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In cinstea Zilei de

Să desfășurăm larg steagul întrecerii
industrie și agricultură!in

* * *

ORGAN CENTRAL ALUN1UN11 TINERETULUI MUNCITOR.

In întâmpinarea măreței Zile 
de 1 Mai

— Vești din țările •*- 
de democrație populată

★

Tinerii scriitori
★

ai Chinei

' A devenit o tradiție a oamenilor mun
iții din țara noastră să întîmpine Ziua de 
1 Ațai — ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, ziua frăției muncito
rilor din lumea întreagă în lupta pentru 
pace, democrație și socialism, — cu noi și 
însemnate succese în producție.

In întreprinderile și instituțiile 
tara noastră se desfășoară acum și 
intens întrecerea socialistă.

In acest an noi sarcini au revenit 
sei muncitoare și țărănimii 
pentru a căror 
toată străduința și priceperea lor de mun
că. Zi de zi sînt obținute noi succese în 
.vederea traducerii în viață a programului 
de măsuri economice elaborat de plenara 
lărgiră a C.C. al P.M.R. din august 1953, 
tu privire la dezvoltarea economiei națio
nale și creșterea nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii de la 
jorașe și sate.

Exprimînd dorința clasei muncitoare 
Win țara noastră de a contribui din toate 
puterile sale la dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea neîncetată a nivelu
lui de trai material și cultural al celor ce 
muncesc, colectivul uzinei de mașini și 
unelte agricole „7 Noiembrie" din Craiova 
și-a luat în cadrul întrecerii socialiste în 
cinstea Zilei de 1 Mai, însemnate anga
jamente. Eî s-a angajat să dea un și mai 
puternic avînt întrecerii socialiste în ca
drul căreia să realizeze pînă la 30 aprilie: 
greble mecanice în contul zilei de 4 mai, 
grape cu colți în contul zilei de 9 mai, 
piese de schimb în contul zilei de 25 mai.

De o deosebită importanță este anga
jamentul acestui colectiv de a îndeplini și 
depăși planul pe 1954 cu 10 Ia sută.

In încheierea angajamentului său co
lectivul uzinei de mașini și unelte agri
cole „7 Noiembrie" din Craiova cheamă 
re toți muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii din întreprinderile producă
toare de mașini agricole și piese de 
ischimb, precum și din celelalte întreprin
deri din țară, să-și ia în cadrul întrecerii 
isocialiste în cinstea 
angajamente.

Această chemare 
im larg răsunet în

In multe întreprinderi au și avut loc 
mitinguri în care oamenii muncii și-au 
anunțat angajamentele lor. Astfel, colec
tivele întreprinderilor „Tudor Vladimi- 
rescu", „Vasile Roaită", „Semănătoarea”, 
Combinatul Poligrafic Casa Scînteii 
„l.V. Stalin", „Complexul C.F.R. Grivița 
Roșie1* din București, Combinatul Side
rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ — Hunedoa
ra și altele și-au exprimat hotărîrea de a 
îndeplini și depăși sarcinile anuale de 
producție, de a realiza cît mai însemnate 
economii.

In consfătuirile de producție care au 
loc, tineretul se angajează și el, alături de 
vîrstnici, în marea bătălie în cinstea lui 1 
Mai. Este demn de urmat exemplul bri
găzii utemistului Marin Constantin din 
secția tineretului a uzinelor de mașini și 
unelte agricole „7 Noiembrie" care, cu o- 
dazia consfătuirii de producție și-a pro
pus să ajungă din urmă" brigăzile frun
tașe. In primele zile ale întrecerii, înlă- 
turînd defecțiunile din munca sa, întărind 
și mai mult disciplina în rîndurile mem
brilor săi, brigada a reușit să se situeze 
în rind cu celelalte, și să depășească zil
nic norma în medie cu 86 la sută.

Sînt valoroase angajamentele acelor 
tineri care își propun ca în întrecerea socia
listă să realizeze o producție sporită și 
la un preț scăzut pe seama folosirii re
zervelor interne ale întreprinderilor prin 
aplicarea de inovații, prin economisirea 
de materii prime, combustibil, precum și 
prin economii realizate în treburile ad- 
ministrativ-gospodărești.

In lupta tineretului în întrecerea socia
listă în cinstea Zilei de 1 Mai, sarcini de 
seamă revin organizațiilor de bază 
U.T.M. Ele au datoria să îndrume tinerii 
astfel ca ei să-și ia angajamente concrete, 
care să ducă în primul rînd la îndeplini
rea planului. Trebuie avută în vedere an
trenarea tineretului la lupta pentru folo
sirea din plin a timpului de lucru, a ca
pacității de lucru a utilajelor, creșterea 
productivității muncii, îmbunătățirea ca
lității, reducerea prețului de cost al pro
duselor.
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îndeplinire ele depun

Zilei de 1 Mai, noi

la întrecere a găsit 
întreaga tară-

In S.M.T.-uri, în gospodării agricole de 
stat, să fie îndreptată atenția fiecărui 
tînăr către folosirea cît mai completă a 
capacității de lucru a tractoarelor, a uti
lajelor și uneltelor agricole, către econo
misirea combustibilului, precum și către 
aplicarea metodelor înaintate de muncă 
la arat și semănat Realizarea cu succes 
a acestor obiective de seamă va 
la sporirea producției agricole la hec
tar, la o mai bună aprovizionare a 
menilor muncii de la orașe și sate cu 
produse agro-alimentare și a industriei 
ușoare și alimentare cu materii prime.

Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. din S.M.T.-uri, comitetele raiona
le și regionale U.T.M. sîrrt datoare să 
sprijine îndeaproape și să extindă între
cerea pentru titlul de „cel mai bun trac
torist", din țara noastră.

Totodată ele trebuie 
nerii țărani muncitori 
dividuale, să-i atragă 
triotice propunîndu-și 
terminarea la timp a 
primăvară, aplicarea regulilor agrotehnice 
înaintare. Fieca-re organizație U.T-M., fie
care utemistși tînăr, țăran muncitor cn 
gospodărie individuală, colectivist sau în
tovărășit mai ales din regiunile rămase in 
urmă cu lucrările agricole de primăvară 
cum sînt: București, Constanța. Galați, 
Ploești, Pitești, Biriad și altele, unde pă- 
mîntul s-a zvîntat în mare parte, trebue 
să se avînte în bătălia muncilor de primă
vară.

Mal sînt cazuri cînd în unele între
prinderi și instituții comitetele organiza
țiilor de bază U.T-M. neglijează întrecerea 
socialistă, Iăs:nd-o numai pe seama co
mitetelor de întreprindere și a conduceri
lor administrative, sau unde întrecerea 
e lăsată să se desfășoare fără conținut, in 
mod formal.

Este greșită atitudinea acelora care 
sub pretextul „simplificării mecanismului 
întrecerii socialiste" îndrumă tinerii să 
încheie contracte pe 3 luni cuprinztnd în 
ele sarcini generale. Asemenea contracte 
nu .au ca rezultat decit pierderea din ve
dere a obiectivelor propuse, înrădăcinarea 
birocratismului și formalismului în în
trecere. Așa se întknpiă de pildă la în
treprinderea „Măgura Codlei". regiunea 
Stalin, unde comitetul organizației de 
bază U.T.M. (secretar tov. Șerbănescu 
Constantin) n-a făcut nimic în vederea 
bunei desfășurări a întrecerii socialiste 
în întreprindere.

Desfășurarea intensă a unei munci po
litice de masă, popularizarea succeselor 
fruntașilor în producție, îndrumarea a- 
cestora să sprijine tovărășește pe cei 
rămași în urmă, împărtâșindu-le din ex
periența lor — iată numai cîteva din 
sarcinile ce-i revin fiecărei organizații 
U.T.M. din industrie, transporturi, comerț 
și agricultură. O atenție deosebită trebuie 
acordată întrecerii socialiste — ca meto
dă comunistă de construire a socialismu
lui — pe linia educării maselor de tineret 
în spiritul dragostei față de muncă, față 
de bunul obștesc.

Utemiștii să fie un sprijin prețios pen
tru fiecare conducător de întreprindere, 
propunînd și ducînd la îndeplinire noi 
măsuri tehnico-organizatorice în spriji
nul sporirii producției.

Tinerii și utemiștii din fabricile și uzi
nele din industria ușoară și alimentară 
au datoria să fie în primele rmduri ale 
întrecerii socialiste pentru sporirea pro
ducției bunurilor de larg consum, să dea 
pentru oamenii muncii tot mai 
produse, iar cei din 
stat să depună toată 
tru ca adeste mărfuri 
stare la cumpărător.
partea voastră, tineri muncitori din co
merț, dragoste față de muncă, străduin
ță în organizarea cît mai perfectă a ma
gazinelor și cooperativelor, disciplină 
producție, atitudine sănătoasă față 
cumpărători — oameni ai muncii!

Depuneți toată priceperea voastră 
neri din fabrici și uzine, mine și schele 
petrolifere, gospodării colective, de stat 
și S.M.T.-uri, pentru a ridica cît mai sus 
steagul întrecerii socialiste în cinstea Zi
lei de 1 Mai 1

sâ sprijine pe ti- 
cu gospodării in- 
în întrecerile pa
ca tel principal 
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A apărut revista „Tînărul Leninist" Nr. 2—3
CUPRINSUL:

EDITORIAL: I. V. Stalin, continuatorul genialei opere a 
al tineretului.

ff ebruarie-martie 1954)

lui Lenin, un mare dascăl

țărănească (Răspuns la tn.

LECȚII ȘI CONSULTAȚII
IOSIF FEIFER : Industrializarea socialistă tn R.P.R.
NICOLAE BELLI: Tripla lozincă a lui Lenin în problema 

trebările cititorilor). ;
E. DASCALU: Cum să pregătim și șă expunem lecția : „Despre patriotismul socialist 

și internaționalismul proletar" (în ajutorul' propagandiștilor cercurilor politice 
de începători ale U.T.M.)

VIAȚA U. T. M.
SAVIN STELIAN : Munca culturală de masă a U.T.M. la sate, factor important tn lupta 

pentru dezvoltarea agriculturii.
PROBLEME INTERNAȚIONALE

F. PACURARIU : Avîntul mișcării de eliberare națională a popoarelor din Asia.
BIBLIOGRAFIE

CR. SIMU : O carte despre aspectul moral al constructorilor socialismului și comu
nismului.

Zilele de primăvară au o mare însem
nătate tn asigurarea saci recolte bogate 
și oamenii muncii din agricultură prețu
iesc valoarea lor. Ei știu că • recoltă su
perioară se poate obpne râmi: atunci 
etnd planta este insămtnțită la timpul 
potrivit și i se asigură umiditatea de care 
are nevoie, precum și ceieialte c—biții de 
dezvoltare.

Mecanizatorii diu agriculturi stat parUcipasti de frsaâe ta bătălia pcatru 
obținerea unui belșug de produse agricole. Ms»sud ci mașătile. ei execută 
locrârile (■ timp scurt și ta mi taalt sivei agrucetamc.

Tractoriștii de ta SULT.-Megruga «u regi cura lași au tăgădmt. p>rtad pe 
ogoare, să asigure un ritm rapid muncii și să respecte prinderile agrwfrhmre. 
Ei socotesc că numai ta ietai acesta vor mutf i ta reăerti»i|tn, taimlrăsi: 
și țăranii muncitori cu getperftri» individuale pe >f «rele cărora ma 
numai in felul acesta var sih pamtstul să rodească ăl phn.

lată-l ta fotografie pe nani dfai tractoriștii de la SJLT.-Negreța.
Eugen Siminc. unu! dintre irumti|g stațiunii care lucrează ta ogoarele 
rășirii agricole din satul Bătepefti. El hi depășește nlmc plănui cn a» la sură 
iar uneori reușește să-l depășească chiar cu sută la sută

In Intlmpinarea Zilei de I Mai și ta cudnri taitzuxiB pentru dștigarea 
titlului de ..cel mai tam tractorist-, rtemistu! Eugen Sămmc. și la te* ca ei 
și ceilalți tractoriști de la S.M.T.-Negrești, sini teoUrl* să-și Întreacă 

zările de ptnă ac
Foto: DIMMC F. OLMIH

In R. P. Chineză se acordă o deose
bită atenție pregătirii tinerilor scriitori. 
Institutul de literatură de pe lingă Uniu
nea scriitorilor chinezi desfășoară în a- 
ceastă direcție o largă activitate. Acest 
Institut a fost Înființat în l©50 șl «arte 
prima Instituție de învățămint de acest 
fel din China.

Viitorii seri tori, critici, poeți, drama
turgi, venițl în marea lor majoritate din 
mine, uzine, fabric', din armată sau de la 
sate, studiază în institut, sub îndrumarea 
celor mai de seamă scriitori ai Chinei, 
cele mai bune opere ale literaturii clasice 
și contemporane chineze și universale, îșl 
Însușesc arta scrisului.

Institutul acordă o deosebită atenție 
- i eril moștenirii literare a lui Lu Sin, 
întemeietorul realismului socialist In 11- 

ra fhineză, precum și studieri) lu
crărilor scriiturilor contemporani ca Măo 
Den, Din Lin și alții. In programul de 
studiu al Institutului sînt Incluse și opere 
ale marilor poeți chinezi din antichitate: 
CIu Iuan șl Du Fu. Studenții citesc șl 
studiază de asemenea numeroase opere 
ale literaturii clasice ruse și sovietice, 
operele scriitorilor progresiști din toile 
țările. Biblioteca institutului numără peste 
10.000 de volume de literatură.

Anul trecut a absolvit institutul prima 1 
promoție de studenți. Lucrările absolven-' 
ților institutului sînt închinate vieții po-' 
poporului chinez. In întreaga Chină, de o i 
largă popularitate se bucu-ă cartea „Fo- 
ccl pe chr.pie'- a tinărului absolvent Guan ; 
lao — minunată descriere a luptei ostași
lor Arma ei Populare de eliberare.

Man Fin un alt absolvent al institut'd-1 
a scris o nuvelă in care redă viața 

nouă a ța-ani lor după elibercte.
Piesa ..Poarta nr. 6“ scrisă în comun 

de t’.neri: dramaturg: Van Siu-bo și 
C c-r Siu-stn, care oglindește viața do- 
c -?r >r din Tientzin se bucură de ase
menea de o înaltă apreciere în rîndurde 
oamenilor muncii din R. P. Chineză.

Primul post de televiziune 
zl R. P. Bulgaria

oțel 
recuperat

Unelte agricole date înainte de termen Propunerea deputafilor
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de 
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Șarje de 
din material

Tinerii de ia întreprinderea me. 
talurgică de utilaj Medgidia a- 
eordă o atenție deoseb *.ă desco
periri: *i folosirii rezervelor 
terne pe care, fiecare loc 
muncă le posedă din plin, 
curind tinerii de ia sectorul
îndrumați de biroul organizației 
de secție U.T.M. — au strtns o 
cantitate însemnată de fier vechi 
de prin incinta uzinei din care 
s-au turnat 2 șarje de oțel. O 
mare contribuție la elaborarea 
acestor șarje a dat și prim to- 
pitorul Stelică Apostol.

In tntîmpinarea Zilei de I Ma:. 
un obiectiv principal al Întrecerii 
soda liste este ș; mai departe 
descoperi'ea și folosirea rezer
velor interne pentru IndeplJrrea 
și depășirea p anulai, pen'ra re
ducerea prețului de cost al pro
duselor. Acum se foc pregăriri 
în toate sect-oa-ele. astfel ca pînă 
la 1 Mai să fie elaborate alte 4 
șarje din fier vechi, recuperat

Corespondent 
PETRE IONAȘCU

Sporirea producției 
de ulei comestibil

In centrul activității tineretu
lui de la fabrica de ulei „Ră
săritul" din Roman stă In mo
mentul de față sporirea producți
ei de ulei comestibil.

Fo-ositidu-se pe scară 
metodele de muncă 
intens:fic!ndu-se tot 
întrecerea socialistă 
ca pe luna martie, fabrica 
aibă o depășire de plan de 20.16 
Ia sută. Tinerii acestei între
prinderi au acordat o atenție deo
sebită reducerii pierderii de ulei. 
Astfel, ei au realizat pe primul 
trimestru o economie de ulei. în 
valoare de 2.202 lei, prin reduce
rea pierderilor de ulei la secția 
rafinărie și prin extragerea Tn 
întregime a miezului din coajă 
ia descojitor. Organizîndu-și lo
cul de muncă după metoda Vo- 
roșin, echipa de presori condusă 
de tînărul Bărbieru C. depășește 
zilnic norma cu peste 20 la sută. 
- Tinerii de la fabrica de ulei 
„Răsăritul" din Roman vor ca 
succesele lor în cinstea zilei de 
1 Mai să fie din zi in zi mai 
însemnate.

La uzina de mașini și «aette 
agricole „7 Noiembrie" din Cra
iova. de unde a pornit chemarea 
la întrecerea socialistă tn cinstea 
Zilei de 1 Mai. muncitorii. ing- 
neri! și tehn'cierii. sprijiniți de 
organizația de partid și comite
tul de întreprindere se străduiesc 
să tndepii.îeasră și să depășeas
că angajamentele luate. Toate 
piesele necesare fabricării gre
blelor mecanice au fost pregătite 
astfel ca zilele acestea să poată 
începe montarea lor. Cor.str-jcto- 
rr slat hotlriți să producă p*nă 
Ia 1 Mai peste plan 15 greble me
canice. depăși-, j-u-ș: astfel anga
jamentul lua: en M la s-’ă.

Sirrese importante au fost ob
ținute și Ia reperul grapă ca 
colțî. Ptnă »ru=. an fost mon- 
tate un sml- de 300 gripe ca 
colți. S-aa pregătit de asemenea 
și celelalte piese necesare asam 
blări'. astfel ta ptnă la 1 Ma: să

Ee produse peste plan un =.—ăr 
de 4-X de grape cn colți, ceea ce 
reprexintl o depășire a angaja
mentului lua: cu 33 la sută.

Numeroase piese de schimb ne
cesare pentru nușmile agricole 
sînt aproape terminate. Muncito
rii din secția turnătorie, se strădu
iesc să toarne ptnă la I Ma! încă 4 
tone piese diferite, astfel ca pla
nul de producție să poată fi de
pășit cu 100 la sută, iar angaja
mentul luat tn cinstea Zilei de 
1 Mau cu 50 la sută.

S-aa evîderryat printre al|l șd 
utecrista N’ccl ța Biserica-u. at>- 
soiven ă a ane pooE profesio- 
uafe. care hxreară Cerite piese 
mărunte dpifth-s zclnăc ncr. 
ma cn 23—50 la sat*.

In prinsele * zTe a!e *nt-ece- 
rfi. p.-oduct i ta ea mzx£ pr în
treaga întreprzr.dere a cresecr* ea 
8-5 la sută y n s a !s-eg serat 
n'c an rebut. (Agerpres s.

întrecerea dintre

largă 
sovietice și 

mai mult 
s-a reușit 

să

Corespondent
M. T1MOFTE

Angajamentul lor
In cinstea Zilei de 1 Mai, ziua 

solidarității internaționale a oa
menilor muncii din lumea întrea
gă, tineretul din uzina S.R.U.P. 
Reșița s-a angajat să realizeze 
economii în valoare de 4'JO.OOC 
lei. Pentru îndeplinirea cu succes 
a angajamentului luat, comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
propus să la următoarele 
suri:

• Se va crea o brigadă 
pe uzină, se vor organiza 6 
turi utemiste de control, și

și-a 
mă-

raid 
pos- 

... ,J 8 
brigăzi utemiste, iar cele existen
te vor ft reactivizate.
• Se va ține o strînsă legătură 

cu cercul ASIT și cabinetul teh
nic, în vederea popularizării și 
extinderii metodelor sovietice, 

vor 
aplice

Kolesov, Rîjkov etc. și se 
antrena 800 tineri ca 
aceste metode.
• Iii cinstea Zilei 

comitetul organizației de 
U.T.M. se va ocupa îndeaproape 
de activitatea tinerilor, astfel ca 
ptnă la această dată, un mare 
număr de tineri să devină frun
tași în producție.

• Se vor organiza șl înființa 
comisii în cadrul secțiilor, care 
se vor ocupa de descoperirea 
și folosirea rezervelor interne.

Corespondent , 
IL1E OPREA
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atenție că se mul- 
farâ un semn ct> 
semnificativ din 

era. se
Fusese nuntit 

brigi- 
pe scenă, ta 
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sale 
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ropot de
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Șindritara 
xpuai ceva, dar toy 
sal*, tineri 
nei ..Clement 
vea j c-j attta 
funii doar «4 
mina, dînd
cap. Tinăra! Inovator 
pare, e.TK>;oaal. 
de curtnd responsabilul 
zii. Și taum. 
mijlocul brigăzii 
nători. a primit 
brigadă frvatață 
sală ub-acm un 
uze.

Brigada utemistă, de 
parataj. coc da să de tînărul
Vărzar-j. cunoscut* de toți tine
rii uzinei, cedase acum drape
lul unei «Re brigăzi, puțin cu
noscută pînă atunci.

Tînărul Vărzam vorbește
cum. la rindu său. în nume!* 
brigăzii pe care o conduce. Ce 
răsunet au cuvintele Iu:.' Bri
gada de turnători e chema'ă 
de brigada care a cedat dra
pelul la intensificarea 
ril socialiste tn cinstea 
l Mai.

Toți membri: brigăzii 
nători au
Toți parcă vor să și ia noi an
gajamente.
Șindrilaru. 
dar ti toată 
cuvintele:

— Primim... 
rea.

Așa a porirlt 
avtntată. 
tașe din

tntrece- 
Zi’es de

de tur-
•cum ceva de spus.

Vt
Io*

ma; întîl 
emoționat

'orbește 
așa 

sala se aud clar

primim chema-

întrecerea mai 
D>ul brigăzi trun- 

uzină în întrecere.

Primele
CLUJ (de la corespondentul 

nostru ION DELEANU) îndru
mați de organizat a de partid, co
lectiviștii din PetrinzeL raionul 
Huedin, regiunea Cluj, des'ă- 
șoară în cinstea Zilei de I Ma: 
o susținută activitate pentru 
terminarea la timp a lucră- -or 
agricole de primăvară. In tui 
de 29 martie coecrivîștiî ■■ ter
minat tnsămînțări'e din prima 
etapă. Cele 114 ha. din epoca 
l-a au fost tnsăm-nțate cu 
ovăz, floarea soare'ui. borceag 
și mazăre. Succesele obținute tn 
prima etapă a muncilor agricole 
de primăvară se datoresc tn 
mare măsură și ajutorului pe 
care t-au primit colectiviștii din 
partea S.M.T.-u’ui Huedin cu 
care au contractat lucrările 
agricole din acest an. Tractor:*-

cele două brigăzi
Dîn brigada de ts-nitari Sp 
aeftt un njeEbcu. Tncrra: a 
cum Neaga e pleca: la 30a 
ced.x Na se :e-3 tnsă jct 
brii brigăafi. Fiecare "--Ir <
Lncreză*ujr tn forțele tac. I- 
forțe-e colecrirul-x brigăzi: I
trecu: daar o zi de kacrii t: 
nona talrecere. Intr-o consfă' 
Intre szurtă de ri'eva atanta 
membrii brigăzii de turiiător 
stabilesc ee au de făcu*, a dxu 
zi. Munca trebuie ș> ma btn< 
organizată. Apoi se actă U 
grafie. Brigada șc-a depășii

Țărani! muncitori din comuna 
Bratoroești. raionul Craiova, do
vedesc mit avînt tn grăbirea 
munci1 x agricole din primăvara 
a-cestui an. Muncind cu eforturi 
mereu sporite e: sînt hotărîți să 
urmeze exemplul colectiviștilor 
din comună, care lucrează tn- 
tr-un ritm rapid. Sfatul popular 
comunal se preocupă îndeaproa
pe de mersul acestor munci, sti- 
mulind la vreme pe țăranii mun
citori care se evidențiază. De 
exemplu țăranii muncitori Marin 
St. Geană. Marin T. Marin. Va- 
s le Păun și alț ii care au termi
nat primii însămînțatul mazăre', 
au fost de indată popularizați la 
tab's de onoare a sfatului popu
lar și dați ca exemple bune La 
căminul culturaL De asemenea, 
sfatul popular sprijină tndea- 
ta^ăpe In munca lor pe agenții 
atriioo-î Ion Sîrbu și Ștefan 
Glr sa-u pentru ca aceștia să-și 
daci la tndeplintre toate sarcini- 
■« «“t te revin tn actuala cam- 
panîe agricolă de primăvară. 
Pentru a asigura un sprijin efec- 
tiv făran-llor muncitori tn desfă- 
șurarea muncilor agricole de pri- 
măvară. la 4 aprilie sfatul popu- 
*ăr a convocat sesiunea deputa- 
filor comuna!:. In această sesiu- 
*"” Pus tn discuție problema 
:e.m.nării Ia vreme a arăturilor 
s însămîn'ărflor. Tînărul Marin 
Fru. lulnd cuvîntul la această 
onșfătu:re a propus ca tn cornii- 
**e for să înceapă întrecerile pa- 
trionce la muncile agricole de 
t- -a rară. în cinstea Zilei de 1 
•Vj'- De asemenea, tînărul Marin 
Fim ș:-a luat angajamentul să 
term ne printre primii arăturile' 
Și însămînțările. Apreciind iniția, 
tiva tinărului Marin Firu depti- 
u;:; ș: invitații participanți la 
această sesiune și-au luat anga
jamentul ca tn cinstea Zilei de 
1 Mai tn comuna lor să se ter
mine arăturile șl tnsămînțările 
ptnă la 2, aprilie. Tot in cadrul 
•ceste: sesiuni, la propunerea 
jrpjtaților sfatul popular comu- 
■na a chemat la întrecere patrlo- 
’ că în cinstea Zilei de 1 Mai 
comuna Teasc din același raion.

Tinerii și-au respectat 
cuvîntul

sută. P*..-ă 
Tntrecerft.
alei

rat

ajuns să 
2» fa 

tes fruntea 
vor opri 

șa tovară-

rjmîrj fruntași tn In- 
obțîoînJ penă la marea 

rea kc 1 Mai. realizări 
te In lupta pr-.trj rt-

succese

nrjnrească o-

au 
va
In

Pentrj grlbtrea ma-iri’-or 4:a 
armatoare cutectirișîfi de 

la Petrinze preșâtesc teren» 
pettra începerea însâisinîirr 
pocwmbahi; Pini ac-j-n et 
ara: suprafața de 87 hr. care 
fi tnsimînțati ca porumb,
arest an colectiviștii vor Tnsl 
mința porumbul după metoda 
tnsăminjării ta cuiburi așezate 
In pâtrat Pentn> aceasta, în a- 
teiierele de timpîărie ale eos- 
podâriei se confecționează utila
jul necesar marcirii terenului,

cores- 
nu se 

și un 
avtnd 

Ion

TIMIȘOARA (de la 
pondentu! nostru). Nici 
luminase bine de ziuă 
grup mare de colectiviști
In frunte pe utemiștii 
șJ N cuia’e Selmer. Iosif Tache, 
ș; M hai Francisk au ajuns la 
u- aua gospodăriei ..8 mar
tie" din comuna Biled.

— Dacă vom munci ogoarele 
așa cum trebuie, apoi vom obține 
In anul ăsta grîu și mai mult 
la hectar. începu vorba unul din 
tferi — In rrene ce tnhămau 
ca. la grape. Plini de voioșie, 
e. «j tacepj* grlpatu! ogoarelor 
de toam-ă. Cît de mult țin ei 
j această muncă! CI nd li s-a 
wxbit as’ă ia-nă la cursul agro- 
teârsc că grăpatu! contribuie la 
disttegerea bcru-eniloi și la asi
gurarea omezetii 
colectiviști și-au 
de pe atund că 
mănăturile de

Un grup de colaboratori științifici ai 
Institutului electrotehnic și de mașini din 
Sofia io frunte cu profesorul Sadzo îva- 
nov, lucrează cu multă rtvnă la construi
rea primului post 
deservi in curînd 
R. P. Bulgaria.

După o muncă 
avir.d sprijinul permanent al oamenii' 
sovietici, tînărul colectiv de cercetători a 
obținut o serie de succese deosebite'. 
Astfel au fost terminate camera de televi
ziune și antena de 25 meXi care în cu- 
rind va fi ridicată deasupra clădirii Tnsti- 
tutului electrotehnic și de mașini.

Urm’nd calea științei sovietice, ingine
ri: ș: tehnicienii bulgari își dăruies: toate 
iorțele pentru ca în cit mai scurt timp, 
tinăra televiziune a R. P. Bulgaria să 
devină un nou și puterniț mijloc de cul
turalizare a maselor largi de oameni ai 
muncii.

de televiziune care va 
întreaga Capitală a

de aproape doi ani, 
loc

Radioficarea orașelor și satelor 
din R. P. Polcnă

Radioul a pătruns in anii regimului de 
democrație populară tn multe case ale 
oamenilor muncii din R. P. Polonă.

Potrivit planului de șase ani, în R. P. 
Polonă se înfăptuiește în prezent un larg 
program de cadioficare. In timpul pu
terii populare in orașele și satele din 
Polonia au luat ființă 830 de posturi de 
radioficare, au fost instalate peste 
1.000.000 de difuzoare, au fost radiofi- 
cate 9.000 de sate, peste 2.000 de gospo
dării agricole de stat șl peste 1.500 coo
perative agricole de producție. In afară 
de acestea funcționează posturi de radio
ficare în mărite întreprinderi industriale, 
pe șantierele de construcție, iar 1.300.000 
aparate de radiorecepție sînț in folosința 
populației.

La Varșovia a fost creat un post de 
televiziune, care în prezent transmite 
emisiuni experimentale. Industria radio- 
tehnics, rod al puterii populare din Po
lonia, a realizat însemnate succese. Anul 
trecut, fabricile radîotehnlce au produs cu 
25 la sută mai multe apărate de radio- 
rece,pț:e decit in anul 1952. In 1953 s-au 
vîndut populației cu 27 la sută mai multe 
aoarate de radiorecepție decit în anul 
1952.

In cursul următorilor doi ani prin grija 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez și 
a guvernului R. P. Polofte sute de sate 
ver fi electrificate, vor fi construite noi 
posturi de radioficare, Iar mii de noi di
fuzoare vor fi instalate în casele oameni
lor muncii.

Noi films coreene
Tinăra cinematografie a R. P. D. Coree

ne a produs o serie de noi filme artis
tice. filme documentare și jurnale de ac
tualități. Filmul „Cercetașul" descrie fap
tele de eroism ale vestitului luptător co
reean Li Hak Mun, de două ori Erou al 
R.P.D. Coreene. Eroismul soldaților co
reeni este reprezentat și în filmul’ „Vînă 
torii de avioane". Au fost terminate de a- 
semenea, I 
cum și o 
jurnale de

Studioul 
produs un 
„Gospodăria de stat de lîngă Pektusan". 
Filmul redă viața și succesele în muncă ale 
lucrătorilor uneia din primele gospodării 
agricole de stat din R. P. D. Coreeană,
------------------- ------------------------- -

filmul ,,Se mișcă marea", pre-: 
serie de filme documentare și 
actualități.
de filme al R.P.D. Coreene a

i nou film documentar, intitulat

Semnarea unui Acord comercial 
și de plăți cu Turcia

tn sol, tinerii 
propus încă 

vor grăpa se- 
toamnă. Și a

cu-n. iată că s-au ținut de cu- 
rint. Au și g’ăpaî cele 265 hec
tare tasintinjale cu grîu de 
toamnă. In tntîmpinarea Zilei de 
1 Mai ei sînt hotărîți să obți
nă realizări și mai mari în des
fășurarea muncilor de primă- 
tară.

In urma tratativelor duse de dejogația co« 
mercia.ă a R.P.R. la Ankara, s-a semnat la 
data de 5 aprilie a.c. un Acord comercial și de 

Romînă șiplăți intre Republica Populară 
Turcia

Pe baza acestui Acord, Turcia 
pescărie, măsline, fructe citrice, 
coloniale, orez, semințe, bumbac, 
și cînepă. piei ușoare și tananți 
dustria pielăriei etc.

Republica Populară Romînă va 
toare și mașini agricole, utilaj 
mașini-unelte, chimicale, produse 
cherestea, hîrtie și produse din lemn, ciment, 
geamuri și produse din sticlă etc.

■- -t

va livra: 
alte fructe 
fuior de in 
pentru iiw

livra: trac- 
industria^ 
petrolifere^

(Agerpre»)*1



Frumusețea muncii 
_______ i instructorde maistru

, Creșterea de noi cadre de muncitori cali
ficați, necesari operei de industrializare so
cialistă e țării, est-e. o sarcină de mare răspun. 
dere pe care partidul șl guvernul a în
credințat-o școlilor profesionale.

Elevul, care mîine va deveni, în fabrică 
sau uzină, fruntaș, inovator sau raționaliza- 
tor, trebuie crescut cu dragoste, trebuie pre
gătit din toate punctele de veidere, în așa fel 
îneît 6ă devină un muncitor înaintat al noiiîncîț 6ă devină un muncitor înaintat al 
noastre .societăți,

Educatorii și maiștrii — oameni care 
în permanență in contact cu elevii — au 
torța să dezvolte la ei. dragostea față de

sînt 
da-,

. , ,.. -------me
serie, să cultive la ei hoitărîrea de a munci 
cinstit, de a descoperi noul. Cei peste 3 ani 
de activitate didactică m-au făcut să dobân
desc o interesantă experiență 
vește cunoașterea și 
pregătirea viitorilor 
muncitori calificați. In 
întreaga mea activita
te am folosit din plin 
bogata experiență a 
maiștrilor din școlile 
de meserii din Uniu
nea Sovietică.

In acest an, direc
țiunea școlii mi-a re
partizat pentru instru
ire, două clase, prin
tre eare se atlă clasa 
I D, la oare sînt și 
diriginte. Mi-am dat 
seama că greutățile 
sînt mai mari, pentru 
că nu este de loc ușor 
să lucrezi cu elevii 
care abia au pocnit sa 
învețe o meserie. Cu ce

însemnări din școlile regiunii Staîirt

Tehnicieni culti pentru agricultura noastră
școală au fost aranjate primele obtecte lu
crate de ei, rodul muncii noastre încordate ți 
susținute.

Elevii au trecut apoi la o nouă fază — 
aceea a executării pieselor în timp normat. 
Aici unii elevi, printre care se aflau Adam 
Stelian, Tinteanu loan și Pyn-ait Stoica, au 
rămas în urma celorlalți. I-au ajutat ceilalți 
elevi și eu mi-am îndreptat atenția mai mult 
înspre ei. Iar pentru ca să nu avem un pro
centaj marc de rebuturi,, am efectuat .contro
lul între operațiuni, In acest fel am reușit să 
previn eventualele greșeli pe care le-ar fi 
putut face elevii

Elevii trebuiesc pregătiți nu numai ca 
buni muncitori, ci trebuiesc obișnuiți încă din 
școală cu curățenia, cu disciplina socialistă 

a muncii. In clasa 1 D 
elevii Njță Andrei și 
Toma Nicolae, întîr- 
ziau adesea de la pro- 
gram.’Colectivul ciasei, 
care în scurt timp se 
închegase, i-a criticat 
aspru pe aceșt elevi. 
După articolele apă
rute la gazeta de pe
rete Niță șl Toma au 
înțeles că comporta
rea lor dăunează și 
și-au schimbat atitudi
nea. Elevii, care odi
nioară încălcau disci
plina, au început de 
data aceasta, să scrie 
ei înșiși la gazeta de 
perete articole cu teme 
deosebit de Impor- 

articolele intitulate „Fă- 
„Să folosim la maximum tim-

în ceea ce pri-

Cititorule, deschizi dimineața ziarul, și urmă
rești cu atenție marile și micile înfăptuiri din 
patria noastră. Pagini întregi vorbesc despre 
cei care luptă cu timpul, care ară și seamănă, 
care se străduiesc să asigure o recoltă bo
gată. Printre cei prezenți acolo unde e munca 

■mai grea, unde e nevoie de un sfat și de o 
mînă de ajutor, sînt tehnicienii-agronomi, hor
ticultori. mecanizatori, zo'otehnicieni și vete
rinari.

Poate că ai citit de multe ori despre ei și 
te-ai întrebat: Unde se formează acești oameni? 
Cine pregătește specialiștii pentru agricultura 
noastră ?

Am fost 
curi și 
acolo.

Poate 
Școlilor 
nizarea 
E ceva acolo care m 
mul, buna dispoziție, liniștea. Elevii merg pe 
coridoare, discută liriiștiți. 
calm, blind și ghicești în 
lor o bucurie reținută. La 
greu să-mi explic această 
mi-am dat seama că acolo unde se duce o 
asemenea luptă, unde există seriozitate, pro
funzime, conștiinciozitate 
pentru muncă, nu poate

aș
de curînd In cîteva din aceste lo- 
vrea să-ți povestesc ce-am văzut

n-ai fost niciodată să vizitezi grupul 
medii tehnice de agricultură, meca- 

agriculturii, veterinară etc. din Sibiu, 
•a plăcut îndeosebi: cal

că

Profesorii vorbesc 
ochii șl în vocea 
început mi-a fost 
atmosferă. Apoi

și mai ales dragoste 
să fie altfel.

Ferma de la Turnișor
dr. 

gest

între-învețe o meserie. Cu ce să încep? mă 
bem de cele mai multe ori. Și am început cu 
cunoașterea fiecărui elev. Este o metodă fo
losită de maiștrii sovietici, cape asigură ob
ținerea celor mai frumoase rezultate. Am 
căutat deci să pătrund în sufletul fiecărui 
elev, să-i cunosc giîndurile și năzuințele, ap
titudinile și mediul din oare vine.

Iată-ine în fața vitrinei din atelier amena
jată special pentru noii elevi, vitrină în care 
se găsesc obiectele executate de promoția: an
terioară și deasupra căreia se afla steagul 
de clasă fruntașă pe școală. Lucrurile expuse 
le-au stîrnit curiozitatea

— |Cine a executat aceste piese, tovarășe 
maistru? mă întrebă Alecu Petre, un băiat 
micuț, dar tare inimos. Pînă să-î răspund un 
nou potop de întrebări se dezlănțui:

— Cum se numește piesa aceasta ? 
întrebă Ene Nicolae. Era vorba de un clește 
de scos segmenții de pe pistoane, pe care 
elevii nu ]-au'văzut niciodată. L,e-am răspuns 
Ia întrebări și asemeni unor oameni pricepuți, 
elevii au dat din cap, semn c-au înțeles. Reu
șisem oare să 1© trezesc dorința 
și ei lucruri asemănătoare cu 
le-au văzut în vitrină ? Nu știu, 
începutul era făcut.

In general n-am pierdut nici 
discut cu elevii. La masă, în dormitor, le 
vorbeam despre munca' care-i așteaptă, des
pre condițiile care le sînt create pentru ca 
ei să învețe.

încă de la început le-am vorbit elevilor 
despre îndatoririle lor. Le-am arătat cum 
trebuie să se poarte în școală și în afara 
școlii, cum trebuie să îngrijească mașinile. 
După ce am organizat activul clasei, în orele 
de curs le-am descris utilajul și piesele, cum 
trebuiesc ele folosite pentru a se evita acci
dentele. Elevii, cu care mă împrietenisem încă 
de la început, ascultau cu atenție cele ce 
spuneam și mulți își -notau în caiet lucrurile 
pe care le auzeau pentru prima oară.

In cadrul activității practice i-am pregă
tit treptat, treptat, începînd cu descrierea fie
cărei scule din trusa individuală, wătîndu-le 
importanța lor.

O deosebită însemnătate am acordat-o lec
țiilor de instructaj, privitoare la întocmirea 
schițelor și proceselor tehnologice.

Cu cîtă nerăbdare aiu așteptat elevii clipa 
cînd li s-a încredințat executarea primei 
piese.

atelier era liniște. Mesele de lucru fru- 
aliniate, ou menghinele fixate pe 2 rin- 
păreau prînduite de. sărbătoare. îndată 
început ora, zumzetul pilelor a spart

mă

de a executa 
cele pe care 
Cred însă că

Mușchii

In
moș 
duri, 
ce a
tăcerea:, în f raț irl d.i i-se cu. cîritecul ciocanelor 
mînuite neîmdemînatic. dăir energic de elevi. 
Priveam, pe fîtid pe fiecare elev 
mîinilor se contractau, chipurile le erau, se
rioase, concentrate, intr-un cu vini munceau 
cu tot sufletul.

După două săptămîni, elevii mînnjiau așa 
cum trebuie pila, măsurau exact piesele. A- 
tunci, în vitrina pregătită le venirea lor în

tente. Așa au fost 
ră rebuturi**, „3 a ! 
pul în atelier" etc.

Legătura dintre elevi și maistru devine și 
mai puternică atunci cînd maistrul are posi
bilitatea să predea și lecții tehnice. Eu pre
dau de pildă, la catedra de Tehnologie și Stu
diul materialelor și am posibilitatea să leg 
cunoștințele pe care le predau La cues de 
practica din atelier. Astfel lecțiile privitoare 
la tratamente termice, călire și recoacere, 
le-am predat la locul de muncă, în atelier.

Astăzi elevii anului I D, lucrează intens la 
realizarea sarcinilor ce le revin din planul de 
producție. Elevi ca Preda Nicolae, Ene Ni
colae, Alecu Petre, Olteanu Gheorghe, Du
mitru Murcea: și alții execută cu multă price
pere lucrări complexe cum ar fi dispozitive 
pentru șlefuit.

In cadrul cercului tehnic, elevii au stu
diat „Indicatorul de metode înaintate sovie
tice". S-au oprit îndeosebi 1< metoda Voro- 
șin, privitoare la organizarea locului de mun
că. După ce au stabilit amănunțit în ce 
constă metoda, au aplicat-o. Aceasta1 a făcut 
ca elevii anului I D să fie ordonați, disci
plinați și cu spirit de răspundere pentru orice 
sarcină care le revine.

Pentru dezvoltarea dragostei față de me
serie, pentru cultivarea mîndriei că mîine ei 
vor fi muncitori, folosesc exemple de absol
venți care sînt acum fruntași tn muncă. Le 
vorbesc despre utemlștii Preda Dumitru, Mo- 
șescu Anghelache, Patrașcu N-colae fruntași 
în producție la Depciri C.F.R Ptoeșt;. despre 
Cocoș (Constantin, Bârbuceanu Consta "Un și 
Oroviceanu Gheorghe, fruntaș la ate erele 
C.F.R Ploești-Trlaj, pe care l-am pregătit cu 
aceeași dragoste și grijă

De multe ori elevii anului 
i-am pregătit în anul trecut 
fac practică la Depoul C.F.R. 
a deveni lăcătuși mecanici monta tori de lo
comotivă, mă consultă în unele probleme 
mai dificile. Astfel discut adesea cu Zamfir 
Ștefan, Piroiu Vasile. Niță Dumitru și cu 
Dima Nicolae despre munca lor, despre felul 
cum pot munci și mai bine .

De la conducerea școlii în frunte cu tova
rășul director loan Văcărel, eu am 
prețios ajutor.

Succesele obținute în activitatea 
zi sînt departe de a mă mulțumi, 
va trebui să-mi îndrept mai 
tenția și să mă ocup 
elevii externi. De asemeni 
dezvolt mai mult în rîndurile 
tul inventiv și să organizez 
fruntașii în producție și elevii 
noastră 
steagul 
ești, va 
noastre 
viitori i;

II E, pe care 
și care acum 
Ploești, pentru

primit un

a-

să

de zi cu 
Pe viitor 
mult 

mai îndeaproape de 
va trebui
elevilor spiri- 
în.tîl.niri intre 
noștri Școala 
a doua oarăcare a primit pentru

de școală fruntașă pe regiunea Plo
ds' și de acum înainte industriei 
socialiste, cadre temeinic pregătite, 

novatori și rațlonalizatori.

1ORDACHESCU N. GHEORGHE
maistru instructor

la Școala profesională nr. 4 PJoești

Pentru cea mai bună corespondentă
In cinstea zilei de 5 mai, ziua presei comuniste, ziarul „Scînteia tineretului" 

organizează un concOrs „PENTRU CEA MAI BUNA CORESPONDENȚA".
La concurs pot participa toți tinerii utemiști și neutemiști, de orice profesie, 

indiferent dacă au mai scris sau nu pînă în prezent ziarului „Scînteia tineretului"
Concursul se va desfășura în perioada 5 aprilie—5 mai pe următoarele categorii 

de materiale :
— reportaje; articole despre cărți și spectacole;
— materiale critice și satirice ;
— corespondențe informative;
— fotografii.
In corespondențele trimise pentru concurs, tinerii pot înfățișa viața nouă a ora

șelor și satelor patriei noastre, pot populariza metodele înaintate și participarea plină 
de avînt a tineretului la dezvoltarea industriei și sporirea producției bunurilor de larg 
consum, pot înfățișa experiența înaintată a tinerilor fruntași ai recoltelor bogate și 
contribuția organizațiilor U.T.M la lupta pentru sporirea producției agricole, pot 
reda aspecte ale muncii organizațiilor U.T.M și tinerilor din școli și facultăți pentru 
însușirea științei, aspecte ale activității tinerilor din comerț instituții etc., pot reda 
activitatea multilaterălâ a organizațiilor de bază U T.M. și a tineretului, preocupările 
sale culturale, sportive etc., își pot expune părerile proprii despre diferitele cărți sau 
spectacole și pot critica cu ascuțime lipsuri ce se manifestă în diferite domenii de 
activitate.

In corespondențele trimise pentru concurs, tinerii pot trata orice alte probleme, 
străduindu-se să aleagă temele cele mai însemnate pentru viața și lupta tineretului 
patriei noastre, să trateze profund o singură problemă în cadrul fiecărei scrisori, să 
redea cu o mare bogăție de fapte și exemple bine verificate, într-un stil viu, propriu, 
figurile tinerilor înaintați, faptele lor patriotice inspirate din devotamentul pentru 
cauza poporului,’ de dragostea pentru Partidul Muncitoresc Romîn.

Participant pot trimite pentru concurs mai multe corespondențe începînd cu 
data de 5 aprilie ținînd seama ca ultima corespondență să ajungă la redacție pînă 
cel

i4

mai tîrziu la data de 5 mai a c.
Cele mai bune corespondențe sosite la ziar vor fi analizate de o comisie care 

acorda premiile ciști; atolilor concursului. Cele nrai bune corespondențe vor apare 
asemenea, in paginile ziarului.

Se vor acorda
4. premii I în valoare de 4.000 lei.
4 premii 11 în valoare de 2,500 lei.
4 premii Ill în valoare de 1.500 lei.
20 mențiuni în cărți In valoare de 2.000 lei
80 abonamente .pe 3 luni la ziarul ,,Scînteia tineretului".
Materialele se vor trimite într-un plic închis cuprinzînd numele, profesiunea 

adresa exactă a trimițătorului, pe adțeșa: Ziarul „Scînteia tineretului", Combinatul 
Poligrafic Cas’a Scînteii „I. V. Stalin", Piața Scînteii, raionul Stalin, București cu 
specificația „pentru concurs".

va 
de

vară, despre felul .cum trebuie, aplioăte preve
derile ei la situația din gospodărie.

In vara aceasta ei vor continua lucrările în
cepute, vor începe altele noi.

Iți dai seama, cititorule, ce ajutor repre
zintă pentru agricultura noastră tot ce se 
creează în școlile medii tehnice agricole, cîți 
tehnicieni pricepuți primește ea în fiecare an?

Directorul grupului școlar, tovarășul 
Alexandru Bușilă. m-a invitat cu un 
larg și prietenesc să iau loc pe un scaun, tn 
biroul lui. Nu știu dacă și-a dat seama, dar 
în cursul celor două ore cît am stat de vorbă 
a reușit să mă transforme, dintr-un simplu 
amator, într-un om cu un interes profund pen
tru problemele de agricultură. Atunci cum să 
mă mir că elevii școlii își iubesc cu atîta pa
siune profesiunea pe care și-au ales-o?

Ai să te întrebi, probabil, ce mi-a putut 
spune atît de interesant. Și-am să-ți răs
pund: mi-a povestit despre ferma de 54 ha. a 
grupului școlar, așezată la marginea orașului, 
în Turnișor, și pe oare o lucrează în între
gime elevii. Fiecare școală contribuie cu ceva : 
cei de la agricultură cultivă. îngrijesc și re
coltează cerealele și legumele, cei de la meca
nizarea agriculturii fac toate lucrările care le 
revin. începînd de la pregătirea terenului pînă 
la desmiriștiri, cei de la veterinară îngrijesc 
de sănătatea animalelor care muncesc la 
fermă.

Toate lucrările se execută sub directa con
ducere a profesorilor de specialitate, pe baza 
programei școlare. Planul de cultură a! fer 
mei este întocmit potrivit necesităților didac
tice și după fiecare lucrare, elevii alcătuiesc 
referate care se discută în clasă.

Tot aici se execută lucrări de natură științi
fică, după un plan și o tematică cu continui
tate pe mai mulți ani. Nici nu-ți poți închipui 
ce probleme interesante studiază elevii! lată, 
elevii anului IV lucrează de 2 ani —L — 
cerea tovarășului dr. 
hibridării vegetative 
crearea de noi soiuri, 
le-au obținut au fost arătate și într-o luc 
ia sesiunea 
R.P.R.

Crezi că ■ 
tate de ele 
siâ lucrare .

2 _.ii sub condu- 
Bușilă la studiul

la cereale, pentru
Rezultatele pe care

științifică din iulie a Academiei

ca
,a

D'

ere a pla
□ acesea ?
ior a crescut de a

Veterinarii
Știi cu cîtă pasiune sînt în stare să lupte 

pentru viața unui animal, tehnicienii veteri
nari? Am răsfoit caietul de practică al ele
vului Gelu Hortopan din anul IV al Școlii me
dii tehnice veterinare, repartizat în practică 
la spitalul veterinar 
cîteva fragmente.

17 MARTIE 1954 - 
anul acesta.

Un țăran bătrîn a 
ani. bolnav de actlnomicoză (tragă). Avea o 
tumefacție în regiunea gîtului. L-am examinat 
singur — nu fără emoție — și am pus diag
nosticul. Eram absolut, sigur. Am deschis in- 
flamația cu bisturiul și am 
tinctură de iod. Bătrînul a 
tăurașul de funie.

18 MARTIE 1954
Azi a intervenit un caz 

om din Gușterița a adus la spital un cal de 8 
ani. vînăt închis, cahetic (foarteslăbit). Con
junctivă icterică, stare tifică, tristețe, foto- 
fobie, ochii în fundul capului și o scursoare 
muco-purulentă la unghiul intern al ochiului. 
Temperatura peste 39°.

S-a făcut consult. Țovarășul dr. Iacob Ciu- 
ceanu l-a examinat. Noi, elevii practicanți. am 
asistat. Totuși nu s-a putut pune diagnosticul. 
L-am internat în spital, separat, pentrucă ne
am dat seama că boala e contagioasă.

20 MARTIE 1954
Au avansat simptomele calului bolnav și i 

s-a pus diagnosticul: febră tifoidă. I s-a apli
cat tratamentul, injectîndu-i-se 
doză mică de 
foarte slăbit, 
căzut jos. Eu 
pus comprese 
:'ăcut o injecție intravenoasă cu 
Și-a revenit după cîteva minute.

22 MARTIE 1954
Cazul e interesant șl e primul 

pe care-1 tratez. T s-a făcut o nouă injecție 
intravenoasă cu soluție de neosalvarsan. în 
doză mai mare. S-a produs un nou șoc; de 
dat3 aceasta ne așteptam. S-a culcat fără să 
se mai prăbușească. Și-a revenit mai repede

23 MARTIE 1954
l-am luat temperatura — e normală. 38° 

Acum a început să mănînce' normal. Peste cî
teva zile îi dăm drumul acasă A venit 

iui să-l vadă și s-a bucurat
★

părere ai? Gelu Hortopan 
ul IV. deabia în ai doilea

pmui

Ce
i a:

e ia

din

prima

adus

Sibiu. Am copiat

zi de practică din

un tăuraș de l>/2

făcut pensulații cu 
plecat bucuros, cu

mai complicat. Un

intravenos o 
soluție de neosalvarsan. Fiind 
i-a produs un șoc 
i-am făcut masaj al 
reci pe ceafă. Tov.

puternic. A 
inimii, i-am 
profesor i-a 
adrenalină.

de acest fel

mult.
stă-

eleve încă
an de prac 

Anul trecut a avut „foarte bine' la prac. 
și acum medicii nu-i lasă să lipsească

primii ani de școală, elevii Școlii medii tehnice agricole îmbină studiile 
teoretice cu aplicațiile practice, lată-i într-unul din laboratoarele școlii, studiind cu 
multă atenție o temă de chimie organică.

Constantin Becheru, Maria Rapti, Argentina Marica, Ion Maricuță și Evantia 
Papadopuli din anul II cercetează proprietățile amidonului șl fac analiza microscopică 
a boabelor de amidon din grîu și porumb alb.

după ce va termina școala medie veterinară și 
va merge în producție, va continua să învețe, 
va face institutul, fără frecvență. Dumitru e 
în anul II la Școala medie tehnică agricolă 
și secretarul U.T.M. al clasei. E mai mic de 
ani de cît frate-său, dar mai tăcut și mai 
liniștit parcă. A venit la școala de agricul
tură, deși a terminat o școală profesională 
metalurgică. Amîndoi sînt feciorii unui țăran 
cu 2i/2 ha de pătnînt și 6 copii, toți băieți.

La ei în comună, nu-i gospodărie, dar se 
va face în curînd. Și-ai lor au dat cerere. Bine ■ 
înțeles, ar vrea să meargă la institut — cine 
n-ar vrea?! — dar dacă se face gospodărie în 
sat și e nevoie de ei, sau trebuie să se ducă 
în altă parte, se duc în producție. Un tehni
cian agronom și unul veterjnar prind bine ori
unde. Dar de învățat, tot au să învețe

I-am întrebat care din profesiunile lor e 
mai frumoasă. Mă așteptam, ca la asemenea 
întrebare îndrăzneață să sară fiecare ars în 
apărarea lui. Nici nu s-au gîndit. Au rămas 
pe scaune, serioși, neclintiți. Au privit unul 
către altul, și-n cele din urmă au zîmbit. Hm! 
Amîndouă sînt frumoase, e doar limpede că 
nu se poate una fără alta. N-o să se certe ei 
pentru care meserie e mai frumoasă, pentru 
că ei își respectă reciproc profesiunea.

Școala satului

Și nu numai atît. Deși plantele slnt deabia 
la generația I, s-au obținut rezultate deose
bite și pe linia modificării lor. Spicele obținute 
au avut o producție dublă față de spicele obiș
nuite, care n-au fost altoite. Au apărut pe spic 

piculețe dublate, altele măciucate.
Tovarășul dr. Bușilă mi-a arătat o sume

denie de eprubete și flacoane pline cu boabe 
mari', galben-aurii. de grîu, fotografii și dia
grame ale spicelor înainte și după altoire. 
Crezi că a fost ușor să găsească cel mai po
trivit procedeu ? Tovarășul director i-a lăsat 
să se gîndească. urmărindu-i cu atenție, că- 
lăuzindu-i. Lucrarea era foarte mjnuțioasă; 
trebuiau să scoată embrionul de grîu și să-l 
transpună pe endospermul de orz. fără a-1 vă
tăma. Elevii și-au dat seama că nu se poate 
lucra cu bobul usoat Atunci, le-a sugerat 
ideea să-l umfle cu apă.

Apoi au trebuit să se gîndească mult pînă 
au găsit noul procedeu de lipire. înainte em
brionul se lipea cu pastă de făină, care nu ți
nea. Au ajuns, în cele din urmă, la concluzia 
să-l îmbrace în tifon, 
de coaje.

Și asta nu-i singura 
Sibiu, nu exista pînă 
Prin selecție s-a reușit 
orz care, fiind cultivat 
cole colective, a dovedit că a trecut cu bine 
lama.

Iți dai seama cum stimulează asemenea lu
crări spiritul de cercetare științifică al elevi
lor? Problemele pe care le studiază n-u sînt 
luate la întîmplare. ci fac parte din planul de 
cercetări pe țară. Astfel, oriunde vor merge 
în producție sau în institutele de învățămînt 
superior, elevii pot să urmărească mai departe 
rezolvarea ^problemei.

Elevii anului IV fac acum practică în pro
ducție. Dintre ei. 10 au fost repartizați la 
ferma școlii. ‘Am asistat la un instructaj pe 
care l-a ținut cu ei tovarășul Bușilă. Stăteau 
liniștiți, în bănci și ascultau cu atenție Creioa
nele alunecau pe hîrtie. Gheorghe Mihăilescu, 
Paul Traian, Maria Patache, Ion Rogojină, 
Constantin Cîrjan, Dumitru Dumitrescu, Nico
lae Tolciu, se pregătesc să devină, așa cum 
spune — mai în giumă. mai în serios — tova
rășul director, „conducători și organizatori ai 
lucrărilor de primăvară în gospodăria școlii". 
Le-a vorbit amănunțit despre Hotărîrea C.C. 
al P.M.R și a Consiliului de Miniștri privi
toare executarea lucrărilor de primă-

care joacă astfel rol

experiență. Acolo, la 
acum orz de toamnă, 
să se obțină ademenea, 
la i3 gospodării agri-

că-i sînt 
darea de 
race des 

igioase la porc* 
curat:», preven 
urilor deosebite 
timpul practicii. 

Nu-i oare deosebit faptul că deși alte pro 
bleme îl interesează, se va ocupa de aceasta, 
pentru că porcii se Inbolnăvesc mai frecvent 
și mai grav? Nu, acesta nu-i un lucru mă 
runt. Dorința de a fi cu orice chip folositor 
acolo unde muncești, e un lucru mare și im
presionant. Cum e impresionant și faptul că 
un tehnician veterinar care urmează încă 
cursurile școlii medii învață cu pasiune și 
Chimia și Fizica și Zooiogia și Biologia, că 
citește din operele lui Darwin, Timiriazev, 
Lîsenko și Ivanov.

Și mai e ceva. Gelu Hortopan nu-i singurul, 
nu-i o excepție Mai ales asta e important. La 
abatorul din oraș, Victoria Loidl examinează 
carnea macroscopic și microscopic, cercetează 
la trichinoscop probe de carne de la toți 
porcii.

Practicanții anului IV veterinar nu se ocupă 
numai 
vestit 
țăranii 
grijite

Mai
terița a vrut să-și schimbe caiul pe care-1 avea 
— prea mare pentru nevoile fabricii — cu 
unul mai mic. aparținînd unui particular. Ce
tățeanul a profitat de ocazie ca să ofere pen
tru schimb un cal boinav de oftalmie perio
dică. Noroc că cei de la fabrică l-au adus la 
spital și Gelu i-a lămurit să nu-1 cumpere.

Sînt oameni de nădejde acești viitori tehni- 
cien; veterinari, care vor juca un rol 
în

Hortopan mi-a 
ig* câ ii dâr cu 
teatru perioada

mărturisit 
toate astea

e <

cu asta. Tot Gelu Hortopan mi-a po 
cît de rodnice 
în legătură cu 
animalele.
deunăzi fabrica

sînt discuțiile lor ou 
felul cum trebuiesc în

de cărămidă din Guș

viața satului.
activ

Care profesiune

e mai f rum oasă?
frațiiCred că n-ai auzit nici odată despre 

Țoghe, pentru că n-ai avut cum să auzi. Nu 
sînt niște oameni celebri. Sînt doar elevi.. 
Constantin e în anul I la Școala medie teh
nică veterinară și membru în comitetul U.T.M 
pe întregul grup. E mai mare de ani decît ar 
trebui. Serios în muncă și vesel cu prietenii. 
De meseria de veterinar cred că n-o să se 
despartă nici odată. De mic se ducea pe la 
dispensar. îi plăcea să dea o mînă de ajutor. 
A făcut școala profesională veterinară, a fost 
pe urmă 2 ani agent veterinar la ei în co
mună, la Horezu, în regiunea Pitești. Acum 
a veni» să învețe mai departe. E firesc asta, 
cum firesc e pentru Constantin și faptul că

în
de 

în- 
rerzească. cale de 21 de kilometri dinspre Sibiu 
și m-a lăsat în inima satului Săliște. Ce-' 
drept, poate că și satul - tăiat în lung de 
apa Săliștei — e mai îrumos ca altele — «di
ete îs pietruite, luminate de șiruri lungi de 
x-._- și din Rece casă se aude cîntînd un ra 
co - dar nici școala — Școala medie tehnică 
de horticultura — nu-' altfel. Elevii nu-s mulț 
— vreo 150 cu toții — dar un kicru-i sigur: că 
fac treabă bună. Absolvenții școlii se specia
lizează în pomicultură, legumicultura sau îlo- 
ricultură.

Am colindat dealurile din împărăția pomi- 
cultoriior,

Pe un teren de vreo 1.500 mjp. înconjurat 
cu .plasă de sîrrnă, se întinde pepiniera școlii 
Rîndurile drepte de mlădițe tinere au la ca
păt plăcuțe indicînd numele elevului care le 
îngrijește. întreaga pepinieră e împărțită în trei 
loturi. Pe unul din ele cresc meri, pe cel de 
al doilea peri, iar pe ultimul. sîmOuroase — 
caiși, piersici, cireși, vișini, pruni etc. Tova
rășului profesor Stelian Soare îi place să pre
zică un viitor strălucit acestei .pepiniere.

Pepiniera va avea 2.000 ni.p , vor începe să 
vîndă cetățenilor pomii tineri, vor răspindi 
soiurile bune în satele învecinate... Și cum să 
nu-l crezi, cînd ei au izbutit să altoiască po 
tnișori: din primul an, semănîndu-i la distanțe 
mari și altoindu-i pe loc?

Am fost și la colecția mfeiurinistă de pomi 
fructiferi, așezată pe coama unui dea! înve
cinat și împrejmuită cu gard mai înalt de un 
stat de om, prin care, nu poți zări nimic. Toc
mai din pricina asta e mai mare surpriza cînd 
intri: șiruri lungi de pomi, cu tul.pinele văruite 
alb, cu coroanele îngrijit tăiate, se pregătesc 
să înmugurească. Sînt acolo 110 soiuri de 
meri, ale căror însușiri specifice elevii le-au 
studiat la cursuri cu materialul concret din 
colecție. Cu pomișorii obținuți din pepinieră, 
ei vor îmbogăți colecția miciurinistă.

Am aflat lucruri deosebit de interesante des
pre activitatea cercului miciurinist din școală, 
în care lucrează elevii fruntași la învățătură. 
După ce au ținut o seamă de lecții ttoretice 
despre darwinism și miciurinism și au studiat 
despre realizările miciuriniste, au făcut o serie 
de lucrări practice.

Astfel, au urmărit înrădăcinarea butașilor 
pe care să-i folosească ca mentor în diferite 
feluri. Ei folosesc migdalul dulce ca educator 
pentru soiuri nobile de migdal, urmăresc acli
matizarea smochinului ținîndu-l în aer liber, 
marcotajul aerian (înrădăcinarea ramurilor pe 
plantă) tot la smochin, se ocupă de problema 
tăierilor de pomi, apticînd diferite sisteme 
pentru a vedea rezultatele. In grădina unui 
cetățean din sat au descoperit un măr foarte 
potrivit pentru clima de acolo rece primăvara. 
El își desface mugurașii cu o lună mai tîrziu 
și florile nu sînt în primejdie să înghețe; de a- 
ceea vor să-l folosească ca educator.

O mașină hodorogită, scîrțîind din toate 
.heieturile. m-a purtat pe drumuri pline 
praf, printre cîmpii ce-ncepeau tocmai să

Peste un an numai, 
elevii anului III dela 
Școala medie tehnică 
veterinară vor deveni 
tehnicieni veterinari. 
In vederea acestui scop 
ei se pregătesc cu mul
tă rîvnă.

In laboratorul vete
rinar al școlii au loc 
adeseori discuții însu
flețite pe cele mai di
ferite probleme. Acum, 
de pildă, Josim Muș
cau explică cu însufle
țire colegilor săi Dura 
Ovidiu, Ion Simion, 
Arcadie Samoilă, Vasi- 
le Grindeanu și Nicolae 
Munteanu despre posi
bilitățile diferitelor fe
luri de fracturi și efec
tele tratamentului — 
consolidarea osului 
fracturat. Se pare că 
ceea ce le spune e deo
sebit de interesant, ju
decind dlipă atenția cu 
care-1 ascultă colegii.

Și în domeniul legumicultorii cercul miciuri
nist a! școlii a întreprins lucrări interesante. 
Tovarășul Soare mi-a povestit despre hibridări 
între plante înrudite îndepărtat. Au încercat 
de pildă, între mazăre și porumb, între roșii 
și vinete. Hibridul între roșie și vînătă are se
mințe prea multe. Acum îl vor semăna din nou 
și plantele care vor răsări vor fi din nou dife
rite ca însușiri. Am văzut și cîteva răsadnițe 
în care erau semănate roșii, varză, ardei. 
Pentru că acolo cade bruma încă din august, 
cercul miciurinist urmărește problema aclima
tizării de soiuri timpurii de legume. Semințele 
le primesc de la 
mentează 20 de 
fasole.

Am fost și în 
mijloacele școlii 
Elena Todie, Maria Vulcu din anul IV, Nela 
Romanu din anul III, Ecaterina Dumitrescu 
din anul II sînt cunoscute tn școală pentru 
dragostea cu care învață 
grădina botanică a școlii 
soiuri de flori, iar colecția 
numără peste 100 bucăți.

Școala nu se mulțumește însă cu 
aparte, în afara satului.

Sub conducerea tovarășului Soare 
nează în sat un cerc de pomicultură 
de legumicultura. în cadrul cărora țăranii în
vață să îngrijească și să cultive pomii fruc
tiferi și legumele după cele mai înaintate me
tode științifice.

Una din comorile pe care le-am desco
perit este și această școală medie în sat, unde 
elevii învață în condițiile cele mai bune, au 
terenuri experimentale, laboratoare, seră; și 
mai ales e minunat viitorul văzut prin prisma 
acestui prezent — proiectele tovarășului di
rector de a extinde laboratoarele, de a ame
naja o sală de proecție, proiectele tovarășului 
Soare de a demonstra cu ajutorul pepinierei 
școlii faptul că acolo e „cel mai mare și mai 
grozav bazin pomicol din țară".

stațiunile I.C.A.R. Ei experi- 
feluri de roșii, ardei, vinete,

seră -r- construită numai cu 
și prin muncă voluntară.

la iloricultură. In 
sînt vreo 120 de 
de plante

Elevii gospodari

de seră

viața ei

funcțio- 
și unu)

cu cer 
poarta

trebuie

Pe cîmpiile Olteniei mai întîlnești covoare 
de zăpadă, dar pe dealurile din jurul Media
șului au răsărit deja vioreleie Razele soa
relui sînt calde încă de dimineață.

Intr-o astfel de dimineață însorită, 
de un albastru neobișnuit, am deschis 
Școlii medij zootehnice din Mediaș.

Am văzut tot ce se putea vedea șt
să-ți spun, cititorule, că mi-a plăcut totul. Și 
pentru că bănuiesc că ești curios am să încerc 
să-ți povestesc.

Elevii anului 1 fac practică, prin rotație 
cite doi, îngrijind păsările. Au aproximativ 100 
de găini - Leghorn, Rhode Island. Sussex, 
Viandotte — împărțite pe rase în curți largi, 
împrejmuite cu plasă înaltă de sîrrnă. Elevi! 
supraveghează alimentarea lor după criterii 
științifice, se îngrijesc de selecția ouălor. 
Fiecare găină are la picior un inel numerotat; 
există un tabel pe care e trecut fiecare din
tre ele. Cuibarele tn care ouă găinile sînt 
capcane, așa că elevii, eliberînd găinile din 
cuibar, știu care din ele a ouat, înseamnă pe 
ou numărul găinii, data și rasa și trec pe 
•abel că găina respectivă și-a îndeplinit 
„norma". Prin acest procedeu ei selecțio
nează pentru incubator ouă numai de la găi
nile cu producție mare.

Elevii anuiui III sînt cei mai rnari acum din 
școală pentrucă anul IV a plecat la practică 
în producție. Suzana Ștefani și Silvia Roșea, 
două dintre cele mai bune eleve din an, au în 
grija lor incubatorul cu 1.200 de ouă. Ele rnî- 
nuiesc întreaga aparatură, au grijă să observe 
la higrometru dacă umiditatea se menține co
respunzătoare, cercetează temperatura dacă e 
constantă, întorc ouăle, le examinează perio
dic la ovoscop. După amiază ele își fac lec
țiile în camera unde funcționează incubatorul. 
Cînd și cînd cîte un coleg îndrăznește să 
strecoare repede înăuntru — avind grijă 
nu rămînă ușa prea mult deschisă — ca 
vadă ce se mai petrece.

Tot elevii anului III îngrijesc de viței 
de cele 2 vaci repartizate elevilor pentru prac
tică. Vițeii sînt alăptați la găleată. Fiecare 
își cunoaște numele cînd e strigat, se duce, 
bea lapte — porția reglementară — și face loc 
altuia. Și vacile de rasă Siementhal, cînd se 
întorc de la adăpat își cunosc locul în grajd, 
însemnat cu o plăcuță pe care e scris numele, 
data nașterii etc.

Să nu-ți închipui însă că elevij din anul II 
sînt nedreptățiți. Ei îngrijesc de mînji și asta 
înseamnă o treabă foarte plăcută pentru că 
aici intră și dresajul la coardă, în cerc, tn 
trap și galop. Și asta nu-i distracție, ci gim
nastică funcțională, un procedeu științific pen
tru mărirea rezistenței.

Școala medie tehnică zootehnică din Me
diaș e cunoscută pentru absolvenții bine pre
gătiți, pentru condițiile deosebite de învăță
tură. Sătenii din împrejurimi vin să viziteze 
gospodăria, roagă să se primească ouăle lor 
la incubator, să-, învețe cum să îngrijească 
animalele. De curînd s-a găsit o formă nouă 
de a-i ajuta pe țăranii muncitori și în același 
timp de a-i stimula pe elevi să învețe mai 
bine: ei vor alcătui sfaturi zootehnice, iar cele 
mai bune dintre ele vor fi citite la stația de 
radioamplificare.

se
să
să

Și

Nu știu, cititorule, dacă am reușit să-ți fău
resc o imagine cît de cît clară asupra acestor 
școli care pregătesc specialiști oulț: pentru 
agricultura noastră. Munca lor este mul! mai 
vastă și mai interesantă decît am reușit să 
ți-o redau Ca dovadă pot să-ți spun un sin
gur lucru : n-am întîlnit elev să nu-și iubească 
cu pasiune profesiunea pe care și-a ales-o, să 
nu aștepte cu nerăbdare clipa minunată cînd 
va putea, mergînd în sat, să-și pună întreaga 
sa capacitate de muncă, întreaga sa putere 
creatoare, la dispoziția patriei.

ILEANA RACOV'IȚA



Viața U, T. M.

O lecție interesantă
— începem, tovarăși, — zise cu mulțu

mire Schmitz Hedy, propagandista cercului 
politic pentru începători de la cooperativa 
„îmbrăcămintea** — Timișoara. Lecția de azi 
e intitulată „Regimul de democrație 
populară asigură dezvoltarea culturală în 
țara noastră*'. Și tinăra propagandistă și-a 
început expunerea lecției. Cei 13 utemlști 
din cercul ei sînt și de data aceasta prezenți 
cu toții și iată, o ascultă cu atenție. Este 
adevărat că la început, cînd a predat pri
mele lecții lucrurile s-au petrecut, cu totul 
altfel. Tov. Schmitz era emoționată din cale 
afară și glasul ei tremura. Cursanții, nu nu
mai că nu o ascultau cu atenție, dar la mij
locul lecției începeau „să o șteargă", unul 
cite unul. Dar orice început e greu.

Dîndu-și seama de frumusețea și răspun
derea muncii de propagandist, tînăra Schmitz 
și-a îmbunătățit zi de zi metodele de lucru. 
In timpul .liber, ea citește literatura indi
cată, iar cu cîteva zile înainte de .predarea 
lecției studiază cu atenție fiecare problemă 
în parte. Fiecare problemă ințeleasă o trece 
cu grijă în caiet alcătuindu-și astfel planul 
lecției. A doua zi, cu caietul în mină se 
duce la propagandistul de partid. Din discu
țiile și observațiile propagandistului de par
tid ea își dă mai bine seama cu.m să îm
bunătățească calitatea lecției. Așa s-a în- 
tîmplat și ou lecția aceasta. Propagandistul 
de partid i-a atras atenția asupra faptului că 
lecția ei nu are exemple concrete din între
prindere, nu este legată de munca tinere
tului în producție, de activitatea culturală 
a întreprinderii. Cu calm și sîrguință pro
pagandista a studiat din nou lecția și a 
cules apoi exemple pozitive și negative de 
care avea nevoie, existente in cooperativa lor.

In ziua fixată pentru ținerea cercului, pro
pagandista s-a sfătuit cu secretarul organi
zației de bază U.T.M. tov. Saghi Iosif de ta 
care a primit, ca întotdeauna dealtfel, un a- 
jutor prețios.

Apoi propagandista și-a început expune
rea. Primul punct el lecției „Revoluția 
culturală — una din problemele funda
mentale ale construirii socialismului** 
propagandista l-a explicat cît se poate 
de simplu arătînd că desfășurarea re
voluției culturale decurge din însăși necesi
tatea construirii socialismului în țara noas
tră, care nu se poate realiza cu analfabeți, 
cu oameni lipsiți de cultură. Un muncitor 
care nu știe carte nu poate să-și însușească 
tehnica înaintată. Or, este știut că con
structorii socialismului trebuie să fie oa
meni culți, să posede suficiente cunoștințe 
pe baza cărora 6ă-și poată însuși tehnica 
nouă, grăbind astfel construirea unei vieți 
noi și îmbelșugate în țara noastră. Din ex
punerea și exemplele propagandistei a reie
șit clar ideia că în desfășurarea revoluției 
culturale, partidul și guvernul nostru se 
bazează pe geniala învățătură marxist-Ieni- 
nistă.

Punctul doi, „Dreptul la învățătură — mă
reață cucerire a poporului nostru* propaga*- 
di6ta l-a explicat de asemenea cu multă pri
cepere. Ea a arătat că sub regimul burgne- 
zc-moșieresc, fiii oamenilor muncii cu greu 
puteau pătrunde in școlile superioare, aces
tea fiind rezervate odraslelor celor avuți. 
Azi, însă, regimul de democrație populară, 
acordă un deosebit interes-dezvoltării în- 
vățămîntului public și culturalizării mase
lor. Constituția țării noastre a înscris ca 
una din cele mai meri cuceriri ale poporu
lui, dreptul la învățătură. In școlile medii 
tehnice. în școlile profesionale, facultăți 
muncitorești și institute, învață azi nenumă
rat fii ai oamenilor muncii. Crește și se dez. 
voltă intelectualitatea noastră nouă. Propa- 
gandista a dat ca exemplu pe utemista Dan

Din rodul bogat al spicelor
„Spicul” — aceasta este denumirea fabricii 

de paste făinoase din orașul Focșani. — Aci 
muncitorii tineri și vârstnici se străduiesc să 
prelucreze din rodul bogat al spicelor de pe 
ogoarele patriei noastre, produse cît ma' 
multe și mai bune. Pentru acest lucru ei 
întrebuințează metode înaintate de muncă 
care-i ajută să-și îndeplinească și să depă
șească zilnic planul.

Astfel utemistele David Suzi și Nicolae 
Tnandafira. modelatoare la secția de fidea și 
tăiței. își îngrijesc locul de muncă după me
toda sovietică Voroșin. Ele au reușit să 
depășească norma pe luna februarie cu 34 la 
sută.

Tot la fel au obținut frumoase depășiri de

In sală Casei de Cultură a uzinei de 
mașini-unelte „Ordjonikidze" din Moscova 
are loc astăzi o adunare neobișnuită. Aproa
pe toți participanții skit tineri, în virstă de 
cel mult 30 de ani. La tribună se urcă unul 
după altul tineri care vorbesc plini de însu
flețire și convingere. Cuvintele lor sînt ur
mate de aplauze zgomotoase.

In Casa de Cultură s-a întrunit conferința 
tehnică a tinerilor strungari, care aplică me
tode rapide, din uzinele de prelucrare a .me
talelor din Moscova ; referatele sînt ținute 
de muncitori, tehnicieni șl ingineri. Fiecare 
vorbește despre experiența sa, despre inova
țiile în muncă pe care le-a realizat și a căror 
aplicare va aduce îmbunătățiri procesului de 
producție.

— In procesul muncii eu folosesc toate ti
purile de freze, Iar uneori comand freze spe
ciale, — spune un tînăr muncitor de statură 
mijlocie, frezorul Nikolai Tujiikov de la 
uzina de automobile „I V Stalin" Fata sa 
deschisă, ochii vioi și ageri denota inteligen
ță și spirit de observație; mișcările sale sînt 
liniștite, sigure.

Nikolai Tujiikov vorbește privind din cînd 
în cînd într-un paiet pe care îl are în i-.ța 
sa- Deși tînărul frezor a fost ajutat la pre
gătirea referatului său de către tehnolog, 
ideea, esența metodelor sale a luat naștere 
în mintea sa. Iată de ce vorbește ei cu atîta 
siguranță, iată de ce Nikolai ține atît de mult 
să-i convingă pe cei de față, că fără cuno
ștințe teoretice temeinice, fără o îmbogățire 
permanentă a cunoștințelor, nu poți lucra 
bine.

— Muncitorilor începători, continuă el, 
11 se întîmpla adesea cazuri din acestea: 
se îndoaie o piesă, se rupe o bucată. De ce ? 
Numai din cauza necunoașterii unor leg' 
elementare de fizică și geometrie. Un mun
citor bine pregătit stabilește îndată'unde tre
buie să pună un reazim, uride să fixeze etc... 
Unii muncitori mai în vîrstă nu sînt întot
deauna de acord cu inovațiile bazate pe știin
ță, pe teorie. Ei speră să învingă totul prin 
bogata lor experiență Eu însă am tras con
cluzia. din experiența inea, că știința este un 
ajutor credincios și îndemn tot tineretul ,să 
învețe. Cu cît ai mai multe cunoștințe, cu 
atît vel lucra mai ușor, cu atît mai ridicată 
va fi productivitatea muncii.

Ultimele cuvinte ale vorbitorului sînt aco
perite de aplauze- Tujiikov este emoționat

Ioana de la ei din cooperativă, care deși 
este în producție învață în clasa X-a a Li
ceului seral, pe tinerii Anton Marcel șl 
Temper Terezia care Tn curî-ndy prin absolvi
rea școlii de specialitate, vor deveni tehni
cieni. Ea a arătat de asemenea că în ora
șul Timișoara s-au creat Liceul Mixt Sîr- 
besc, Liceul Mixt German și Liceul Mixt 
Maghiar, Școala Pedagogică Germană, 
Școala Pedagogică Maghiară etc., în care 
fii a.i oamenilor mu.n-cii, aparți.nînd minorită
ților naționale învață azi în limba maternă.

La punctul, trei „Avîntul puternic al știin
ței, literaturii și artei,. în țara noastră'1 pro
pagandista a vorbit despre condițiile create 
de regimul democrat-popular oamenilor de 
știință, literatură și artă. Propagandista a 
arătat că în orașul Timișoara s-a înființat 
Teatrul de Stat germano.-maghiar, că la ei 
în cooperativă funcționează un cor și o 
echipă de dansuri care desfășoară o bogată 
activitate culturală. Cine nu îi cunoaște pe 
utemiștii Tors Ioa-n, Riteș Petru, baletiști 
la Opera de Stat din Timișoara, care s-au ri
dicat din echipa de dansuri a cooperativei 
„îmbrăcămintea" ? Tot cu ocazia acestei 
lecții, cursanții și-au amintit de utemiștii 
Manga Maria și Laza Teodor tot din coo
perativa lor, cave au absolvit Școala de la 
Buftea pregătindu-se astfel pentru a deveni 
cadre ale cinematografie' noastre.

Lecția predată de propagandista Schmitz 
Hedy, a fost urmărită cu viu interes de 
cuvsănți.

Dar un propagandist trebuie să fie pri
ceput nu numai in expunerea lecției ci și 
în conducerea seminarului asupra lecției pre
cedente, în atragerea cursanților la dis
cuții. Și aici propagandista Schmitz Hedy 
a dobindit o experiența bogata. Seminariile 
conduse de ea nu se desfășoară simplist și 
neinteresant, sub forma unor întrebări și răs
punsuri seci, ci devin discuții colective 
vi', prielnice schimburilor de păreri. O pro
blemă pusă în discuție se dezbate p.na la 
limpezirea ei de către cei care poartă dis
cuția, propagandistei răminindu-i doar sa 
tragă o scurtă concluzie pe marginea proble
mei discutate și să precizeze anumite lu
cruri. Făptui că propagandista pune între
bări ajutătoare și lașa cursanții să discute 
cu propriile lor cuvinte problemele respec
tive a făcut ca aproape toți cursanții să 
ia cuvântul la seminar și să-șl spună păre
rea. Așa s-a întîmplat de fapt și in semma- 
rul lecției a Xl-a. Cursanții Merschdorf Ghi- 
zela, Miron Lucia și alții, au venit la semi
nar bine pregătiți, iar discuțiile .purtate au 
limpezit problemele neînțelese de unii ti
neri. Cursanții cercului politic vin cu dra
goste la lecțiile și seminariile lor, pentru că 
știu că de fiecare dată au de învățat cite 
ceva nou, atît de la propagandistă ct S 
din schimbul lor de păreri. Ș: intr-adevar 
lecțiile și seminariile ținute de propagan
dista Schmitz Hedy contribuie mult la for
marea unei atitudini juste a atemiștiior 
față de muncă și învățătură, lata un exern- 
piu: utemista Bttol Elisabeu din cercul 
politic per.ru începător', absenta mai fctsct- 
deauna de la repetițiile de cor, iar la p*:- 
d'jcțte lucra neglijent. De «toc frecver/.eaxi 
cercul politic ea nn mai lipsește de la repe
tițiile de cor $i in producție este xm ir. 
cele ma bune muncitoare Alți tineri care 
lipseau de la liceul 6eral și-au schimbat adto- 
d'nea față de învățătură.

E grea, dar frumoasă munca de propa
gandist Propagandistul utemist contribuie 
ca tinerii să înțeleagă mal profund politica 
partidului nostru. Ii îndeamnă să lupte a 
abnegație pentru. înfăptuirea ei. lata fc ce 
constă măreția acestei munci.

SVET1SLAV ISACOV 
corespondentul „Scinteii tineretului' 

pentru reg-unea Timișoara

normă pe luna februarie și utemistele mode
latoare Bercanu Gabriela care a dat cu 32 la 
sută mai multe produse peste plan și Ma- 
nole Ana care a obținut o depășire de plan de 
29 la sută. La secția malaxoare tinerii mun
cesc cu rîvnă. Utemistul Trifan Haralambie 
fo'osind metodele Voroșin și Jandarove de
pășește zilnic norma cu 10-15 la sută-

Muncitorii de la fabrica de paste făinoase 
„Spicul” din Focșani sînt hotăriți să mun
cească tot mai bine, pentru a contribui prin 
munca lor la continua ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii din țara noastră.

Corespondent
AURELIAN AXENTE

Un tînăr muncitor sovietic
șl fericit încă în timp ce vorbea, el obser
vase că îl privesc zeci de ochi Lr.i: tovarăși 
dădeau din cșp în semn de aprobare, alții 
își făceau însemnări- Lui Nikolai ii era de
osebit de plăcut faptul că și cei patru .bă- 
trîni” — muncitori experimentați care șe
deau în rîndul din față, au schimbat de 
cîteva ori priviri intre ei cu un aer de apro
bare, luîndu-și și el notițe.

In pauza concertului care a urmat după 
conferință, Nikolai Tujiikov, Vladimir Bala- 
șov, un tînăr strungar de La aceeași uzină 
de automobile „I. V. Stalin', și cu mine, 
ne-am instalat în confortabila cameră de ă- 
dihnă Nikolai se afla încă sub impresia celor 
spuse în cadrul conferinței și a fragmentu
lui din romanul „Fericirea" de Pavlenko, 
care fusese citit în cadru! programului, de 
un tînăr artist membru ai cercului artistic 
de amatori al uzinei

— îmi place mult acest roman. — mărtu 
rlsește Nikolai II citesc acum a doua oară

— După părerea dumitaje, în ce și-a găsit 
Voropaev fericirea ? — îl întreb.

— Eu cred că in faptul că s-a întors ia el 
femeia pe care o iubea de mult și viața lui 
a devenit mai frumoasă- Afară de aceasta..

— Eu, însă, nu prea sînt de acord cu a- 
ceaata, — se amestecă în vorbă Vladimir 
care pînă atunci răsfoise cu atenție revista 
„Ogonioc”. — Viața personală, dragostea 
pentru o femeie înseamnă des'gur mult, dar 
pentru un om sovietic aceasta nu este totul 
Eu cred că Voropaev este fericit pentru că 
în ciuda sănătății sale șubrede, el și-a găsit 
un scop în viață, s-a dovedit a fi un minu
nat organizator și propagandist. Nu e nici 
așa, — continuă el; fericirea lu Voropaev 
constă în faptul că întreaga iui ființă -, 
cum să mă exprim mai bine, era plină de 
un foc lăuntric, care îl îndemna să-și dea 
toate puterile pentru b nele poporului. El nu 
putea sta fără să facă nimic nici o singură 
zi. Inactivitatea era pentru el chinuitoare, se 
simțea nefericit In munca din răsputeri — 
iată în ce* șl-a găsit Voropaev satisfacția, 
morală deplină, adevărata fericire...

Ghivecele nutritive
Problema dezvoltării agriculturii și sporirii 

producției agricole la hectar constituie în mo
mentul de față o cauză a întregului nostru 
popor muncitor.

Să privim numai o ramură a agriculturii 
și anume dezvoltarea grădinăritului. Cu ani 
în urmă, grădinăritul la noi în țară se făcea 
sporadic. Azi, datorită politicii pline de grijă 
pentru oamenii muncii a partidului și statului 
nostru, mărirea, sistematizarea și perfecțio
narea suprafețelor cultivate cu legume se bu
cură de o atenție bine meritată.

Pentru aceasta partidul și guvernul au venit 
în ajutor cultivatorilor de legume cu o serie 
de înlesniri acordate în scopul stimulării și ex
tinderii sectorului legumicol. ■

Practica îndelungată a cultivatorilor de le
gume fruntași de la noi, și mai cu seamă cea 
a legumicultorilor sovietici, ne învață că re
colte bogate, în stare să satisfacă cerințele 
mereu crescînde ale poporului muncitor, nu se 
obțin decît atunci cînd există o strînsă legă
tură între toți factorii de vegetație.

Din ansamblul măsurilor agrotehnice folosite 
la culturile legumicole face parte folosirea în
grășămintelor naturale și chimice și asigura
rea unei cantități mari de apă pentru plante. 
Aceasta, deoarece cu cît solul este mai bogat 
în substanțe hrănitoare și în apă. -cu atît 
planta se dezvoltă mat bine și deci producția 
obținută va fi mai mare.

Anul 1953 a fost un an important în dez
voltarea grădinăritului ia noi tn țară- Invă- 
țînd din bogata experiență a agriculturii so
vietice, în acest an s-au introdus în cultiva
rea legumelor metode noi. printre care se nu
mără și metoda cultivării legumelor în ghivece 
nutritive.

Această metodă s-a născut din legătura 
strînsă între teoria dezvoltării plantelor și 
practica cultivatorilor de iegume fruntași. 
Aceștia au observat ci plantele tlnjesc cîteva 
zile atunci cînd sînt scoase din răsadnițe și 
răsădite în cîmp Pentru a micșora această 
perioadă de tînjire a plantelor, cultivatorii 
fruntași au folosit ia început brazde de {elină 
pe care le așezau în răsadnițe calde cu cri» 
în jos. iar în partea de sus a brazdei puneau 
2—3 semințe de legume oare răsăreau. Cînd 
temperatura permitea piantarea în cîmp, a- 
ceste brazde erau luate și transplantate. In 
felul acesta, planta iți coctt:r._a vegeta;» fără 
să tînjească și fructele ajungeau repede ia 
maturitate. Folosirea ghrvecejor nutntrve este 
considerată ca o formă mult superioară pr.mei 
metode, deoarece de data aceasta planta ca
pătă de la ghivecele mitrit.ve toate susstan- 
țele de care are nevoie.

In gospodăria noastră, cultivarea legumelor 
In ghivece nutri: ve a I.-.r — în ar._; te>3. 
La început, gtadtoarii tnș'n au privit ca oa
recare .Tdacredere metoda aceasta. Responsa
bilul grădinii de la secția Semeni. Stan 
Alexandru, spunea : „Hei. mușu.e, eu nu prea 
înțeleg cum vine această metodă". Dar toc In 
același an, cînd recoltele obținute de pe su-

In cea
Irtriineșt: j gospcttarta apucata eotactivă 

..Lupta pestra soc.a..sm" des Tă-tea Mar- 
ghta. două lucvcri prrvtoare fa tmeres. fa 
utemtari : reg sue ș: capta Pegcscrele nu 
■rri. e-e cadIrxta tapteie. le exp.ică ctoer.

Firește, oriunde, or cît de prost merge 
treaba, există flori care răsar Is ceda vre
mii neprielnice. .Si aid fa gpșpodăne există 
utemlști fruntaș; tn muncă. Ludovic Nștio 
Alexandru Szelecki, Vasile Szabo.. Dar nid 
cu tref-patru flori nu se face primăvară și 
aceasta o dovedește cu prisosință gerul care 
domnește aid. Io privința vieții u'.etr. sta.

A fost mai In urmă cu dtăva vreme, zăpa
dă pe-aid. Multă zăpadă. A ieșit soarele, ză
pada s-a topit. Florile au răsărit, griul de 
toamnă s-a ridicat de cîteva degete. înverzind 
ogorul. Parcă-parcă și mugurii au început să 
se arate pe copaci. Toate s-au sctomcai în lu
nile astea, numai organizația de bază U.T.M 
a rămas acolo ur.de se găsea și-n ianuarie

Ședințele se țineau rar. acum e drept nu se 
mai țin deloc. Dar rind era vreo ședință se 
întîmpla cam așa :

— Tovarășe Margith. vezi că dumir.ică a- 
vem adunare generală. Să vii neapărat.

— Eu ?... — se întreba tovarășa Toth. mi
rată de parcă cineva i-ar fi spus In plină zi 
că e noapte afară. Dar nu știi că m-ern mă
ritat ?

— Și ce-i dacă te-ai măritat ? Ești utemistă 
doar.

— Acum sînt măritată. Sînt nevastă și ce să 
mai caut la UTM ? Doar am atîtea treburi tn 
casă. Așa spunea ea. și la fel Piroska Sza
bo. Acesta este un fapt.

Mai erau și alte ciudățenii pe-aict. Se ținea 
o ședință :

— luliana, fă tu procesul verbal azi.
— Eu ? Cum îți închipui așa ceva ? Să-l 

facă Alexandru.
— Nu pot tovarăși, credeți-mă nu pot. Mai 

bine-ar fi să-l facă Piroska.

A. I. Preobrajenski
-----—

Tînărul le-a spus toate acestea cu o deose
bită înflăcărare. Se vedea bine că ideile pe 
care ie-a expus erau pornite din inimă.

— In general eu pu cred că poți fi fericit 
atunci cind nu aduci un folos societății. Să 
luăm din nou un exemplu din literatură, de 
pildă, Nikolai Ostrovski...

— Dar Maresiev, — îl întrerupse Tujiikov. 
— dar frații Jurbin...

Și tinerii începură care mai de care să 
citeze eroi din opere literare, din filme.

— Dar dumneavoastră, tpvarăși, — m-am 
adresat eu interlocutorilor mei, — sînteți 
mulțumiți de munca, de, situația dumnea
voastră ?

Reacția cu care noii mei prieteni primiră 
această întrebare, reuși chiar să mă dezo- 
ienteze intrucîtva. Ambii tineri își îndrepta

ră deodată privirile asupra mea ; pe fețele 
lor se oglindea mirarea, nedumerirea și chiar 
după cum mi s-a părut, un reproș. Nikolai, 
care era mult mai expanșiv, se ridică de pe 
scaun cu zgomot.

— Nu cumva vă îndoiți de aceasta ? Dar 
cum ar putea fi altfel... — Dar el nu îeuși 
să-și dezvolte ideea- Vladimir se apropie de 
mine și ca și cum mi-ar fi înoredințat un se
cret, începu să-mi vorbească cu vocea scă: 
zută.

— Ascultați, ce am să vă spun eu. De 
cîteva luni lucrez cu tehnologul la o nouă 
metodă de prelucrare ă pieselor. Am și rea
lizat cîte ceva. Fapt e că datorită forme' 
geometrice a cuțitului, pe care o propunem 
noi, se poate obține o suprafață curată a pie
sei, mai fină decît după operația de polizare. 
Vă dați seama cît se va reduce procesul de 
producție dacă, o întreagă operație — poliza
rea, va deveni inutilă? Puteți să vă închi 
puiți? — întrebă ei privindu-mă pe mine și 
pe Nikolai.

— Și am . să vă mărturisesc că trăiesc nu
mai cu gtaidul la această idee Uneori nu mă 
gîndesc la nimic altceva decît la cuțitul meu. 
Am răscolit tn bibliotecă toată literatura cu

asigură o producție bogată de legume
prafețele cu legume crescute în ghivece nutri
tive au întrecut cu mult pe cele de pe supra
fețele plantate direct în cîmp, nedumerirea 
lui moș Stan și a altor grădinari oare gîndeau 
ca el a fost cu totul spulberată. Astăzi, e- 
ceastă metodă este îmbrățișată cu mult inte
res de toți grădinarii din gospodăria noastră.

Ca. și în anul.trecut, în anul acesta noi con
fecționăm ghivecele. nutritive dintr-un amestec 
de pămînt de țelină sau turbă, mraniță, bale
gă de vacă, la care mat adăugăm îngrășă
minte chimice — superfosfat, sare potasică și 
azotați. După ce confecționăm ghivecele nu
tritive, noi le useăm la umbră, dacă soarele 
este prea puternic, sau Ia soare, cînd are in- 

lata ce foloase poate aduce plantarea 
căiturilor în ghivece nutritive.

tensitate mai scăzută. Dacă timpul este umed, 
le uscam în camere încălzite. Compoziția din 
oare se conrecționează ghivecele natritive tre
buie in așa fel pregăt-tă. Incit gtt vecele să âa 
fie prea mo: și nici să nu se desfacă. Trebuie 
de asemenea să avem In vedere, atona clnd 
pregătim acest amestec, ca el să nu se întă
rească prea mult, fi ndcă lucrul acesta ar ir. 
semna ca rădăcina plantelor să nu mai poată 
pătrunde In e! și astfel plar.tețe n-ar putea 
să crească și să se dezvolte după posibilitate 
lor și după voința cultivatorului

Mașiia cu ajutorul căren coniec.-măm ghi
vecele nutritive are foriua cnei mese, la -ape- 
tele cărera sînt axate formele In care se pre
sează ghivecele. De asemenea, austru este 
prevăzută cu o plrgtrie care îndeasă compozi
ția In forme, apoi după ridicarea capacu ui. 
uită ghivecele la soprafața mesei de -unde 
sînt luate și duse ia uscat. Mașina fa
brică deodată 12 mburi. cfte 5 ia fie
care capa: La fiecare cașmă lucrează 
cîte o echipă compusă dm 12 oameni 
care îndeplinesc următoarele furvc*rur>: doi
peda.:ș:_ do cară pămhttuL Xrisl cerne ntra- 
n:ța. dot fac amesteci, zsaî așează gr. ■. erele 
pe «siaje. dex cară gri . erele « do. tară com
pozita Ezrip* lucrează ă ore șt to acest :‘~p 

mai perfectă liniște...
— Decs Ux.~ t ex ? — sine ss colo Pcrosc» 

Suleck- Să ! tocL-
Acesta e al oouea fzpe.
E drept că aceasta c secție dura sulta vre

me. dar pîzta ta urata cutară se toriștoaj *> 
ședurța petaa să înceapă Secrtttric' ceea da
rea de seazeă. apa srcau „destupi-.

Tăcerea . oe arz — se spune. Ș: dacă-i așa. 
ax- La ședucță se găsea o comoară Nimeni nu 
vorbea, no scotea o vorbă Iar dnd totuși 
vreunul îndrăznea să ia cuvîntui era deîndată 
ît -erup: de riseteie batjocoritoare ale celor- 
-s In telul acesta ședințele durau puțin și* 
rodul lor era pipernicit. Acesta-i al treilea 
fzpt.

Poate d_n aceasta pricină comitetul U.T_M 
a re-rj.-rțat de a mai ține ședință. A mers dt 
a sees cercul pelitic, dar pină ia urmă pro
pagandista și-a zis ta maf _ bine nu vine la 
șed—țbte cercului

Ș. lucrurile au fost lăsate baltă. A început 
campania de primăvară, dar utemiștii din gos
podina colectivă .Lupta pentru socialism" nu 
se prea sinchisesc de ea. Plan de muncă pe 
l-na martie r,_ există. Evidența membrțior se 
face cură măn_risirile autentica ale secreta
rului. cam așa :

— Clr.d văd cite un.utemist pe care nu-1 am 
trecut in evidență. îmi amintesc de el și-l 
trec.

Există Ia gospodărie un registru mare. In 
el s’r.t înscrise zilele muncă prestate în cursul 
anului trecut de fiecare colectivist. Registrul 
acesta poate să ne spună multe lucruri inte
rese te. Poți afla din el. de pildă, că din toți 
ute.-.iștii, anul trecut doar 4 au muncit bine 
ir. p-odutție. Sînt unii ca Elisabeta Korodi său 
Suza.-.a Szelecki care au foarte puține zile 
muncă (sub 100).

D s:g-.:r că aici este unul din izvoarele nea- 
junsurilor. Trîndăvia strică pe om, ca neghina 
griul, E drept că secretarul organizației de

privire la această temă. Cînd reușesc cîte 
ce.a. mă simt, aș putea spune, in al șapter 
lea cer. Ma apucă așa o veselie, îneît îmi 
vine să dansez, să cînt. Tovarășii mei rid 
de mine se vede că Volodka s-a. îndrăgos
ti'., — spun ei. Nici vorbă de âșa ceva...

D.scuția noastră mai continua, cind am în
ceput să observ lă 'Vladimir o oarecare ati
tudine distrată și nerăbdătoare. El asculta 
ceva cu atenție In sfîrșit, tînărul se ridică 
repede și-mi spuse:

— Scuzați-mă ! Mă duc în sala de spec- 
tacele, acolo se cîntă acum bucățile mele 
preferate.

— Mergem și noi la concert? — l-am în
trebat pe Nikolai. Dar acesta, uitîndu-se la 
ceas, se fîstîci deodată, se iovi cu palma pe 
frunte și spuse ;

— Na-ți-o bună ! Era gata să îhtîrzii I 
lertați-mă, vă rog. Trebuie să plec și eu.

Am aflat apoi că se înțelesese cu soția sa, 
(Nikolai se căsătorise cu cîteva.luni în ur
mă). să meargă la teatru

M-am întîlnit încă odată cu Tujiikov la 
uzina de automobile pe care am avut nu de
mult ocazie să o vizitez.

Am intrat chiar de la începerea;muncii. în 
schimb, în secția de reparații mecanice în 
care lucrează el. Acolo am găsit pe. un tova
răș al lui Nikolai, un ■ frezor bătrîn, care 
lucrează la aceeași mașină, Am făcut cuno
ștință. - -t

— El cum merge munca ? — î-am îiitre- 
>at eu. — Merge bine, sînteți buni prieteni ?

Piolr Ivanovici Mitrofanov (așa il cheamă 
pe bătrînul muncitor) îșt aruncă asupra mea 
privirea de sub sprâncenele dese și stufoase 
și, arătîndu-1 din cap pe Tujiikov, îmj răs
punse cu demnitate:

— Vezi, l-am învățat. L-arn pus șă facă 
treabă. Cînd a venit la uzină nu era price- 
Dut de loc.

Nikolai se uita zîmbind blajin la Piotr 
ivanovici și la mine. 

trebuie să fabrice 5.000 de ghivece. In gospo
dăria noastră se lucrează în 3 schimburi, pen
tru ca într-un timp scurt să putem fabrica 
numărul planificat de ghivece.

Mașina cu care lucrăm noi este destul de 
complicată și trebuie deservită de mai mulți 
oameni. Gospodăriile colective, întovărășirile 
și țăranii muncitori cu gospodării individuale 
pot folosi un dispozitiv mult mai simpiu, creat 
de profesorul V. I. Edelstein de la Academia 
Agricolă „C. A. Timiriazev" din Moscova. Pe 
o planșetă de seînduri se așează două rame 
cu șipci paralele. Șipcile au tăieturi pînă la 
jumătate, astfel Incit punînd o ramă deasu
pra celeilalte se obține o cutie cu celule pă
trate Aceste celule se umplu cu amestecul 
preparat, apo: se presează cu un capac cu de
gete de lemn. Prin presare degetele lac 
gropițe în care se seamănă sau se răsădesc 
plantele. După presare părțile dispozitivului 
sin: scoase . se ridică mai întîi capacul, apoi 
ramele una cîte una, ar pe planșetă rămîn 
cuburile.

In anul !9>t, deși am fost mult împiedicați 
de condițiile atmosferice, noi vom fabrica 
1.2010CB ghivece nutritive, adică cu 400.000 
mai mult decît anul trecut.

După ce plantăm plantele din răsadnițe în 
ghivece nutritive, noi le ținem în aceste ghi
vece pir.ă cînd se dezvoltă bine și pînă cînd 
temperatura solului permite scoaterea lor în 
cîrr.p Ghivecele Ie transportam cu ajutorul 
-nor tărgi sau cu o platformă, avînd grijă să 
nu se rupă Această metodă am foiosit-o în 
genera, la teșii, ardei.“vinete și varză. Semin
țele de castraveți și dovlecei le-am însămințat 
direct tn ghivece. Plantarea In cîmp am făcut-o 
arunci cfctd s-a septaat răsadul. Planta din 
ghiveci sădită ia locul definitiv își va continua 
vegetația fără să sufere din cauza plantării. 
Va a aa. după cum am arătat, un mediu bogat 
In substanțe hrănitoare, care o va ajuta să se 
dezvolte în condtțiuni bune și va asigura o 
fracttficare bogata, ridxdnd producția la hec
tar AsueL în 1953. de pe un hectar cu roșii 
pfa.-tete în gir.vece nutritive s-a obținut o pro
ducție de 30.P30 kg.. Intrecînd cu 15.000 kg. la 
hectar proiracția obținută de pe suprafețele 
plantate cu aoeeaș: cultură In mod obișnuit. 
La castraveți de vară s-a obținut de asemenea 
o producție de !8dS0 kg. Ia hectar, față de 8.000 
kg. dl «■ obttaat de pe aceeași suprafață în
să—î-ța-ă direct Ia dntp. Depășiri însemnate 
s-au mai obtariJt la vinete, ardei gras etc.

Acesta reauzări sînt doar un început care 
ne-a ir-t : t-art c rrxză tehr.icieniior și fie- 
căru: musc tor din sectorul legumicol superio. 
ritztea acestei metode.

Ne angajăm să ne speoalîzăm mai mult în 
fc.risl-ee acestei metode, lncepirxl coiar din 
ar.— acesta, pentru a obține astfel producții 
care să Te Ertreacă pe cele obținute anul tre
cut. Pe această cale vom contribui mai mult 
la creșterea producțte:' iegurnlcole.

:-z ALEXANDRU NICULESCU 
G_A S. Fetești, regiunea Constanța

rata UTM este printre primii colectiviști. E 
drept ta ș; Ajexandru Szelecki. membru în co
mitet e printre primii. Da- ce folos, dacă ei îi 
tasă pe to-, ataș.; lor să lîncezească. nefăcînd 
nimic- Ce folos că ei sînt primii dacă majori
tatea utemiștifor nu-și duc la Îndeplinire sar- 
c.rte ce colectiviști. Primăvara însă nu aș- 
ziz i Ogea-e'.e gospodăriei trebuiesc semă

nate. Iar utemiștii din gospodărie dorm în 
cea mai desăvirșită liniște sufletească.

Dar nu numai ei dorm. Sînt și unii somno
roși. doar cu 10 km mai la vale, la comitetul 
raional UTM Marghita. Tovarășul Petre L6- 
rinc. instructor a! comitetului raional, a fost 
ia Tău’.eu în ziua de 14 ianuarie. Atunci s-au 
țmut alegeri. El a urat spor la muncă noului 
comitet, a făgăduit că va mai veni să-l ajute 
și dus a fost. De atunci a mai venit, ce-i 
drept, odată. Era în drum spre altă organi
zație de bază și s-a oprit o clipă să mai 
răsufle ia Tăuteu. O clipă doar : n-a pus decît 
trei întrebări secretarului, i-a zis noroc și a 
plecat vijelios mai departe.

La organizația de bază UTM din colectivă 
vine din cînd-în cînd și un instructor superior 
de pionieri, tovarășul Dăneș. Dar de la comi
tetul raional U.T.M. n-a mai venit nimeni. Și 
cum să te mai miri atunci că secretarul orga
nizației de bază nu știe să facă un plan de 
muncă și că comitetul nu se descurcă de fel 
cu munca ?

Multe lucruri își așteaptă dezlegarea aici. 
Mai întîi drumurile care sînt prea desfundate. 
Apoi, activiștii comitetului raional prea sînt 
înfundați cine știe unde și nu dau cu lunile 
pe la unele organizații de bază. Este însă 
timpul ca utemiștii împotmoliți de la gospodă
ria colectivă „Lupta pentru socialism" să se 
urnească grabnic din loc.

1. BARNA

Eu aflasem din cele povestite de maistrul 
secției, Boris' Labutin, că la început Mitro
fanov, un muncitor bun și experimentat, 1-ă a- 
ajutat-mult pe tînărul său tovarăș de mun
că să-și însușească deprinderile necesare în 
munca la freză. Dar numaii la început. Fiind 
capabil, dotat ,cu minte cercetătoare, cu spi
rit de observație pătrunzător, Nikolai și-a 
însușit .repede experiența, pe care i-a trans- 
miș-o Mitrofanov și a început să caute căi 
noi de perfecționare a procesului de produc
ție. In ridicarea nivelului lui politic și cultu
ral a jucat un mare rol organizația de Coni- 
somol. Mulți î-au ajutat lui Nikolai șl cursurile 
tehnice, pe care 16-a urmat de mai multe ori.

— Acum Tujiikov, — mi-a spus Labutin, 
— este aici unul din cei mai buni frezori. El 
poate lucra la orice freză. Dar principalul 
este că atunci cînd îi vine ceva în minte — 
vre-un dispozitiv sau altceva — nu cruță nici 
timp, nici muncă și își atinge scopul propus. 
Desigur, el nu poate. evita ‘Unele ciocniri cu 
„bătrînur*, adică cu Mitrofanov. Despre 
Piotr Ivanovici nu se poate spune decît bine: 
este un bun muncitor. Dar nu, are acea în
drăzneală și atracție spre tot ceea ce este 
nou și înaintat, ca Nikolai, iată un exemplu 
cu freza...

De altfel, să vă povestească chiar Nikolai.
Intre timp, Tujiikov fixase ppjjtru frezat 

o piesă în formă de stea destinată unei ma
șini agricole. Cu mișcări sigure el puse în 
mișcare freza și șpanu] metalic împreună cu 
apa de răcire începură să curgă în albie.

L-am rugat să-mi vorbească despre per
fecționarea sa. Nikolai primi bucuros.

— Priviți aici, îmi spuse. Această fațetă 
avea înainte un alt unghi și din cauza aceas
ta nu se putea adinei operația de freza-re. Eu 
am propus să se schimbe ascuțirea în acest 
mod. Și ftidată treaba a început să meargă 
altfel. Adîndmea șpanului s-a mărit, iar pro- 
luctivitatea muncii a sporit de cîteva ori.

M-am uitat la mîinile puternice ale tînăru- 
lui frezor, pătate de ulei, la fața lui deschisă. 
Acestui chip, gîndirea liberă, creatoare a 
omului muncii socialiste i-a Imprimat trăsă
tura deosebită de intelectual, care lucrează la 
mașină, trăsătură care îl distinge atît de 
mult pe muncitorul sovietic de cmul-sclav al 
capitalului

Tinerii pătrund 
tainele meseriei

♦ *

Așa a învătaf meseria
Intr-o zi a venit la maistru o nouă lucră

toare.
— Vreau să învăț o meserie, îi zise meș

terului Marincov’ci Mihail, de la atelierul
de strungărie, secția, mecanică Tr. Severin, - 
noua venită — Potcovaru Titina.

— Păi... ce știi să iaci ? o întrebă maistrul.
— Deocamdată mai nimic, răspunse cu ti

miditate fata, insă vreau să învăț o meserie.
— Atunci trebuie să urmezi neapărat o 

școală de calificare fetițe. Uite, poate ai 
6ă înveți meseria de frezor,,.

începutul nu a fost tocmai ușor. Meseria de 
frezor cere multă pricepere, fiind o muncă de 
precizie. »

Greutățile însă n-au speriat-o pe Pot
covaru Titina, Prirrrnd ajutorul maistrului de . 
atelier și a! tovarășilor cu o înaltă califi
care, ca strungarul Ghiață. Gheorghe, utemis
tul strungar Bohela Victor și alții, ea a reușit 
să deprindă tainele meseriei. La început, a 
ma’ stricat cîteva piese. S-a mai descurajat, a 
plîns de ciudă, dar nu s-a dat bătută. A con- .. 
tinuat să învețe cu rîvnă.

Dragostea ei de muncă și perseverența au 
ajutat-o să învingă greutățile. Succesele nu 
au întîrziat prea mult.

Astăzi, utemista Potcovaru Titina este una 
din fruntașele în muncă din secție. Ea depă- , 
șește cu regularitate norma cu 120—140 la 
sută dind 'ucru de bună calitate. Aplicînd 
r.eroda Voroșin, de pregătire și organizare 
a locului de muncă, ea nu pierde n’ci un mo
ment, folosind în felul acesta la maximum 
cele 480 de minute de lucru.

E m'ndrâ Potcovaru Titina de succesele ei 
in muncă, dar ea nu poate să uite că mai are 
mute de învățat, că un bun muncitor poate 
f: numai aceia care își Însușește neîncetat 
ș'iinia și tehnica, care pune in practică ex- ' 
perien;a înam'.ată și aplică cele mai avansate 
metode de muncă.

Corespondent
BAGH1NĂ AR1ST1CA

O tînără rabotoare
Dacă i-ar fi spus acum trei am" cineva 

Sa ie Bădin că ar putea învăța o meserie, 
ar fi clătinat neîncrezătoare din cap Se obiș
nuise prea mult să lucreze cu cirpa și mă
tura.

Și totuși s-au găsit unii care l-au spus :
— Mă Safto, tu așa fată harnică îți pierzi 

timpul numai cu măturatul ? De ce nu înveți 
o meserie? ....

Aceste vorbe au început s-o pună pe gîn- . 
duri. Azi așa, miine așa, tot îi zicea cînd ș, 
unul, cînd altul că ar trebui să meargă înain- - 
te, să învețe, să se califice-

Nu se ducea la o școală de calif’care nu 
pentru că nu-i plăcea să muncească ; nici vor
bă de așa ceva. Unde punea ea mîna totul 
strălucea de curățenie, așa de vrednică era. ■ 
Insă îl era teamă : cum să învețe ea o me
serie grea, care-i „pentru bărbați**. ?

$: totuși cînd se ducea pe la atelierul cen
tra! nu-și mai deslipea privirea de pe rabote- 
za la care lucra Țurcan Petre. Tare muCt i-ar 
fi plăcut să lucreze și ea, însă nu știa dacă, 
o să poată.

Intr-o zi și-a spus păsul secretarului orga
nizației de partid și l-a rugat s-o îndrume ce 
să facă. Au stat de vorbă pe îndelete, și co
munistul i-a arătat că ea poate să fie o mun
citoare de nădejde și că e bine să se înscrie 
la un curs de oalifioare. Safta Bădin i-a ur- '; 
mat îndemnul, înscriindu-se în 1952 la un - 
curs de calificare ce s-a înființat la In- 
treprinderi'.e Metalurgice Dunărene-Brăi'la. - 
Așa se face că dorința ce-i încolțise mai de
mult de a învăța meseria de rabotor începu w. 
să prindă viață

învăța cu sîrguință tot ce se spunea la ., 
lecții, asculta și nota cu atenție Îndrumările ■ 
pe care i le dădea maistrul. . ;

Toamna a terminat școala. Tînăra Safta ' 
Bădin luase notele oele mai bune fiind prin
tre primele. De la început i s-a încredin
țat o raboteză și nu i-a fost chiar așa greu 
să lucreze la ea Și iată -astăzi, ea este o- 
muncitaare fruntașă. In luna ianuarie ea - a 
depășit norma cu 148 la sută, iar în '.una fe- - . 
bruarie, cu toate greutățile create de viscol, 
a înregistrat o depășire de 110 la sută. Și 
salariul ei a crescut.

Dar tînăra Safta Bădin nu se mulțumește 
sa lucreze numai pe temeiul celor învățate în 
școală. Ea ai studiat cu atenție metoda sovie
tică Voroșin și apoi a pus-o în aplicare, in 
jurul raboteze[ unde, lucrează ea, totul stră- ’ 
ucește de curățenie ; sculele sînt aranjate ia 

locul lor, așa că-i vine foarte ușor să le gă
sească cînd are nevoie de ele. .

Veselia și voia bună cu. care muncește ea 
se răsfrîng și în munca celorlalți tovarăși 
de muncă. Safta . Bădin mai aplică, și..metoda 
Jandarova, de predare a schimbului din 
mers, folosind astfel utilajul cit mai bine

Muncind cu dragoste tînăra Safta Bădin nu , 
precupețește nici un ■efort pentru a da cit mai 
multe produse de cea mai bună calitate

■ . -ta
Corespondent

VALERIU STOIU

Grija deosebită pentru copiii patriei noas
tre, dragostea caldă și atenția cu care sînt 
înconjurați, se vădește prelutindeni în țara 
noastră. La creșa fabricii „lanoș Herbak" 
din Cluj copiii sînt îngrijiți, hrăniți și e- 
ducați pentru a crește sănătoși și puter
nici, viitori cetățeni de nădejde ai patriei.

In fotografie : tovarășa Aurelia Dobay, îi 
face baie unuia din micuții „pensionari" 
ai creșei. *
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Încheierea lucrărilor Congresului
r BERLIN 7 (Agerpres). — A.D.N. transmite : 
JLa 6 aprilie a avut loc ședința de închidere a 
Congresului al IV-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania. La începutul ședinței s-a 
anunțat că pe adresa Congresului au sosit 
peste 4.700 telegrame de salut din partea dife
ritelor instituții, organizații și persoane.

rP art iduI ui
Dragi tovarăși !

Congresul al IV-lea al Partidului Socialist Unit din Germania vă 
trimite un fierbinte salut frățesc. Acest salut este expresia recunoș
tinței noastre profunde față de gloriosul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice. Din inițiativa voastră, Guvernul și popoarele Uniunii So
vietice ne acordă permanent nouă și întregului popor german un aju
tor dezinteresat în opera de construire a Republicii Democrate Ger
mane, în lupta pentru unificarea națională, pentru dezvoltarea demo
crată și pașnică a Germaniei.

Recunoașterea de către Guvernul Sovietic a Republicii Demo
crate Germane ca stat suveran, întărește forțele și prestigiul repu
blicii noastre.

Această hotărîre istorică a Guvernului Sovietic însuflețește și mai 
mult pe toți patrioții germani în întărirea continuă a Republicii De
mocrate Germane și în continuarea cu și mai multă hotărîre și curaj 
a luptei pentru o Germanie unită, democrată, iubitoare de pace și 
independentă.

Congresul al IV-lea al P.S.U.G. a arătat întregului popor ger
man calea spre soluționarea problemelor vitale ale națiunii germane. 
El a proclamat ca sarcină principală a partidului, a clasei muncitoare 
germane și a tuturor germanilor progresiști lupta împotriva restabi
lirii militarismului german, împotriva înfăptuirii pactelor militariste

CONGRESUL AL

Participanții la ședință au întîmpinat cu a- 
plauze furtunoase delegația numeroasă a or
ganizației tinerilor pionieri „Ernst Thaelmann“ 
din Republica Democrată Germană și a Uni
unii Tineretului Liber German, care a salutat 
Congresul.

Congresul a fost salutat de asemenea de o

Comunist al Uniunii

al IV-lea al P. S. U. G.
delegație a poliției populare din Republica De
mocrată Germană.

S-a dat apoi citire telegramei de salut adre
sată de Congresul al IV-lea al P.S.U.G. Par- | 
tidului Comunist al Uniunii Sovietice. Dele
gații au aprobat cu căldură conținutul urmă- ‘ 
toarei telegrame:

Sovietice
MOSCOVA

de la Bonn și Paris și pentru încheierea Tratatului general european 
cu privire la securitatea colectivă în Europa cu participarea Ger
maniei.

Congresul al IV-lea al P.S.U.G. a proclamat stabilirea unită;: 
da acțiune a clasei muncitoare germane și întărirea alianței cu țără
nimea muncitoare ca sarcină primordială a Partidului Socialist U . ’ 
din Germania.

Cuvîntările rostite de delegați și hotărîrile Congresului al IV-lea 
al P.S.U.G. mobilizează populația Republicii Democrate Germane '.■■■ 
intensificarea luptei pentru întărirea puterii muncitorești-țărănești. 
pentru avtntul întregii economii naționale, pentru mărirea produc 
mărfurilor de larg consum de calitate superioară. In lupta noastră 
pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, pentru uni
ficarea democratică a patriei noastre și pentru securitatea în Eur:: 
gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice ne dă un exemplu rr. 
nunat.

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Comitetul său 
Central I

Trăiască prietenia sinceră și de nezdruncinat germano-sovietică 
Trăiască pacea între popoare I
înainte, sub steagul invincibil al marxism-Ieninismului I
IV-LEA AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA*

Ecoul mondial al notei guvernului sovietic 
adresată guvernelor Franței, Marii Britanii și S. U. A.

' In continuare, Congresul a salutat comuni- 
batul Comisiei de Validare, cu privire la re
zultatele votului din 6 aprilie în alegerea or
ganelor conducătoare ale partidului.

In total au fost aleși 91 membri ai C.C. al 
P.S.U.G. și 54 membri șupieanți. A fost aleasă 
de asemenea Comisia Centrală de Revizie.

Cuvîntarea
• BERLIN 7 (Agerpres). — A.D.N. transmite: 
In ședința de închidere a Congresului al 
IV-lea al Partidului Socialist Unit din Germa
nia a luat cuvîntul Otto Grotewohl. El a sub
liniat că Congresul al IV-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania constituie o măr
turie a creșterii partidului, a întăririi coeziu
nii lui și a forței lui combative și că de la 
cel de al III-lea Congres al său. Partidul 
Socialist Unit din Germania a făcut un mare 
pas înainte pe calea transformării sale în- 
tr-un partid de tip leninist.

Partidul nostru, a spus Grotewohl, își va 
fcontinua ferm și neabătut calea, călăuzindu- 
se de știința marxist-leninistă. Congresul al 
IV-lea al Partidului Socialist Unit din Ger
mania deschide o nouă etapă în lupta noas
tră. Partidul are acum un Statut nou. Acest 
Statut nou este o expresie clară a creșterii 
partidului nostru ca forță conducătoare și 
revoluționară.

Arătînd că partidul trebuie să lupte pentru 
evîntul continuu al economiei naționale în 
Scopul ridicării nivelului de trai al oamenilor 
muncii, să intensifice lupta pentru rezolva
rea problemelor vitale ale națiunii germane, 
^Grotewohl a subliniat că aceste sarcini mari 
pot fi realizate în urma îndeplinirii cu suc
ces de către oamenii muncii a planurilor e- 
conomiei naționale și datorită marelui aju
tor economic și politic primit din partea Uniu- 
pii Sovietice.

Oamenii muncii din Republica Democrată 
Germană, a spus el, cunosc marele ajutor 
multilateral al Uniunii Sovietice și al țărilor 
de democrație populară și astăzi se conving 
tot mai mult că acest ajutor servește cauza 
asigurării securității și păcii între popoare.

Congresul nostru, a spus el, a arătat din 
hou clasei muncitoare germane și întregului 
popor german că noi nu sîntem singuri. 
Puternica Uniune Sovietică, țările de democra
ție populară și întregul mare lagăr al păcii 
și democrației sînt alături de noi. Cuvînta
rea de salut rostită de A. I. Mikoian la Con
gresul al IV-îea, preoum și cuvîntările repre
zentanților partidelor comuniste și muncito
rești frățești, a spus în continuare Grote
wohl, constituie o demonstrație a voinței de 
pace a popoarelor și o expresie a puternicei 
forțe unite a lagărului mondial al păcii.

Printre cei aleși în C.C. al P.S.U.G. se nu
mără Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Walter 
Ulbricht, Hermann Matern, Heinrich Rau, 
Friedrich Ebert, Paul Wandel, Otto Buchwitz, 
Johannes Becher, Willi Bredel. Fred Oelssner, 
Karl Schirdewan și alții.

La sfirșitul ședinței, Otto Grotewohl a ros

tit o cuvîntare de închidere care a fost între- ț 
ruptă în repetate rînduri de aplauze for.u- 
noase.

Ședința de închidere a Congresului al IV- | 
lea al P.S.U.G. a decurs într-o atmosferă c: 
mare avînt. La încheierea ședinței, partic:- 
panții au cîntat Internaționala.

tovarășului Otto Grotewohl
De aceea, a declarat Grotewohl, în numele 

Congresului partidului, exprim tuturor repre
zentanților partidelor frățești mulțumirile 
fierbinți ale partidului nostru pentru cuvin
tele lor de prietenie și solidaritate.

Mulțumim de asemenea tovarășilor noștri 
din Partidul Comunist din Germania, a că
ror prezență la Congresul nostru dovedește 
legătura indisolubilă a clasei muncitoare ger
mane. Sîntem convinși că acest Congres le 
va da noi forțe și curaj în lupta lor grea 
împotriva imperialiștilor americani și ger
mani, împotriva guvernului Adenauer, în lup
ta pentru dezvoltarea cu succes a unității de 
acțiune cu muncitorii social-democrați, demo- 
crat-creștini și fără partid. Ne exprimăm recu
noștința noastră fierbinte și frățească și salu
tăm Partidul Comunist și Guvernul Uniunii 
Sovietice care, prin politica lor îndreptată 
spre asigurarea securității și păcii, au arătat 
poporului german și tuturor popoarelor din 
lume cine anume apără interesele lor vitale.

Uniunea Sovietică, a subliniat Grotewohl, 
ia poziție în mod consecvent și neobosit pen
tru restabilirea unității patriei noastre și pen
tru încheierea tratatului de pace cu Germa
nia.

Datorită eforturilor Uniunii Sovietice, a 
spus în continuare Grotewohl, sub presiunea 
voinței crescînde de pace a popoarelor, puterile 
occidentale au fost nevoite să accepte ține
rea la Berlin a unei conferințe a celor patru 
miniștri ai afacerilor externe. Conferința de 
la Berlin a celor patru puteri a arătat că în 
prezent unificarea democratică a Germaniei 
și asigurarea securității în Europa sînt îm
piedicate de tratatele militariste de la Bonn 
și Paris. In urma acestui fapt în Germania 
occidentală s a desfășurat o mișcare patrioti
că pentru organizarea unui referendum popu
lar în legătură cu problema tratatelor mi.t’.a- 
riste de la Bonn și Paris și cu tratatul de 
pace cu Germania.

Pe de altă parte, la conferința de la Ber
lin a celor patru puteri Uniunea Sovietică a 
propus încheierea unui tratat general euro
pean cu privire la securitatea colectivă în Eu
ropa. Acest tratat va Împiedica constituirea 
unor grupări de state opuse una alteia și va 
uni toate statele din Europa în interesul secu
rității și păcii.

Vorbind în continuare despre intensificarea 
mișcării pentru interzicerea bombei atomice 
și a bombei cu hidrogen, Grotewohl a deco
rat că din inițiativa Congresului al IV-lea a. 
P.S.U.G Camera Populară și Guvernul re
publicii Democrate Germane vor întreprinde 
la rîndul lor acțiuni corespunzătoare.

Grotewohl a relevat intensificarea miști’ 
de protest împotriva „comunității defects, e 
europene", în primul rînd în Franța și Italia.1

In continuare, Grotewohl a arătat ci Gu
vernul Republicii Democrate Germane atritxtie i 
o mare importanță recentei note a Guvernu
lui Sovietic adresată la 31 martie pute’ r 
occidentale. Salutăm noua notă a Utti-tt.. 
Sovietice, a declarat el.

Republica Democrată Germană, a spus în 
continuare Grotewohl, a obținut libertatea de 
a rezolva, după voința sa proprie, problemele 
sale interne și externe, inclusiv problema reî> 1 
țiiior cu Germania occidentală. Acest pas al ; 
Guvernului Sovietic ne dă posibilitatea de a 
participa și mai intens, și mai activ de:’’ . 
pînă acum la politica europeană In interese 
păcii și securității. Acest pas al Gtiverr - c:, 
Sovietic exclude acum și afirmația că trata: - 
vele intergeimane nu ar fi cu putință pentru- 
că Republica Democrată Germană nu ar f 
stat suveran care să fi fost recunoscu: pe 
plan internațional.

Subliniind că propunerea Uniunii Sorierice 
cu privire la crearea unui sistem de secarria- 
te colectivă In Europa, mobilizează popezre » 
în lupta pentru pace. O. Grotewohl a relevat 
creșterea forțelor lagărului păci: tn frunte cu 
Uniunea Sovietică.

In aplauzele furtunoase ale asistențe. Gro-! 
tewohl și-a încheiat cuvintarea rostind urmă
toarele:

Trăiască prieema frățească intre poperti 
german ș: p>jpoare e UimEtu Ser-ferice.

Trăiaseă Partidul Czxzexmst al Ltawafi So
vietice. Comitetul său Central & ioate parti
dele noastre frățeștii

Trăiască Republica Democrată Germană și 
președinte e ei. Wilbeln Pteck!

Trăiască Partidul Socialist Unit fa Germa
nia — partidul clasei nx.-ncrtta.-e germane, 
detașamentul de avangardă al poporala; ger
man!

Demonstrația oamenilor muncii din Berlin

MOSCOVA 7 (Agerpres) . TASS transmite: 
Propunerile cu privire la' asigurarea securită
ții colective în Europa prezentate de Uniunea 
Sovietică la conferința de la Berlin a mini
ștrilor afacerilor externe ai celor patru puteri 
și In nota guvernului sovietic adresată ia 31 
martie guvernelor Franței. Marii Britanii și 
S.U.A.. continuă să atragă atenția opiniei 
publice din întreaga lume.

Organele de presă, care exprimă năzuințele 
opiniei publice democrate, subliniază că pro
punerile Uniunii Sovietice răspund aspirații
lor popoarelor care doresc slăbirea încordării 
:r.temațtana;e și asigurarea unei păci îndelun
gate și trainice.

Aceste propuneri. constată ziarul chinez 
..Suanminjibao”. au avut un larg răsunet și 
se bucură de sprijinul opiniei publice mondiale 
deoarece ele reprezintă o contribuție din cele 
mai importante la cauza apărării păcii tn Eu
ropa și pentru preîntâmpinarea unui nou răz
boi.

In prezent, continuă ziarul, cînd pînă Ia 
convocarea conferinței de la Geneva au ma* 
rămas doar 3) de zile, S.U.A. cheamă la așa 
zise „acțiuni comune ale țărilor libere", fac 
experiențe cu bombe cu hidrogen, exercită 
presiuni asupra Franței pentru ca ea să a- 
dopte pianul „armatei europene" , creează și 
întețesc încordarea în relațiile internaționale...

Cele mai mari ziare din țările de democrație 
populară subliniază în comentariile lor inte
resul general pe care noul document sovietic 
l-a sttrnit în toate țările lumii. Ele relevă în 
deosebi faptul că în politica sa consecventă de 
pace, guvernul sovietic nu vrea să lase ntfo- 
losită nici o posibilitate pentru destinderea în
cordării internaționale.

Astfel, într-un articol al ziarului cehoslovac 
..Ohrana Lidu" se spune că în propunerea 
guvernului U.R.S.S. nu se poate să nu se vadă 
un pas important îndreptat spre apărarea pă
ci: Importanța ei nu poate fi micșorată de 
comentariile presei occidentale reacționare. 
Uniunea Sovietică este aceea care a indicat 
din nou popoarelor perspectiva de pace. Gu
vernelor occidentale le vine din ce tn ce mai 
greu să susțină și să apere politica pe care o 
promovează chiar față de propriile lor popoare.

întreaga presă din țările capitaliste conti
nuă să publice articole și comentarii consa
crate planului sovietic de creare a sistemului 
securității colective în Europa.

Recunoscînd în mod tacit puterea de convin
gere a argumentelor sovietice în favoarea 
creării unui sistem de securitate colectivă, nu
meroase ziare burgheze declară că Departa
mentul de stat al S.U.A. și-a exprimat „prea 
?- atl’ucinea negativă față de propunerile 
sc.tatiee ș; că. în mod evident, acest pas al 
S U_A. nu este te tofaal propagandiștilor occi. 
dentali.

Ziarul englez „Birmingham Post" scrie că 
..rmpanrrm dea se încheia un pact de securi
tate în care să intre și America nu trebuie pur 
și simplu nesocotită" .

„Ar i; r.ejust, declară ziarul austriac „Ar- 
bejterzeitung". să se respingă propunerile U- 
n unii Sovietice fără a le discuta măcar. „Pu- 
teri’.e occidentale au recunoscut ele însele ia 
Ber necesitatea unei garanții a securității 

Uniunea Sovietică. Ele nu au motive 
-■ reeze tratative în legătură cu această pro- 
Memă".

Ziarul indian „Hindustan Times" avertizea
ză peteriie occidentale împotriva respingerii 
pmr _-e-.;pr. prece-’ate în interesul consoli- 

păcii, dzoare.e asemenea acțiuni ar în
semna _rvn_nțarea (din partea ocădentalni) 
La ăurpatera <t ^joraataci te favoarea Uniunii 
SaejKjte". Lta alt :.ir indian. „Tîicm of 
India". serje că _Peterilor occidentale le este 
Soare g-e_ să justifice respingerea propunerii 
sc etice, fără a da o explicație convingă
toare".

Pînă și ziarele care adoptă o atitudine vădit 
ostilă de propunerile sovietice, sînt nevo
ite, țirfnd seama de cererile opiniei publice, să 
revină taereu .1 nota Guvernului Sovietic din 
31 cart e. Departamente! de stat al S.U_A.. 
care speră că Frii răspunsul său pripit Ia

propunerile sovietice va da un anumit ton 
presei mondiale, nu și-a atins scopul. Des
pre aceste calcule ale Departamentului de stat 
al S.U.A. a scris ziarul amerioan „New York 
Herald Tribune" . La Departamentul de stat, 
a scris ziarul, se credea că Statele Unite 

să ia noța sovietică în de
curs de dteva ore pentru a preîntîmpiha dis
cutarea și răspîndirea largă... “

Stringer, corespondentul din Washington al 
ziarului american „Christian Science Monitor" 
„regretă” că propunerile sovietice se bucură 
de „o eficacitate foarte mare". Stringer scrie 
că în ochii opiniei publice nota Guvernului 
Sovietic „ar putea fi înfățișată" ca „o pro
punere de a se pune capăt războiului rece" .

După cum se vede, ziarele americane sînt 
îngrijorate, nu numai de reacția cercurilor 
largi ale opiniei publice din Europa occiden
tală. ci și de reacția cercurilor oficiale ale 
statelor vest-europene. Astfel, susmenționatul 
ziar „Christian Science Monitor" declară că 
ministerele afacerilor externe ale statelor vest- 
europene chibzuiesc asupra chestiunii dacă 
noua propunere a Uniunii Sovietice nu reflectă 
oare „dorința de a se pune capăt războiului 
rece”.

In această ordine de idei este semnificativă 
declarația agenției belgiene Belga, cape anun
ță că „cercurile oficiale din Belgia manifestă 
un deosebit interes față de nota sovietică re
feritoare la posibilitatea lărgirii organizației 
Uniunii Atlanticului de Nord".

Potrivit relatărjlor agenției Reuter, „gu
vernul belgian are un interes deosebit pen. 
tpu propunerile Uniunii Sovietice, referitoare 
la securitatea colectivă și posibilitatea intră
rii Rusiej în organizația tratatului Atlanticu
lui de Nord".

După cum relatează ziarul francez „Libera
tion". discutarea răspunsului la nota sovietică 
provoacă divergențe între funcționarii t supe
riori ai Ministerului afacerilor externe al 
Franțej.

Numeroase ziare burgheze recunosc că, 
ținîndu-se seama de starea de spirit a opiniei 
publice mondiale, întocmirea unui răspuns ne
gativ la propunerile sovietice prezintă greu, 
tăți considerabile pentru cercurile interesate 
într-un asemenea răspuns. Astfel, comentato
rul agenției Reuter scrie că propunerile sovie
tice reprezintă „o problemă delicată pentru 
țările occidentale", in ceea ce privește întoc
mirea răspunsului la nota sovietică și chea
mă la „o prudență deosebită" în formularea 
unui răspuns negativ.

Comentatorul amintește că Uniunea Sovie
tică a ținut seama în nota sa din 31, martie de 
obiecțiunile ridicate de puterile occidentale 
împotriva planului sovietic prezentat la con. 
ferința de ia Berlin. El scrie : „Excluderea 
Statelor Unite din proiectul tratatului, prezen
tat de ministrul sovietic al afacerilor externe, 
Molotov, la conferința de la Berlin și acorda
rea către S.U.A. doar a dreptului de a avea 
„observatori", a fost principala cauză invocată 
de miniștrii occidentali, atunci cînd și-au mo
tivat refuzul de a adopta această propunere". 
„Totuși, scrie comentatorul, din considerente 
de politică internă răspunsul puterilor occi
dentale adresat Moscovei nu trebuie să lase 
impresia că ele resping categoric ceea ce, 
după părerea multor critici ai politicii pe care 
o promovează aliații, conține în sine posibili
tatea rezolvării problemei coexistenței în Eu- 
ropa“. >• Mf-xpw .

Din raționamentele comentatorului agenției 
Reuter și ale multor organe ale presei bur
gheze reiese clar că politicienii occidentali, 
fără a se strădui să discute fondul planului 
de securitate colectivă, sînt preocupați numai 
de căutarea a diferite subterfugii pentru a-1 
respinge fără să stîrnească proteste tn rîn- 
durile opiniei publice.

Tocmai prin această prizmă trebuiesc 
privite știrile despre nemulțumirea din rîn- 
durile cercurilor guvernante engleze față de 
refuzul pripit al Departamentului de stat al 
S.UA. de a discuta nota sovietică.

Russoll. corespondentul din Washington al 
ziarului ..New York Herald Tribune", subli
niază că reacția „imediată și tăioasă" a De

partamentului de stat la nota guvernului so’ 
vietic „a dus la o nouă ascuțire a relațiilof 
anglo-americane. Gradul de încordare al a- 
cestor relații și cauzele încordării au provocat 
o neliniște vădită printre cei mai buni prieteni 
ai Americii din guvernul primului ministru 
Churchill și, potrivit celor declarate de cercuri 
demne de încredere din Washington, au întă
rit în Anglia forțele care se pronunță de multă 
vreme pentru o adevărată independență a An
gliei față de Statele Unite".

Corespondentul din Londra al ziarului ,,New 
York Times", Middleton, rcferindu-se la de
clarațiile făcute în parlamentul englez, scrie: 
„Aceste declarații publice sînt însoțite de te
meri exprimate în discuțiile particulare ale 
funcționarilor de stat cu oamenii politici- 
conservatori în legătură» cu ceea ce consideră 
ei dtept o înrăutățire a relațiilor de tovărășie 
dintre Statele Unite și Anglia. Ei atribuie a- 
cest lucru obișnuinței guvernului american de 
a face declarații unilaterale în problemele d« 
importanță mondială și .de a conta apoi pe 
sprijinul total al Londrei".

După cura scrie zțarul canadian „Globe and 
Mail", „nu-ul“ categoric, și imediat al W is- 
hingtonului ca răspuns la orice propunere a 
rușilor privitoare la reglementarea pașnică, 
nu este o politică bună. Există două obiecțiuni 
împotriva unor răspunsuri de acest fel. Intru, 
cît, este evident că această politică exclude 
consultări, aceasta crează în lumea întreagă 
impresia că S.U.A. sînt stăpînul incon
testabil al Uniunii occidentale și Contea
ză că aliații nu vop face altceva decît să le 
țină isonul. Aceasta, arată de asemenea po
poarelor din Europa că rușii au luat inițiativa 
în calitate de țară care năzuiește spre pace. 
Puterjle occidentale trebuie... să studieze în 
mod serios propunerile sovietice și să prezinte 
propunerile lor precise privitoare la pace". 
Comentariile ziarului canadian nu constituie o 
excepție. Unele ziare burgheze din alte țări 
își manifestă nemulțumirea pentru faptul că 
puter;le occidentale nu posedă un plan pentru 
asigurarea securității colective, care să poată 
fi opus proiectului sovietic al ,.Tratatului ge
neral european cu privire la securitatea colecj 
tivă în Europa". Despre aceasta scrie, între, 
altele, ziarul ,.Yorkshire Post", care își expri
mă îndoiala „dacă puterile occidentale vor pu
tea să prezinte vreo propunere constructivă 
pentru a contracara propunerea lui Molotov 
privitoare la securitatea europeană".

Ziarul „New York Times" declară că ulti
mii pași diplomatici ai Uniunii Sovietice „au 
complicat extrem de mult problemele care stau 
în fața acelora care determină l’nla politică 
în occident". In ultima sa notă, scrie ziarul. 
Uniunea Sovietică vorbește concret, adresin- 
du-se în special Franței: „Iată alternativa 
care va asigura securitatea voastră, fără a 
risca reînarmarea Germaniei".

Repetînd tezele Departamentului de stat al 
S.U.A., presa încearcă să prezinte „orgariiza- 
ția tratatului nord-atlantic“ drept sistem, de 
securitate colectivă în Europa., Toate aceste 
încercări vor suferi însă în mod inevitabil un 
eșec deoarece aceeași presă este nevoită să 
recunoască faptul că tratatul Atlanticului de 
Nord este îndreptat împotriva Uniunii Sovie
tice și reprezintă implicit o grupare militară 
închisă. De fapt, o asemenea mărturisire o 
conține și discursul rostit de ministrul aface
rilor externe al Franței, Bidault, cu prilejul 
celei de a 5-a aniversări a tratatului Atlanti
cului de Nord. Bidault a afirmat că inclu
derea Uniunii Sovietice în „Organizația At
lanticului de Nord" ar duce, chipurile, la Si
tuația că această organizație „și-ar pierde 
întreaga însemnătate șl întreaga eficacitate". 
Această declarație a lui Bidault poate fi oa
re interpretată altfel decît ca o acceptare a fap
tului că în actuala sa formă blocul Atlanticu
lui de Nord este îndreptat împotriva Uniunii 
Sovietice ?

Nota guvernului sovietic continuă să stîr
nească un deosebit interes în întreaga lume. 
Opinia publică democrată vede în'propunerile 
sovietice un plan eficient de asigurare1 a se
curității colective. Pînă și adversarii propune
rilor sovietice nu pot contesta marea impor
tanță și actualitatea problemelor ridicate de 
Uniunea Sovietică.

J BERLIN 7 (Agerpres). — A.D.N. transmite:
La 6 aprilie a avut loc la Berlin o mare 

demonstrație a oamenilor muncii cu prilejul 
încheierii Congresului al IV-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania. Coloane de 
(demonstranți, venind din toate colțurile ora
lului, se îndreptau timp îndelungat într-un 
Șuvoi neîntrerupt spre piața Marx-Engels.

In momentul deschiderii mitingului, piața 
Marx-Engels și străzile învecinate au fost 
pline de lume. Participanții la demonstrație au 
întîmpinat cu ovații furtunoase apariția la tri
bună a lui Wilhelm Pieck, J. Dieckmann, Otto 
Grotewohl,,Walter Ulbricht, delegația Partidu
lui Comunist al Uniunii" Sovietice la Congre
sul al IV-lea al Partidului Socialist Unit 
din Germania și pe reprezentanții par
tidelor comuniste „și, muncitorești din 
țările de democrație populară și dintr-o serie 
ide țări capitaliste, oare au asistat la Congres.

Deschizrnd mitingul, Neumann, prim secretar 
lai organizației din Berlin a P.S.U.G., a su
bliniat mărea însemnătate a Congresului al 
IV-lea al P.S.U.G:, oare și-a încheiat lucrările 
la 6 aprilie, pentru oamenii muncii din Repu
blica Democrată Germană și din întreaga Ger
manie.

După aceea a luat cuvîntul A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., vice
președinte L al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a fost întîmpinat cu aplauze 
furtunoase și îndelungate de către participan
ții la miting.

A. I. Mikoian a transmis oamenilor muncii 
din Berlin și din întreaga Germanie un salut 
pordial din partea Uniunii Sovietice.
. Acestea sînt zile remarcabile pentru Repu
blica Democrată Germană, a spus A. I. Mi
koian. Congresul al IV-lea al Partidului Socia

Plenara C. C.
sl Partidului Popular Revoluționar Mongol

ULAN BATOR 7 (Agerpres). - TASS trans
mite : Zilele trecute a avut lac Plenara 
C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, în cadrul căreia s-a discutat raportul pre
zentat de I. Țedenbal cu privire la măsurile 
pentru dezvoltarea continuă a creșterii vitelor 
și ridicarea productivității lor.

Plenara a discutat probleme de ordin or
ganizatoric. La cererea lui 1. Țedenbal în le
gătură cu numeroasele sarcini pe care le are 
ca prim ministru al Republicii Populare Mon
gole, Plenara l-a eliberat din funcția de se
cretar general al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol și a confirmat ca prim 
secretar al C.C. pe D. Damba.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 8 aprilie 1954 

list Unit din Germania a trasai calea spre 
rezolvarea problemelor vitale ale națiunii ger
mane și a adoptat un program al în: or;r : eco
nomice a R.D. Germane. Forțele progresiste 
ale poporului german se unesc acum to: — • 
strîns în vederea rezolvării principalei sarcini 
naționale — restabilirea unității țării, construi
rea unei Germanii democrate, independente și 
iubitoare de pace.

Guvernul Sovietic luptă consecvent pentru 
o Germanie unită, iubitoare de pace și demo
crată. Dar, din cauza rezistenței puteri 
dentale, unificarea Germaniei se amină mereu. 
Cu toate acestea. Guvernul Sovietic a și sta
bilit cu Republica Democrată Germană. încă 
acum înainte de unificarea Germaniei și de 
încheierea tratatului de pace, aceleași relații 
ca și cu celelalte state suverane. Acum, Re
publica Democrată Germană, spre deosebire 
de Germania occidentală are atit In dome
niul politic, cit și în domeniul economic, toate 
drepturile și posibilitățile de a se dezvolta 
în mod liber. (Aplauze).

Bazele de neclintit ale atitudinii Union : So
vietice față de Germania și-au găsit expres - 
cea mai vie în cuvintele rostite de marele 
Stalin în cel mai greu an pentru statui nostru: 
„...hitierii vin și se duc. însă poporul german, 
statul german, rămîne". (Aplauze Îndelungate)

Acum, poporul german poate să spună : hit
ierii pleacă, dar nu vor mai veni. (Aplauze fur
tunoase). Poporul german își ia soarta în pro
priile sale mîini ; el va respinge calea milita
rizării și va merge pe calea păcii și progre
sului, pe calea ridicării națiunii germane.

Mari sînt talentele și aptitudinile poporule: 
german. La timpul lor, marii fii ai poporului 
german, oare au îmbogățit omenirea prin lu
crările lor, au ridicat știința și cultura Ger

--------------<e>---------------- -----------------------------------------------

Declarația generalului de Gaulle
PARIS 7 (Agerpres). —
Agenția „France Presse" anunță că gene

ralul Charles de Gauile șeful partidului R.P.F. 
a ținut o conferință de presă în legătură cu 
problema amenințării atomice și cu-chestiunea 
„armatei europene".

Generalul de Gaulle a insistat în mod deo
sebit asupra primejdiei pe care o reprezintă 
pentru întreaga omenire amenințarea ato
mică. „Dintr-un moment într-altul, a spus el, 
referindu-se la armele de exterminare în 
masă, viața omenirii întregi poate fi pusă în 
primejdie".

Generalul de Gaulle a afirmat apoi că pri
mul obiectiv ai politicii franceze trebuie să 
fie găsirea unui teren de înțelegere între Sta
tele Unite și Uniunea Sovietică. „Dar pentru 
ca Franța să poată juca acest rol de mediator, 
a precizat de Gaulle, trebuie în primul rînd 
ca ea să existe prin sine însăși, să aibă o 
politică a sa, propriul său sistem de apărare 
și să dispună în mod liber de resursele și 
de bazele sale". 

maniei la o înălțime nemaiîntâlnită. întreaga 
lume așteaptă acum de la națiunea germană 
lucrări lot atlt de teseBBBate In dooaeniul știin
ței. culturii, tehnici. pentru îmbogățirea în
tregii civilizații naoodiac. Acesta este un tă- 
ritn pe care poporal german are posibilitatea 
deplină de a-și arăta toate aptitudinile, ca 
mare națiune. (Aplauze).

Socialismul pe care !-am construit în țara 
noastră, se bizuie pe pr-îte-iia de nezdruncinat 
dintre numeroasele popoare care trăiesc In U- 
niunea Soviet că. De acest sper.: al prieteniei 
intre popoare este pătrunsă ș: întreaga noas
tră politică externă.

Fse veșnică pacea și inSestr-jc-.tb.Tă prietenia 
dintre popoarele Uniunii So.'etite și poporul 
german ! < Aplauze furtunoase. îndelungate).

Trăiască ejasa muncitoare germană și deta
șamentul ei de avangardă. Partida! Socialist 
Uni: din Germania ! ( Aplauze furtunoase, în
delungate).

Trăiască Germania uaBi. democrată, iubi
toare de pace și independentă ! ( Aplauze fur
tunoase. îndelungate). In piață răsună un pu
ternic ..Ura" I

După cuvîntarea Iu: A. I. Mikoian. s-a dat 
cuvîntul reprezentantului Partidului Comunist 
Chinez. Tzi Pln-iei.

După term'.’sa’ea mitingului. In fața trib’Jlie. 
lor au trecut Intr-an șuvoi neîntrerupt timp de 
dteva ore coloane de manifestanți. In piață au 
răsunat îndelung ovati In cinstea învățăturii 
invincibile a lui Marx. Engels. Lenta. Stalin, 
in cinstea Partidului Comunist al Uniunii So
vietice șl a marelui popor sovietic, tn cinstea 
Partidului Socialist Unit din Germania — de
tașamentul de avangardă al poporului german 
în lupta pentru pace.

Generalul de Gauile » condamnat în ter
menii cei mai categorici tratatul cu privire 
la „comunitatea defensivă europeană", pe 
care l-a calificat drept „o aventură împotriva 
naturii". El a adăugat: „Trebuie să se înțe
leagă bine că dacă această absurditate ar fi 
ratificată. Franței i s-ar smulge pentru o ju
mătate de secol și fără Îndoială pentru tot
deauna. dreptul de a dispune în mod liber de 
ea însăși..."

Vorbind despre demiterea mareșalului Juin, 
de Gaulle a spus: „O cxcrochet’e morală fără 
precedent a fost săvîrșită față de mareșalul 
Juin. Este de neconceput ca în sistemul care 
ni se propune, comandantul șef american să fie 
acela care să decidă cum trebuie apărată 
Franța și chiar dacă ea trebuie apărată".

In continuarea conferinței, generalul de 
Gaulle, răspunzînd întrebărilor puse de zia
riști, a declarat în legătură cu războiul din 
Indochina: „Ar trebui să se ajungă la înce
tarea acestui război pe calea negocierilor in
ternaționale sau prin indiferent ce altă moda
litate onorabilă".

întrecere socialistă 
intre brigăzile 

de tineri tractoriști sovietici
•■'.OSCOVA 7 (Agerprw). TASS transmite: 

QkeCeMral al Coatsomolulu: a hotă- : 
rft să organzeze cu Ministerul |
.kg-z--.t=z_ al U-R-S-S. o întrecere socialistă j 
a r—ci: c- de tmen tractoriști de la sta- 1 
; -e de rxașwti și trac.oare pentru rezolva- ,
rea ca ssxrss a sarcimtor pe care Partîd-il ! 
ComanS: >. Guvernul Sovietic le-au trasa; I

Pr.n :■-ci obiectiv al întrecerii trebuie să 
:.e o>; -e*ea de către brigăzile de tineri trac- i 
toc-șr: a recoltei la hectar stabilită de plan 
ia tozte culturile, efectuarea ia tiinp și în 
bine condiții a lucrărilor agricole, toîosirea 
ea u.1 înalt randament a tehnicii, participarea 
acfnd la dexroRarea continui a creșterii a- 
nimzle^oc — proprietate obștească.

Cștigâtoate :i această întrecere vor fi J 
coets.ăecate acrie brigăzi care au obținut cei ' 
mai buri indici In întrecerea generală a lu
crătorilor de la S-M-T.-cri.

Au Sosi fixate' cinci locuri de categoria l-a, 
!0 de categoria a 3-a Ș 15 de categoria 3-z* 
BUanțul preiinunar al întrecerii socialiste 
unionale a brigăr.tac de tineri tractoriști se . 
va face la I Uue. iar teian;ul definitiv la I 1 
dectsibrie.

Scurte știri
• La 5 aprilie a avut Joc ia HeJsteH o ada-1 

nare solemnă organizată de Asociația Jnn- 
landa-Ltatunea Sovretică* cu ocazia cela de 
a 6-a aniversări a semnării Tratatuta: de prie- j 
tente, colaborare și asistență mutuală din’re 
Uniunea Sovietică ți Finlanda. In cadru! aces- | 
tei adunări a luat cuvîntul Kekkonen, membrj • 
în conducerea centrală a Asociației „Finlanda- ‘ 
Uniunea Sovietică*.

• Primei ir. " -tru al Italiei. Mario Ser b-
a prezentat marți Camerei proiectul de lege. 
cu privire la ratificarea tratatului In legătu- t 
ră cu „comunitatea defensivă europeană’ . A- I 
nunțarea de către Scelba a proiectului a iost ț 
întîmpinată de strigătele de dezaprobare ale 
deputaților tuturor partidelor democratice.

O Agenția Aneta anunță că la 3 aprilie, 
premierul indonezian Aii Sastroamidjojo a | 
făcut n declarație presei in care a cerut *n- 
cetarea experiențelor americane cu arma a- 
toniîcă in Oceanul Pacific.

C Secretariatul Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa a informat guvernele intere
sate că la 2J aprilie la Geneva vor începe 
consultări in vederea intensificării schimbu
rilor comerciale între Est și Vest.

O Președintele Republicii Finlandeze, Paasi- 
kivi, a însărcinat pe Urho Kekkonen. lide
rul partidului „Uniunea agrariană”, cu for
marea noului guvern finlandez.

Cultură fizică șl sport
Campionatele mondiale de tenis de masă

LONDRA 7 (Agerpres). — In sala Wembley 
din Londra au continuat marți noaptea jocu
rile pe echipe din cadrul celei de a XXI-a ediții 
a campionatelor mondiale de tenis de masă.

In competiția pentru Cupa „M. Corbillon", 
echipa reprezentativă a R.P.R. a jucat al trei
lea meci. întiinind echipa Scoției. Echipa 
R.P.P a fost alcătuită din maestra emerită a 
sportului Angelica Rozeanu și tînăra jucătoa
re Ella Zeller. Victoria a revenit cu scorul 
de 3-1 echipei R.P.R. Aceasta a fost cea de a 
treia victorie consecutivă a jucătoarelor din 
R.P.R. Rezultatele tehnice ale meciului au fost 
următoarele: Elliot (Scoția) — Ella Zeller
(R.P.R.) 2-0; A. Rozeanu (R.P.R.)—Cababe 
(Scoția) 2-0; E. Zeller, A. Rozeanu (R.P.R.) — 
Cababe. Elliot (Scoția) 2-0; A. Rozeanu 
(R.P.R.)—Elliot (Scoția) 2-0.

Cea mai spectaculoasă partidă desfășurată 
pînă acum în cadrul competiției pe echipe, 
băieți pentru cupa „Swaythling", a avut loc 
’:r,re echipele reprezentative ale R.P.R. și R.P. 
Ungare. Echipa R.P.R. alcătuită din campio
nul țării Toma Reiter și tinerii T. Harasztași 
și M. Gantner a avut o comportare frumoasă, 
pun’r.d la grea încercare puternica echipă a 
R.P. Ungare. După 9 meciuri dîrz disputate,

SicislGv la egalitate cu Bot;
MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans

mite:
La 6 aprilie s-a disputat cea de a 10-a 

Pz*::dâ a meciului pentru campionatul man- 
da! de șah dintre marii maeștri Botvinik și 
Smlslov.

A.tad negrele. Smîslov a ales varianta gam- 
b.tz _• damei acceptat care a mai fost ju
cată în partida a 4-a a acestui meci. Pină la 
mutarea a 10-a. mutările au fost aceleași ca 
ș în partida a 4-a. Apoi Botvinik a ales o 
continuare nouă și a obținut avantaj pozițio
nal. Figurile negre aj fost împinse pe ulti-

Rezultatele celei de a IV-a etaoe a categoriei A la folbal
Campionatul categoriei A la fotbal a con

tinuat miercuri cu disputarea jocurilor din 
cea de a IV-a etapă. Timpul frumos a făcut 
za la întreceri să asiste peste 100.000 de spec
tatori.

Pe stadionul Republicii din Capitală, în fața 
a peste 40.000 spectatori, s-a disputat întîim- 
rea dintre echipele C.C.A. și Știința Cluj. 
Studenții clujeni au arătat o bună pregătire 
tehnică și au jucat cu mult elan. Ei au cu
cerit victoria cu scorul de 1-0 (0-0). Golul 
a fost înscris în minutul 32 al celei de a doua 
reprize de către Dragoman. Cel de al doi
lea meci din Capitală s-a disputat pe stadio
nul Dinamo între echipele Dinamo-București 
și Metalul-Huncdoara. Fotbaliștii din Capita

jucătorii maghiari au terminat învingători la 
limită cu scorul de 5-4.

Cele 9 partide desfășurate s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Harasztași (R.P.R.— 
Sebok (R.P. Ungară) 2-0; Gantner (R.P.R.)— 
Sido (R.P. Ungară) 1-2; Reiter (R.P.R.) — 
Getvay (R.P. Ungară) 2-0; Harasztași (R.P.R.) 
—Sido (R.P. Ungară) 1-2; Reiter (R.P.R.) — 
Sebok (R.P. Ungară) 2-0; Gantner (R.P.R.)
— Getvay (R.P. Ungară) 0-2 ; Reiter (R.P.R.)
— Sido (R.P. Ungară) 0-2; Harasztași (R.P.R.) 
—Getvay (R.P. Ungară) 2-1; Gantner (R.P.R.) 
-Sebok’(R.P. Ungară) 1-2.

In celelalte jocuri s-au înregistrat următoa
rele rezultate tehnice :

Cupa Swaythling: Suedia—Irlanda 5-3 (gru
pa C); Franța—Austria 5-1; Franța—Țara Ga
lilor 5-0 (grupa A). Oianda-Spania 5-2 (gru
pa B): R. Cehoslovacă—Suedia 5-1 (grupa C).

Cupa Corbillon : Austria—Egipt 3-0 (grupa 
A); Japonia—Saar 3-0 (grupa A); Iugoslavia- 
Danemarca 3-0 (grupa A); Scoția—Irlanda 
3-1 (grupa C); Țara Galilor—Olanda 3-1 (gru
pa B); Japonia—S.U.A. 3-0 (grupa A); An
glia—R. Cehoslovacă 3-1 (grupa B).

Campionatele mondiale de tenis de masă 
continuă cu desfășurarea partidelor din cadrul 
competițiilor pe echipe băieți și fete.

inik după primele 10 partide
mele linii. Albul își crease un centru de pi
oni puternic.

Apărîndu-se cu dîrzenie. Smîslov a reușit 
să îndepărteze amenințările imediate și profi- 
tînd de o inexactitate a lui Botvinik a cîști- 
gat un pion în urma unei combinații sur
prinzătoare. Puțin după aceea, Smîslov a ciș- 
tigat ut> al doilea pion. Cu acest avantaj ma
terial el a condus bine finalul partidei. Inain- 
tînd cu pionii liberi de pe aripa damei, la 
mutarea 38, Smîslov a obținut victoria. După 
10 partide scorul meciului este de 5—5.

lă au fost tot timpul superiori, reușind să 
termine învingători cu scorul de 6-1 (3-1).

Restul întîlnirilor disputate în țară au luat 
sfirșit cu următoarele rezultate tehnice: Ti
mișoara: Locomotiva • Știința Timișoara 1-1 
(0-1). Arad: Flamura Roșie Progresul Ora
dea 2-1 (2-0). Orașul Stalin : Dinarno-Loco- 
motiva București 1-0 (0-0). Petroșani: Mine- 
rul-Metalul Cîmpia Turzii 3-1 (2-1). Ploești : 
Flacăra-Locomotiva (Tg. Mureș 3-0 (1-0).

In clasament, după 4 etape, conduce echipa 
Flamura Roșie Arad, care a cîștigat toate 
ceie 4 meciuri disputate pînă acum și a în
trunit 8 puncte. Pe locul doi se află Dinamo 
București cu 7 puncte, urmată de Locomotiva 
Timișoara și C.C,A., fiecare cu cite 6 puncte.

(Agerpres)
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