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Școala în sprijinul agriculturii
Sarcinile mari puse de partid și guvern' 

cu privire la dezvoltarea într-un timp 
scurt a agriculturii, ridică în fața școlii 
noastre probleme deosebit de serioase.

Experiența școlii sovietice, precum și 
practica pedagogilor fruntași din țară, a 
dovedit că legătura strînsă a învățămîntu- 
lui cu agricultura și antrenarea elevilor, 
după puterile lor, la muncă obștească în 
agricultură, îi ajută să-și însușească te
meinic materialul studiat, le trezește dra
gostea față de munca agricolă îi face pe 
tnulți elevi să se consacre acestei munci.

Ținînd seama de faptul că agricultura 
noastră are nevoie de cadre bine pregătite, 
capabile să aplice în lucrarea pămîntului 
și creșterea vitelor cuceririle științei și să 
folosească tehnica înaintată îr, vederea 
sporirii continue a producției, Ministerul 
Invățămîntului a elaborat de curînd ins
trucțiuni pentru completarea programelor 
școlilor elementare de 7 ani și pedagogice 
eu o serie de cunoștințe agricole.

Instrucțiunile Ministerului Invățămîn- 
tului prevăd înarmarea elevilor noștri cu 
cunoștințe agricole practice chiar din cla
sa I a școlii elementare. Aceasta se va 
face bineînțeles rațional, avîndu-se în ve
dere posibilitățile de înțelegere ale copii
lor.

Așa, de pildă, elevii den primele clase vor 
învăța să cunoască diferitele plante dăună
toare culturilor agricole și vor fi antrenați 
ta plivirea lor. De asemeni ei mai pot ajuta 
la cultivarea lotului școlar, la strîngerea 
cuiburilor de omizi pentru a fi arse, iar în 
timpul secerișului vor participa la strîn
gerea spicelor.

Tot îr. primele clase elementare elevilor 
urmează să le fie predate o serie de cunoș
tințe teoretice privind plantele care se cul
tivă pe ogoare, mașinile cu care se lu
crează pămîntul, despre protecția ogoare
lor contra vînturilor uscate, fenomenele 
naturii și diferitele metode de a combate 
sau diminua, pe cît posibil, urmările lor 
negative.

In clasele V, VI, Vjj ale școlilor ele
mentare de 7 ani, volumul cunoștințelor a- 
gricole pe care le vor căpăta elevii este 
mult mai mare, cuprinzînd în plus agri
cultura, piscicultura, sericicultura etc.

Și pentru școlile pedagogice, cărora le 
revine sarcina de răspundere de a pregăti 
viitorii învățători și educatori, instrucțiu
nile Ministerului invățămîntului prevăd 
predarea unui însemnat număr de lecții 
teoretice precum și executarea de nume
roase lucrări practice pe terenul experi
mental al școlii, la gospodării colective sau 
de stat din apropiere etc.

Pregătindu-se temeinic în această direc
ție, tinerii și tinerele din școlile pedago
gice, după absolvire, cîr.d vor pleca să 
muncească în diferitele colțuri ale țării, 
vor putea populariza cu mai mult succes 
metodele agrotehnice înaintate atît în rîn- 
durile țărănimii muncitoare cît și în rîndu- 
rile școlarilor, făcînd ca școala, elevii, să 
aducă o contribuție însemnată la lupta 
poporului r.ostru pentru sporirea produc
ției agricole.

Rolul cel mai însemnat în înarmarea ele
vilor cu cunoștințe agricole practice îl au 
cadrele didactice. Ele sînt acelea care în 
cadrul consiliilor pedagogice, var aranja 
programul școlii în așa fel îneît, în cadrul 
orelor care mai rămîn pîr.ă la sfîrșitul a- 
nului, să se efectueze toate temele și apli
cațiile practice legate de agricultură, ți- 
nîndu-se seama de condițiile concrete ale 
fiecărei școli și de specificul local (teren 
experimental, grădină de zarzavat, liva
dă etc.).

Desigur că această completare a pro
gramelor existente de științele naturii cu 
noi cunoștințe agricole nu trebuie să ducă 
la supraîncărcarea elevilor. De aceea, con
siliul pedagogic va analiza posibilitatea 
reducerii unor cunoștințe de mai mică 
Importanță în cadrul științelor naturii și 
al altor obiecte, obținînd timpul necesar 
predării cunoștințelor și executării unor 
lucrări practice prevăzute în completarea 
programei.

Cea mai importantă sarcină a cadrelor 
didactice este însă aceea de a preda lec
țiile despre agricultură la un înalt nivel 
științific, de a face cunoscute elevilor me
todele agrotehnice înaintate și cele mai 
noi descoperiri științifice agrotehnice.

învățătorii și profesorii pot realiza a- 
ceasta numai dacă vor poseda ei înșiși 
cunoștințe temeinice, dacă nu se vor baza 
pe ceea ce știu de acasă sau pe felul cum 
au văzut că se lucrează, pămîntul în regiu
nea lor De aceea, este o obligație a cadre
lor didactice să studieze documentele de 
partid cu privire la dezvoltarea agricul
turii, tratatele și cărțile noi apărute în le
gătură cu agricultura.

In xederea realizării acestui scop e ne
cesar ca tovarășii din conducerile școlilor

să ia măsuri pentru ca bibliotecile școlare 
să fie înzestrate cu tot felul de broșuri în 
probleme agrare și în colaborare cu or
ganele Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii să asigure aprovizionarea cu ma
teriale de propagandă agricolă.

In cadrul organizațiilor U.T M. a cadre
lor didactice, în cluburi și colțuri roșii e 
necesar să se organizeze consfătuiri și 
consultații cu specialiști și oameni cu 
experiență în problemele legumiculturii și 
ale agriculturii care să le împărtășească 
experiența lor.

Pentru a asigura succesul deplin al lec
țiilor pe care le vor preda, de un mare aju
tor pentru pedagogii noștri poate fi culti
varea pe baze științifice cu legume și zar
zavaturi a loturilor proprii. Acestea vor 
putea da pe de o parte cantitățile de le
gume și zarzavat necesare familiilor lor, 
iar pe de alta cadrele didactice vor cîș- 
tiga o experiență pe care o vor împărtăși 
elevilor.

Felul în care elevii își vor însuși cunoș
tințele agricole depinde în bună măsură 
și de activitatea organizațiilor U.T.M. și 
de pionieri. De aceea, este necesar ca comi
tetele organizațiilor de bază U.T.M. din 
școlile pedagogice și instructorii de pio
nieri să explice elevilor și pionierilor ne
cesitatea însușirii problemelor agricole, 
să-i îndemne să și le însușească cu temeini
cie. Aceasta o pot realiza în cadrul unor 
adunări, sau cercuri unde să lămu
rească elevilor unele probleme agricole 
în lumina ultimelor hotărîri cu privire Ia 
dezvoltarea agriculturii prin excursii și 
vizite la G.A.C., G.A.S., la stațiuni expe
rimentale, ale Institutului de cercetări a- 
gronomice, etc.

Este știut că modul în care elevii își 
petrec timpul liber este hotăritor pentru 
situația la învățătură. De aceea, este indi
cat ca atît elevii cît și pionierii și școlarii 
să-și consacre o parte din activitatea lor 
extrașcolară agriculturii. Folosirea pro
ductivă și cultivarea științifică a grădini
lor, loturilor și terenurilor disponibile să 
constituie una din preocupările de bază ale 
organizațiilor U.T.M., de pionieri și ale 
instructorilor de pionieri. Dacă ei vor 
munci călăuzindu-se după lozinca : „nici-o 
palmă de pămînt nefolosită, avînd spriji
nul tovarășilor profesori, agronomilor, 
fruntașilor în agricultură", vor ajuta ele
vilor și pionierilor să-și însușească cunoș
tințe trainice, să contribuie totodată la 
creșterea productivității la hectar.

Casele și palatele de pionieri vor trebui 
să vină și ele în ajutorul pionierilor axîn- 
du-și programul pe probleme agricole, ini
țiind acțiuni de sprijinire a muncilor agri
cole. Ele pot antrena pionierii să creeze 
pepiniere de pomi fructiferi care să asi
gure palatul de pionieri, casa de pionieri, 
școala sau satul cu material de sădit. De 
asemenea copiii pot fi antrenați la crește
rea păsărilor de curte, la îngrijirea iepu
rilor, la creșterea viermilor de mătase sau 
la practicarea creșterii și îngrijirii albine
lor, lucruri care pot fi făcute și pe lingă 
școli, G.A.S.-uri etc.

Pentru a dezvolta la copii interesul și 
dragostea pentru agricultură și creșterea 
animalelor, instructorii pot antrena pionie
rii și școlarii să participe la concursul ti
nerilor grădinari, pot organiza diferite 
cercuri ca : cercul pentru studierea trac
torului, a combinei etc.; pot închina 
unele adunări de grupă sau de detașament 
vieții și activității marilor savanți ruși și 
sovietici ca : Miciurin, Timiriazev, Lîsen- 
ko, Viliams și alții- Toate acestea însă e 
necesar să se facă în cadrul adunărilor și 
cercurilor existente, fără a mai organiza 
altele în plus pentru a supraîncarcă pio
nierii și școlarii.

In obținerea unui succes deplin în însu
șirea cunoștințelor agricole practice de 
către elevi un rol însemnat îl au comite
tele regionale, raionale și orășenești 
U.T.M. Ele sînt datoare să vegheze cum se 
desfășoară în școli munca organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri pentru sprijinirea în
sușirii cunoștințelor agricole de către ele
vi, să mobilizeze tinerele cadre didactice 
să predea lecțiile la un nivel corespunză
tor. Comitetele raionale trebuie să organi
zeze seminarii lunare pentru instructorii 
superiori, bine pregătite, care să cuprindă 
lecții practice cu privire la agricultură, să 
invite specialiști care să vorbească ins
tructorilor despre diferitele probleme agra
re importante. Dacă activiștii comitetelor 
regionale și raionale vor fi cunoscători ai 
problemelor agrare, dacă ei vor coordona 
și vor ajuta bine activitatea din școlile 
elementare de 7 ani și pedagogice, atunci 
fără îndoială că elevii își vor însuși cu
noștințe agricole temeinice.

O nouă întovărășire agricolă
CRAIOVA. — Zilele trecute. în comuna 

GostavAța a hnt fast* a 16-a întovărășire a- 
gricoil din raional Caracal. Noua întovără
șire a luat nrroele de -Viața nouă".

Membrii celor 25 familii de țăranii munci
tori ca gospodării and și mijlocii, care au 
coastituit întovărășirea, stat botărfți ca la 
Lentei ta a plmîatului cu tractoare

le și mașinile agricole ale statului, să folo
sească cu strictefe regulile agrotehnice înain
tate pentru a smulge pămîntului roade cît 
mai bogate.

Un rol hotăritor în formarea acestei întovă
rășiri, l-au avut comuniștii Ilie Mirea, Ion 
Stanciu, Dumitru Mitrică precum și utemiști 
ca Victor Firea și alții.

SA INSAMINȚAM IN CUIBURI 
AȘEZATE IN PATRAT.

(pag. specială)
Pentru extinderea suprafețelor culti

vate cu porumb și aplicarea metodei de 
semănat porumb și plantat cartofi in 
cuiburi așezate în pătrat

— Așa îmi voi spori recolta
— O metodă simplă ușor de a- 

plicat

— In ai doilea an...
— Au studiat ca „să studieze", nu 

pentru a aplica
— Boala „variantelor"
— Să aplicăm metoda cu încre

dere (pag. 2-a)
AL BOIANGIU: Oamenii împotriva 

șacalilor — Noul film sovietic în culori 
„Pulberea argintie"

(pag. 3-a)

IOAN BABICI: Studiam cu pasiune 
istoria (pag. 3-a)

B. DUMITRESCU : Dare de seamă 
sau notă informativă ? (pag. 3-a)

„Calea spre rezolvarea problemelor 
vitale ale națiunii germane" — Doctt- 
mentul-program al Congresului al 
IV-lea al P.S.U.G. (pag. 4-a)

EDGARD OBERST: Spania 1954
(pag. 4-a)

In cinstea zilei de 1 Mai

Să intensificăm întrecerea în industrie și agricultură
★

Tricotaje de calitate superioară
ARAD (de la corespondenta noastră Ana 

Caranfil).
Tînăra Irina Medve de la fabrica „Tricoul 

Roșu" din Arad, a ținut de curînd cu bri
gada pe care o conduce o consfătuire mai 
lungă ca de obicei.

Membrele brigăzii au luat serios în dis
cuție problema calității tricotajelor.

— E o rușine pentru noi fetelor, a spus 
Irina, responsabila brigăzii. Tricotajele noas
tre de calitatea I-a, nu trec niciodată de 70-80 
la sută.

Membrele brigăzii au hotărît apoi, ca în 
cinstea Zilei de 1 Mai să ridice simțitor cali
tatea tricorajelor. Astfel, din prima zi după 
consfătuire, întreaga brigadă a început să 
aplice metodele de muncă sovietice Ciutchih 
și Jandarova. Unele din membrele brigăzii, 
care obișnuiau să nu vină la lucru la oră 
fixă, vin acurf) cu 10-15 minute mai devreme 
de începerea lucrului. Ele folosesc aceste mi
nute, pregătindu-și cele necesare începerii lu
crului. Preluînd și mașinile din mers, după 
metoda Jandarova, brigada condusă de tînăra 
Medve Irina, a reușit ca numai într-o pe
rioadă scurtă să dea 80 la sută tricotaje de 
calitatea I.

In cinstea Zilei de 1 Mal, colectivul bri
găzii, e hotărît ca tricotajele de calitatea 
I să se ridice la un procentaj și mai mare.

Brigada valorifică deșeuriîe
Sînt tot mai numeroși tinerii de la uzinele 

„Steagul Roșu" din Orașul Stalin care luptă 
pentru a da tot mai multe produse ; peste 
plan.

Brigada utemistă de la secția de valorifi
cări — de pildă — obține cu fiecare zi ce 
trece succese deosebite în muncă. Membrii 
acestei brigăzi dau mereu mai multe și mai 
bune produse, prin valorificarea deșeurilor. 
Astfel ei produc lacăte, bricege, grătare de 
bucătărie etc. Toți tinerii din brigadă sînt 
interesați ca fiecare produs al lor săi fie cît 
mai trainic, cît mai frumos. Folosirea pe 
scară largă a melodelor înaintate de (muncă 
sovietice a dat putința tinerilor Nici Ștefan, 
Lupu Teodor și Pompiliu Ioan să-și 'depă
șească zilnic normele între 50—75 la sfită. Ti
nerii noștri caută să învețe neîncetat de la 
muncitorii sovietici, inițiatorii atîtor inițiative 
și metode prețioase care aplicate țin țara 
noastră, au dus la un progres șBtehnicii 
nemaiîntîlnite pînă acum la noi. cinstea 
Zilei de I Mai tineretul uzinelor OKteagul 
Roșu" s-a angajat ca realizările o'^Bute să 
fie zi de zi mai spornice. I

Coresț Bdent 
i. si Flea

Noi tipuri de mobilii
Cererea de mobilă sporește continuu, iar 

cumpărătorii ridică exigențe tot mai ‘mari față 
de calitatea produselor. Răspunzînlî cerințe
lor cumpărătorilor, colectivele fabricilor de 
mobilă sporesc producția și se străduiesc să 
dea mobilă mereu mai bună, mai frumoasă, 
mai confortabilă.

In magazinele de desfacere vor apare în a- 
cest trimestru noi tipuri de mobilă populară 
produse de întreprinderile Ministerului Indus
triei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei.

Muncitorii de la unitățile întreprinderii 
„Mobila Populară" au pus în fabricație ca- 
merele-studio „Prahova" și au realizaț proto
tipul mobilei tip „Petroșani" care cuprinde 
studio și dulap combinat. La fabrica „Simo 
Geea" din Tg. Mureș se lucrează la un nou 
tip de mobilă populară, „Ardeal", iar la 
1PROFIL „Tehnica Lemnului" din București 
se va începe producția tipului de mobilă 
„Predeal".

♦ 
t
♦ -►
♦
*■
■*

♦

Succesele tinerilor de la cooperativa „Zorile Roșii" din Oradea sinț mereu mai 
însemnate in cinstea Zilei de 1 Mai. <

In fotografie: u’emista Varga Rozaiia, lucrind la o nouă serie de basmale. Ea dă 
produse de bună calitate și depășește zilnic norma cu 190—200 la suta.

Izvorul succeselor
SIBIU (de Ia trimisul nos

tru).
Mecanizatorii de la S.M.T. 

Turnișor din raionul Sibiu 
muncesc cu multă însuflețire 
pentru a termina cît mai de 
grabă munci ie agricole din a- 
ceastă primăvară. In această 
bătălie holărîloare în obți
nerea unor recolte bogate, 
tinerii tractoriști își întrec 
realizările de pe o zi pe alta 
în cadrul întrecerii pentru 
obținerea titlului de „cel mai 
bun tractorist".

Astfel pînă în seara zilei de 
4 aprilie, datorită muncii entu
ziaste a tinerilor tractoriști 
participant la întrecerea pen
tru cîștigarea titlului de ,.cel 
mai bun tractorist", planul de 
producție al stațiunii a fost 
îndeplinit în proporție de 131

Au grăpaî
PLOEȘTI (de la corespon

dentul nostru Puiu Nicolac).
Pe cîmp zăpada se topise și 

pe pămîntul reavăn începu
seră să apară covorașe verzi. 
Țăranii muncitori din Tăbă- 
răști socoteau că atunci cînd 
pămîntul nu se mai lipește de 
roata carului, lucrările agri
cole de primăvară pot fi 
începute cu toată încrederea.

Din mintea multora a dis
părut acum îndoiala că recol
telor de toamnă nu le priește 
grăpatul. Da data asta nu se 
mai necăjește nimeni cînd e 
vorba să înceapă grăpatul cul
turilor de toamnă. Dar asta se 
întîmpla pentrucă ei nu cunoș
teau atunci rostul acestor 
munci. Cînd tehnicianul agri
col Dumitru Ștefan, le-a vor
bit de foloasele grăpatului, 
mulți au început să-și schimbe 
părerile vechi. Ei l-au ascultat 
cu multă atenție și de data asta 
pe vechiul lor prieten tovară
șul Dumitru Ștefan care îi 
mai învățase nu de mult și

la sută. Pe lucrări, planul a 
fost depășit cu 32 la sută la 
arături și 46 la sută la insă- 
tnînțări.

In cadrul acestor munci 
s-au remarcat în mod deose
bit realizările obținute de bri
gada l-a condusă de tînărul 
Veme Keul care și-a îndepli
nit planul In proporție de 172 
la sută și brigăzile a Il-a, 
condusă de Dragomir Ion, 
secretarul organizației de 
bază U.T.M. și brigada a 
IlI-a, condusă de tînărul 
Beer Mihai care de asemenea 
au obținut realizări deosebit 
de importante. Dintre tracto
riștii participanți la întrece
rile pentru cîștigarea titlului 
de „cel mai bun tractorist" 
s-au remarcat îndeosebi tinerii 
tractoriști Grăjdan Constantin

575 hectar© gnu
alte lucruri folositoare. Vasă- 
zică să dăm cu grapele ste
late, sau cu grape de fier cu 
dinții înclinați înapoi, sau 
chiar cu tăvăluge de lșmn pe 
care se bat cuie de fier, repe
tau în minte. Și apoi conti
nuau. — Vasăzică prin asta 
cîștigăm 200 kg. de recoltă- la 
un hectar, întăreau unii. — Dar 
treburile astea au și ele 
timpul lor, spuse țăranul 
muncitor, Năstase Stroe și 
cîțiva țărani muncitori. Să 
facem la fel ca colectiviștii, 
se adresă Năstase Stroe către 
un grup de țărani muncitori. 
Să ieșim cît mai degrabă pe 
cîmp la grăpatul semănături
lor de toamnă, continuă el.

— Păi ce, mai e vreme de 
așteptat — grăi în semn de 
răspuns Costică Pavel, Nae 
Giurgea, Adetu Ene și Gri- 
gore fon. Să-i îndemnăm pe 
toți din sat să iasă cu grapele 
pe semănăturile de toamnă. 
Iacă, chiar zilele astea să gră
bim aceste munci.

Au trecut doar cîteva zile și

din brigada a IV-a care a în
deplinit aproape 2 planuri, 
tînărul tractorist Dragomir 
Ion din brigada l-a care și-a 
îndeplinit planul de producție 
în proporție de 180 la sută și 
tinărul Roth Martin care de a- 
semenea și-a îndeplinit planul 
de producție în proporție de 
peste 175 ia sută. Aceste reali
zări sînt o dovadă grăitoare 
că tinerii mecanizatori de la 
S.M.T. Turnișor răspund prin 
muncă la chemarea lansată de 
utemistul Stănescu Vasile de 
la S.M.T. Peciul Nou pentru 
cîștigarea titlului de „cel mai 
bun tractorist". Și tocmai pen
tru aceasta, ei sunt hotărîți ca 
în cinstea Zilei de 1 Mai să-și 
întreacă realizările de pînă 
acum.

de toamnă
țăranii muncitori din comuna 
Tăbărăști au și grăpat supra
fața de 575 hectare cu culturi, 
însămînț'ate din toamna anu
lui 1953. Grîul de toamnă va 
crește de acum mai frumos și 
spicele lui vor da roade măi 
mari decît gîndeau ei la 
început. Cînd își privesc acum 
grîul verde și frumos, țăranii 
muncitori din această comună 
spun : „Vrem să creștem 
recolte îmbelșugate, pentru în
destularea noastră și a po
porului nostru muncitor”. Și 
aceste cuvinte ale țăranilor 
muncitori de la Tăbărăști îți 
inspiră și mai multă încredere 
cînd socotești că . numai în 
urma grăpatului celor 575 
hectare cu grîu ei vor obține 
un spor de peste 115.000 kg. 
grîu boabe. Iar acum cînd 
eforturile oamenilor muncii 
din agricultură se intensifică 
și mai mult în întîmpinarea 
Zilei de 1 Mai, țăranii munci
tori din Tăbărăști vor să în- 
tîmpine și ei această zi cu 
realizări însemnate în muncă.

★

O zi a prcpuneriisT
Comitetul organizației de bază U.T.M. de 

la filatura de bumbac „Olga Bancic" Pucioa
sa a organizat în ziua de 23 martie 1954 „Ziuă 
propunerilor pentru îmbunătățirea muncii" 
la care au luat parte peste 50 muncitori frun-î 
tași, tehnicieni, ingineri și funcționări din 
toate secțiile productive.

Pornindu-se de la prima secție de fabricație 
propunerile făcute în acest sens au stîrnit un 
viu interes în rîndurile întregului colectiv de 
muncă.

Tovarășul Eftimie Grigore a propus valori
ficarea ambalajelor de la secția bataj, cum 
sînt cîrpele de la baloții de bumbac pentru 
confecționarea de saci, ambalajul de sîrniă 
pentru confecționarea de cuie cu mașjna de 
făcut cuie adaptată de fruntașul în producție 
Stoian Gh. cît și ambalajul din balot pentru 
confecționarea de pături de fier și baloturi 
pentru putini. De asemeni, unele deșeuri din 
bumbac puf care nu mai reprezintă vreo între
buințare vor fi selecționate pentru umplerea 
de saltele, iar restul pentru îngrășarea pă
mîntului. Toate acestea vor aduce însemnate 
economii întreprinderii.

Pentru reducerea cît mai mult a consumu
lui specific de bumbac puf, tovarășul Anghel 
Constantin a propus reîntrebuințarea deșeuri
lor provenite de la cardarea bumbacului, în 
amestecuri la fire grioase, sortarea deșeurilor 
pe sorturi și amestecuri; bumbacul care cade 
în fața cardei să nu mai fie amestecat cu cel 
din spatele cardei, precum și reducerea rebu
turilor și deșeurilor prin respectarea graficu
lui de curățenie și o atentă ungere a mașinilor, 
evitînd degradarea semifabricatului.

însemnate economii va aduce reducerea 
consumului de energie electrică la sfecțiiie ba
taj, prin oprirea motoarelor cînd mașinile 
merg în gol.

Pentru secția de bază, ringuri, s-au făcut 
o serie de propuneri care va îmbunătăți sim
țitor munca aici și va aduce însemnate eco
nomii. * ■

Tovarășa Popescu Maria a propus instruirea 
lucrătoarelor după cărți tehnice, precum șj a 
echipelor de levată în ața fel ca 'predarea șj 
primirea mașinilor să se facă în bune condi- 
țiuni, semitorul de pe mosoare să fie consu
mat la maximum, iar ce rămîne să fie desfă
șurat de lucrătoarea respectivă.

O mare însemnătate au avut propunerile to
varășelor Drăgan Elena, Căloiu Elena și 
altele privind aprovizionarea Ia timp cu ma
teriale și piese de schimb.

Propunerile făcute de tineri au și fost apli
cate în practică, iar rezultatele muncii în pro
cesul de fabricație au început să se cunoască.

Corespondent
MIRCEA BADOIU

Au depășit planul de foraj
BACAU. — Aplicînd metodele înaintate de 

foraj, sondorii din regiunea petroliferă a 
Moldovei obțin mari depășiri de plan.

Brigada condusă de Teodor Herțanu, care 
lucrează la sonda 879 de la oficiul turbobur, 
folosind la maximum capacitatea de lucru a 
utilajului, a reușit ca în luna martie să fo
reze peste prevederile planului cu 101,1 la 
sută. La sonda 4.009 din cadrul oficiului 1 fo
raj, brigada condusă de Ene Gheorghe, lu
crînd după metoda forajului rapid, a reușit 
să-și depășească sarcinile de plan pe luna 
martie cu 59,1 la sută. Succese asemănătoare 
au obținut în acest timp și sondorii din bri
găzile conduse de fruntașii în întrecerea so
cialistă Ion Brujban, Anton Beta și Teodor 
Dîrlău care au depășit planul, de foraj cu 
20-70 la sută.

r i g a d a t r n ă t o r i 1 o r
— Tocmai pentru că brigada noastră se 

numește brigadă utemistă nu vrem să fim 
în urmă.

Piesele ies de proastă calitate. 28—30 de 
rebuturi la sută... Cum pot să mai pri
vesc în ochii tovarășilor de la secțiile care 
primesc aceste piese? — se frămînta Via 1 
Viorel.

— Da. ai dreptate! — îi răspunse comu
nistul Toma Marin. Totuși, ce ai de gînd 
să faci?

Vlad Viorel nu-i mai răspunse. Se mul
țumi să arunce descurajat un bulgăre de 
pămînt pe care îl .frămîntase în mină timp 
îndelungat. Tovarășului Toma nu-i plăcu 
de loc starea în care se afla tînărul, dar 
nu se dădu bătut.

— Te înțeleg. Viorele — îi zise — te în
țeleg. Și mie mi se întîmplă uneori să mă 
simt 
tod.a

descurajat pentru că nu găsesc me- 
cea mai bună ca să rezolv ceva. 
Și-atunci — întrebă tînărul — ce faci? 
Atunci, măi Viorele, cer sfatul altora, 
mulți, gindesc. mai bine ca unulMal 

singuri
Mai discutară după aceea în timpul me

sei și cît au mers împreună spre casă.
Utemistul Vlad nu plecă nicăieri în după 

amiaza acelei zile. Sta șj chibzuia.
Peste cîteva zile, după ce disoută mai 

amănunțit cu fiecare membru din brigadă 
situația din turnătorie, se duse din nou la 
tovarășul Toma.

— Vrem să ținem o consfătuire de bri
gadă. Va fi mai interesantă ca cele de pînă 
acum. De aceea vrem să fii și dumneata 
printre noi.

— Voi fi. Ia să văd, ce ți-ai notat a- 
colo ?...

Consfătuirea vorbea de atenția ce trebuie 
acordată de tinerii turnători ai uzinelor

„Semănătoarea", calității mașinilor agri
cole pentru campania de primăvară.

Discuțiile au fost interesante. Printre al
tele s-a propus să se 
sovietică Voroșin.

Reducerea spațiilor 
ganizarea locului de 
consfătuire responsabilul brigăzii, 
Traian, 
mu!
pe lîngă cele 100 pe care le avem, în al 
doilea rînd, rebuturile vor scădea simțitor. 
Aceasta se explică prin faptul că acum cele 
mai multe rebuturi se fac din cauză că oala 
se plimbă prea mult de Ia o formă la alta 
și fonta se răcește în ea. Ne m.ai mirăm 
de ce nu se umplu bine golurile...

S-.au scurs G luni de la consfătuirea în 
care s-a hotărît aplicarea metodei Voroșin. 
Zi de zi rebuturile scădeau: 25, 15, 10 la 
sută...

Hotărîrea partidului și guvernului cu pri
vire la buna desfășurare a campaniei agri
cole de primăvară a fost studiată cu aten
ție de către membrii brigăzii. Curînd după 
apariția Hotărîrii, brigada turnătorilor a 
ținut o nouă consfătuire. Cînd aceasta avu 
loc, Vlad /Viorel începu să vorbească cel 
dintîi :

— Tovarăși! — începu el. Piesele de 
bună calitate constituie tnîndria uzinei și 
a noastră. De aceea eu vă propun ca nu
mărul rebuturilor să-l scădem de la 10 la 3 
la sută. Nu va fi greu. Atît ne va trebui 
doar, să avem încredere în noi, să mun
cim cu mult spirit de răspundere ia turna
rea pieselor.

...Pentru a putea folosi cele 480 de mi
nute la maximum — continuă tînărul — 
cred că ar trebui reparat și cel de al doi'ea 
malaxor de preparare a pămîntului de mo-

lucreze șj cu metoda

dintre forme prin or- 
muncă — a spus în 

Ivanciu 
ne va aduce două foloase: în pri- 

rînd vom mai așeza încă 50 de forme

deie. In acest fel vom cîștiga 120 de minute 
pe care acum le pierdem de obicei zilnic 
pentru a prepara pămîntul.

— De asemeni e necesar să se prepare 
miezurile cu dextrină, în loc de melasă cu 
humă — vorbi Tudor Crăciun. S-a consta
tat de atîtea ori că astfel de miezuri sînt 
mai bune, nu se deformează la temperatură 
înaltă și deci piesele ies mai exacte.

— Un rol principal îl are și disciplina — 
arătă hotărîtă Nicolae Aurica. Să-l luăm 
de exemplu pe David Dumitru. Lipsește 
zile întregi, se plînge că nu ciștigă mult 
șj pe lingă acestea ne îngreunează și 
nouă munca, de oarece trebuie să lucrăm 
și ceea ce ar trebui să facă el...

Să știi, tovarășe David! — se întoarse 
fata către cel vizat — eu sînt din comuna 
Vîrteju. Acolo e colectivă și avem și S.M.T.- 
uri prin apropiere. Eu nu vreau să rîdă de 
mine satul. Ei știu că lucrez aici. Nu vreau 
ca piesele pe care le trimitem acolo să fie 
de proastă calitate.

Comunistul Toma își notase tot ceea ce 
crezuse că poate face pentru acești briga
dieri.

După consfătuire, el a comunicat con
ducerii întreprinderii problemele discutate 
și obținu aprobarea pentru tot ce trebuia 
dat ca ajutor. Malaxorul a fost pus în două 
zile în funcțiune. S-au mai confecționat 
încă 20 forme mari de la pozițiile seceră- 
tori-legători, iar miezurile au început să se 
prepare numai cu dextrină.

★
Tudor Crăciun e un flăcău ambițios ne

voie mare. El șj-a 
treacă în mod deosebit
Bogdan Ion i-a arătat că greu va reuși, 
sau poate nici cînd. Știe el singur că Vio
rel e cel mai bun din turnătorie. Numele

pus în gînd să se în- 
cu Vlad Viorel

lui îl rostesc cu respect și maiștrii și teh
nicienii. „Totuși trebuie să-l depășesc cel 
puțin odată" gîndea el.

Și așa porni întrecerea între cei doi. Lu
crau piese de schimb pentru semănători. 
Iși verifica unul modelele, le verifica și 
celălalt pe ale sale. încercau să scoată 
din modele cele mai mici fărîmituri de pă
mînt. Piesele trebuie să iasă cît mai 
exacte, fără pori și cît mai fine. Tamburij, 
cadrul interior și bucșa pătrată de la-se
mănători sînt lucruri importante. Trebuiesc 
lucrate trainic și cît mai precis — așa 
gîndește fiecare dintre ei, așa gîndesc și 
ceilalți.

Oricît s-a străduit Tudor Crăciun să-l 
întreacă, nu a reușit de cît în cîteva rîn- 
duri pînă acum. Totuși de acum întrezărea 
posibilitatea de a ajunge cîndva să fie nu
mai în fruntea întrecerii.

La masa de lucru a miezurilor se găsea 
Nicolae Aurica, Dănoiu Zenobia șj alte 
fete. Și ele sînt în întrecere.

Așa se făcu că în scurt timp au fost 
turnate piese de schimb. Cei 700 de tam- 
buri, 90 de cadre interioare și cele 172 de 
bucșe pătrate, au fost de bună calitate așa 
cum o dorea toată brigada.

Turnau ultima șarjă 
schimb, atunci 
aceste rezultate de către 
Voicu Dumitru, ____ ___
Crîncenă a fost lupta cu rebuturile. Trei" la 
sută însă tot mai rămăseseră.

— Vom lupta, tovarăși, începînd cu a- 
ceastă șarjă, să desființăm rebuturile din 
brigada noastră și să trimitem celor de pe 
ogoare mai multe mașini de bună calitate, 
— vorbi Viorel.

Cuvintele sale trădau emoția.
ION TEOHARIDE

pentru piesele de 
cînd le-au fost anunțate 

Toma Marin și 
controlorul de calitate.
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Așa îmi voi spori recolta

plante, 
sporite 
de în- 
pătrat.

Hotărîrea guvernului și partidului 
cu privire la pregătirea și executarea 
la iimp și în bune condițîuni a lucră
rilor agricole din această primăvară, 
a adus lucruri noi în comuna noastră, 
lucruri despre care eu și mulți alți ță
rani muncitor!' nu auzisem încă.

Aceste lucruri noi sînt tocmai sfatu
rile pe care ni le dă hotărîrea în legă
tură cu cultivarea diferitelor 
pentru a obține recolte cît mai 
la hectar, așa cum este metoda 
sămînțare în cuiburi așezate în

Despre aplicarea acestei metode, care 
ușurează mult munca omului la între
ținerea culturilor și aduce sporuri de 
recoltă, am citit, și în ziare,-apoi ne-au 
vorbit și la căminul cultural diferiți 
tehnicieni.' Ei ne-âu explicat și cum să 
facem marcatorul pentru însămînțatul 
porumbului.

Este drept că această metodă n-a mai 
fost aplicată de nimeni din comuna 
noastră și mulți țărani muncitori stau 
la îndoială dacă să o aplice sau nu, iar 
alții s-au hotărît s-o aplice pe o supra
față mai mică, pentru ,,experiență".

Din cele auzite și citite pînă acum, 
eu am ajuns la concluzia că această 
metodă este bună și sînt hotărît ca 
toată suprafața mea de un hectar pe 
care o voi însămtnța cu porumb în pri
măvara aceasta, să o semăn în cuiburi 
așezate în pătrat. -

Aplicînd această metodă eu și cu soțîa 
nu mai trebuie să ne trudim cî
teva zile în șir, pentru a săpa porum
bul cu mîna, ci doar îi vom trage cu 
prășitoarea în lung și în lat, de cîte 
ori va fi nevoie. In afară de aceasta, 
porumbul fiind semănat în cuiburi așe
zat în pătrat, distanța între plante este 
egală și fiecare fir primește în aceiaș 
măsură lumină, apă și hrană.

Semănînd și îngrijind porumbul în 
anul acesta după metode agrotehnice, 
eu sînt sigur că la toamnă voi obține 
de pe hectarul meu mai mult decit în 
anul trecut.

DIȚĂ TUDOR
țăran muncitor cu gospodărie indi
viduală din comuna Mozăcei, na. 
ionul Roșiori, regiunea București

O metodă simplă, ușor de a

ținut o adunare la 
oare a luat parte

Pentru extinderea suprafețelor cultivate cu porumb 
și aplicarea metodei de semănat porumb 

și plantat cartofi in cuiburi așezate in pătrat

De curînd s-a 
șcaal.a noastră, la 
aproape toată comuna. Spre deosebire 
de alte adunări obștești ținute pînă 
acum, la'această adunare s-a discutat 
mult despre senrănarea porumbului, 
cartofilor și floarea-soarelui, în cuiburi 
așezate în pătrat.

Această metodă a fost pînă nu de 
mult complet străină țăranilor munci
tori din comuna noastră.

Acum, citind hotărîrea Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. și a C.C. al 
P.M.R. din 3 martie a.c. am văzut că 
această metodă ne ușurează cu mult 
munca pentru creșterea culturilor. Apli
cînd această metodă noi nu mai .sîn- 
tem nevoiți ca principalele muncii de 
întreținerea culturilor să le facem cu 
mîna, și le vom face cu prășitoarea. 
Afară de faptul că ne ușurează munca 
duce și la. mărirea producției la hectar.

Metoda este simplă, așa că poate fi 
aplicată ușor de orice țăran muncitor 
care vrea.

Eu unul am învățat-o, o cunosc bine 
acum și anul acesta chiar o. și aplic 
la porumb și floarea-soarelui. Nu-i 
vorbă că această metodă este mai ușor 
de aplicat pe suprafețe mai mari de 
pămînt, cum ar fi în gospodării agricole 
colective, în întovărășiri agricole, însă 
o putem aplica și noi, țăranii cu gos
podării individuale, adică cu suprafețe 
mai mici de pămînt.

Eu, am prevăzut în planul meu de 
cultură, să semăn cu porumb 1,75 ha., 
iar cu floarea-soarelui 0,50 ha. Ambele 
culturi, le însămînțez în cuiburi așe
zate în pătrat, pe aceeași tarla de pă- 
inînt.

Este drept că într-o latură a locului 
meu, n-am drum pe care să-ntorc boii 
cu pnașila cînd trag de-ia curmezișul te
renului, însă ca să nu fac stricăciuni 
la vecin, las cîteva rînduri prășite 
mai în lung pe care să întorc boii, 
apoi, le prășesc cu sapa în lat.

Pentru a aplica această metodă, 
îmi lucrez acum un marcator (un 
de greblă de lemn) lat de 2,40 m. 
la fiecare 70 cm. pun cîte un dinte 
de lemn.

Cu aceasta, voi trage odată în lun
gul și apoi în latul terenului, iar unde 
rîndurile fac cruce, voi pune cu colțul 
sapei 3—4

In felul 
porumbul 
an.

Insămînțînd în cuiburi așezate în pă
trat și folosind și alte metode înainta- 

eu sînt sigur că voi obține o recol- 
mai mare la hectar.

boabe de porumb, 
acesta, îmi voi semăna 
și floarea-soarelui în

nu-
iar

eu 
fel 
Iar 
tot

eu 
acest

te 
tă

NEDELCU GH. CONSTANTIN
țăran muncitor cu gospodărie in
dividuală din comuna Urzicuța, 
raionul Băilești, regiunea Craiova

Pentru sporirea producției de porumb și cartofi 
necesară unei mai bune aprovizionări a populației și 
a industriei cu materii prime și pentru crearea unei 
puternice baze furajere în vederea dezvoltării crește
ri: animalelor. Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romine a luat o Hotărire cu privire la 
extinderea suprafețelor cultivate cu porumb și aplP 
carea metodei de semănat porumb și plantat cartofi 
in cuiburi așezate în pătrat.

Prin această hotărire. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii este obligat a extinde cultura porumbu
lui pe noi terenuri agricole, mărind suprafețele stabi
lite prin pianul de cultură pentru anul 1954 cu încă 
200.000 ha. ajungindu se astfel la suprafața totală 
de 3.200.000 ha.

Extinderea suprafețelor cultivate cu porumb se va 
face prin: desțelenirea și insămînțarea cu porumb a 
terenurilor de pășuni și finețe naturale care au pro
ductivitate redusă ; desțelenirea și însămînțarea 
cu porumb a terenurilor ocupate de ierburi perene 
care dau o producție mică; insămintarea cu porumb 
a suprafețelor care au fost destinate pentru cultura 
ierburilor si pentru care nu sînt asigurate cantități
le de semințe necesare; identificarea și însămințarea 
cu porumb a suprafețelor de teren care pîr.ă în pre
zent nu au fost cuprinse in evidența terenurilor agri
cole.

Hotărîrea obligă comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale să comunice în cel mai scurt timp 
ia raioane, iar acestea la comune, sarcinile privind 
identificarea si îr.sămînțarea suprafețelor pe care va 
fi extinsă cultura porumbului și să dea tot sprijinul 
pentru ca terenurile să fie însămînțate la timp si în 
bune condiții.

Stabilirea terenurilor ce urmează a fi desțelenite și 
însămînțate cu porumb se va face cu avizul organe
lor tehr.ice agricole.

Comitetele executive ale sfaturilor populare au da
torii să lămurească pe țăranii muncitori, posesori de 
terenuri care urmează a fi desțelenite, asupr.i avan
tajelor ce le vor avea în urma cultivării lor cu po
rumb.

Totodată, comitetele executive ale sfaturilor 
populare vor recomanda gospodăriilor agricole colec
tive. întovărășirilor agricole și gospodăriilor agri
cole individuale ca suprafețele unde culturile de 
toamnă au fost compromise să fie semănate în spe
cial cu porumb.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri acordă o mare im
portantă sporirii producției de porumb prin aplicarea 
metodelor agrotehnice înaintate. In acest scop Hotă
rîrea obligă Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
precum și comitetele executive ale sfaturilor populare 
să ia toate măsurile pentru însămînțarea porumbului 
în cuiburi așezate în pătrat.

Hotărîrea obligă gospodăriile agricole de. stat și 
gospodăriile anexe ale ministerelor si întreprinderilor 
economice și recomandă gospodăriilor agricole colec
tive, întovărășirilor agricole și gospod_ăriilor agricole 
individuale să însămînțeze în anul 1954 porumbul în 
cuiburi așezate în pătrat.

Pentru efectuarea însămîr.țăriî porumbului în cui
buri așezate în pătrat, gospodăriile agricole de stat, 
gospodăriile anexe si S.M.T. vor folosi toate semănă- 
torile S.S./6 A.

Pentru a pune la îndemîna gospodăriilor agricole de 
stat si a gospodăriilor agricole colective semănători 
manuale de porumb. Ministerul Industriei Metalurgice 
și Construcțiilor de Mașini va fabrica și livra Minis
terului Agriculturii si Silviculturii 20.000 bucăți semă
nători manuale pînă la data de 15 aprilie a. c.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare vor lu>a măsuri să

se confecționeze în gospodăriile agricole de stat, gos
podăriile anexe, gospodăriile agricole colective, cel 
puțin 10.000 bucăți marcatoare prin adaptarea culti
vatoarelor K.U.T. marcatoare cu avantren și marca
toare simple.

Hotărîrea recomandă țăranilor muncitori cu gospo
dării mici și mijlocii să-și confecționeze de asemenea 
marcatoare adaptate la tractiur.e animală.

Semănatul porumbului in cuiburi așezate în pătrat 
cu semănătoriie SS/6 A, cu semănătorile manuale pen
tru porumb, sau cu sapa, se va face la distanta de 70 
cm. p-e rînd și îr.tre rînduri, punîndu-se cîte 3-5 boabe 
în cuib la adîncime de 8-10 cm.

Pentru sprijinirea gospodăriilor agricole individuale, 
a gospodăriilor agricole colective si întovărășirilor a- 
gricole. Ministerul Industriei Metalurgice și_Construc- 
tiilor de Mașini va confecționa în anul 1954, 10.000 
prăsitori cu tracțiune animală pentru îngrijirea cultu
rilor prășitoare.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii si comitetele 
executive ale sfaturilor populare vor organiza în anul 
1954 producerea semințelor hibride de porumb pe o su
prafață de 633 ha., folosind soiurile de mare producti
vitate. recomandate în fiecare regiune. De asemenea 
se va organiza înmulțirea semințelor din soiurile ne
cesare obținerii hibrizilor în anii următori.

Pentru ca în 2—3 ani să se treacă la însămînțarea 
porumbului cu sămintă hibridă pe suprafețe cît mai 
mari, Institutul de Cercetări Agronomice va intensifica 
cercetările pentru producerea hibrizilor de porumb de 
mare productivitate, precum și încercarea lor în dife
rite regiuni ale tării.

Pentru sporirea producției de ca-rtofi, Hotărîrea Con
siliului de Miniștri obligă gospodăriile agricole de stat 
și gospodăriile anexe și recomandă gospodăriilor agri
cole colective și întovărășirilor agricole ca în anul 
1954 să planteze cartofii în cuiburi așezate în pătrat 
pe b suprafață de cel puțin 11.510 hectare. De aseme
nea. recomandă gospodăriilor agricole individuale să 
aplice metoda plantării îr. cuiburi așezate în pătrat pe 
suprafețe cit mai mari.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare vor organiza instruc
taje cu muncitorii din gospodăriile agricole de stat, co
lectiviști, întovărășiți și. țărani individuali cu privire 
la metoda de semănat porumb și plantat cartofi în cui
buri așezate în pătrat. Aceste instructaje vor fi urmate 
de aplicatiuni practice privind tehnica marcatului 
cîmpului și a semănatului.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii va trimite din 
aparatul central și din institutele de cercetări și insti
tutele de învățămînt superior, tehnicieni și specialiști 
pentru a da ajutor practic pe loc în vederea introdu
cerii metodei de semănat porumb și plantat cartofi în 
cuiburi așezate în pătrat.

Hotărîrea obligă Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii. Ministerul Culturii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare să organizeze pe toată durata în- 
sămîntărilor de primăvară munca de popularizare și 
îndrumare pentru aplicarea metodei semănatului în 
cuiburi așezate îr. pătrat, mobilizînd in această muncă 
pe toți specialiștii din agricultură și folosind în acest 
$cop presa, radioul și alte metode de popularizare.

Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de această Ho
tărire a Consiliului de Miniștri este necesar ca minis
terele. organele de stat și agricole, organele și organi
zațiile de partid și sindicale și conducerile unităților 
aificole să ia de îndată toate măsurile tehnico-organi- 
zaorice și politice în vederea extinderii suprafețelor 
cBtivate cu porumb, a aplicării metodei de semănat 
plumb și plantat cartofi în

Gospodăria agricolă colectivă din Sîntana, regiunea 
Arad, e vestită in toată regiunea și chiar în toată 
țara pentru recoltele bogate pe care le obține. Colec
tiviștii din această gospodărie știu că numai datorită 
metodelor agrotehnice înaintate au putut obține producții 
mari.

Printre metodele înaintate pe care colectiviștii din 
Sîntana le folosesc în acest an pentru a obține rod bogat 
pe ogoarele lor este și însămînțatul în cuiburi așezate 
în pătrat.

In fotografie : Colectiviștii din brigada a V-a, condusă 
de brigadierul Miu Aurel, însămînțează cartofii în cuiburi 
așezate în pătrat.

In al doilea an...

_____ _ .. cuiburi
[trat pentru obținerea în acest an
pate de porumb și cartofi.

așezate în 
a unei recolte 

(Agerpres).

Metoda de însămînțare a unor culturi prășitoare în cuiburi 
așezate în pătrat, care înlesnește culegerea de recolte superi
oare, dînd posibilitatea plantelor să folosească mai bine aerul, 
lumina, umiditatea și substanțele hrănitoare și să fie prășite 
mecanic este adoptată de tot mai mulți colectiviști, întovă
rășiți, și țărani muncitori cu gospodării individuale.

Dar pentru a fi folosită de majoritatea țăranilor muncitori, 
se cere ca metoda să fie larg explicată și să se facă intense 
pregătiri pentru aplicarea ei.

în raionul Medgidia din regiunea Constanța metoda va fi 
aplicată în multe locuri, în care scop se fac și pregătiri. 
Dar munca desfășurată nu este pe măsura necesităților și 

de aceea este necesar să fie luate de urgență măsuri.

și
n-ai ști că se mai găsesc unii tehnicieni care nu pornesc

Au studiat ca „să studieze", 
nu pentru a aplica

martie, nu ?
sută de ori I Zilnic vin tovarăși

— Ați studiat Hotărîrea din 3
— O, tovarășe, am citit-o de o

de la raion, de la regiune și.ne întreabă. Numai despre asta vor
bim... Tovarășe, e o Hotărîre limpede, pe înțelesul oricui...

Tovarășul Enver G. Maladin, referent agricol la sfatul popular, 
își mîngîe f«aț«a cu palma și întreabă dacă e nevoie să reproducă 
unele pasaje pe de rost. A învățat... Adevărat, tovarășul Enver 
cunoaște Hotărîrea, știe s-o explice și altora. L-am auzit vor
bind chiar cu înflăcărare despre importanța însămînțării porum
bului în cuiburi așezate în pătrat... Adică, exact așa cum se re
comandă.

— Ei, oare-i situația în sat? Țăranii muncitori cu gospo
dării individuale vor semăna porumbul în cuiburi așezate In pă
trat ? Ați pregătit marcatoarele, s-au luat măsuri’

Tovarășul Enver zîmbește-, parcă- ar vrea să spună 1 „tovarășe 
dragă de ce te ții de glume ?"

— Să vedeți, spune el cu voce tare, oamenii noștri se lasă 
greu... O țin pe-a lor, din bătrîni. Zic că n-au nevoie să-i învă
țăm noi... Mare minune dacă s-ar afla unu, doi, trei care să 
semene porumbul după noua metodă...

— Bine, dar atunci cum rămîne cu Hotărîrea din 3 martie, pe 
care a-ți învățat-o aproape pe de rost ?

Tovarășul Enver cade pe gînduri.
— Așa-i. Trebuie s-o aplicăm. O să luăm măsuri.
In comuna Mircea Vodă sînt peste o sută de familii de țărani 

muncitori cu gospodării individuale și între ei sînt destui care au 
îmbrățișat metodele agrotehnice înaintate, cu care lucrînd. silesc 
pămîntul să dea mai mult belșug. Sînt însă unii care încă mai 
vor să lucreze pămîntul așa cum au învățat de la bunici.

Să însămînțeze porumbul în cuiburi așezate în pătrat ? Ei... 
să vedem, să încerce alții întîi și p-ormă.

Adevărat, sfatul popular s-a străduit să organizeze o adu
nare în care li s-a vorbit țăranilor muncitori despre Hotărî
rea din 3 martie și s-a vorbit și despre importanța însămînță
rii în cuiburi așezate în pătrat. La această adunare au vor
bit și țăranii muncitori Ion Sforaru, care a obținut 3000 kg. 
grîu la hectar în anul trecut și Nicolae Panțuru cu 1600 kg. 
floarea-soarelui la hectar, care au arătat foloasele cultivării 
porumbului după știință Dar numai atît este oare suficient ? 
Desigur, nu. In comuna Mtrcea Vodă nu s-a făcut muncă de 
conținut, nu li s-a explicat țăranilor muncitori larg și concret, 
pe bază de exemple locale, oare există, importanța aplicării noii 
metode In consecință, nu s-a luat nicio măsură în ce privește 
însămînțarea în cuiburi așezate în pătrat.

Țăranii muncitori cu gospodărit individuale mai spun următorul 
lucru : „să vedem mai întîi ce fac cei din colectivă. Să învățăm 
de la ei“.

Gospodăria colectivă din comuna Mircea Vodă va însămînța cu 
porumb o suprafață de 166 ha. Tovarășul Sburlan Constantin, 
dealtfel e un președinte cu experiență și multă dragoste de muncă, 
ține să precizeze de la început :

— Da, dar numai 50 hectare vor fi însămînțate în cuiburi așe
zate în pătrat. Restul — cu semănătoarea ca în anul trecut...

— Dece numai 50 hectare ?
— Ei. dece I Fiindcă am contractat cu S.M.T.-ul doar pentru 50 

hectare care să fie prășite mecanic. Asta-i urna. A doua, gospo
dăria are un plan de producție. Acolo e prevăzut că 50 de hec
tare vor fî însămînțate în cuiburi așezate în pătrat, iar restul... 
Acum nu mai putem modifica. O să încărcăm zilele-muncă ale 
oamenilor, da. totul o să se facă pe țios. Adică 
ție n-o să fie respectat. In anul viitor, sigur, o 
cuiburi așezate în pătrat întreaga suprafață...

Realitatea e că membrilor colectivei nu li s-a 
tehnicieni care este importanța însămînțării în cuiburi așezate în 
pătrat. De aceea la adunarea generală în care s-a vorbit despre 
această metodă, colectiviștii au hotărît ca 50 hectare să fie însă
mînțate ..de probă"...

Cînd le amintești tovarășilor din conducerea gospodăriei despre 
recomandările Hotărîrii. spun și ei. ca tovarășul Enver :

— Așa-i. trebuie s-o aplicăm. Trebuie să luăm măsuri.
Deocamdată, nu s-au luat toate măsurile necesare, nici marcatoa

rele nu s-au făcut. Mai e timp, zic tovarășii.
Pînă cînd mai e timp ? Pînă cînd o să cînte cucul ?
Tovarășii de la sfatul popular și cei din conducerea gospodăriei 

colective ar face mult mai bine dacă ar studia cu seriozitate 
avantajele semănatului în cuiburi așezate în pătrat și ar explica 
acest lucru, cu ajutorul tehnicienilor tuturor colectiviștilor și țăra
nilor muncitori. Căci aceștia vor înțelege ușor avantajele metodei 
și o vor aplica fiindcă au 
mari de pe ogoarele lor.

planul de produc- 
să însămînțăm în

explicat de către

tot interesul să culeagă producții mai

Boala „variantelor11
regiunea Constanța, tn diverse locuri, 

către unii tehnicieni și activiști 
semănatul porumbului în cuiburi 
numai spre „experiență". Ba, 
popular raional s-a apucat să

Prin raionul Medgidia, 
este mult vînturată de 
ai sfaturilor populare ideea că 
așezate în pătrat trebuie făcut 
șeful secției agricole a sfatului 
fixeze chiar limita experienței.

— „Noi am fost întotdeauna pentru aplicarea metodelor înain
tate, — pentru „nou" — cum se spune — dar de, ca oameni cu 
chibzuială vrem mai întîi să „verificăm metoda și apoi s-o intro
ducem în cultura mare".

Dacă și-ar fi aruncat însă ochii la Stațiunea Experimentală Valul 
lui Traian ar fi putut să vadă că acolo s-a aplicat metoda și s-au 
cules 3.400 kg. boabe pe hectar, că s-a făcut o experiență minu
nată care se cere numai valorificată.

Părerea greșită a experienței a fost combătută. Dar nu s-a or
ganizat o muncă sistematică de explicare a metodei. De aceea, 
sub diverse forme, se mai vîntură în unele locuri ideea acestora și 
azi. Unul din propagandiști este și tînărul inginer agronom Gri
gorescu Constantin.

Nu e deloc original ceea ce spune tovarășul Grigorescu. El nu 
afirmă că trebuie făcută „experiență". Ferească sfîntul 1 Ba, el 
îți vorbește chiar despre „obligativitatea" semănatului în cuiburi 
dispuse în pătrat. Cît despre suprafața ce va fi însămînțată : a- 
proape tot 1

Dacă .. ,________ ..
cu curaj și siguranță la aplicarea metodelor noi poate te-iai de
clara mulțumit. Mai cu seamă că tovarășul Grigorescu nu uită 
să menționeze că în gospodăriile colective se fac „intense pregă
tiri" pentru aplicarea metode'i. Ai avea impresia că tovarășul Gri
gorescu e întru totul convins că toată suprafața planificată pentru 
cultura porumbului via fi semănată în cuiburi dispuse în pătrat.

Din păcate...
E nevoie, de o singură întrebare pentru ca orice impresie să se 

ducă.
— Dar cum se întîmplă tovarășe Grigorescu că în gospodăria 

colectivă din C. nu se vor semăna decît 10 hectare ?
Tovarășul Grigore'scu nu răspunde imediat. Speră, speră 

foarte mult că glumești. Altfel...
D,ar nu e glumă. Și atunci el sare în sus supărat :
— Cine ți-a spus ?
Ii răspunzi. Tovarășul Grigorescu se înfurie.
— Păi ce. e după ei ?
Dar cum se poate să treci peste voința colectiviștilor ?
Și de-abia acum afli adevărata părere a tovarășului Grigorescu.
— O să semănăm tovarășe, cît om putea. Vedeți, e o metodă 

nouă, cere mare răspundere. Apoi cere multă muncă la semănat...
Și urmează cu o întreagă urzeală de motive după care trage 

concluzia că Hotărîrea va fi aglicată „în limita posibilităților".
Șeful secției agricole a sfatului popular raional fixează limite 

precise, agronomul șef al S.M.T.-ului Castelu fixează „limita po
sibilităților". Ce se petrece în fapt ?

Cei doi tovarăși, ca și alții, nu se străduiesc să ducă muncă 
de explicare a metodei, de popularizare a experienței și rezulta
telor obținute în raionul Medgidia în aplicarea metodei semăna
tului în cuiburi așezate în pătrat. Și merită menționat că acolo 
unde se explică limpede și complet însemnătatea-metodei, aceasta 
este adoptată cu bucurie de colectiviști și țărani muncitori. La fel 
acești tovarăși nu se interesează de mersul pregătirilor In vede
rea -aplicării metodei. Și pregătiri se fac. în adevăr, dar nu sufi
cient. La gospodăria colectivă din Castelu s-a construit un marca
tor dintr-un schelet de prășitoare mecanică, căreia i s-au scos 
părțile active — cuțitele — și i s-a adăugat o scîndură de 4 metri 
pe care s-au fixat 6 brăzdare de semănătoare 1a 70 de cm. distanță 
unul de celălalt. Acestei scînduri i se atașează alta de 2 metri, 
mai strimtă în partea în care se întoarce calul. înzestrată cu un 
fier pentru a marca drumul calului la tura următoare. Rezistența 
marcatorului este asigurată prin 2 bare de la roata de transport 
pe scîndură. Acest marcator, cît și un dispozitiv realizat la 
Stațiunea Experimentală I.C.A.R. Valul lui Traian nu sînt extinse.

Inginerul agronom șef al S.M.T. Gastelu. precum și agronomii 
de sector se dezinteresează de explicarea metodei, nu îndrumaază 
pe țăranii muncitori din raion să aplice această metodă înaintată 
oare aduce mari sporuri de recoltă.

Inginerii și tehnicienii din raionul Medgidia trebuie să dove
dească o atitudine de oameni înaintați, oare întrebuințează cu 
dragoste și răspîndesc metodele înaintate. Pentru aceasta ei 
trebuie să înceapă imediat explicarea pe larg a metodei folosind 
e?;emplele locale, și ajutorul tehnicienilor Stațiunii Experimentale 
Valul lui Traian care au o bogată experiență.

Sfatul popular raional și comitetul raional U.T.M. Medgidia să 
se ocupe cu mai mult simț de răspundere de extinderea metodei, 
cbmbătînd ideea „experienței" și celelalte variante existente, or
ganized temeinic, munca de explicare a însemnătății semănatului 
în cuiburi așezate în pătrat.

Pe tovarășul Mihai Chi- 
țiga îl știu toți colectiviștii 
noștri că este un bun gospo
dar, căruia-i place să mun
cească bine pămîntul. Deși 
este priceput, el nu se mulțu
mește cu ce știe ci caută să 
învețe mereu, fie din cărți, fie 
din ce știu alții. Anul -trecut, 
a venit cu o propunere; să 
însămînțăm porumbul în cui
buri așezate în pătrat. Afla-se 
el că la gospodăria colectivă 
din Cotoroaia oamenii au de 
gînd să «aplice această meto
dă nouă, care ușurează mun
ca și aduce spor mare de re
coltă. Colectiviștii se cam în
doi au, nu prea aveau încre
dere,- dar Chițiga era sigur că 
va obține rezultate bune. Nu 
s-ia lăsat pînă cînd n-ia obți
nut aprobarea ca pe trei hec
tare să însămînțeze în pătrat, 
așa cum știa el, ca să dove
dească -tuturor că metoda pro
pusă aduce mari foloase. Și 
într-iadevăr a dovedit. Pămîn
tul a fost lucrat Ia fel, iar 
după însămînțare tot porum
bul, atît cel semănat în rîn
duri, cît și cel în cuiburi așe
zate în pătrat au primit ace
leași îngrijiri, anoi a fost cu
les în același fel. Deși incă 
înainte de recoltare se cunoș
tea deosebirea între cele două 
culturi, abia acum s-au con
vins cu adevărat toți colecti
viștii. Pe tarlaua însămînțiată 
în cuiburi așezate în pătrat, 
recolta a fost de 2300 kg. la 
hectar, în timp ce porumbul 
semănat obișnuit, in rînduri, 
a dat numai 1700 kg la hec
tar.

Diferența de recoltă i-a lă
murit și pe cei mal puțin în
crezători aș«a că anul acesta, 
adunarea generală a hotărît 
ca întreaga suprafață de po
rumb, care este de 28.25 hec
tare, să fie însămînțată nu
mai î-n cuiburi așezate în pă
trat. Sămînța o avem ; am o- 
prit din recolta noastră de 
anul trecut tot știuleți mari, 
cu rînduri drepte, de pe care 
vom curăța, așa cum scrie la 
carte, numa; boabele din mij
loc. La atelierul de tîmplărie 
se lucrează chiar acum cele 
două marcatoare. In curînd 
vom începe insămințatul. De 
cultura porumbului se va o-

cupa tot tovarășul Chițiga’ 
Militai, care acum este briga
dier, El este hotăr-ît să îndru
me în așa fel pe colectiviști 
— care fără îndoială vor 
munci cu hărnicie — î-ncît re
colta de porumb să depășeas
că cele 2300 kg. la hectar de 
anul -trecut.

Așa stau lucrurile cu peri 
rumbul, de la care vom obțte 
ne cu siguranță rod bogat- 
Noi, însă vrem ca toate cultu
rile să ne dea producții spo
rite față de anii trecuți, dar 
avem nevoie de mai mult a- 
jutor pentru aceasta. Am fi 
putut, de pildă, să însămîn- 
țăm și floarea soarelui în cui
buri așezate în pătnat dar 
S,M.T.-ul din Crivești, cu ca
re avem contract, ne-a ținut 
în loc, nu ne-a trimis la vreme 
tractoare. Avînd’ atelaje puți
ne, noi am întîrziat cu «arătu
rile, deci și cu înșămînțatul 
pe care trebuie să-l facem a- 
cum cît mai repede. Pe de al
tă parte, agronomul de sector 
de la S.M.T., tovarășul Oitea- 
nu Alexandru, nu prea dă 
prin gospodăria noastră. Noi 
avem hevoie de ajutorul lui 
mai ales la însămînțatul po
rumbului. Nu vrem să se în- 
tîmple și la noi ce s-a întim- 
plat anul trecut la gospodăria 
colectivă din Cotoroaia unde, 
fiindcă n-a fost de față niciun 
tehnician la semănatul po
rumbului î-n cuiburi așezate în 
pătrat, semănătura n-a fost 
bine făcută, nu s-au respectat 
pătratele și din această cauza 
o parte din suprafață n-a pu
tut să fie prășită mecanic în 
două direcții.

Metodele înaintate trebuie 
să fie răspîndite cît mai larg, 
da«r în același timp trebuie să 
fie aplicate bine, pentru a d.a 
rezultatele cele mai bune. 
De aceea noi c-erem specialiș
tilor, atît celor de la S.M.T. 
cit și celor de la secția agrico
lă a sfatului popular raional, 
să vină mai des în mijlocul 
nostru, să îndrume cît mai 
concret lupta noastră pentru 
recolte bogate.

NICU IORDACHE 
președintele gospodăriei 

agricole colective 
din comuna Ghidigeni, 

raionul Btrlad.

Să aplicăm metoda cu încredere
Tot mai mult se răspîndește în întreaga țară metoda de în- 

sămînțare a porumbului, cartofului, floarea soarelui în cuiburi 
| așezate în pătrat. Această metodă care aduce mari economii, 
I ușurează munca omului și contribuie la obținerea unor spo- 
l ruri considerabile de recoltă, este îmbrățișată cu încredere de 
■ tot mo' mulți țărani muncitori cu gospodării individuale, co- 

ști, întovărășiți, muncitori din gospodăriile agricole ale 
statului.

Nu se poate spune insă că s-a făcut totul pentru răspîndirea 
aceste: metode înaintate. Dimpotrivă în unele locuri mai ales 
în regiuni ca București, Constanța, Bîrlad etc. $-«a dus și se 
duce încă o muncă superficială în această direcție. Inginerii 
și tehnicienii de Ia secțiile agricole ale unor sfaturi populare, 
raionale și regonale își limitează munca de multe ori numai 
la difuzarea Sroșuri'or și afișelor și la ținerea de conferințe la 
căminele culturale, fără să stea de vorbă personal cu țăranii 
muncitori, să se convingă dacă sînt lămuriți să le demonstreze 
practic, cum se poate aphca metoda. Alteori, inginerii și teh
nicienii agronom se lasă influențați de unele teorii dăună
toare cum este aceea a „experimentării" metodei pe supra
fețe mici, fără să țină seama că însămînțarea în cuiburi așe
zate in pătrat a trecut de mult de stadiu! experimental.

Greșeli de acest fel fac și unii activiști ai comitetelor raio
nale și regionale U.T.M Rădăcina greșelilor stă mai ales în 
faptul că ei nu se străduiesc îndeajuns să-și însușească cunoș- 

j tințe cît mai multe din domeniul agriculturii. Nefiind cunos
cători ai problemelor, ei se lasă lesne influențați și chiar își 
însușesc une'e păreri sau „teorii" dăunătoare. Activiștii din 
organele de conducere ale U.T.M. nu trebuie să uite că în mo
mentul de față, principala lor îndatorire este să contribuie cît 
mai mult Ia ridicarea producției agricole că trebuie să îndrume 
concret organizațiile de bază U.T.M. în acest sens. Membrii 
organizațiilor de bază U.T.M. sătești, trebuie să fie astfel edu
cați încît să devină agitatori înflăcărați în mijlocul țărănimii 
muncitoare, să răspîndească metodele agrotehnice înaintate, , 
punînd «accentul acum pe metoda însămînțării prășitoarelor în 
cuiburi așezate în pătrat.

Insușindu-și și aplicînd metoda însămînțării î«n cuiburi așe
zate în pătrat, ducînd muncă de lămurire de la om la om, ute- 
miștii de la state, pot să aducă un mare aport la obținerea unor 
recolte sporite în acest an.1^.



Viața U. T. M.

Dare de seamă sau notă informativă ?
De curînd a avut loc conferința organizației 

faionale U.T.M. Piatra Neamț. Deși, are o 
seamă de unități, industriale, în special din 
sectorul forestier, hîrtie și celuloză, raionul 
Piatra Neamț este un raion agricol de mare 
însemnătate pentru regiunea Bacău. Ar fi fost 
normal, deci, ca această conferință să aibă în 
centrul preocupărilor sale problemele măririi 
producției agricole în lumina sarcinilor tra
sate de către partid și guvern.

Darea de seamă prezentată de către vechiul 
comitet raional U.T.M. a trecut în revistă o 
seamă de succese obținute în domeniul indus
trial. S-a arătat astfel că au fost antrenați 
în întreceri socialiste pe bază de contracte 
peste 750 utemiști și tineri, că au fost or
ganizate 42 de brigăzi de producție, că orga
nizațiile U.T.M., de la întreprinderile ,,21 
Decembrie“-Vaduri și combinatul forestier 
Roznov se preocupă cu grijă de secțiile pro
ducătoare de bunuri de larg consum nou 
create etc. O parte mai mare din darea de 
seamă s-a referit la problema muncii în ron
durile tineretului sătesc. Comitetul raional 
s-a preocupat de popularizarea avantajelor 
pe care le prezintă pentru țărănimea munci
toare calea agriculturii socialiste, organizînd 
prelucrarea statutului model al gospodăriilor 
agricole colective în 96 de organizații de ba
ză. In urma muncii de lămurire depusă de 
către utemiști și tineri un număr însemnat 
de țărani muncitori din comunele Borniș, 
Dragomirești, Dușești, Hlăpești și altele s-au 
declarat de acord de a intra în gospodăriile 
colective. Astfel în comuna Dragomirești, pă
rinții a 52 de utemiști și tineri, lămuriți de 
către aceștia, au dat cereri pentru a deveni 
colectiviști.

O seamă de organizații de bază cum ar fi 
cele din Boltești, Dobreni și altele s-au în
grijit de asemeni de antrenarea tinerilor la 
învățătură în cadrul cercurilor agrozootehnice.

Luptînd pentru aplicarea sarcinilor trasate 
de partid și guvern în domeniul creșterii pro
ducției animale, numeroase organizații de 
bază au obținut realizări de preț în această 
direcție.

Așa de pildă, utemiștii care lucrează la sec
torul porcin al fermei de animale a gospodăriei 
agricole colective din Girov, utemiștii și tinerii 
din gospodăria agricolă colectivă Bodești, ute
miști șj tineri ca Gherghina Vasie, Cuș Maria, 
Bizu Petru, Iacoboaia Vaslle și alții s-au evi
dențiat în munca de creștere și îngrijire a ani
malelor. Organizațiile U.T.M. din cuprinsul ra
ionului au identificat 12 hectare de teren viran 
și au început să le însămînțeze și să le îngri
jească în vederea măririi bazei furajere. De a- 
semenea unii utemiști din comunele Mărgineni, 
Gîrcina, Plîngărați etc. și-au lămurit părinții 
pentru a încheia contracte pentru creșterea 
și îngrășarea de animale. Comitetul raional 
a avut o anumită preocupare și pentru aplica
rea în viață a hotărîrilor partidului și guver
nului cu privire la colectări, contractări și a- 
chiziții, S-au evidențiat în aceste direcții a- 
chizitorii utemiști Brașoveanu Ion și Grama 
Ion de la cooperativa Mărgineni precum și 
organizațiile de bază U.T.M. din comunele 
Bărgăoani. Dochia. Roznov și altele. După 
prezentarea dării de seamă au urmat discu
țiile asupra activității depuse pe ultima peri
oadă de către comitetul 'raional. Unii parti
cipant la discuții au atins o seamă de 
probleme legate de agricultură. Astfel, 
tînărul Sîrbtr Ioan a arătat că darea 
de seamă- n-a arătat toate lipsurile se
rioase care au existat în munca organizațiilor 
U.T.M. de la sate.- Aceste lipsuri— a spus el 
— își au rădăcina în faptul că membrii comi
tetelor organizațiilor de bază U.T.M. de la sate 
nu cunosc sarcinile care le revin, problemele 
de care să se ocupe, metodele care să le 
folosească în muncă, tocmai fiindcă nu sînt 
instruiți în mod concret de către activiștii co
mitetului raional.

Tovarășa Mihai Victoria, a dat exemple de 
activiști ca Ciocan Ion, Cojocaru Niculaie, 
Constantinescu Ion și alții, care neglijează 
într-un mod nepermis munca organizațiilor 
U.T.M. de la sate nu dau ajutorul calificat 
necesar organizațiilor de bază U.T.M. sătești.

Despre faptul că organizațiile U.T.M. de la 
sate nu sînt sprijinite în mod concret aii vor
bit și tovarășii Cordoneanu Ana, care a arătat 
lipsurile muncii de educație comunistă a tine

Cronica cinematografică

Oamenii împotriva șacalilor
— Noul film sovietic în culori „Pulberea argintie" —

„Va veni o zi clnd veți implora munții ca 
să vă acopere și să vă ascundă de furia po
porului..." spune negresa Mary adresîndu-se 
adunăturii de bandiți intitulați în chip pom
pos : savantul Steel, businesmenul Bruce, ge
neralul Mac Kennedy. Prezicerea aceasta con
ține un adevăr de nezdruncinat care stă Ia 
baza noului film sovietic „Pulberea argintie”: 
ațîțătorii la război care preconizează distru
gerea întregii omeniri sînt condamnați inevi
tabil la pieire; viața adevărată, cinstită, va 
înăbuși războiul pentru că apărătorii ei sînt cu 
mult mai numeroși și cu mult mai puternici.

In filmul „Pulberea argintie” cinematografia 
sovietică se ocupă de una dintre cele mai im
portante laturi ale luptei pentru pace, de o ma
re actualitate în deosebi în S.U.A. Este vorba 
de demascarea a însăși punctului de pornire al 
psihozei războinice întreținută de imperialismul 
american: setea marilor monopoluri de a rea
liza prin intermediul războiului profituri 
maxime. Iată de ce atît Bruce, busines
menul care-1 finanțează pe Steel, cît și 
Mac Kennedy, reprezentantul Pentagonu
lui și al trusturilor chimice răsăritene, cau
tă să obțină mijloace cît mai puternice de dis
trugere. Așa se și explică interesul pe care-1 
manifestă ei față de cercetările chimistului 
Steel, care a descoperit o substanță cu o mare 
putere de distrugere — „pulberea argintie” 
care s-a dovedit a fi eficace asupra animale
lor, dar nu fusese încă experimentată pe oa
meni.

Mitingul organizat în oraș de partizanii pă
cii și scandalul provocat de huligani la or
dinul afaceriștilor cu scopul de a-i împiedica 
pe apărătorii păcii să se întrunească, consti
tuie prilejul de a se procura „materialul 
uman” necesar experimentării „pulberii ar
gintii”. In cursul ciocnirilor de la miting, po
liția arestează fără nici un motiv cîțiva ne
gri și-i condamnă sub acuzația „tentativă de 
viol” la electrocutare. In urma unei convor
biri telefonice între boss-ul Bruce și guver
nator — negrii arestați sînt transportați în 
celula experimentală a lui Steel.

Oamenii cinstiți din oraș, aceiași care au pu
tut fi văzuți și la miting, în frunte cu docto
rul Armstrong și fiul vitreg al lui Steel, 
Allan, pornesc o acțiune de protest care cu
prinde întregul municipiu. Drumul victorios al 
acestor oameni trece mai întîi prin laborato
rul morții — de unde sînt eliberați negrii — 
și apoi prin locuința chimistului. Dar ei so
sesc prea tîrziu, pentru a-1 mai putea pedepsi 
pe Steel : acesta fusese ucis de afaceriștii care 
vroiau să-i smulgă secretul fabricației.

Din noianul acestor întîmplări care se pe

retului din comuna Dochia, tovarășul Buru
iană care a vorbit despre slăbiciunea organi
zației U.T.M. de la S.M.T. Ștefan cel Mare, 
care nu a educat pe tinerii mecanizatori în 
spiritul atitudinii noi față de muncă și despre 
subaprecierea pe care o manifestă comitetul 
raional U.T.M. față de sectorul particular al 
agriculturii și alții.

Tovarășul Moraru Constantin a accentuat 
asupra faptului că se observă și o subapreci
ere a importanței aportului pe care l-ar putea 
aduce tinerii intelectuali de la sate în opera 
de educare a tinerilor țărani muncitori.

In cuvîntul său tovarășul Ene Vasile a 
arătat că aceste lipsuri se datoresc faptului 
că membrii biroului comitetului raional au 
muncit birocratic, n-au controlat pe teren pe 
baza rezultatelor obținute, munca activiștilor 
în această direcție.

Tovarășul Jianu Stan a arătat de asemeni 
că vechiul'comitet raional n-a dat atenția cu
venită unei probleme de o asemenea impor
tanță cum este ascuțirea luptei de clasă la 
sate.

Deși s-au discutat unele aspecte ale activi
tății organizațiilor U.T.M. de la sate, confe
rința raională n-a fost la înălțime din acest 
punct de vedere, deoarece problemele produc
ției agricole n-au fost analizate în mod te
meinic, multe discuții fiind sărace în conți
nut.

De asemenea unii delegați n-au adus o cri
tică destul de aspră comitetului raional pen
tru lipsurile serioase manifestate în domeniul 
agriculturii, pentru faptul că n-a dat cea mai 
mare atenție ridicării producției de cereale, 
legume și plante industriale la hectar, pentru 
faptul că a neglijat sarcinile trasate de ple
nara a X-a a C.C. al U.T.M. cu privire la în
tărirea politică și organizatorică a organiza
țiilor de bază U.T.M. sătești.

Discuțiile purtate au fost slabe din punct de 
vedere al conținutului, deoarece n-au analizat 
în adîncime felul cum se ocupă organizațiile 
de bază U.T.M. de antrenarea tinerilor la apli
carea metodelor agrotehnice și zootehnice îna
intate, n-au analizat felul cum este stimulată 
dezvoltarea inițiativei tinerilor muncitori de 
pe ogoare etc. Un exemplu clar despre carac
terul formal al discuțiilor îl poate constitui 
faptul că mai mulți delegați au vorbit despre 
probleme mărunte cum ar ti de pildă aceea a 
bufetului organizat la o reuniune în loc să vor
bească despre asemenea chestiuni importante 
cum sînt pregătirile pentru muncile agricole 
de primăvară, creșterea și îngrijirea anima
lelor etc.

Caracterul formal al discuțiilor a ieșit în 
evidență și mai bine atunci cînd s-au făcut 
propunerile pentru noul comitet și pentru de
legații la conferința regională. Discuțiile pur
tate. în loc să analizeze felul cum se achită 
tovarășii respectivi de sarcinile lor, felul cum 
știu să educe tineretul și să îndrume în 
muncă organizațiile U.T.M., s-au mulțumit să 
facă fel de fel de aprecieri stereotipe asupra 
caracterului diferiților candidați.

Faptul că discuțiile au decurs în mod ne
satisfăcător și că în general conferința nu 
și-a atins în mod suficient scopul, se datorește 
în cea mei mare măsură pregătirii lipsite de 
temeinicie a conferinței. Acest lucru îl dove
dește mai bine decît orice felul cum a fost 
întocmită darea de seamă. Partea care trata 
problemele agriculturii ca și celelalte părți 
ale dării de seamă de altfel, au un caracter 
mai mult informativ și nu analitic. Nu e 
de mirare că darea de seamă fiind săracă, 
neanalizînd în mod critic lipsurile din munca 
de la sate, fiind lipsită de soluții caracteris
tice pentru îmbunătățirea muncii, a influen
țat asupra felului cum au decurs discuțiile.

Noul comitet raional, învățînd din lipsurile 
ieșite la iveală cu ocazia conferinței, trebuie 
să dea cea mai mare atenție muncii organi
zațiilor U.T.M. de ia sate și măririi produc
ției agricole la hectar, trebuie să se oriente
ze cu pricepere în această direcție, să în- 
drumeze concret și calificat organizațiile de 
bază sătești. De aceste lipsuri trebuie să țină 
seama și comitetul regional în pregătirea și 
organizarea celorlalte conferințe raionale.

B. DUMITRESCU
Corespondentul „Scînteii tineretului'" 

pentru regiunea Bacău

trec în Fortskill — un oraș ca multe altele 
în S.U.A. — scenariștii A. Iacobson și N. Fili
monov, regizorul A. Room au reliefat cu iscu
sință fapte, oameni, situații care izbutesc să 
redea realitatea americană contemporană în 
toată complexitatea ei.

Se remarcă în chip deosebit felul în care este 
înfățișată în film generația tînără, pe care o 
privește în chipul cel mai direct complotul îm
potriva păcii pus la cale de marii „șacali". 
Folosindu-se de contrastele pe care viața în
săși le oferă, creatorii filmului au zugrăvit cu 
pricepere artistică două tipuri reprezentative 
pentru tineretul american. In timp ce 
Allan își pune toate forțele în slujba apă
rării păcii, Harry celălalt fiu al chimistului 
reprezintă acea parte a tineretului ame
rican care se află astăzi sub influența ideo
logiei reacționare. Filmul demască in chip ne
cruțător — ca și în cazul businesmenilor — 
tocmai izvorul care a dat naștere manifestări
lor huliganice ale lui Harry. Tînărul Harry 
primește sfaturi și acționează după sugestiile 
date de Schneider fost ofițer SS, fost candidat 
al spînzurătorilor din Nurenberg și actual co
laborator al profesorului Steel. „Spiritul a- 
rian", „psihologia comandantului” și alte 
„teorii" similare debitate de Schneider îl ho
tărăsc pe Harry să ia parte la scandalul de la 
miting, să se manifeste ca un huligan și în- 
sfîrșit să fure tatălui său cheile laboratorului 
reclamate de Schneider. Sfîrșitul tragic al lui 
Harry, care cade victimă „pulberii argintii”, 
pus în contrast cu victoria pe care o cîștigă 
Allan și ceilalți luptători pentru pace, este 
profund semnificativ : de partea lui AHan și a 
partizanilor păcii este viața și viitorul, în 
vreme ce de partea celor asemeni lui Harry 
este pieirea.

Caractere bine conturate, tipice .pentru reali
tatea americană contemporană, prezintă filmul 
și în personajele Steel. Bruce. Mac Kennedy 
șfa.

Interesant înfățișat este reprezentantul „ști
inței". Profesorul Steel este un om pe care, 
dacă l-am judeca după profesia lui (sa
vant chimist), am putea crede că trăiește în 
lumea abstractă a formulelor științifice. Aceas
ta ar înclina pe unii să scuze activitatea cri
minală a savantului prin totala lui rupere de 
realitate. Creatorii filmului — și aici apare me
ritul deosebit al regizorului A. Room și al ac
torului N. Bolduman — demonstrează însă că 
oamenii de teapa lui Steel au sub .picioare te
renul foarte concret al afacerilor. El se toc
mește serios cu marii Industriași căutînd să 
obțină cît mai mult înainte de a le livra în
grozitoarele produse ale cercetărilor sale fiind

Studiem cu pasiune istoria
Cercurile științifice studențești formează 

studenților deprinderea pentru munca științi
fică. Activitatea în cadrul cercurilor științi
fice le dă acestora posibilitatea să-și adîn- 
ceașcă cunoștințele căpătate la orele decursuri 
și seminarii, obișnuindu-i cu munca în colec- 
tiv. Activînd în cadrul cercului științific, stu
dentul își dezvoltă spiritul de inițiativă și 
capacitatea de a învinge greutățile, capătă 
mai multă încredere în forțele proprii.

La facultatea de istorie de la Universitatea 
„Victor Babeș" din Cluj, creșterea interesului 
studenților pentru munca științifică se dato
rește în mare parte și măsurilor luate de de
canat și de organizația de bază U.T.M. pen
tru stimularea muncii studenților în acest do
meniu de activitate.

Cei peste 60 membri ai cercului științific 
de istorie „Nicolae Bălcescu" muncesc cu în
suflețire pentru lămurirea unor probleme in
teresante din istoria patriei. Colectivul cate
drei de specialitate a dat cercului științific un 
important sprijin în alcătuirea planului de 
muncă și în îndeplinirea acestuia.

De exemplu tovarășul lector Adrian Pațica 
care participă în mod regulat la ședințele 
cercului științific. îndrumă și coordonează 
permanent munca membrilor cercului științi
fic. In același timp, tovarășul decan al Facul
tății de istorie, tovarășul conferențiar univer
sitar Mihail Macrea și o serie de tovarăși a- 
sistenți printre care Alexandru Husar. Nicolae 
Gostarg și alții dau un ajutor prețios mem
brilor cercului în întocmirea referatelor și în 
organizarea excursiilor cu caracter științific

Printre referatele expuse în ședințele cercului 
la un înalt nivel științific se numără și refe
ratul tovarășului Constantin Enea. intitulat 
„Lupta P.C.R. împotriva fascizării țări și a 
pregătirii războiului antisovietic în perioada 
anilor 1929-1941“, care a analizat în mod a- 
mănunțit. pe bază de documente și fapte is-

E i I
Astăzi, în anii regimului democrat-popular, 

pe întreg cuprinsul Regiunii Autonome Ma
ghiare funcționează sute de cursuri de alfa
betizare.

Muncitori, țărani muncitori, tineri și virst- 
nici învață să scrie șt să citească :n limba 
maternă. Numai în orașul Tg. Mureș in cele 
41 cursuri de alfabetizare sint cuprinș peste 
360 dintre ultimii neștiutori de carte. Aproa
pe 150 de învățători ș: profesori dintre care 
mulți utemiști ajută pt analfabeți să învețe 
carte în limba maternă.

Despre cîțiva din acești „școlari*- vorbesc 
însemnările de mai jos.

UN „ȘCOLAR" OBIȘNUIT

Era intr-o seară tihnită de iarnă. In sala 
încălzită a școlii, baci Cozoc Ion deslușea 
cu răbdare și îndârjire sloveie r.eg'e ale 
cărții.

...învățătoarea Moga Maria, deși e încă 
tînără, utemistă, are multa experiență. Dar 
de cînd învață pe cei trecuți de virsta șco
lară știința de carte, cam de vreo 4 ani, 
nu i s-a mai întîmplat să izbutească atît 
de repede in această anevoioasă îndeletnicire, 
așa cum a izbutit cu Cozoc baci.

— Da grăbit mai ești — îi spunea ea cînd 
Cozoc Ion nevrind să știe de program o zo
rea să-i tălmăcească semnele scrisului în a- 
becedarul pentru adulți, nou șl curat.

— Grăbit tare ! Vreau să ajung din țurmă 
ceea ce am pierdut cînd era timpul.

Cozoc baci, un „școlar" bun harnic la în
vățătură și conștiincios in meserie, e ajutor 
de z’dar și lucrează la șantierul nr. 1 al în
treprinderii regionale de construcții Tg. Mu
reș.

Iată cura am început să învăț carte — 
povesti Cozoc baci. Sînt de priit păr
țile Reghinului. Acolo am o ’fesuiță, 
nevastă și copii. Fetița mea Agnet;Btre 8 
ani și e în clasa I-a elementară. E mai 
mare. Ei. și iacă am primi’ intr-o Jnă zi 
o carte de la nevastă. Stai să ți-o viat; și 
scoțînd de la piept un teanc de hirtiicăută 
prin ele cîteva și luă o scrisoare pe care 
mi-o dădu s-o citesc.

— Uite aici, și-mi arătă un colț al scri
sorii pe care erau mîzgălite niște litere ne
regulate.

„Tată dragă eu merg la școală..-" descifrai. 
Vezi dară, copila asta. începe a iua înaintea

un partizan înfocat al „teoriilor" malthusiene 
după care oamenii, pentru a putea trăi bine, 
trebuie să extermine alți oameni. Dezvăluind 
putreziciunea sufletească, josnicia morală care 
se ascund în spatele titlului de savant, filmul 
atrage atenția că avem în față un criminal pe
riculos și nu un om de știință.

Reliefarea trăsăturilor de caracter ale per
sonajului Mac Kennedy, ofițer afacerist și 
gangster odios, constituie un succes de sea
mă al cunoscutului actor sovietic R. Pliatt 
(care ne-a vizitat țara cu prilejul turneului 
Teatrului „Mossoviet"). Mac Kennedy, trimis 
al Pentagonului și al trustului răsăritean este 
de fapt un pungaș și un criminal ordinar tn- 
vesmîntat in haine militare. înalt, uscățiv, cu 
fața puhavă, ei are figura unei păsări răpitoa
re. Comportarea sa în desfășurarea filmului nu 
dezminte nici un moment această mască creată 
de interpret. Ajutat de Schneider și de Joe 
Twist un gangster cunosout în oraș, Kennedy 
pune la cale cu un respingător sînge rece tri
miterea lui Steel pe „lumea cealaltă". Cu mul
tă iscusință au reușit creatorii filmului să a- 
rate că Mac Kennedy este un monstru, un 
adevărat produs al modului de viață ameri
can.

In sfîrșit, al treilea pion care formează triun
ghiul morții în film, este Upton Bruce. Voinic, 
bine hrănit. Bruce are adînc săpate pe 
fizionomie trăsăturile pe care le formează 
războiul necruțător dus la bursă, legile de 
junglă ale lumii capitaliste. Deși poartă o ex
presie de bunăvoință, Upton Bruce manifestă 
perfidie și cinism El ii face rost foarte repede 
lui Steel de materialul uman necesar experien
ței. Odată obținut materialul, pe fața lui apare 
un rînjet de satisfacție. Felul în care interpre
tează rolul, artistul A. Belocurov sugerează 
limpede că aceasta este o satisfacție proprie 
fiarelor care au prins în ghiare prada.

Autorii filmului au dezvăluit cu aceeași pri
cepere artistică natura socială-psihologică a 
celorlalte personaje negative. Fiecare dintre ei 
reprezintă o instituție, un domeniu al vieții 
din America de azi ; „știința", armata, bise
rica, Ku-Klux-Klanul, poliția federală — toate 
aceste atribute ale modului de viață american 
— apar în film prin intermediul unor persona
je vii, care întrunesc esența socială a catego
riei respective.

Trebuie subliniat în mod leosebit felul în 
care filmul înfățișează legătura strînsă de in
terese dintre toți acești reprezentanți ai insti
tuțiilor de stat americane, între acțiunile lor 
criminale și marea finanță, prezentă în film 
prin persoana businesmenului Bruce. Toate

Din viaja șfiinfifică studențească 
—•—

lorice, poziția de luptă a P.C.R. împotriva ac
țiunilor guvernelor reacționare din Romînia 
burghezo-moșierească în perioada anilor 1929- 
1941. Coreferatul tovarășului Pop Francisc a 
completat și a scos în relief diferite aspecte 
ale luptei duse de P.C.R. împotriva fascizării 

’țării șj a pregătirii războiului împotriva Uniu
nii Sovietice.

In referatul „Problema agrară în 1848 în 
Țara Romînească" studentul Iancu Octavian 
a expus aspectele concrete ale luptei țăranilor 
liberi și în special a celor iobagi, dornici de 
pămînt și o viață mai bună.

Deosebit de interesant a fost și referatul 
„Reformele cu caracter social în Principate, 
oglindite în Regulamentul Organic", susținut 
de către tovarășul Gheorghe Cenan.

La discuțiile purtate de către studenți pe 
marginea referatelor participă un însemnat 
număr dintre membrii cercului științific. Sînt 
de remarcat în această privință studenții Au
relia Gîrbovan. Petru Mitroi. losif Colcer. 
loan Costan. Gheorghe Pădureț și alții.

Buna desfășurare a muncii in cercul știin
țific depinde și de felul cum frecventează stu
denții ședințele cercului. Membri: care absen
tau regulat de La ședințele cercului au fost 
excluși din el.

In mobilizarea studenților la ședințele cercu
lui științific a contribuit mult tovarășul losif 
Colcu. responsabilul științific din biroul U.T.M, 
al facultății. El a sprijinit colectivul de con
ducere al cercului și a ținut o strînsă legătură 
cu responsabilul științific din comitetul orga
nizației de bază U.T.M. al Universității.

Membri: cercului nostru au știu: să aplice 
in mod creator Învățămintele trase de pe 
urma conferinței cercurilor științifice de la 
Universitatea ..V. Babeș" — conferință care 
a avut loc anul trecut.

----------------------- e-----------------------

nvață c
tată-si. A trebuit să mă rog de un fecior din 
echipa mea. unde lucrez. sa-*ni citească car
tea. Ma mare rușined că nu am putu: sa-: 
scriu eu fetiței. A trebu" să rog tot oe altui.

Atunci tn-am tot gînd’t cîte-a z-le: o via
tă întreagă n-am putut să Învăț carie. Cînd 
eram și eu copil mergeam cu vitele din sa: 
Ia păscut C3 să ciștig ceva de a e mincăril 
pentru casă Apoi au venit nevoite mai mari. 
Am crescut și nu mi-a ars o? jcoa’ă Gindu- 
rile mi s-au dus de la carte. Uite acum mă 
tot ajută învățătoarea ast-. ‘înâră Mai zilele 
trecute am scris o carte cu mina mea cu 
mina asta bătătorită oare acum s-a ob șnuit 
cu creionul.

Z1DARIȚA
Cu ani în urmă, în timpul regimului bur- 

ghezo-moșieresc viața tinere Racz Ema nu 
s-a deosebit cu nimic de viața de toate zilele 
a nomazilor maghiari. Lipsurile și nevoile 
i-au îndemnat familia, ani și ani să por
nească la drum, să colinde din sat in sat, din 
oraș in oraș, pentru a căuta de lucru, pentru 
a găsi un ioc mai bun de viață.

Dar n-au găsit. Și nici nu puteau să gă
sească în vremea aceia un loc de viața feri
cit. Și astfel bunicii și părinții ei au dus cu 
toții întotdeauna aceeași viață grea și amară 
de nomazi.

Erau și e. așa cum scria poetul muncitor 
Th. Neculuță :

„Sub bolta veșnicului cer
In cortul plin de chin și fum 
Bătuți de vînt, bătuți de ploi, 
Batjocoriți, flămînzî și goi, 
In foc dă soare, în foc de ger, 
Nemîngîiați, sărmanii pier. 
Uitați pe drum".

A venit însă vremea visată cînd viața pen
tru familia lui Racz Em.a a început o cale 
nouă. Regimul de democrație populară i-a 
deschis drum spre această viață plină de 
bucurii.

Guvernul a împroprietărit familia, i-a dat 
pămînt Familia Racz a pus astfel capăt o- 
dată pentru totdeauna vieții de nomazi.
—.Și cum fiecare tînăr din țara noastră își 

făurește astăzi visurile cele mai îndrăznețe 
fiind sigur că ele pot fi înfăptuite, tot așa 
Ema Racz nomada de ieri și-a făurit un vis : 
acela de a deveni zidăriță calificată. A ve
nit la Tg Mureș și s-a angajat ca ajutor de

O scenă din film
firele complotului urzit împotriva păcii, a vie
ții pașnice a oamenilor simpli și cinstiți por
nesc de acolo, de la marea finanță — aver
tizează filmul.

In contrast izbitor cu personajele negative, 
apar eroii pozitivi ai filmului. Dacă Bruce, 
Steel, Mac Kennedy și Schneider trezesc pe 
bună dreptate în spectatori un sentiment de 
ură și total dispreț, mobiiizîndu-le vigilența 
față de uneltitorn unui nou război, — apoi 
Allan, doctorul Armstrong, negresa Mary și 
curajosul ei fiu Ben, stîrnesc simpatia pentru 
gîndurile, sentimentele și acțiunile lor cin
stite. profund umane pe care Ie puri în slujiră 
păcii, a fericirii oamenilor. Admirația spec
tatorilor, participarea lor la lupta și zbuciumul 
sufletesc al’ acestor personaje este foarte pu
ternică mai ales pentru că acești oameni își 
păstrează probitatea morală, luptînd pentru 
idealurile lor juste în condițiile deosebit de 
grele ale fascizării vieții S.U.A.

Realismul cu care a fost redat tabloul vieții 
americane contemporane reprezintă un me
rit de seamă al creatorilor filmului. Se impu
ne a fi remarcată în această privință arta o- 
peratorului Eduard Tisse, care a realizat o reu
șită caracterizare a situațiile , a locurilor și 
mai ales a oamenilor folosind ingenios variate 
unghiuri de filmare, mișcarea obiectivului ci
nematografic și valorificînd în chip deosebit 
culoarea pentru sublinierea ideilor filmului. 
Tonurile închise, sumbre, în care domină cu
lori reci (verde, albastru) apar întotdeauna 
cînd în scenă sînt personajele negative, la«

Excursiile cu oaracter științific organizate în 
castelul Hunyazilor din Hunedoara, castrul 
roman de la Alba Iulia, cetățile dacice de la 
Costești și Grădiștea Muncelului, au contri
buit mult la lărgirea orizontului de cunoș
tințe istorice ale studenților și la cunoașterea 
mai amănunțită a vieții materiale și spiri
tuale a locuitorilor străvechi din aceste ținu
turi.

Excursia de Ia Alba Iulia, făcută în incinta 
cetății, unde au fost aruncați în lanțuri și 
închiși eroii marei răscoale țărănești de la 
1784 Horia, Cloșca și Crișan, a stirnit in ini
mile studenților o puternică ură împotriva 
imperiului habsburgic și a grofilor unguri și 
moșierilor romînl. Pentru a cunoaște mai bine 
istoria orașului Cluj, studenții au făcut o se
rie de excursii la monumentele istorice, muzee 
și arhive. In urma acestor excursii ei s-au 
dovedit a fi mai activi la discuțiile purtate pe 
marginea cunoașterii și studierii istoriei ora
șului nostru.

Dintre articolele scrise la gazeta de perete 
a cercului științific, multe au oglindit felul 
cum a decurs organizarea excursiilor cu ca- 
racter științific. Articolele înfățișează felul 
cum știu studenții să învețe din aceste 
excursii, lată de pildă cîteva titluri ale arti
colelor publicate de către gazeta de perete în 
legătură cu această problemă' ..Istoria Cluju
lui medieval" de Borbat Carol, „Meseriile din 
secolul XVI în orașul Cluj" de Chifor Ioan 
și altele.

Sub îndrumarea organizației de partid, cu 
sprijinul organizației U.T.M. și a cadrelor di
dactice. cercul științific de istorie „Nicolae 
Bălcescu" va continua și pe viitor să dezvolte 
o activitate rodnică și creatoare.

IOAN BABICI
student Ia Facultatea de Istorie 

a Universității „Victor Babeș” din Cluj

arte
z.dar la șantierul nr. I al întreprinderii re
gionale de construcții.

T ea te au mers liniștit pînă intr-o bună z', 
cînd a începu: școala de calificare și Racz 
nu s-a putut duce. A plins de ciudă a bles- 
:ema: pe cei care i-au făcut în trecut viața 
amară de n-a putut invăța carte. Dar aceas
ta nu i-a ajutat.

— Nu poți sa înveți fără să ști carte — 
:-a spus ing nerui, șeful școlii de calificare, 
învață carte în primui rînd. și apoi vei urma 
și școala de calificare

Nu îi prea venea insă să învețe.
..La douăzeci și cinci de ani ș; ceva să în

văț carie?" — și-a zis. S-a tot gindit și 
răsgindit ce să facă, pînă cînd într-o seară 
și-a luat inima in dinți și indirjită s-a dus 
ia cursul de alfabetizare. A chemat-o pe în
vățătoarea Zongor Rozal'a deoparte și a în
trebat-o.

— In cît timp pot să învăț carte?
S-a uitat învățătoarea la ea a măsurat-o 

de sus pînă jos și i-a spus .
— Depinde de tine. In câteva luni 6-au 

mai mult.
— Bine, de marți viu le școală.
Și s-a pus de atunci Racz Ema pe muncă. 

Cit e seara de lungă, mai întotdeauna o vezi 
cu cartea în mină, buchisind slovele abece
darului pentru adulți în limba maghiară.

ȘCOALA DE PE ȘANTIER
Sînt la șantierul rir. I al întreprinderii re

gionale de construcții din Tg Mureș, cam 
vreo zece, — cincisprezece muncitori și mun
citoare, tineri și vîrstnici, care urmează a- 
cum cu regularitate cursurile de alfabetizare 
în limba maghiară, limba lor maternă Prin
tre aceștia sint și baci Cozoc Ion, Racz Ema, 
Gyu’ai Ana, Szabo Ana, Boer Augustin și 
încă alții. Printre ei este și Demeter Karol. 
Și viața tuturor are o trăsătură comună : toți 
la virsta școlii n-au putut să învețe a scrie 
și citi.

De cînd urmează școala au trecut mai mul
te luni Pe prima filă a cărții. Demeter Ka
rol are notate cu litere mari, neregulate, cî
teva cuvinte pe care mi Ie-a spus și mie cînd 
l-am întrebat de școală :

„Cine știe carte are patru ochi"
AL P1NTEA 

corespondentul „Scînteii tineretului” 
pentru Regiunea Autonomă Maghiară

boratoarele morții și procesiunile sinistre ale 
Ku-Klux-Klanului. Dimpotrivă, atunci cînd pe 
ecran apar eroii pozitivi, culorile calde, lu
mina clară, curată invadează imaginea.

Folosind marea forță de asociație a monta
jului cinematografic, regizorul A. Room a orga
nizat episoadele într-o ordine capabilă să re
liefeze mai deplin semnificația, sensul adînc 
al evenimentelor istorisite. Așa de pilda, ten
siunea dramatică a acțiunii, izvorînd din în
săși ciocnirea forțelor sociale care se înfruntă 
în film, devine mat pregnantă prlntr-o înlăn
țuire dinamică a imaginilor în montajul ge
neral ; caracterul captivant al filmului se naște 
tocmai datorită amplificării efectelor dramati
ce prin organizarea iscusită a episoadelor.

In întregul său. filmul reprezintă o nouă iz- 
bîndă a cineaștilor sovietici, care au creat o 
operă de artă combativă, plină de autenticita
te și dramatism. Cu înaltă măiestrie realistă, 
străbătut de un puternic patos demascator, 
filmul demonstrează artistic că ațîțătorii la 
război pot fi împiedicați să-și pună în apli
care intențiile criminale de exterminare în 
masă a omenirii, dacă oamenii simpli și cin
stiți, iubitori de pace se vor uni, și vor acțio
na cu hotărîre și intransigență.

Operă cinematografică remarcabilă, filmul 
„Pulberea argintie” demască necruțător, tri- 
mițîrid în aceiași timp un sever avertisment 
„șacalilor" care pun la cale pieirea oamenilor

AL BOIANGIU

Cn prnejuî 
„Săpfămînii culturii maghiare"

Joi dimineața au sosit în Capitală, ca In
vitați ai Ministerului Culturii și ai Institutu
lui Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, Janosi Ferenc, prim locțiitor al Mi
nistrului Culturii din R. P. Ungară, Tardos 
Andras, director general al Studioului ma
ghiar de filme documentare și jurnale de ac
tualități. Maklari Zoltan. artist emerit al 
R.P. Ungare, laureat al Premiului Kossuth, 
și Sos Frigyes, director al întreprinderii pen
tru difuzarea filmelor din R.P. Ungară, care 
vor participa la desfășurarea în București a 
„Săptămînii culturii maghiare".

La sosirea în Gara de Nord, oaspeții au 
fost întâmpinați de Pavel Țugui, locțiitor al 
ministrului Culturii, M. Novicov, director ge
neral adjunct in Ministerul Culturii, Stefan 
Enciu. secretar al institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, și alții.

La sosire a fost de față L. Pataki, ministrul 
R.P. Ungare la București. .

In cadrul „Săptămînii culturii maghiare", 
Institutul Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea a organizat în str. Constantin 
Milie nr. 9 o expoziție de timbre maghiare. 
De asemenea. în holul Institutului de Științe 
Economice și Planificare „V. I. Lenin" a fost 
deschisă o expoziție in care sînt înfățișate 
aspecte din viața și munca poporului maghiar.

(Agerpres)
-----•------

Informații
Miercuri seara au plecat din Capitală. în- 

dreptindu-se spre Praga. regizorul Sică 
Alexandrescu, maestru emerit al artei din 
R.P.R.. și actorul Traian Ghițescu, directo
rul Teatrului Național din Iași, care. în ca
drul schimburilor culturale dintre țara noas
tră și R. Cehoslovacă, vor face o vizită in 
R. Cehoslovacă.

♦
Duminică. 11 aprilie 1954, ora 10 dimineața, 

în sala Muzeului „Lupta Revoluționară a 
Poporului”, din str. Biserica Amzei nr. 5—7. 
va avea loc o adunare publică organizată eu 
prilejul zilei de 11 aprilie Ziua Internaț.o- 
::a!ă a Foștilor Deținuți și Internați Politici 
Antifasciști.

♦
Miercuri ia amiază au sosit în Capitală, ia 

invitația Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea. Hans Glessing, se
cretar al Asociației Norvegia — Țările de de
mocrație populară, și Olaf Dalgard, direcio- 
ru! Școlii de teatru din Oslo, care vor face 
o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de reprezentanți ai insti
tutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea. (Agerpres)

Știri sportive
• In localitatea Sczeczin s-a disputat ia 

7 aprilie întîlnirea prietenească de .upte cla
sice dintre echipa selecționată a R.P.R. și 
reprezentativa secundă a R. P Polone. Din 
nou, sportivii rotnini au arătat o bună pre
gătire tehnică, prilejuind întîlniri deosebit de 
spectaculoase. întîlnirea a fost cîștigată de 
echipa selecționată a R.P.R. cu scorul de 
6—2. Cele șase victorii ale echipei romine 
au fost realizate de A. Ruzsi, D. Pîrvulescu, 
Fr. Elorvat, V. Onoiu, L. Bujor și A- Șuii. 
Luptătorii polonezi Kuczinski și Dubicki au 
cîștigat întîlniriie cu Sincyiai și respectiv 
V. Popovici.

După Cum se știe, în prima înțîlnire dispu
tată duminică la Stalinogrod, echipa R.P.R. 
a întrecut cu scorul de 5—3 prima echipă a 
R. P. Polone.

9 La sfîrșitul acestei săptămîni, activita
tea competițională la fotbal va fi deosebit de 
bogată în Capitală.

Sîrnbătă, pe stadionul „Dinamo" se va dis
puta , cu începere de la ora 16,30, întîlnirea 
din cadrul categoriei B. dintre echipele Me- 
talul-București și Constructorul-Craiova. In 
deschidere, la ora 14,30, va avea loc meciul 
din cadrul campionatului republican de ju
niori între echipele Metalul-București și 
C.C.A.

Duminică după amiază, la ora 16,30, se vor 
întrece pe stadionul „Dinamo” echipele de 
categoria A. Dinanto-București și Dinamo- 
Orașul Staljn. La aceeași oră pe stadionul Ciu
lești se va disputa meciul dintre Locomotiva 
Grivița Roșie și Metalul Cîmpia Turzii. In 
deschidere va avea loc întîlnirea din cadrul 
campionatului republican de juniori dintre e- 
chipele Locomotiva București-Dinamo I. Du
minică dimineața, la ora 10,45, pe terenul Di- 
namo-Obor se va disputa meciul dintre echi
pele Dinamo 6—Locomotiva Cluj, contînd pen
tru campionatul categoriei B. In deschidere, 
la ora 9, se vor întrece Voința București — 
Dinamo Orașul Stalin (campionatul republi
can de juniori)

9 In țară, întîlniriie pentru campionatul ca
tegoriei A se vor disputa după următorul 
program : Hunedoara : Metalul—C.C.A. ; Ti
mișoara : Locomotiva—Știința Cluj ; Arad : 
Flamura Roșie—Locomotiva Tg. Mureș ; Pe
troșani : Minerul—Știința Timișoara ; Oradea: 
Progresul—Flacăra Ploești.

9 De trei zile se desfășoară la Moscova 
întrecerile pentru carapiojiatui unionai de 
box. Titlul de campion unional este dispu
tat de aproape 320 de boxeri din R.S.F.S. 
Rusă, Ucraina, Bielorusia, Georgia, Estonia, 
Kazahstan și din alte republici unionale.

O comportare foarte bună au tinerii bo
xeri. La 5 aprilie, muncitorul din Erevan, 
C. Djenarian, în vîrstă de 22 de ani a învins 
pe campionul unional la categoria mijlocie, 
Boris Tișin. Djenarian practică boxul de 2 
ani. Meciul cu Tișin a fost cel de al 36-lea 
susținut pînă acum.

9 Jocurile pe echipe pentru cupa „Corbii- 
ion" și „Swaythling’ din cadrul campiona
telor mondiale de tenis de masă au conti
nuat aseară în sala Wembley din Londra. 
Cel mai interesant joc din cadrul competiției 
femenine a avut loc între echipele repre
zenta.ive ale R.P.R. și R.P Ungare. După 
o luptă dîrză, victoria a fost cucerită de e- 
chipa R P. Ungare cu scorul de 3—2,

Rezultatele tehnice înregistrate au fost ur
mătoarele: Gizi Farkas (RPU) — A. Rozeanu 
(RPR) 0-2; Eva Koczian (RPU) - Ella Zel
ler (RPR) 2—1; Simone, Koczian (RPU) — 
Rozeanu, Zeller (RPR) 0—2; Eva Koczian 
(RVU) - A Rozeanu (RPR) 2—0; Gizi Far
kas (RPU) - Ella Zeller (RPR) 2-1.

In competiția pentru cupa „Swaythling", 
echipa de băieți a R.P.R. a învins echipa Sco
ției cu 5-0 și echipa Indiei cu 5-4, pierzînd cu 
scorul de 0—5 meciul cu echipe Japoniei. Alte 
rezultate mai interesante în competiția rezer
vată echipelor masculine au fost: Japonia— 
R. P. Ungară 5—2; Anglia—Franța 5—3; R. 
Cehoslovacă—Iugoslavia 5—3.

(Agerpres)
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hCalea spre rezolvarea problemelor vitale I Pentru interzicerea armei atomice!
— Un articol de Frederic Jolîot Curie —

BERLIN 8 (Ager.pres).—A.D.N. transmite i 
Congresul al, IV-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania a adaptat un document
program intitulat „Calea spre rezolvarea pro
blemelor vitale ale națiunii germane”. In acest 
document sînt expuse principiile luptei clasei 
muncitoare germane, a țăranilor muncitori, 
a intelectualilor și â - tuturor germanilor iu
bitori de pace pentru rezolvarea problemelor 
vitale ale națiunii germane.

Poporul german, se spune în acest document, 
se află în fața celei mai importante hotărîri 
din istoria lui contemporană. El nu se poate 
eschiva de la această hotărîre. El trebuie să 
aleagă : ori subordonare față de Statele Unite 
ale Americii și război, ori independența Ger
maniei și pace.

In Germania stau față în față două lagăre. 
Unul este lagărul forțelor păcii, celălalt al 
forțelor războiului.

Partidul Socialist . Unit din Germania, care 
a luat ființă în timpul unei zguduitoare cala
mități naționale, în organele conducătoare și 
în rîndurile căruia se află luptători dîrzi îm
potriva militarismului, fascismului și a războ
iului, și care luptă umăr la umăr cu întregul 
popor iubitor de pace pentru o Germanie nouă, 
declară :

Tratatele de la Bonn și Paris barează calea, 
unității Germaniei și deschid cale războiului, 
I:i numele fericirii germanilor, nici una din 
părțilp patriei, noastre nu trebuie să fie atrasă 
.într-o coaliție militară amerioano-engleză'. 
Pentru ca Germania să trăiască în pace este 
necesar să se renunțe Ta tratatul de la. Paris 
privitor la „comunitatea defensivă europeană" 
și la „tratatul general" de la Bonn și trebuie 
să se împiedice .remilitarizareâ Germaniei oc
cidentale. Pentru ca. Germania să devină în 
sfirșit un stat unit, trebuie să se pună capăt 
amestecului- și dominației S.U.A. în Germania 
occidentală, îndreptate spre menținerea scin
dării Germaniei, iar statutul de ocupație tre
buie anulat. Frontul Național al Germaniei 
Democrate, în care s-au unit strîns forțele pa
triotice și democratice, își îndeplinește în acea
stă luptă o misiune istorică.

Uniunea Sovietică a indicat calea spre re
zolvarea pașnică a problemei germane și a 
acordat Republicii Democrate. Germane suve
ranitatea. Suveranitatea P.epublicii Democrate 
Germană indică calea întregii Germanii și în
suflețește toate forțele patriotice din Germania 
(occidentală pentru a intensifica lupta împo
triva tratatelor de la Bonn și Paris. Unifi
carea Germaniei nu poate avea loc decît dacă 
germanii înșiși vor lupta împreună pentru a- 
ceasta. Unificarea Germaniei nu se poate face 
decît pe cale democratică.

De aceea, cea mai înaltă cerință a timpu
rilor noastre continuă să rămînă următoarea :. 
germanii în jurul aceleiași mese 1

In dooumentul-program se arată că pacea 
și securitatea Europei vor fi asigurate prin 
încheierea unui tratat general european cu 
privire Ia securitatea colectivă. Nimeni, se 
spune în document, nu are mai mult interes 
decît germanii să fie încheiat un astfel de 
tratat general european cu privire la securi
tatea colectivă, deoarece încheierea unui ase
menea tratat ar apropia cele două părți ale 
Germaniei și ar asigura neutralitatea Germa
niei din toate punctele de vedere.

In document se subliniază că numai Uniu
nea Sovietică prezintă propuneri concrete în
dreptate spre restabilirea unității și indepen-

Alegerea organelor conducătoare a!e P. S. U. G.
BERLIN 8 (Agerpres), — A.D.N. transmite:
La 7 aprilie a avut loc, sub președinția lui 

Wilhelm Pieck, ședința Comitetului Central 
nou ales al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, în cadrul căreia au fost alese organele 
conducătoare al P.S.U.G.

In Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. au fost 
aleși Friedrich Ebert, Otto Grotewohl, Herman 
Matern, Fred Oelssner, Wilhelm Pieck, Hein.

ale națiunii germane™
Documentul-program 

al Congresului al IV-lea 
al P. S U. G.

denței Germaniei pe o bază democrată și paș
nică, î.n timp ce puterile occidentale și, în pri
mul rînd S.U.A., resping aceste propuneri.

In continuare, în document se erată că în 
prezent, în Republica Democrată Germană 
este instaurată o orînduire cu adevărat demo
cratică, în timp ce în Germania occidentală 
clasele guvernante înnăbușă democrația și 
refac militarismul.

Innăbușirea democrației șl reînvierea mili
tarismului, se spune în document, reprezintă 
două laturi ale .aceleiași acțiuni — pregătirea 
războiului.

Membrilor Partidului Social Democrat din 
Germania, precum și membrilor sindicatelor 
din Germania occidentală li se pune urmă
toarea întrebare : Doresc să lupte pentru asi
gurarea păcii sau vor să devină victime ale 
„comunității defensive europene" și ale răz
boiului american, pregătit în comun de mili- 
tariștii vestgermani și americani ? Noua si
tuație creată după conferința de la Berlin a 
celor patru puteri impune necesitatea unei 
reorientări adevărate a P.S.D.G., a unei orien
tări spre stabilirea unității de acțiune a clasei 
muncitoare.

Trebuie să se întreprindă totul pentru ca 
muncitorii din cele două părți ale Germaniei 
să se unească, deoarece de colaborarea și 
unitatea de acțiune a clasei muncitoare ger
mane depind menținerea păcii și viitorul Ger
maniei.

Blocului militariștilor, înjghebat în Germania 
occidentală sub conducerea partidelor guver
namentale de la Bonn, trebuie să i se opună 
blocul muncitorilor — blocul tuturor socia'- 
democraților, comuniștilor, membrilor sindi
catelor, muncitorilor fără partid și muncito
rilor democrat-creștini.

In capitolul următor al documentului con
gresului, intitulat „Republica Democrată Ger
mană — reazim al luptei pentru o Germanie 
nouă", sînt relevate succesele obținute în in
dustrie și agricultură și sînt indicate sarci
nile în domeniul economiei.

Sub conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania, clasa muncitoare în alianță 
cu țărănimea muncitoare și în colaborare cu 
intelectualitatea a obținut succese considera
bile în înfăptuirea planului cincinal. Noi am 
început construirea bazelor socialismului șl 
vom îndeplini această sarcină istorică.

Partidul Socialist Unit din Germania, se 
spune în continuare în document, luptă pentru 
crearea unei Germanii democrate. Republica 
Democrată Germană, apărînd interesele oame
nilor muncii din Germania occidentală și ale 
întregului popor german, formulează pentru 
Germania occidentală următoarele revendicări: 
reducerea cheltuielilor de ocupație ; încetarea 
plății reparațiilor; lichidarea șomajului și a 
zilei de lucru incomplete prin dezvoltarea co
merțului intergerman și a comerțului exterior 
cu statele lagărului păcii ; reducerea impozi
telor pentru masele largi ale populației și 
majorarea concomitentă a impozitelor asupra 
profiturilor bogătașilor ; încetarea urcării pre
țurilor ; acordarea de pămînt persoanelor stră
mutate și efectuarea unei reforme agrare de
mocrate ; cele 700.000 hectare Me pămînt con

rich Ran, Karl Schirdewan, Willy Stoph, Wal
ter Ulbricht.

Membri supleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. au fost aleși Erich Honecker, 
Bruno Leuschner, Erich Muckenberger, Alfred 
Neumann, Herbert Warnke.

Prim secretar al Comitetului Central a fost 
ales Walter Ulbricht, Secretari ai C.C. au fost 
aleși Erich Muckenberger, Fred Oelssner, Karl 
Schirdewan, Paul Wandel, Gerhard Ziller. 

fiscate de autoritățile occidentale de ocupație 
pentru scopuri militare trebuie restituite ace
lora de la care au fost confiscate ; îmbunătă
țirea asigurărilor sociale ; înfăptuirea deplinei 
egalități în drepturi a femeilor.

Noi proclamăm dreptul germanilor la viața 
liberă care este amenințată de tratatele mi
litariste de la Bonn și Paris.

Noi proclamăm dreptul germanilor Ia pămîn- 
tul lor, la toate bogățiile lui.

Noi procLamăm dreptul germanilor la mun
că, drept pe care milioane de germani nu-1 
au, ca urmare a politicii pro-americane a lu: 
Adenauer.

Noi proclamăm dreptul muncitorilor de a 
participa Ia conducerea economiei și cerem 
să se lichideze legea anti-sindica'.ă „Cu pri
vire la situația muncitorilor în întreprinderi".

Noi proclamăm dreptul la restabilirea li
bertății întrunirilor și a asocierii, a liber
tății cuvîntului și presei, practic lichidată de 
Adenauer.

Noi proclamăm lupta oamenilor muncii 
germani împotriva stoarcerii de profituri de 
miliarde din întreprinderile vest-germane de 
către monopolurile americane și engleze.

Noi proclamăm dreptul la libertatea neîn
grădită a comerțului între Germania răsări
teană și cea occidentală, libertate inexistentă 
acum din cauza politicii iui Adenauer și a 
americanilor.

Noi proclamăm lupta p»ntru înlăturarea 
„cortinei de fier", creată de imperialiști cu 
scopul de a încălca unitatea culturii germane 
și a împiedica întărirea legăturilor între cele 
două părți ale Germaniei în domeniu! științei 
și artei.

In încheierea documentului se spune :
Noi ne sprijinim pe clasa muncitoare ger

mană. ne sprijinim pe țăranii germani. Ne 
sprijinim pe purtătorii culturii germane. Uniți, 
ei vor crea Germania viitorului.

O Germanie în care nu se vor mai încheia 
în ascuns de popor tratate militariste.

O Germanie în care poporul își va rezolva 
singur problemele;

O Germanie în care va exista o orînduire de
mocrată în urma lichidării dominației mono- 
poliștilor — dictatorii vieții economice și po
litice în Germania occidentală.

O Germanie în care nu va exista șomaj și 
a cărei populație va trăi în condiții mai bune;

O Germanie care va fi liberă și puternică' 
deoarece va fi iubitoare de pace și indepen
dentă ;

O Germanie a cărei cultură națională va 
înflori puternic și va fi legată de cultura uma
nistă a tuturor popoarelor;

O Germanie care va trăi în pace și va avea 
drepturi egale cu toate celelalte țări ale Eu
ropei;

O Germanie legată printr-o prietenie strînsă 
cu Uniunea Sovietică și cu lagărul păcii ;

O astfel de Germanie poate exista și ea va 
fi realitatea zilei de mîine.

Muncitori, țărani, învățători, oameni ai știin
ței și artei germane, tineret german, femei și 
mame germane 1

Voi sînteți forța care va croi calea spre 
viitor. In mîinile voastre se află soarta Ger
maniei. Nimic nu se poate împotriva efortu
rilor voastre comune. Dați Germaniei ceea ce 
ti trebuie Germaniei 1

Toate forțele pentru crearea unei Germanii 
unite, iubitoare de pace, democrate și inde
pendente 1

In Comisia centrală a controlului de partid 
ou fost aleși: Hermann Matern. Herta Geffke, 
Max Sens, Ernst Altenkirch, Gfinter Tenner, 
Elly Hempel, Herbert Wittholz, Otto Holz, 
Otto Sepke.

Membri supleanți ai Comisiei centrale a con
trolului de partid au fost aleși: Heinrich Mos
ier, Richard Eyermann, Thomas Mrochen, 
Hermann Fischer și Erich Ament.

PARIS 8 (Agerpres).
Ziarul „L’Humanite Dimanche" publică sub 

semnătura profesorului Frederic Joliot Curie, 
președintele Consiliului Mondial al Păcii, un 
articol în legătură cu cererile privitoare la 
interzicerea armelor atomice și a celorlalte 
arme de exterminare în masă. Aceste cereri 
se fac auzite în multe țări ale lumii în legă
tură cu experimentarea bombei cu hidrogen 
efectuată de S.U.A. în regiunea insulelor 
Bikini (Oceanul Pacific).

Joliot Curie scrie:
„Semnarea neîntîrziată de către state a unei 

convenții sau a unui protocol care să inter
zică folosirea armei atomice, ar putea con
stitui un act asemănător protocolurilor de 
la Geneva, care interzic folosirea gazelor 
toxice, a armei chimice și a armei bacterio
logice. In fața unui pericol atît de grav și 
care ne amenință direct, o acțiune hotărîtă în

Agenția „China nonă"
PEKIN 8 (Agerpres). - CHINA NOUA 

transmite un comentar în legătură cu expo
zeul făcut la 5 aprilie de secretarul de stat 
al S.U.A., John Foster Dulles, în fața Comisiei 
pentru afacerile externe a Camerei Reprezen
tanților a S.U.A asupra așa-numitului „pro
gram de securitate mutuală".

Acuztnd în mod calomnios China că a ,,'n- 
tervehit" în războiul din Indochina, Dulles 
s-a dedat la o manevră periculoasă îndrep
tată spre extinderea războiului din Indochi
na. El a încercat să folosească această me
todă josnică pentru a înșela opinia publică 
mondială, a masca intervenția S.U.A. în răz
boiul din Indochina și a crea un pretext pen
tru ca S.U.A. să-si intensifice intervenția în 
acest război

Faptele dovedesc că Statele Unite sînt a-
---------------------------e-------------------------

O noua provocare a serviciului de spionaj american
MOSCOVA 8 (Agerpres). —
Ziarul „Pravda" publică sub semnătura A. 

B. următoarea notă intitulată „O nouă provo
care a serviciului de spionaj american".

In presa sovietică s-a anunțat nu de mult 
despre samavolnicia serviciului de spionaj a- 
merican din Japonia, ai cărui agenți au vrut, 
prin provocări și amenințări, să silească pe F. 
Kulikov, comandantul unui vas sovietic, care 
fusese reținut de paza maritimă japoneză, să 
renunțe de a se înapoia în patrie și să plece 
în S.U.A. Cînd au văzut că prin amenințări și 
înșelăciune nu-și pot atinge' scopul, agenții 
americani1 au încercat să-l ducă cu forța pe F. 
Kulikov în S.U.A. Dar și aceste încercări au 
eșuat.

S-a aflat că serviciul de spionaj american a 
întreprins o nouă provocare. Cu două luni 
în urmă, în Japonia a „dispărut" I. Rastvorov, 
colaborator al Reprezentanței sovietice în Ja
ponia. Deșj autoritățile sovietice s-au adresat 

■................. —........O

Scurte
• In ultimul timp la Moscova au avut loc 

tratative comerciale între Ministerul comer
țului exterior al U.R.S.S. și o delegație comer
cială ungară. Tratativele s-au încheiat cu suc
ces la 7 aprilie prin semnarea unui protocol 
cu privire la livrările reciproce de mărfuri 
între U.R.S.S. și Republica Populară Ungară 
pe anul 1954.

® La 5 aprilie, delegatul american în echi
pa mixtă nr. 2 de observatori a părăsit ședin
ța echipei încercînd în felul acesta să se sus
tragă răspunderii ce revine părții americane 
pentru încălcarea acordului de armistițiu.

Membrii celor două părți din echipa mixtă 
nr. 2 dl observatori s-.au întrunit la 5 aprilie 
pentruia întocmi un raport privitor la an
cheta «itreprinsă în legătură cu incidentul 
din 3 ■prilie, cînd militari înarmați ai părții 
americane au atacat poliția civilă coreeano- 
chinezi într-un punct situat la est de Pan- 
munjoi*. Acest raport urma să fie înaintat 
comisiei militare de armistițiu.

$ Parlamentul . Luxemburgului a ratificat 
în noaptea de 7 spre 8 aprilie tratatul comu
nității defensive europene. Patru deputați 
au votat împotriva tratatului iar alți doi s-au 
abținut de la vot.

lumea întreagă în scopul înfăptuirii acestei 
prime măsuri poate să aibă ca efect faptul 
că orice refuz va deveni cu neputință. Obli
gația de a nu .folosi arma atomică trebuie să 
fie urmată imediat de instituirea unui sistem 
de control strict.

In perioada studierii și instituirii controlu
lui poate fi folosit mijlocul existent de con
trol la mare distanță, care permite să se con
state dacă se efectuează explozii de bombe 
atomice în scopuri experimentale. Aparate 
puternice pentru detectarea exploziilor la mari 
distanțe au mai funcționat în timpul explo
ziilor care au avut loc în diferite părți ale 
lumii. In ■ general vorbind, un control strict 
este posibil din punct de vedere tehnic. Acest 
control nu cere ca zăcămintele de minereuri 
și instalațiile atomice ale diferitelor țări să 
fie trecute în proprietatea O.N.U.", 

despre intervenția americană in Indochina
celea care intervin activ în războiul din Indo
china.

Ca și în discursul rostit la 29 martie, Dulles 
nu suflă nici un cuvint în expozeul său des
pre restabilirea păcii în Indochina sau despre 
apropiata .conferință de la Geneva. . Mai mult 
încă, el a declarat în mod fățiș că Statele 
Unite trebuie să-și extindă intervenția în a- 
cest război și să facă ca el să continue.

★
SAIGON 8 (Agerpres). —
In cadrul „ajutorului" militar pe care Sta

tele Unite îi acordă corpului expediționar fran
cez din Indochina, ia 7 aprilie, au sosit pe 
un aerodrom din această țară cele 25 de bom
bardiere de tip „B—23" pe care președintele 
Eisenhower le promisese generalului Ely, în 
cursul vizitei acestuia în S.U.A.

în repetate rînduri autorităților americane în 
drept cu cereri de a lua măsuri pentru stabi
lirea locului unde se află L Rastvorov și pen
tru eliberarea lui, acestea din urmă se eschi
vează să dea vreun răspuns. Doar unele ziare 
americane ridică perdeaua ce acoperă această 
„taină". Astfel, ziarul „New York Times" a 
anunțat la 25 martie că Rastvorov se află în 
S.U.A. „într-un refugiu secret" și că „domici
liul lui va fi stabilit ulterior".

Din această știre, apărută în „New York Ti
mes", se văd motivele pentru care autorită
țile americane au tăinuit vreme atît de înde
lungată faptul că I. Rastvorov a fost răpit. 
Acest timp a fost necesar pentru a-l intimida 
pe Rastvorov.

Ziarul anticipează de pe acum finalul acestei 
manevre provocatoare — publicarea în presa 
americană a unor născociri calomnioase ale 
serviciului de spionaj american, prezentate 
drept „depoziții" a'.e lui Rastvorov.

știri
• La 7 aprilie s-a deschis la Moscova cea 

de a 3-a conferință științifică unională ă 
studenților de la facultățile de medicină. La 
conferință participă aproximativ 500 de mem
bri ai asociațiilor științifice studențești crea
te pe lingă institutele d‘n Moscova, Lenin
grad, Kiev, Kazan, Tașkent și din alte orașe 
ale Uniunii Sovietice.

La conferință vor fi ascultate 175 de comu
nicări ale studenților despre lucrările știin
țifice executate de ei în ultimul an sub condu
cerea unor medici cunoscuti.

fl> La 7 aprilie au început la Moscova spec
tacolele grupului de artiști de la „Comedie 
Franțaise" care vizi cază U.R.S.S. la invita
ția Ministerului Culturii al U.R.S.S.

Trupa de la „Comedie Frar^aise" a pre
zentat comedia „Tartuffe" de Moliere.

Spectacolul s-a bucurat de un mare succes.
O După repetatele eșecuri înregistrate de 

tratativele duse între guvernul de la Paris și 
cel de la Bonn, Walter Hallstein, secretarul 
de stat al Ministerului Afacerilor Externe al 
guvernului de la Bonn, a plecat la Paris unde 
va avea noi întrevederi cu privire la Saar.

30 de ani de la apariția 
revistei „Bolșevik”

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS tran# 
mite :

Cu 39 de ani în urmă, Ia începutul lunî! 
aprilie 1924,-a apărut primul număr .al revistei 
„Bolșevik" — în prezent „Comunist" organul 
teoretic și politic al Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist ăl Uniunii Sovietice.

înființarea revistei a fost una din măsur ii 
importante ale Comitetului Central al part:- 
dulul în lupta pentru puritatea teoriei mar- 
xist-leniniste și pentru dezvoltarea ei conti
nuă. Sub conducerea' C.C. al partidului, re- 
vista .a dus o luptă activă împotriva dușma
nilor leninismului, pentru unitatea ideologică 
de. monolit a partidului și pentru ridicarea 
nivelului teoretic al. cadrelor.

Tratînd un număr larg de probleme din 
domeniul teoriei și practicii construirii comu
nismului. politicii interne și externe a Parti
dului comunist-și guvernului sovietic, revista 
acordă un ajutor efectiv activului de partid, 
cadrelor de partid și de stat în ridicarea ni
velului lor ideologico-teoretic, in activitatea 
lor practică.

--- • ——
Poporul sovietic în ajutorul 

poporului irakian
BAGDAD 8 (Agerpres). — TASS transmite:
La 6 aprilie, I. N. lakușin, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al U.R.S.S. în Irak a vizi
tat pe primul ministru al Irakului, Fadhel Dja- 
mali. și i-a transmis expresia compasiunii 
guvernului sovietic în legătură cu nenoroci
rile care au lovit poporul irakian în urma 
inundației provocate de revărsarea rîului Ti
gru. I. N. lakușin i-a comunicat totodată pri
mului ministru al Irakului că societățile „Cru
cea Roșie" și „Semiluna Roșie" din U.R.S.S. 
au hotărît să predea societății „Semiluna Ro
șie" din Irak suma de 120.000 ruble, în ve
derea ajutorării populației sinistrate din Irak.

Primul ministru F. Djamali a rugat să se 
transmită guvernului sovietic și întregului 
popor sovietic adînca mulțumire a guvernului 
și poporului din Irak pentru ajutorul frățesc 
și pentru compasiunea exprimată. El a spus 
că guvernul și poporul din Irak apreciază 
foarte mult nobilul gest al poporului sovietic 
care a venit în ajutorul poporului irakian în 
aceste momente grele pentru acesta din urmă.

Deschiderea Sâotăminii 
filmului maghiar

Sub auspiciile Ministerului Culturii și Insti
tutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, joi seara a avut loc în sala Ca
sei Prieteniei Romîno-Sovietice, deschiderea 
festivă a Săptămînii filmului maghiar.

La festivitate au participat membrii dele
gației din R P. Ungară, oare participă la Săp- 
tămîna culturii maghiare, reprezentanți, ai 
Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor 
Externe, Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culiuraie cu Străinătatea, pârsdnălități ale 
vieții noastre cultiirâle și artistice, oameni ai 
muncii.

Au fost de față membri ăi cdrpului diplo
matic.

Speetâcdlâ
Vineri 9 apr l e 1954

CINEMATOGRAFE : Patria, Elena Pâvei: 
Schubert; Republica, București, Înfrățirea îittre 
popoare : Pulberea argintie ; I, C, Ftllțtu : Bo
ier cu orice preț; Maxim Gorki : Matineu : 
Filme pentru .cei mici; după amiază : Repu
blica Populară Romînă și Marinică ; Lumina : 
Cîntărețul stepelor ; Timpuri Noi : Intîlnirile 
internaționale între fotbaliștii Uniunii Sovietice 
și Austriei, Pionieria nr. 11, Jurnal romînesc 
nr. 12, Jurnal sovietic nr. 8 ; Al. Popov : Pum
nul de fier ; Victoria : Balada Siberiei; Gh. 
Doja : învingătorii ; 8 Martie : Patriotul (seria 
II-ia) ; Vasile Roaltă : Nu-i pace sub măslini ; 
Cultural : Prin India ; Grivița : Petru cel Mare 
(seria Il-a) ; Al. Sahia : Destinul unor femei ; 
C. David ; Brigada Cotovșchi ; Flacăra : Nunta 
cu zestre ; llie Pintilie : Aventurile lui Alioșa 
Ptițîn ; 8 Mai ; Gasa mult visată ; Volga: Co
pilărie fericită. Meciul de fotbal R. P. Ungară 
—Anglia, Pisoiul neascultător; Libertății : Un 
pichet în munți ; N. Bălcescu : Amiralul Na- 
himov ; 1 Mai : Fiica regimentului .

Golful

BarcelonaMADRID

C AR I

In primăvara anului 1931 în sufletul poporu
lui. spaniol înflorise bucuria. Pentru oamenii 
simpli răsăriseră zorii unei vieți libere, așa 
cum năzuiseră generații de-a rîndul. In isto
ria Spaniei se înscrisese o pagină nouă, mi
nunată: proclamarea Republicii. Sînt momente 
peste care trecerea timpului nu poate să aș
tearnă colbul uitării. Un ademenea moment 
este ziua de. 14 aprilie In această zi din anul 
1931 oamenii simpli din Spania au obținut o 
victorie de seamă: monarhia a fost alungată.

Dar cerul Spaniei nu a rămas senin. Nori 
negri, amenințători, s-au adunat purtați de 
vîntul stîrnit din capitalele ia*ciste. La 18 iulie 
1936, fasciștii spanioli conduși de generalul 
Franco au pus la cale o răscoală împotriva 
Republicii. Sforile erau trase din culise de că
tre hitleriști. Trei ani a durai încleștarea. Trei 
ani a curs sîngele celor m u buni fii 
niei în lupta dreaptă pentru libertatea 
rea poporului. Fasciștii au iei:șit în 
urmă să-și instaureze puterea lor în 
dar n-au reușit să îngenunchc minunatul 
por spaniol. Spania suferă, dar luptă.

Viață amară
Spania este situată în peninsula 

răsărit. Spania este despărțită 
ță prin munții Pirinei. La nord și

ai Spă
și onoa- 
cele din
Spania, 

po-

Iberică. La 
de Fran- 

nord-vest 
coasta Spaniei este udată de apele oceanului 
Atlantic iar la sud de cele ale Mediteranei. 
La apus, Spania se învecinează cu Portu
galia.

„Scînteia tineretului"
Pag, 4-a 9 aprilie 1954

Cinci șesimi din pămîntul spaniol constituie 
un platou situat la o altitudine medie de 800 
de metri, înconjurat ca de un brîu de munți 
cu pante line, cu multe văi și cu mari bazine 
interioare. Lipsa de ploaie, clima și relieful 
neprielnic reduc suprafața cultivabiiă. Nu
mai o fășie restrînsă pe coasta Mediteranei 
oferă rod mai bogat truditorilor ogoarelor.

Potrivit datelor oficiale, 65 la sută din popu
lația Spaniei se ocupă cu agricultura. Dar cea 
mai mare parte dintre țărani sînt-lipsiți de pă
mînt. In vreme ce 50.008 latifundiari posedă 
23.200.000 ha, adică 51,5 la sută din suprafața 
cultivabiiă, 1.250.000 țărani săraci posedă 
1.000.000 ha., adică 2,2 la sută din suprafața 
cultivabiiă. Dacă stai și reflectezi puțin asu
pra acestor cifre nu-i greu să constați că o 
parte considerabilă din populația agricolă a 
Spaniei este condamnată la condiții groaznice 
de viață. Dealtfel și ziaristul american Robert 
Fromm care a vizitat Spania a fost nevoit să 
mărturisească că pretutindeni în satele spa
niole a întîlnit semnele mizeriei. „Pe drumu-' 
rile Andaluziei și ale provinciilor estice am 
văzut șiruri interminabile de femei și bărbați 
flămînzi dueîndu-și lucrurile în spate și copiii 
în brațe. Ei se tîrau obosiți prin trecătorii? 
munților în căutare de lucru, pentru care vor 
fi plătiți cu 30—40 cetiți pe zi. iar peste o săp- 
tămînă vor fi aruncați pe drumuri pînă la 
sezonul următor".

Pentru mulți dintre țăranii înfometați marile 
orașe ca Madrid și Barcelona apar ca un fel 
de oaze ale fericirii. Dar acestea nu sînt decît 
iluzii care se risipesc la primul contact cu 
realitatea neîndurătoare. Muncitorii din orașe 
trăiesc într-o mizerie crincenă. Nivelul de trai 
al populației spaniole este unul dintre cele mai 
scăzute din lume. 'Prețurile la produsele ali
mentare s a mărit de 8—10 ori în taport cu 
anul 1936. „Ori care ar fi salariul unui spa
niol el este insuficient pentru întreținerea fa
miliei lui". Afirmația aceasta aparține cores
pondentului din Madrid al binecunoscutului 
ziar reacționar american „New-York Times’*. 
Iar un ziarist englez, Basil Davidson, poves- 
tindu-și impresiile pe care le a adunat în 
cursul unei călătorii în Spania, relata cele ce 
i-au fost spuse de un spaniol „Există două 
Spânii — una care poate s-o ducă pînă la 
sfîrșitul lunii, iar alta care nu poate". David
son adăuga că proporția dintre aceste două 
Spânii este de 1 la 20, Tar „ritmul sărăcirii, 
care a crescut în ultimii ani rn o viteză ame
nințătoare, continuă să crească".

Franchismul a adus poporul spaniol în pra
gul prăpastie!. Viața a devenit un chin greu 
de suportat. Lipsurile de tot felul se împletesc 
cu o cruntă teroare polițienească. Gazeta ofi
cială a partidului franchist „Aribba", fără să 
vrea, a oglindit realitatea Spaniei de astăzi 
cînd într-un articol publicat nu de mult se 
adresa astfel unui tînăr spaniol: „Dacă te vei 
gîndi puțin, vei vedea că moartea nu este chiar 
atît de rea, pentru că acolo, în cer, ea te 
muta într-o altă viață, mai bună, pe care 
o cunoști".

In cele scrise de ziarul lui Franco se află 
sîmbure de adevăr: viața In Spania zilelor 
noastre este atît de chinuitoare îneît oamenii 
nu se pot aștepta la altceva decît în... cer, unde 
conform afirmațiilor ziarului „Aribba", vor 
putea întîlni o altă viață, mai bună.
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Tinerețe ofilită
Tineretul spaniol trăiește In condiții îngrozi

toare. Un tînăr țăran spanioi povestea astfel 
despre viața sa: „Noi, tinerii țărani spanioli, 
sintem supuși unei exploatări monstruoase. 
Noi nu avem posibilitatea să învățăm la școa
lă. Sîntem nevoit,i să muncim cu părinții noștri 
din zori și pînă în noapte, dar cîștigăm nu 
mai mult de 6 pesetas pe zi... O mare parte 
din an noi ne hrănim cu rădăcini și ghinde 
sau întindem mina cerșind Mulți dintre noi 
pleacă la orașe și acolo completează 
șomerilor".

Ce se întîmplă cu tinerii muncitori? 
tineri sînt siliți să muncească ani și 
zile primind salarii de ucenici. In general, 
pînă la vîrsta de 20—23 de ani. tînărul, chiar 
dacă prestează o muncă calificată, este consi
derat ucenic. Ucenicii sînt puși să muncească 
10—12—14 și chiar 16 ore pe zi și pentru a- 
ceasta primesc un salariu de 5—15 pesetas 
care nu le ajung nici măcar pentru micul de
jun. Cînd anii stabiliți pentru ucenicie iau 
sfîrșit, tinerii sînt concediați. In locul lor pa
tronii vor angaja alți tineri pe care îi vor ține 
ani de zile ca ucenici iar după aceea îi vor 
arunca în stradă și pe ei. Chiar și ziarul 
franchist ,,Pueblo" din Madrid a fost nevoit 
să recunoască: „Sînt muncitori care după ter
minarea perioadei de ucenicie sînt concediați 
cedînd locul altora care urmează același drum. 
Acest sistem inuman are o largă răspîndire".

Deosebit de groaznică este munca în mine. 
Patronii întreprinderilor carbonifere prețuiesc, 
mai mult catîrii decît oamenii. Un tînăr mun

citor a spus: „Dacă moare un catîr îi va costa 
(pe patroni, n.n.) 15.000 de pesetas ca să cum
pere un alt oatîr. Dacă însă moare un miner 
nu-i costă nimic: îl înlocuiesc pur și simplu cu 
altul". Numai în cursul anului trecut 32.000 
de mineri, iar printre ei s-au aflat mulți care 
nici măcar nu împliniseră 17 ani, au căzut vic
timă unor accidente provocate de pofta nesă
țioasă de cîștig a patronilor.

Un ziar spaniol scria: „Spania este țara care 
are cel mai mare număr de copii tuberculoși; 
60 la sută din adolescenți sînt bolnavi de tu
berculoză”.

Un alt ziar spaniol scria că pentru banca de 
credit a Spaniei bilanțul anual „a fost exce
lent, ca și pentru toate celelalte bănci mari... 
Această bancă intenționează să-și sporească 
capitalul cu 50 la sută de la 300.000.000 pînă 
la 450.000.000 pesetas".

Pui față în față cele două citate și conclu
ziile nu-s greu de desprins. Două Spânii, 
două moduri de viață. O Spanie a mizeriei 
crîncene și o alta a bogățiilor fără număr, a 
huzurului. Aceste Spânii se înfruntă și lupta 
devine mereu mai crincenă.

Slugă la alți patroni
Pe Franco l-au adus la putere Hitler și Mus

solini. Regimurile acestora s-au prăbușit, însă 
Franco a supraviețuit, iar astăzi și-a găsit noi 
stăpîni. Sînt monopoliștil de peste ocean. Lor 
ie-a vîndut bogățiile Spaniei, transformînd 
țara într-un imens port-avion american. So
sirea misiunii militare americane la Madrid în 
1952 a deschis drumul ocupanților americani în 
Spania. Semnarea în septembrie 1953 a pac
tului amcricano-spaniol a oficializat această 
ocupație. La Torrejon, El-Coporo, Moron de 
la Frontera etc., sînt construite aerodromuri. 
Porturile El-Feroi și Cadiz ca și portul Car
tagena sînt lărgite. Ziarul „New York Jour- 
nal-American" chiar a doua zi după publica
rea acordurilor miltare americano-sp.aniole 
scria: „Spania a devenit primul aliat din 
Europa care a acordat Statelor Unite dreptul 
nelimitat de a folosi arma atomică de pe baze 
continentale".

Dar Franco nu a vîndut monopoliștilor ame
ricani numai pămîntul Spaniei. Franco a .vîn
dut pe dolari și viața a sute de mii de tineri 
spanioli. Ziarul franchist „Aribta" a scris ca
tegoric că S.U.A. a cerut lui Franco să pregă
tească pentru război 1.500.000 de spanioli în 
locul unui număr egal de soldați americani. 
Cinismul slugilor americane de la Madrid nu 
cunoaște margini...

Franco a subscris acordul militar cu S.U.A. 
Poporul spaniol nu-1 va subscrie însă nici
odată. Ura poporului spaniol împotriva lui 
Franco și a noilor săi stăpîni este atît de pu

ternică îneît nu o pot trece cu vederea nici 
cei mai înverșunați apărători ai regimului 
franchist.

Pentru ziua de mîine
Ziua de azi este întunecată; o întunecă stă- 

pînirea franchistă. Ziua de mîine trebuie să 
fie luminoasă. Pentru ca această zi să devină 
cît mai apropiată, poporul spaniol nu cunoaște 
răgaz în lupta sa. Teroarea franchistă este de
osebit de bestială. Dintr-o populație de 
26.000.009 de locuitori, în primele zile ale ins
taurării puterii franchiste 2.000.000 locuitori au 
fost aruncați în închisoare. „Nu există un me
tru de pămînt care să nu conțină o groapă, 
nu există o palmă de pămînt spaniol care să 
nu fi fost stropit de sînge și lacrimi", scrie 
conducătoarea comuniștilor spanioli, Dolores 
Ibarurri.

Poporul spaniol n-a încetat nici un moment 
lupta sa împotriva oprimatorilor. Din adîncă 
ilegalitate, comuniștii însuflețesc mișcarea pa-

L'n aspect obișnuit in Spania zilelor noas
tre : copii cerșind pe străzi. Pe chipul lor 
citești suferințele la care sînt supuși de un 
regim străin de interesele celor mulți. 

triotică de rezistență. Franchiș'ii au simțit în 
fiecare clipă ura unui popor întreg însetat de 
libertate.

In primele rînduri ale luptei împotriva lui 
Franco se află tineretul. Din rîndul tineretului 
spaniol s-au ridicat nenumărați eroi ca Cris- 
tino Garcia, Lopez Raimondo, Isabele Vin
cente și alții. Tinerii spanioli- pteîeră să moară 
în luptă sfidîndu-i pe schingiuitori, decît să 
trăiască ca niște lași care să accepte samavol
niciile franchiste.

La 12 martie 1951 străzile Barcelonei” răsu
nau de lozinci rostite de suie de mii de oa
meni : „Moarte Iui Franco !" 300.090 de spa
nioli, oameni simpli, oameni care simt apăsînd 
pe umerii lor întreaga povară a politicii bur
gheziei spaniole, și-au exprimat dorința ■ lor 
fermă de a pune capăt odiosului regim fran
chist. In zilele de luptă din martie 1951 au 
căzut mulți patrioțî. Dar aceasta nu a putut 
înăbuși dorința de libertate a unui popor. Pe 
zidurile caselor au început să apară lozinci cu 
cuvintele: „Barcelona nu e=te decît începu
tul". Și într-adevăr nu a fost decît începutul.

Lupta poporului spanioi împotriva regimului 
franchist s-a întărit neîncetat. O mărturie gră
itoare a forței acestei lupte o constituie de
monstrațiile studențești din ianuarie 1954. 
Fnanchiștii organizaseră ia sfîrșitul acestei 
luni demonstrații anti-brițanipe. Spontan, a- 
ceste demonstrații au luat un caracter anti
fascist. Pe străzile Madridului ziarul lui Fran
co „Aribba" era ars. Tn piața Puerta del Sol 
și în sălile universității studenții au rezistat 
poliției asvîrlind cu pietre.

Un oarecare profesor Aloi ales din Sevilla 
l-a felicitat pe Franco pentru că „a extirpat 
din universitate ideia progresului și a știin
ței”. Studenții spanioli, prin lupta lor, s-au ri
dicat împotriva ignoranței și teroarei, pentru 
apărarea științei, pentru dreptul la cultură. 
Poporul spaniol este un popor care a dat {Ci
vilizației omenești figuri remarcabile. Un ase
menea popor nu poate fi transformat într-un 
popor de sclavi, oricît s ar strădui Franco și 
stăpînii săi.

★
La 14 aprilie, din inițiativa F.M.T.D. șî 

U.I.S., tineretul lumii își manifestă solidari
tatea sa cu eroicul tineret spaniol. Alături de 
tinerii din lumea întreagă tineretul patriei 
noastre își exprimă convingerea fermă că lupta 
tineretului spaniol, parte integrantă a luptei 
mondiale pentru pace și progres, va fi încu
nunată de victorie.

r EDGARD OBERST

REDACȚIA: București
Piața Scînteil Tel. Nr. 7.61.00 ADMINISTRAȚIA București Str. Academiei 17. Tel. 5.79.60. DIFUZAREA: Tel. 5.38.77. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Setatei! „I. V, Stalta" - Piața Setatei!.


