roșu" și

In camera mare 
difuzorul stației de 
acordurile unui cîntec. Preocupați de mun
ca lor, tinerii din secția de fotogravură a 
fabricii „Industria Bumbacului A“, aplecați 
asupra unor valțuri metalice, muncesc de zor. 
Ai impresia că nici nu-i interesează cele ce 
se petrec în jurul lor. Din cînd în cînd, lă
stari din rnînă mica daltă, studiază cu aten
ție modelul de pe clișeul primit de la dese
natori. Și munca aceasta ce pare la prima 
vedere atît de migăloasă este îndrăgită pe 
zi ce trece tot mal mult de tinerii din aceas
tă secție. Aproape nici unul dintre aceștia nu 
numără 22 de primăveri- Cu toții sînt entu
ziaști, preocupați de un singur lucru : să im
prime pe valțuri, de fiecare dată, cele mai 
frumoase și cele mei variate modele. Cu a- 
jutorul fotografiilor sînt gravate pe valțu- 
rlle mașinii de imprimat noile modele aie 
imprimeuri lor produse în fabrică.

Statem mtadrl de munca pe care o facem 
— spun tinerii acestei secții. De felul cum 
noi muncim depinde în mare măsură aspec
tul imprimeurilcr. De aceea tinerii din secția 
aceasta nu cunosc ce este oboseala. Ei se 
străduiesc permanent ca 
lor să fie bogata.

Cîtă bucurie încearcă 
cînd îmbracă o rochie cu 
și bine executat și cîtă supărare încearcă un 
copil atunci cînd desenele de pe rochiță-i sînt 
șterse și lipsite de gust. De toate acestea își 
dau perfect de bine seama tinerii gravori din 
secția tineretului de la „Industria Bumbacu
lui A" din Capitală.

Pentru a pătrunde mai btae taina procesu
lui de producție ce se desfășoară aid, am 
parcurs același drum pe care-1 parcurge micul 
desen venit pentru a fi imprimat pe valțul 
de metal, zare la rîndul lui va împodobi cît 
mai plăcut mii de metri de țesături.

Primul pepas l-am făcut la laboratorul 
fotografic. Aici, desenul a fost reprodus ta 
mai multe copii. Hașurat cu grijă de mîi- 
nile dibace pentru ca mai multe copii dintre 
acestea să poată fi legate una de cealaltă pe 
mărimea valțului; desenul este introdus în 
rama specială de copiat pe hîrtie de „pig
ment- pentru a forma un montaj. Acesta 
este apoi aplicat pe valț, cu ajutorul unei 
mașini. De acum începe munca de amănunt, 
plină de migală. Valțurile frec la separarea 
culorilor. Pentru fiecare culoare care al ră
fuiește desenul, se face dte un vait Odată 
terminată ș: această operație migăloasă, val
id este tran^ortat pe un cărucior în ca
mera de ronjare- Aici, asemeni copilului că- 

I tuia fi plece sj se bălăcească ta apă tot așa 
j ș! valțul cu desenul pe el se rotește zeci de 

mm-j-e ta bala de clororă. Drumul parcurs 
au se oprește insă aici. După ce valțul este 
spălat cu ară el frece în baia de acid acetic 
și nitric unde desenul fotografiat se gravea
ză ta ec'ncim-e, flxtadu-ee definitiv, iar apoi 
valțul este trecut la operațiunea de șlefuire. 
A mal rămas doar o operație și valțul poate 
fi dus ta mașina de imprimat pentru a în
cepe lucrul. Aceasta este însă, munca cea mai 
de răspundere și cere cere o atenție deose
bită din partea gravorilor rectificatori care 
o execută. Ei privesc cu multă atenție și 
modifică cea mai mică încrustătură, care la 
prima vedere pare neînsemnată. Tinerii din 
această secție știu că tel mai neînsemnat 
defect poate Influența negativ aspectul țesă
turii. Pentru aceasta ochii atenți șl cercetă
tori ai celor ce muncesc aici nu frec cu ve
derea nici peste cel mai mic amănunt.

Acum, valțul este bun pentru a frece la 
mașina de imprimat pînza.

★
/ Ion Perva — bătrînul — cum obișnuiesc 
tinerii să-i zică uneori — muncește de mulți 
ani la „Industria Bumbacului A“. Dar, cu 
toate că e trecut de aproape o jumătate 
de veac, totuși nu se poate spune că

roadele activității

orice tînără fată 
un desen frumos

tr-adevăr este bătrîn. Totdeauna plin de 
energie șt dornic de a da viață lucrurilor 
noi, el face ca munca în secție să meargă 
mereu înainte. Activitatea neobosită de zi 
,ju zi pe care o desfășoară în cadrul atelie
rului mecanic i-au atras stima colectivului 
de muncitori și i-au .adus înaltul titlu de 
fruntaș în întrecerea socialistă.

Cînd fiul său Mihai a vrut să învețe o 
meserie, Ion Perva l-a adus tot la „Industria 
Bumbacului A“. Tînărul Mihai Perva a vrut 
să afle de la început meșteșugul imprimării 
pe piciză a desenelor. Studiind cu atenție și 
muncind cu perseverență el a deprins în .scurt 
timp meseria de gravor. Ce-i drept, la în
ceput nu a fost prea ușor. Teama că nu va 
putea face prea multe, făcea ca Perva — fiul 
— să se descurajeze uneori.

Dragostea de muncă și interesul pentru 
tehnica avansată, de la tatăl său a deprins-o 
De aceea cînd sarcinile puse în fața între
prinderii au arătat necesitatea creării unei 
secții de gravură, Mihai Perva a muncit ne
obosit pentru crearea ei. Cu sprijinul comi
tetului organizației de bază U.T.M. și al con
ducerii întreprinderii, într-un timp scurt la 
„Industria Bumbacului A'' s-au pus bazele 
secției de fotogravură e cărui șef a foțt nu
mit gravorul Mihai Perva.

In munca pentru organizarea secției, tatăl 
și-a sprijinit din nou fiul. Pentru copierea pe 
hîrtie a desenelor era necesar un aparat spe
cial de care fabrica ducea lipsă. Atunci, Ion 
Perva a găsit de datoria lui ca și de data 
aceasta tot el să fie acea care să-și ajute 
fiul.

Ajutorul pe care tatăl îl dă fiului este pre
țios. In același timp Mihai Perva își ajută 
tatăl în ridicarea nivelului său politic și 
ideologic. El il sprijină în însușirea de noi 
cunoștințe din învățătura marxist-leninistă.

★
După ce a absolvit Școala profesională din 

Arad, tînărul Dumitru Hanciu a fost repar
tizat la „Industrie Bumbacului A" din 
București. Munca a inceput-o alături de Mi
hai Perva.

Cînd s-a hotărît înființarea secției de fotc- 
gravură, cei doi tl-neri ' au fost trimiși în 
schimb de experiență Ia uzinele „30 Decem
brie ' din Arad. După 4 luni ei s-au reîntors 
în fabrică 
munca de 
repartizate 
tile cite va 
r.ale cîțiva 
cruțați cei
ția de fotogravură și care au început primii 
munca de gravare a valțurilor necesare im
primeriei.

Utemistul Dumitru Hanciu muncea cu în
suflețire le rectificarea gravurilor îndrumând 
în același timp și pe tinerii veniți din 
școala proieslonală. Ca urmare a acestui 
ajutor, utemistul Apostol Gh-, ca . și tovarășii 
săi, po< spune pe bună dreptate că sînt gra
vori rectificatori cu o înaltă calificare. Dar 
ei nu vor să se oprească aici. De aceea mun
cesc neobosiți, însușindu-și noi și mai mul
te cunoștințe în .meseria ce și-au ales-o. Ală
turi de ceilalți tineri muncește în secția foto
gravură și tînăra Zamfira Eremia, în vîrstă 
de 18 ani. In scurt timp ea a devenit o bună 
separatoare de culori. Luthul dat de ea, cît 
și cel al tinerelor Maria Badea și Ana Pe
tre, este pe zi ce trece de o calitate tot mai 
bună.

Tinerii din secția fotogravură constituie un 
colectiv unit, animat de dorința de a con
tribui din plin la îmbunătățirea calității și 
sporirea numărului de modele pentru pînze- 
turi. Ei se străduiesc să pună la dispoziția 
oamenilor muncii țesături oît mai frumoase.

L. LIVADARIU

cu noi și bogate cunoștințe în 
gravori. Intre timp, aici fuseseră 
de la Școala profesională de tex- 
fete, iar de la alte școli profesio- 
băieți. Dintre aceștia au fost re-
13 tineri care azi formează sec-

fotografie: un aspect al activității desfășurate în sala de fotogravură.

Uzinele textile din Timișoara, oare culțjvă 
loturi individuale, vor primi din partea gos
podăriilor agricole anexe ale întreprinderi
lor peste 700.000 fire de răsaduri de diferite 
legume, iar cei de la uzinele „Beta Br-ainer" 
din București vor primi peste 200.000 de fire 
răsaduri de legume. ,

O preocupare deosebită pentru sprijinirea 
muncitorilor care cultivă loturi individuale 
dovedește și conducerea șantierului hidro
centralei „V. I. Lenin" de ia Bicaz.

Unele sfaturi popular© tratează birocra
tic această problemă, cu puțin simț de răs
pundere, repartizînd muncitorilor loturi ne- 
cultivabile sau la distanțe prea mari. Așa, 
de pildă, în regiunea Cluj, sfatul popular 
orășenesc a repartizat atelierelor C.F.R. un 
teren viran în spatele uzinelor „Ianoș Her- 
bak“, iar pentru muncitorii acestei întreprin
deri loturile au fost repartizate la o distanță 
mult prea mare de întreprindere.

De asemenea, unele sfaturi populare cum 
ar fi sfatul popular raional Ciuc, din Regiu
nea Autonomă Maghiară, nu rezolvă la timp 
cererile muncitorilor care solicită terenuri. 
Sfatul popular raional Pașcani nu se ocupă 
suficient de identificarea terenurilor bune 
pentru cultura legumelor, motivînd că nu 
sînt cereri pentru acordarea loturilor indi
viduale.

Cultivarea terenurilor virane a contribuit 
anul trecut într-o mare măsură la îmbunătă
țirea aprovizionării celor care le-au folosit. 
De aceea, sfaturile populare și conducerile 
întreprinderilor au datoria șă dea atenția cu
venită acestei munci și să sprijine îndeaproa
pe pe cultivatori.

■C-----------------------------

Au pornit pe calea belșugului
Numeroși țărani muncitori cu gospodării 

individuale din raionul Sighișoara, convin- 
gîndu-se de importanța lucrării pămîntului pe 
tarlale întinse, cu mijloace mecanizate și 
după regulile agrotehnice, au format încă 
două gospodării agricole colective:

In satul Prod din comuna Hoghilag a fost 
inaugurată duminică gospodăria agricolă co
lectivă „Unirea". Președintele comitetului de 
inițiativă, Nicolae CoIdea, care a vorbit cu 
prilejul festivității, e arătat că familiile, care 
s-au unit în această gospodărie urmează

exemplul celor 24 de gospodării colective din 
raionul Sighișoara care au pornit mai de 
mult pe drumul belșugului. Cele 54 de fami
lii care au intrat în noua gospodărie au adus 
cu ele 18 pluguri, 25 de care, 20 grape, 8 vaci, 
3 cai etc., precum și 136 ha. de .pămînt.

In satul Rondola, comuna Noul Săsesc, în 
gospodăria agricolă colectivă „6 Martie" s-au 
unit 51 de familii care au adus 107 hectare 
de pămînt, 13 vite, 16 care, 13 pluguri, 12 
grape, o semănătoare, un atelier de fierărie și 
altele. (Agerpres),

Bicicleta „Pionierul" — un nou produs al tehnicii romînești
Secția montaj a fabricii de biciclete Bu

curești oferă în aceste zile un aspect plăcut. 
Pe mesele îmbrăcate în postav gros munci
torii au început să execute ultimele lucrări 
de montaj la primul lot de 500 de biciclete 
„Pionierul", intrate în fabricație la începu
tul acestui an. In rastelele așezate de-a lun
gul sălii apar la intervale tot mai scurte 
biciclete complet montate, gata pentru a fi 
trimise magazinelor de desfacere.

Noul produs al tehnicii romînești, bicicleta 
„Pionierul", a fost conceput în cadrul între
prinderii de inginerul Ion Xenachis. Atît la 
proiectare cît și la executare s-a ținut seama 
ca noul produs să întrunească asemenea 
calități îneît să tiu se deosebească cu nimic 
de cel primit din import.

Punerea în fabricație a bicicletei a nece
sitat perfecționarea procesului tehnologic, 
construirea și folosirea unor dispozitive de

care în trecut întreprinderea nu dispunea. Un 
grup de constructori, alcătuit din maistrul 
Dumitru Orzănescu șl muncitorii Vasile 
Pușcașu, Gheorghe Cazacu, Alexandru Som- 
lea, Vasile Naie, Ion Boierescu au construit 
diferite dispozitive ca cel de ansamblare 
a cadrului, de îndoire a furcii înclinate și 
orizontale, dispozitivul pentru îndoirea 
cornului ghidon și altele- Cu ajutorul aces
tor dispozitive muncitorii au putut să pre
lucreze și să execute în întreprinderea lor 
toate piesele cerute de procesul de fabricație. 
O parte din piese cum ar fi țevărta, piesele de 
cauciuc și pielea de șea le primesc de la alte 
întreprinderi din țară.

Vopsitul șl cromarea pieselor se execută 
tot îin cadrul fabricii.

Peste puține zile, prima sută de biciclete 
va fi pusă în vînzare prin magazinele de 
desfacere din Capitală și din țară.

(Agerpres); /



Delegația P« G IL S© la Congresul al IV-lea 
al Partidului Socialist Unit din Germania

BERLIN 30 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 29 martie a sosit La Berlin delegația 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice la 
cel de al IV-lea Congres al Partidului So
cialist Unit din Germania. Din delegație fac 
pacte: A. 1. Mikoian, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. și vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.; M. A. Suslov,

Congresul Partidului Muncitoresc Progresist din Canada
TORONTO 30 (Agerpres). - TASS trans

mite :
La 27 șl 28 martie, delegații la Congre

sul al V-lea al Partidului Muncitoresc Pro
gresist din Canada au discutat proiectul nou
lui program al partidului.

Raportul cu privire la proiectul noului 
program a fost prezentat de Leslie Morris, 
membru al Comitetului național executiv al 
partidului.

Congresul a adoptat proiectul noului pro
gram cu unele rectificări.

Congresul a adoptat rezoluții în următoa. 
rele probleme: O nouă politică națională 
pentru Canada ; lupta împotriva amenințării 
crizei economice; unitatea poporului și sar
cinile Partidului Muncitoresc Progresist ; 
întărirea partidului, Federației naționale a 
tineretului muncitor și a organelor de presă.

Acord comercial între U.R.S.S. și Egipi
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS trans

mite:
In urma unor tratative care e-au desfășu

rat tntr-o atmosferă de înțelegere reciprocă 
prietenească șl care s-au încheiat cu succes, 
la 27 martie 1954 a fost semnat la Cairo un 
acord comercial între U.R.S.S. și Egipt care 
prevede dezvoltarea și consolidarea rela
țiilor comerciale dintre cele două țări pe 
bază de egalitate in drepturi și avantaje 
reciproce.

Prin acest acord se stabilește aplicarea re. 
ciprocă de către ambele părți a clauzei na
țiunii celei mal favorizate în problemele 
comerțului și navigației,

Potrivit stipulațiilor acordului, livrările 
de mărfuri din U.R.S.S. tn Egipt și din Egipt 
în U-R.S.S- se vor efectua pe baza unor liste 
de mărfuri. Lista mărfurilor sovietice oare

Proteste împotriva reprimării demonstrației studenție: danezi
BEIRUT 30 (.Agerpres —TASS trtete- 

mite:
Ziarele libanez* eor.c.;—s ca am* -e ac

țiunile autorităților' * rct'zri a 
r*a la 27 martie, a e- cu.**-.•*»:
de la Universi'.a'ee a~«* t“

BEIRUT 30 (Agerpres). — La 29 martie 
un grup de studențl libanezi au declarat că 
vor începe o grevă a foamei în semn de 
protest împotriva măsurilor represive luate 
de autorități cu prilejul demonstrației anti- 
imperia liste de la 27 martie.

Agenția Associated Press relatează că ta 
înmormîntarea studentului ucis de polițiști 
cu prilejul manifestației din 27 martie, au 
fost concentrate Importante forțe polițienești 
pentru a preîntâmpina noi manifestații a’.e 
studenților și populației.

Deprimare sufletească. Reporterul a aflat 
despre sinucidere, a zăbovit citeva clipe asu
pra fi’ei albe de hîrtie, iar apoi a dat ver
dictul: „E!e:trotehnicianul Klaus M. în vîrstâ 
de 23 de ani și-a pus capăt zilelor cu 
torul curentului electric. Cauza, după cum r.: 
s-a comunicat la poliție, a fost o deprimare 
sufletească". Și rotativele au imprimat pe
kilometri de hîrtie aceste cuvinte.

Unii, citind în ziarul vest-beiiinez „Der 
Tag“ constatările reporterului amintit, au în
cercat să deslege tainele ce sălășluiesc în 
cele două cuvinte: „deprimare sufletească'1. 
Rostogolind privirea peste rîndurile dese de 
cuvinte aliniate sub un titlu provocator de 
senzație au putut să întîlnească o frază care 
dezvăluia enigma. Klaus M. s-a sinucis pen
tru că devenise șomer. Dacă însă multi din
tre șomerii care bat străzile acoperite de 
ruine ale Berlinului occidental au speranța 
— e drept, mai întotdeauna nerealizată — 
că totuși vor găsi un patron care să aibe 
nevoie măcar pentru cîteva ore de puterea 
brațelor lor, în schimb Klaus M. nu mai 
putea să nutrească nici chiar o asemenea 
speranță, atît de modestă în fond. Puterea 
biațelor sale nu mai exista: i-o răpise un 
cumplit accident de producție. Acesta a fost 
dealtfel motivul pentru care in septembrie 
1953 tînărul în vîrstă de 23 de ani a deven t 
șomer. Simțea atunci cum se prăbușește in
tr-o noapte grea, apăsătoare, fără de sfirșît 
Sufletul îi era răvășit de furtuna s'j:er;n'.e- 
lor. Nu a mai avut tăria să ia pieptiș vata. 
S-a sinucis. Și un reporter. în goana pere
grinărilor sale cotidiene, a scris desnre acea
stă viață tînără pe care a mistuit-o ;ocul_nă- 
praznic al nedreptății sociale, un rec" ?e 
care l-a intitulat: „Patul folosit drept s::.- 
electric".

Despre Hans Peschke „Der Tag" nu a se: = 
nici un reportaj. Și aceasta nu n :ma : n 
pricină că Hans nu a -folosit patul d-ept 
scaun electric. Hans. unul din Ivj :'-l: '- ‘r- 
deielor din sărăcăcioasele mahalale muncito
rești ale Hamburgu'.ui, nu a putut să i-s-'-e 
vreun reporter în scrierea unui renorta; sen
zațional pentru că viața lui nu are ni-:-: 
deosebit într-însa. Hans este tinăr, cu".*-.-te 
o meserie — cea de lăcătuș, are nevastă și 
un copil mic, muncește din răsputeri și a? a 

Ministnd « fmfus ufitMBnarea dreptului statului de a intercepta
convorbirile i cir orice.

— Ți-aș spune un cuvînt dulce, dar știi... nu sîntem singuri.
(Desen de EUG. TARU)

secretar al C.C. el ?CU^r D. T. Șepilov, 
redactor șef al ziarului wPravda" ț; A A. 
Smirnov.

Pe aerodromul Schoenfeld din Beri ti, dele
gația a fost Întâmpinată de Walter UTbrfctjt, 
prim secretar al C.C. al P.S.U.G. ți vteeece- 
ședinte al Consiliului de Miniștri el Repu

Congresul a ales Comitetul Na;::-a. a 
Partidului Muncitoresc Progresist ri.r. Car-, 
da. Delegații la Congres au ales in - 
mitate pe Tim Buck — lider al pzr’.idrtn

La Congres s-a dat citire in duerite șe
dințe telegramelor de salut primite din par- 
tea Comitetelor Centrale a'.e parr.d-exr co
muniste și muncitorești fries”. c - Ur.tn- 
nea Sovietică. Anglia, Statele Unite, Re 
publica Populară Chineză. Fran.a. Cel*>- 
slovacia, Polonia. Rominia, Bulgaria. Re
publica Democrată Germană, Germania o 
cldentală. Japonia, India, Mexic. Uragcaț 
Guatemala și alte țări.

Comitetul Central al Partidalrt Coanrtst 
al Uniunii Sovietice a adresat ursitoare-» 
telegramă :

„Congresului al V-lea ai Partldahi Mun
citoresc Progresist din Canada.

vor fi exportate din LLR.SS. îr Eg'pt ss- 
prinde utilaj industrial, tractoare $1 tea*ad| 
agricole, autovehicule^ fabricate da 
produse petrolifere, materii •—r-s cerea • 
medicamente și alte mărfuri

Lista mărfurilor egiptene :*«>: -* 'are vor 
fi exportate din Egipt In UJLSS. oțatete 
bumbac, orez, fire de aritara «rt/ciiIA. 
piei prelucrate, piei brațe ș. i 't —Lr'-zrt.

Acordul este încheiat pe lenree :• . * «* • 
și ee va considera prehânftt te fiecare ac I 
dacă nici una din părți na-1 va denauda.

Din partea sovietică, acorsul a Jost sect- , 
nat de V.D. Aleexenco. anslâer coatrcâi «II 
ambasadei U.R-S-S- te EgipC. Sa partea I 
egipteană de către Fe~i. ZZ.-Z ~ A»e. Nzt 
director al departaser'ic - 
Ministerul Afacerlor Eriesaa al

Ziarul „Le Matte* cere toarta teaetoți I 
a primului mwristra al Ubaorirt. TaS. _^S-1 
meni, scrie zfaraU na are dnptel si toarte*1 
dice Pe stntotîl toi «i eț -re crea ee ! 
gindesc despre partrt teRV^rtteteaaz fl| 
despre presiunea «■erc'-st.i assora L-icriril 
în scopul de >-I si atoe te această *■1 
Hanță-, I

,Via ț â f âr â bucurii
adună 49 de aeărri n» străcntel s®ez.l 
de tai «leal hi Gemcxaza «c&MCaA «s» 
de 400 mărci ust v-ec*trrjs ze care * 
îndură Hans PescăL* T oaunrarmrA la 
nimat; acest* -seczxsr • r-r 3C-.K«ze u-nc 
o întreagă genera' e ce ‘.-e—. ' . r- «--s- 
gurul după cum ■»-: "<c ș * .: u-
timul dintre tinerii restr-r-1- p» gms- 
tățile vieții aspre ș: cdaceae B vast aac>- 
țător.

Hans Westfal este na incaZar au tenfcn- 
lor mucegăite, .".sa .*■«. < n
dau din Berlinul ocrixmal E. esS» tnăr. 
are multe guri de teterit de ■■■ot *1 
are unde deși dueeșăe ci mbnene. 7>eccvi
dată primește en ajetre de • — - x: ze 
sâptâmină. Ce se va a x-j - i w-
Lui Hans Ii este tauri de acest vater. Fu 
cump’ite-s tocscârilî z— c:*e a z*»ri.î 
pentru ca să se poată gs: cx sunje zecr 
Ia zilele ce vor wcx De v’-i'. rneatx Z-^e 
doar tinăr. Uneoc se avmtă 4ezr—* ze z* 
pile visurilor; ișî *«—*-e cr-t* si-: mag 
neze vremea ciad ta *a£ri> sn teR «w 
vor putea ntunci. Rezhtatea crriâ a rieșu- de 
fiecare zi nu-i tngâdaăe Istri «â rssese zv* 
mu’.t Despre acaastă rea 's’e a terms să 
facă citeva mărturisiri rl irst-geraKT 
..Nene Volkszeftuzig*: zraer'jtr ;
tinerelor care nu pot -'=1 șo: > ț. cane r: 
găsesc de lucra se efreară <rm *w*r a 
700.000*. De fapt zzazrjrn tar- •*■**
cu mult mai mare: î AM lOJ tjner vesgp»"- 
mani nu pot să-ș: as g~re exsaeoCa pefza 
că nu au u"5e sâ-p fcJcseascî yrem Im 
de muncă.

Cind mergi pe striz'e ex Ber'~ occi
dental de mu te eri au*ag «zer ia riște 
afișe colorate. Icscrip’.a ee Z» ele nt*e 
oaracum m stsrix-si: „T'xsnza'*. De »?: 
însă lucrările sfat ca -uri. m» wrțta 
misterioase dec^t în E tacă z"a da
enigmele ce -și găsesc del egarea ta araoaș- 
teree realității ■restgerstne. „Tasane" În
seamnă _TeIe'rr>-e z-i Studer:»-: =a c&ea 
alles" adică -tele:?™: j: «-. :r-- î vx exe
cuta totul*. Ca să-*, poată studia pe Goehhe și 
Heine, mutțî stadesț: vestgrmsaui ecală 
vase :n restaurante. sru*ură otncare. spang 
lemne sau lucrează uaectea ca mure ::ri zse- 

„Nu sîntem singuri...”

blicii Democrate Germane și de H. Matern 
ai F. Oersscer, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.

Delege;ia a mai fost tntlmpinati de repre
zentanții ambasadei sovietice tn frunte cu V. 
S. Semenov, ambasador al U.R.S.S. In R. D. 
Germani.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice trimite un salut fră
țesc Congresului al V-lea al Partidului Mun
citoresc Progresist din Canada.

Urăm Partidului Muncitoresc Progrtsist 
succese in lupta pentru intărirea rîndurilor 
partidului, pentru independența națională a 
Canadei, pentru interesele vitale ale oame- 
nilor muncii din Canada, pentru pace.

Trăiască Partidul Muncitoresc Progresist 
din Canada !

Trăiască solidaritatea internațională a oa. 
menilor muncii in lupta pentru pace, demo
crație și socialism !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNISi 

AL UNIUNII SOVIETICE"

Declara fia lui Nehru
NEW DELHI 30 (Agerpres). — Luînd cu

rtatei 1» 29 martie ia New Delhi, primul 
adrtsira «1 Indiei, Nehru, s-a declarat de 
acord o cererile opiniei publice mondiale 
c—--•.erzceree armelor de exterminare 
te ansă- „Spre — a spus premierul indian 
— ci aatocltăcie Interesate vor acorda toată 
atenția ateslor cereri, deoarece ultimele ex- 
perîee-e «mea cu hidrogen au devenit tot 

v-se asupra carac:e-
rrtai dwteactiy al noilor arme, Nehru a a- 
-i'.’i ci sltr-rie experiențe cu bomba cu 
h*3Ragan «1 demonstrat limpede că puterea 
des •.mc:-'ă c aces'or mijloace de extermi- 
e**e :--r* scăția cor.t'oî'jlul omului provo
ci*^ «derirate catastrofe.--- •---- 

închiderea conferinței 
interamericane de la Caracas

NEW YORK 30 (Agerpres). — La 28 
ztar~e. cea de a 10-a conferință interame- 

de te Caracas, ș:-a încheiat lucră- 
rie. La șed’mța de închidere, delegația Gua- 

a ?r::estat med oficial împotri
va reao’c;lă ..anticomuniste", adoptata, 
:r?i ccm s-a mai anunțat, sub puternica 
:*« -x*- a S.U-A.. și care are ca scop a- 
mestecul SL’A. In afacerii* Interne ele A- 
sasrc Latine.

ș-cteratia delegației Guatemalei se 
s-;*: ce asemeri că crice încercare de a- 
—-rrtre - race- le interne ale tării, de ori
cine va i. ** întreprinsă, va fi și de acum 
■_a -te resrt-.sa cu betărir* de către Guate- 
-ute șz ve ferma obiectul unei plîngeri xi 
V- *:-.s _.l de Securitate ai Organizației
Nașterilor Unite, ca reprezentînd „o pri- 
XM-. iu* pentru pace și securitate.

ca fca" S: munca k* este dngeros exploa
tată. _ 23ai t>: ie cultură tni rine să trag 
<x jesaoisT* — fraza aceasta a iui Goering 
a «oenex.t o călruzâ pesPru crmmtorii de la 
Bnnn.

Crâcie dan prilejnl analtor reflecții. Iată, 
de * l-ta dccă rifre - In 1951 în împărăția 
-u Apenroer pertni întreținerea unui soldat 
tmercaB era akeată sama de 9.&4O măre: 
x- t--tr. ca eter germen abia 60 măriri.

DAigteljril regimnhti de la Bonn tin multe 
c searsm*. Desigur aceste dlsouwi nu amin- 
tenc rici despae tteănd electrotehnici an care 
s i rus *»?«• vieți; cu ajutorul curentului 
ee,— •: - i • drsc*e șomerii căzut: pradă 
«e^-er* : Despre asemenea lucruri domnii 
ăe la Bonte se pnlac că nici habar n->au. In 
arBiteb ei «ortac despre diviziile vest ger- 
■■■e care wmexză să renască și ca niște

- -< r:earră să adulmece vînat
praespdt: came 4^taa din rindurile tinere-

God Vabaie taacrBeț, tinerețea este :n pri- 
mepCe. Tbrira generație din Germania a cu- 
nrsrr: z~~> r-cprla ei experiență ce înseamnă 
■BrtemL Este o generație crescută în șuierul 
BoteMar. printre ruine, Indurind foamea și 
Bpstede de tot feîuL Pentru tineretul din R. 
D. Germană zilele răzbciului au rămas nu- 
euat ca o amintire tristă; un trecut de care te 
tedepfctezi mereu dar care te îndeamnă să 
«e^KB la viitor. Tinerii din Germania occi- 
-■ez-j t --au pus insă capăt suferințelor: 
: e iu ’ncetat să mai șuiere dar ruinele
»aa fort talăturate. iar foamea le scarmănă 
«toneacai fără indurare Ei sint victimele ce
lor care vor sâ transforme Germania din nou 
tetr-cn focar de război.

Bteriestagul de la Bonn a votat legea ser- 
— l.-.a- obl:gat-oriu. Nu a votat însă 

- : - lege de a utorare a șomerilor. S-a 
mirat oare cineva ? Cred că nu ! La. Bonn 
se sade doar răpăitul tobelor războiului (după 

.... .-ec^-oajta că sint tobe „made in 
S.’_'_A-“). In birouri cu storurile trase achi- 
: de car*e de tun germană fac calcule.
Z -z se mulțumesc că au răpit tineretului 
vortgermon tinerețea; ei vor acum să-i ră
pească și viața.

EDGARD OBERST

„Adunarea prieteniei"
Infîlnlrea tinerilor din R.P Polonă, R. Cehoslovaci 

ți R. D. Germană
VARȘOVIA 30 (Agerpres).- P A.P. trans

mite;
Cu prilejul încheierii Săptămînii mondiale 

a tineretului, la 28 martie, în orașul 
Jelenia Gora din R. P. Polonă a avut loc o 
întilnire a prieteniei la care au luat parte 
tineri din Polonia, Cehoslovacia, Republica 
Democrată Germană, precum și delegații de 
tineret din Belgia, Danemarca, Germania 
occidentală și Norvegia. Intîlnirea s-a trans
format într-o vie demonstrație a unității ti
neretului în lupta pentru rezolvarea pașnică 
a problemei germane și pentru asigurarea 
securității colective în Europa.

In sala Teatrului Municipa' din Jelenia 
Gora a avut loc o ședință festivă a partici- 
panților la intîlnirea prieteniei. Adunarea a 
fost deschisă de T. Wegner, secretar al con
ducerii centrale a Uniunii tineretului polonez. 
El a subliniat că tineretul polonez protes
tează cu hotărîre împotriva reînvierii milita
rismului german, care reprezintă cei mai 
mare pericol pentru cauza păcii în Europa.

Tinerii șl tinerele din Polonia, a spus el, 
sprijină cu căldură propune; ile concrete fă
cute de Uniunea Sovietică, îndreptate spre 
reglementarea pașnică a problemei germane 
și asigurarea securității colective în Europa.

La adunare au luat cuvîntul W. Velfe, se
cretar al Consiliului Central al Uniunii tine
retului liber german, M. Jakes, secretar a! 
Comitetului Central al Uniunii tineretului 
cehoslovac, V. Krause, reprezentantul tinere
tului din Germania occidentală și L. Tebax, 
membru al delegației tineretului belgian. Vor
bitorii au subliniat primejdia pe care o re
prezintă pentru popoarele Europei așa zisa 
..comunitate defensivă europeană” și au spri- 

• jinit planul de asigurare a securității colec-

Soptămîna de lupt 
împotriva reînarmârii

PARIS 30 (Ageqsres). — Ziarul „L’Hu- 
manite” publică un comunicat al Uniunii ti
neretului republican din Franța, chemînd 
la lupta împotriva acordurilor de la Bonn și 
Pa'ls și a reînarmârii Germaniei occiden
tale.

„Pentru ca tineretul nostru să nu mal cu
noască soarta îngrozitoare a generației pre
cedente, se spune în comunicat, va trebui să 
ne unim și 6ă acționăm tn comun. Este în 
joc viitorul fiecărui t’năr, întrucît acordurile 
de la Bonn și Paris șl consecința lor firească

Discursul lui Dulles
NEW YORK 30 (Agerpres). -
La 29 martie secretarul Departamentului 

de stat al S.U.A., J. F. Dulles a rostit un nou 
discurs radiodifuzat și televizat despre sco- 

> puri'e po'Jticii externe a’.e S.U.A.
Reluînd declarațiile făcut* de el cu două 

iun! în urmă, Dulles s-a ocupat în deosebi de 
„concepția guvernului american" în problema 
indoch:neză și a relațiilor cu R. P. Chineză.

Discursul abundă în calomnii grosolane 
împotriva Uniunii Sovietice și a R. P. Chi- 

' neze.
Sensul celor spuse de Dulles în legătură 

cu Indochina se rezumă — potrivit consta
tării Agen;:ei France Presse — la aceea că 

, „Statei* Unite se împotrivesc sem
nării unui armistițiu in Indochina".

Cu acest prilej Dulles a dezvăluit adevă- 
ratele caxze ale friteresuhii manifestat de 

: Statele Unhe pentru Indochina și în general 
pentru Asia de sud-est declarînd că „această 
regiune a lumii est* bogată în numeroase 
materii prime ca de pildă cositor, petrol, cau- 

, ciuc și minereu de fier... Regiunea are o 
mare valoare strategică. Asia de sud-est este 
situată de o part* și de alta a celor mai di
recte și mai bune căi maritime și aeriene 
intre Pacific și sudul Asiei".

lată de ce, după cum a spus Dulles. „Sta
tele Unite și-au manifestat în mai multe mo- 
duri simpatia lor..." față d* lupta colonialiști
lor francezi și a regimurilor marionetă din 
Indochina împotriva poporului vietnamez. 
Iată de ce, potrivit spuselor sa'.e, „Congresul 
(al S.U.A.—N. R.) ne-a îngăduit să acordăm 
ajutor material guvernelor... din această 
țară".

Referindu-se la atitudinea guvernelor ma- 
rione:ă din Vietnam, Patet-Lao și Khmer care, 
încurajate de americani, vor să s* despartă 
de Franța, Dul'.es a arătat că „Statele Unite 
urmăresc această evoluție cu multă atenție 
și simpatie".

Dul'.es a trecut apoi la amenințări declarînd 
că in anumite condiții, situației din Asia „tre
buie să • se facă față în cadrul unei acțiuni 
comune” deși, după cum a recunoscut-o chiar 
el. „arest lucru ar putea Implica riscuri se
rioase..."

Politica S. U. A. provoacă îngrijorare în Franța
PARIS 30 (Agerpres). —
„Noua concepție" în politica militară a- 

mericană preconizată de Dulles cu privire la 
aplicarea „represaliilor imediate” acelor țări 
care nu sînt de acord cu politica Statelor 
Unite, fără a consulta în prealabil pe „aliații" 
occidentali ai S.U.A. a provocat o deosebită 
îngrijorare în Franța.

Intr-o interpelare adresată guvernului 
francez, Edouard Bonnefous, președintele

Scurte știri
• In ultimul timp între departamentele de 

resort ale Uniunii Sovietice și Suediei s-a că
zut de acord oa vasele militare sovietice și 
suedeze să-și facă vizite reciproce de priete
nie. In vara anului 1954 ”ase sovietice vor 
vizita portul Stockholm iar vase suedeze — 
vor vizita portul Leningrad.
• Din Moscova au plecat noi grupuri de 

tineri patrioți care vor participa la valorifi
carea pământurilor virgine și înțelenite din 
estul țârii. Ei se îndreaptă spre Altai, regiu
nea Volgă’i și Kazahstan.

Numărul tinerilor cetățeni ai Moscovei care, Ia 
chemarea partidului, au plecat să valorif ce 
noi pămînturi este de peste 10.000.

• In scopul menținerii și întăririi relațiilor 
de prietenie, guvernele Republicii Populare 
Polone și Republicii India au căzut de acord 
să facă schimb de reprezentanți diplomatici 
cu rangul de ambasadori.

9 La 28 martie s-a deschis la Berlin o ex
poziție industrială a mărfurilor de consum 
popular. Deschizînd expoziția, Heinrich Rau, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul construcțiilor dc mașini al Repu
blicii Democrate Germane, a subliniat că ex
poziția prezintă produse din 400 întreprin
deri.

® La 29 martie a sosit la Moscova Suban- 
drio, ambasador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Indonezia în U.R.S.S.

In gara „Beloruskaia", Subandrio a fost 
întîmpinat de D.A. Jukov, șeful serviciului 
Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. 

tWe tn Europa, propus de către delegația so
vietică la conferința de la Berlin.

Intr-o atmosferă de nestăvilit entuziasm, 
particlpanții la adunare au adoptat o rezo
luție în care se spune:

„Considerăm că singura cale Justă pentru 
asigurarea păcii în Europa o constituie pro
iectul „tratatului general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Europa” pre
zentat de către delegația sovietică la confe
rința de la Berlin, proiectul unificării Ger
maniei pe baze pașnice și democratice. In 
numele fericirii și el prosperității popoarelor 
noastre, tinerii și tinerele din R. D. Germană, 
Germania occidentală, Polonia și Cehoslova
cia vor lupta din toate puterile pentru reali
zarea acestui program.

In numele tineretului din țările lor, parti
cipant la intîlnirea prieteniei, sprijină cu 
căldură inițiativa prietenilor germani și 
francezi cu privire la convocarea h Berlin, 
în luna aprilie, a unei conferințe a tineretu
lui în vederea discutării metodelor de luptă 
comună împotriva „comunității defensive eu
ropene”, pentru pace și securitatea Europei.

Participant la întî'nire cheamă întregul 
tineret din Europa, indiferent de convingeri 
politice, credințe religioase și origină socială, 
să participe activ la pregătirea și la lucră
rile acestei conferințe. Fie ca la Intîlnirea de 
la Berlin a tineretului din Europa să se în
trunească reprezentanți ai tuturor oamenilor 
iubitori de pace”.

In după amiaza zilei de 28 martie, în Piața 
centrală din Jelenia Gora, a avut loc un mare 
miting al locuitorilor orașului, la care au 
luat cuvîntul participanți la întîlnirea prie
teniei.

â a tineretului francez 
Germaniei occidentale

— reînarmarea Germaniei occidentale, poartă 
tn sine germenii războiului”.

în semn de protest împotriva acordurilor 
militariste, Uniunea tineretului republican 
din Franța anunță organizarea între 10 și 17 
aprilie a „săptămînii de luptă 0 tineretului 
împotriva reînarmârii Germaniei”. „Chemăm 
toate organizațiile de tineret, se spune în în- 
cheere în comunicat, chemăm pe -toți tinerii 
Indiferent de opiniile lor, să participe în nu
măr cit mal mare la demonstrațiile patriotice 
care vor fi organizate în cursul acestei săp
tămâni".

Comentînd acest pasaj al discursului, A: 
genția France Presse arată că ,,ar putea fi 
vorba de o primă aluzie a secretarului de 
stat american la posibilitatea unei internațio
nalizări a conflictului Indochinez" cu alte 
cuvinte la o eventuală reeditare a interven
ției din Coreea care șl ea a fost prezentată 
de americani ca o „acțiune comună".

Sintetizînd ideile cuprinse în această parte 
a discursului lui Dulles, comentatorul Agen
ției France Presse, Georges Wolff, scrie că 
această atitudine „relevă intenția guvernului 
american de a insista în favoarea continuării 
războiului..."

Pronunțîndu-se din nou împotriva admiterii
R. P. Chineze în O.N.U. Dulles a elogiat tot
odată „guvernul” taivanez al lui Cian Kai-și 
După spusele secretarului departamentului 
de stat american „acesta se bucură de încre
derea altor mulți chinezi și americani”. El a 
deaiarat că desființarea acestui regim „este 
de neconceput”.

Vorbind despre poziție pe care S.U.A. o vor 
adopta la conferința de la Geneva, Dulles a 
subliniat: „Poziția Statelor Unite a 
fost demonstrată în mod limpede la 
conferința de la Berlin". Dul'.es 0 
încercat să prezinte conferința de la Geneva 
ca avînd un caracter strict limitat și ca și 
cum R. P. Chineză nu e,r participa în calitate 
de mare putere ci ca „o forță de agresiune” 
atribuindu-i astfel un rol de inculpată iar 
Statelor Unite și ali-aților lor întru agresiu
nea din Coreea — rolul de acuzatori.

In legătură cu politica S.U.A. în toate a- 
oeste probleme, Dulles a recunoscut că „unii 
ar dori poate ca lucrurile să se prezinte 
altfel" ; el a lăsat însă să se înțeleagă că
S. U.A. nu vor ține seama de opinia publică 
din țările occidentale, în special din Franța, 
care dorește încetarea războiului din Indo
china.

Cuvîntarea lui Duilles urmărește să men
țină atmosfera de încordare internațională 
contrară dorinței de destindere manifestată 
viguros în lumea întreagă.

Agenția France Presse precizează că textul 
discursului lui Dul'.es a fost aprobat la 27 
martie de președintele Eisenhower.

■e-----------------  

grupului parlamentar U.D.S.R., a cerut șă i 
se răspundă la următoarele întrebări:

„Dacă guvernul francez ...a fost consultat 
de Washington în legătură cu noua politică 
americană, ale cărei consecințe pot fi atît de 
grave pentru Europa ;

Dacă Franța, așa cum a făcut ministrul 
afacerilor externe al Canadei, a amintit gu
vernului american că orice hotărîre impor
tantă în domeniul apărării nu poate fi luată 
decît în acordul deplin al aliaților Statelor 
Unite".

In Uniunea Sovietică a început între
cerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai. Co
lectivele multor întreprinderi industriale își 
iau angajamentul să realizeze înainte de ter
men planul de stat și să dea mai multe pro
duse. inițiatorii întrecerii în cinstea zilei de 
1 Mai au fost muncitorii, inginerii și func
ționarii sectorului hidrotehnic comsomolist de 
pe șantierul centralei hidroelectrice de la 
Kuibîșev. Năzuind să întîmpine în mod dentn 
ziua de 1 Mai, colectivul de constructori și-a 
luat angajamentul să îndeplinească înainte 
de termen — pînă la 25 aprilie — planul pe 
patru luni al lucrărilor de construcție și 
montaj, să depășească cu 10% plănui lucră
rilor de pămînt, să reducă cu 2%—5% costul 
fabricatelor de beton și beton armat.

© La 27 martie a avut loc la Budapesta 
consfătuirea lucrătorilor din cooperativele a- 
gricole de producție din R.P. Ungară, convo
cată de Comitetul Central al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria și de Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ungare. La 
consfătuire au participat peste 1.000 de pre
ședinți, brigadieri, agronomi și alți lucrători 
ai cooperativelor agricole de producție.

Raportul cu privire la rezultatele îndepli
nirii recentelor hotărîri ale Partidului pelor 
ce muncesc șl ale guvernului cu privire la 
dezvoltarea agriculturii și la sarcinile coope
rativelor agricole de producție a fost prezen
tat de Istvan Dobi, președintele Prezidiului 
Republicii Populare Ungare și președinte al 
Consiliului Cooperativelor de Producție din 
Ungaria.

Evenimentele din Egipt
CAIRO 30 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 29 martie s-a săvîrșit un atac asupra 

clădirii Consiliului de stat al Egiptului, umde 
avea loc o ședință la car* se dezbătea pro
blema situației din țară. Ataca,nții au năvă
lit în sala ședinței și au rănit pe președin
tele Consiliului de stat, Es-Sanhuri. A fost 
rănit de asemenea unu-1 din funcționarii 
Consiliului de stat.

★
CAIRO 30 (Agerpres). — TASS transmite:
Maiorul Salah Salem, ministru al orien

tării naționale al Egiptului, a făcut următoa
rea declarație pentru presă: „îndeplinind ce
rerile poporului, Consiliul revoluționar de 
conducere a hotărît să ia din nou asupra sa 
întreaga răspundere”. In legătură cu a- 
ceasta, la ședința comună a Consiliului re
voluționar de conducere și a guvernului egip
tean, care a avut loc la 29 martie, s-au luat 
următoarele măsuri:

1. Realizarea hotărîrilor Consiliului revo
luționar de conducere din 5 martie (cu pri
vire la ridicarea stării de asediu) și din 25 
martie (cu privire la alegerea Adunării con
stituante. restabilirea partidelor politice și 
dizolvarea Consiliului revoluționar de con
ducere) să fie amînată pînă la sfîrșitul pe
rioadei de trecere, adică pînă în ianua
rie 1956.

2. Să se alcătuiască neîntîrziat un Con
siliu național consultativ format din repre
zentanți ai organizațiilor și reprezentanți din 
diferite părți ale țării. Condițiile constitui
rii Consiliului și împuternicirile lui vor fi 
stabilite prin lege.

Răspunzînd la întrebarea dacă s-au pro
dus schimbări în componența guvernului și 
a Consiliului revoluționar de conducere după 
evenimentele care au avut loc în Egipt, io- 
cotenent-colonelul Abdel Naser, locțiitor a' 
primului_ ministru al Egiptului, a declarat- 
„Toate rămîn așa cum au lost înainte”.

Toate greve'e care au avut loc în Egipt 
a spus Naser, au fost întrerupte în noaptea 
de 29 martie și începînd de la 30 martie in 
țară s-a reluat viața obișnuită.

Cultură fizică și sport 
Cea de a lll-a efapă 
a diviziei A la fotbal

Cea de a IlI-a etapă a campionatului cat? 
goriei A la fotbal programează duminică 4 
aprilie 7 jocuri deosebit de importante fa 
lupta care se dă pentru cucerirea primelor 
locuri în clasamentul competiției.
Unul dintre cele mai interesante jocuri ale 

etapei se va desfășura în Capitală pe sta- 
d'jojiul Republicii. Aici, echipa campioană a 
țăirii, C.C.A., va întîlni echipa Locomotiva 
Grivița Roșie București, actuala fruntașe e 
campionatului. Amatorii de sport așteaptă 
cu deosebit interes desfășurarea jocului din
tre cele două valoroase echipe care pînă a- 
cum au ieșit victorioase în cele două partide 
susținute.

Celelalte șase întîlniri ale etapei se vor 
desfășura după următorul program: Cluj: 
Știința—Flacăra Ploești; Oradea: Progre
sul—Dinamo București; Tg. Mureș: Locomo
tiva—Știința Timișoara; Cîmpia Turzii: Me
talul—Flamura Roșie Arad; Timișoara: Lo
comotiva—Minerul Petroșani; Hunedoara: 
Metalul—Dinamo Orașul Stalin. (Agenpres)

«
Sportul peste hotare

BERLIN 30 (Agerpres). — TASS trans
mite ;

?7. m.ar4‘te s-a disputat1 la Berlin o 
nouă întî'.nire de polo pe apă între echipele 
selecționate ale U.R.S.S. și R.D. Germană.

Cea de a doua echipă a Uniunii Sovietice 
a învins echipa secundă a R.D. Germane cu 
scorul de 10—1. In continuare s-a disputat 
tetilnirea dintre primele formații ale celor 
două țări. Sportivii sovietici au cucerit vic
toria cu scorul de 8—1.

★
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — TASS trans- 

mite ;
in cadrul întîlnirli internaționale priete

nești de scrimă dintre ecnipeie selecționate 
ale Uniunii Sovietice și R.P. Polone care se 
oesfășoară în prezent la Varșovia, la 28 
martie s-au disputat întrecerile probei de 
spadă. Echipa U.R.S.S. era alcătuită din 
maeștrii sportului 1. Udras, L Saiciuk, I 
Poliakov și.V. Vdovicenko. Proba a luat 
sfîrșit cu' victoria sportivilor sovietici cu 
scorul de 9—7. Excelent s-a comportat maes
trul sportului L. Saiciuk care a cîștigat cu 
scorul de 4—0.

★
MOSCOVA 30 (Agerpres). - TASS trans

mite ;
La 4 aprilie vor începe întîlnlrile pentru 

campionatul de fotbal al U.R.S.S., catego
ria A.

. In sezonul de fotbal dfa anul 1954, prin
tre cele 13 echipe care vor lua parte la în
trecerile din cadrul categoriei A se găsește 
din nou echipa Casei Centrale a Armatei So
vietice — TDSA. Fotbaliștii de la TDSA au 
început pregătiri.e în vederea noului sezon 
încă de la mijlocul lunii ianuarie. După a 
lună de antrenament la Moscova, echipa a 
plecat la Suhumi. Din echipă fac parte 26 
jucători. Alături de cunoscuți maeștri al 
sportului, au fost introduși în prima echipă 
numeroși tineri fotbaliști. După terminarea 
antrenamentelor, echipa TDSA va pleca la 
Kiev, unde, la 5 aprilie se va întîlni cu Tor
pedo Gorki, iar la 11 aprilie cu „Dinanw" 
Kiev.

Spectacole
Miercuri 31 martie 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R.: Traviata : National „1. L. Caragiale” 
(s-aha Comedia) : Mielul turbat ; Național 
„I. L. C.aragiale'' (sala Studio) : Schimbul de 
onoare ; Teatrul de Stat de Operetă : N-a fost 
nuntă mai frumoasă ; Municipal : Pădurea ; 
Armatei (B-dui Magheru) : Avarul ; Armatei 
(oal. 13 Septembrie) : Ion Vodă cel Cumplit; 
lineretuiui : Neisprăvitul ; Studioul actorului 
^ec-fnrn ^ottara" : Familia ; Muncitoresc 
C.r R. (Ciulești) ; Sfîrșitul esoadrei , Ansam
blul de estradă ; „ Și Hie face sport.

CINEMATOGRAFE: Patria, înfrățirea între 
popoare : Schubert ; Republica, București : Un 
pichet în munți ; I. C. Frimu, 1 Alai, Liber
tății : Suspine pe stradă ; Maxim Gorki : Re- 
publica Populară Roinînă, Marinică ; Elena 
1 ?v. ’ D°ja : Nunta cu zestre ; Lumina : 
Răpirea . Victoria : Chao-i-Man, Timpuri Noi : 
Jurnal romînesc nr. 11, Jurnal sovietic 
nr. 7, Feriți pădurile de insecte : Alex. 
Popov : Ruslan și Ludmila, Bolnavul tn- 
chipuit ; 8 Alartie Patriotul, serja I-a ;
Vasile Roaitâ • Aventurile lui Alioșa Ptițîn ; 
Cultural : Apărătorii patriei ; Grivița: Petru 
cel Ala re, seria l-aț Const. David i Alîiiie se va 
dansa pretutindeni; Alex. Sabia: Brigada Cotov- 
schi; Flacăra; Comoara d n insula păsărelelor ; 
T. Vladimirescu: Arena celor curajoși; Arta: 
Preludiul gloriei ; Popular : Fiul mării ; M. 
Eminescu : Prin India ; Miorița ; Batalionul 
de mare; Moșilor : L ipta pentru viață ; 23 
August : Timur și băieți: săi ;. Donca Sirr.o : 
Nu-i pace sub măslini ; llie Pintilie : Tricoul 
galben ; 8 Mai ; Aîișer Navoi ; Volga : Fe
meia are cuvîntul ; N. Bălcescu : Fiica regi
mentului ; Rahova : Pumnul de fier ; Olga 
Bancic : Avantgiarda de sacrificiu.
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