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Primele succese

Să folosim întreaga capacitate de lucru 
a tractoarelor și

Hotărîrea Consiliului de Miniștri și a 
C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn cu 
privire la pregătirea și executarea la timp 
și în bune condițiuni a lucrărilor agricole 
din această primăvară, arată că anul 1954 
poate și trebuie să fie un an de creștere 
simțitoare a producției agricole medii pe 
fiecare hectar la grîu, porumb, cartofi, sfe
clă de zahăr, floarea soarelui etc., în vede
rea ridicării continuie a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Sarcina .organizațiilor 
utemiste, a tuturor utemiștilor și tinerilor 
muncitori este de a sprijini cu toate for
țele lor lupta pentru continua sporire a 
producției agricole.

O contribuție de preț pot și trebuie să 
aducă în bătălia pentru obținerea de re
colte bogate, tinerii mecanizatori din a- 
gricultură. Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri și a C.C. al P.M.R. arată că pen
tru a termina la timp lucrările agricole de 
primăvară este necesară folosirea din 
plin a tuturor tractoarelor și mașinilor a- 
gricole, a tuturor atelajelor și uneltelor 
agricole.

Răspunzînd chemării partidului, tracto
riștii de la S ALT. Peciul Nou s-au anga
jat -J- printre altele — să termine cu 4 
zile mai devreme lucrările agricole de 
primăvară, folosind metoda graficului o- 
rar, â cuplajelor de mai multe mașini agri
cole și celelalte metode înaintate care duc 
la o mai completă folosire a capacității de 
lucru a tractorului.

Angajamentele luate — ca și rezultate
le obținute pînă acum de către tractoriștii 
de la S.M.T. Peciul Nou. dovedesc că este 
pe deplin posibil să terminăm într-un 
timp scurt lucrările agricole de primăvară.

Experiența din anul trecut a multor 
stațiuni de mașini și tractoare ș: gospo
dării agricole ale statului dovedeș'.e de 
asemenea că este pe deplin posibil să r di- 
căm cu mult productivitatea parcului de 
mașini agricole și tractoare. Calea princi
pală pentru înfăptuirea acestui scop o 
constituie aplicarea metodelor care duc la 
o mai completă folosire a capacității de 
lucru a tractoarelor, în care scop se cere 
să fie găsite și folosite toate rezervele 
existente.

Comitetul Central al P.M.R. a atras a- 
tenția încă din anul trecut că tractorului 
KD. 35 nu • se folosește întreaga 
capacitate de tracțiune. Pe baza acestei 
indicații, mecanizatorii de la G.A.S. „Du
mitru Marinescu" din regiunea București 
precum și de la alte gospodării agricole 
de stat și S.M.T.-uri din regiunile 
București, Craiova, Timișoara, Arad etc. 
au cercetat posibilitățile de folosire a în
tregii capacități de tracțiune a tractorului 
K.D. 35 și au ajuns la construirea de cu
plaje de cîte două cultivatoare la un trac
tor, cite două semănători la un tractor și 
la adăugarea celei de a patra trupițe la 
plugul „Ilie Pintilie". Formarea cuplaje
lor șj adăugarea celei de a patra trupițe a 
dus la folosirea în mai mare măsură a 
capacității de tracțiune a tractorului K.D. 
35. In cazul adăugării celei de a patra 
trupițe, 
crescut 
crescut 
du-se — în cadrul 
de semănători sau cultivatoare — la dubla, 
rea productivității. Pe de altă parte se 
eliberează tractoare care pot fi folosite în 
alte munci, se realizează mari economii 
de combustibil — ceea ce duce, împreună 
cu creșterea productivității la o serioasă 
scădere a prețului de cost al lucrărilor. 
Folosirea 
agricole, 
dicare a 
zatorilor.

Pentru 
tatea de lucru a tractorului este necesară 
folosirea cît mai riguroasă, cît mai chib
zuită a întregului timp de muncă, astfel 
îneît tractorul să nu se oprească decît 
pentru alimentare și pentru îngrijirile 
tehnice, înlăturîndu se timpii morți, nefo
losiți. Metoda cea mai verificată pentru 
folosirea timpului de muncă este metoda 
sovietică a graficului orar a lui Ivan Bu- 
neev. Experiența unor mecanizatori ca 
Stănescu Vasile de la S ALT. Peciul Nou, 
regiunea Timișoara, a brigăzii lui Vochița 
Vacile de la S ALT Sînicolaul AAare din 
regiunea Arad, precum și a altor mecani
zatori arată că aplicarea graficului orar 
duce la ridicarea productivității muncii cu 
cel puțin 100 la sută. Tractoristul Popp 
Ștefan de la S M.T. Peciul Nou, folosind 
metoda graficului orar și-a terminat în 
întregime planul lucrărilor agricole din 
această primăvară încă de la data de 25 
martie.

Aplicarea graficului orar este posibilă 
îr.să numai în condițiile unei bune apro
vizionări cu combustibil și piese de schimb 
și asigurîndu-se măsurarea terenului, gra
fice de urmărire etc. A asigura aceste 
condiții imediat, îri aceasta constă sarci
na pentru a se putea întrebuința metoda 
graficului orar.

Munca mecanizatorilor pe cimp este in
fluențată de asemenea condiții ca, de pil
dă, curățirea terenului de resturi de plan
te, nivelarea gropilor, asigurarea seminței 
pentru semănătoare, repartizarea de oa
meni pentru mașinile tractate etc., care 
dau posibilitate atunci cînd există, ca 
tractoarele să meargă cu toată puterea

mașinilor agricole

na

In întrecere

S3 
pe 
si

este o datorie 
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lor de tracțiune. Aceste condiții trebuie 
fie create de către țăranii muncitori 
ogoarele cărora lucrează S.M T.-urile 
sînt cu siguranță create atunci cînd exis 
tă o strinsă legătură între brigada de 
tractoare și brigada de cimp a gospodă
riei colective, sau cînd se ține o strinsă 
legătură cu întovărășiții sau țăranii mun
citori cu gospodării individuale. în cazul 
că lucrările se execută pentru aceștia.

Dar pentru a folosi în întregime capa
citatea de lucru a tractorului este rievoie 
mai întîi ca acesta să funcționeze con
tinuu să nu aibă defecțiuni, întreruperi 
etc. Funcționarea tractorului depinde in 
primul rind de revizia șj reparațiile fă
cute în stațiune, înainte de a ieși în 
cimp. Dar chiar bine reparat, afară p? 
cimp, dacă nu este îngrijit bine, trac 
torul nu va funcționa permanent, se va 
defecta. Mecanizatorii au tras concluzia, 
din activitatea lor, că nu e lucru mărur.l 
să fi'trezi motorina, să string! șuruburile 
sau să faci gresarea mașinii. De acestea 
ca și de celelalte îngrijiri prevăzute în 
normativele tehnice, a 
ruiui pe cimp.

îngrijirea tractoarelor nu 
oarecare ci o îndatorire patriotică, 
trebuie să devină o înaltă expresie a gr: 
jii față de bunu' obștesc, a patriotic—j 
lui tîr.ărului mecanizator care-și inel 
munca sa, avintul său, ridicării pro< 
ției agricole și creșterii bunăstării 
porului muncitor.

Puterea de lucru a tractorului pr 
s-o folosească din plin numai ace! meca
nizator care-și însușește fără încetare 
tehnica, acel mecanizator care nu precuoe 
țește r'mic pentru a dever.i stâo'.n r*e teh
nică. Nici oe cimp nu încetează această 
muncă. Consfătuirii de product^ bri- 
eăzîlor de tractoare, grija, ajutorai șe^j □ 
de br'gadâ 'și al mecanicului de sector 
pentru fiecare tractorist in par 
diferitelor lucrări tehnice sînt e'eme-’te d 
a căror folosire să se ocupe cu cea m: 
mare răspundere comitetele organizațiile 
U.T.M., organizatorii grupelor utemisti 
agitatorii utemiști.

Slăbiciuni serioase au manifestat ji m; 
manifestă îr.că unele organizații utem;s‘ 
în ce privește educi 
spiritul disciplinei, 
cru, lipsuriîc de la

a tîm?
rea tractoarelor 
simțitoare munci 
ează 
a tractoarelor 
datoare să
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de pildă, indicele de folosire a 
de la 65 la 85 la sută. Paralel a 
productivitatea muncii, ajungîn- 

folosirii cuplajelor

cuplajelor de mai muHe mașini 
constituie principala cale de ri- 
productivității muncii mecani-

a folosi cit mal complet capaci-

area mecanizatorilor In 
. IntîrzterEe de la In 
t muncă, nefoîosirea ’n 
ui de muncă, neir.griji 

și mașinilor a drac pagube 
ii mecanizatorilor, hyrj 

folosirea totală a puteri' de lucn 
Organizațiile U T AL s't 

ntâreascâ munca de educare 
a mecanizatorilor fn spiritul discir' nei ș 
al respectării sarcinilor de plan, să întă
rească munca de educare a mecanTz’tor: 
lor în spiritul răspunderii pe care aceștia 
o au față de popor.

Dacă tractoristul are condiții bene d- 
muncă și de trai, el nu va avea altă gri 
iă decît să lucreze cit mai bine cu trac
torul, să chibzuiască cît mai bine fiecare 
minut de lucru, fn schimb, dacă nu va a- 
vea hrană bună și la vreme, dacă r. 
se vor trimite cărți, ziare, combustibil 
piese de schimb, tot ce are rteveie. eî 
va putea să muncească cu spor și în mod 
științific. Grija penfru asigurarea acesto* 
condiții, este ur.a din îndatoririle princi
pale ale conducătorilor de S ALT. ș 
G.A.S. și a organizațiilor utemiste.

Un ajutor serios în folosirea 
fregii puteri de lucre a tractoarelor 
primi mecanizatorii din partea muncitori
lor din uzine și fabrici care pleacă să 
muncească la sate. Interesul tinerilor me
canizatori este să învețe cit mai mult d- 
la acești tovarăși ai lor care Ie vor ofer 
toate cunoștințele și experiența ior

Sarcina principală a organizațiilor 
U.T.M din S.M.T. și G.A.S. constă în a 
populariza și extinde metodele de muncă 
înaintate, în a întrebuința toate căile care 
duc la folosirea întregii capacități de lucru 
a tractoarelor.

Totodată organizațiile de bază UT.M 
vor mobiliza pe tinerii mecanizatori în 
vederea intensificării întrecerilor socialiste, 
pentru cîștigarea titlului de „cel mai bun 
tractorist" ; fruntașii în întrecerea socia 
listă vor primi diferite distincții din parte, 
C.C. al U.T.M. Ziua de 1 Mai trebuie să 
fie întâmpinată de către tinerii mecaniza
tori încadrați în întrecerea socialistă 
noi și mărețe victorii în muncă.

Activiștii comitetelor regionale și ra 
ionale sînt datori să cunoască toate căile 
care duc la creșterea productivității mun
cii. toate metodele și condițiile care deter 
mină întrebuințarea pe de-a-ntregul a ca
pacității de lucru a tractoarelor Cînd se va 
preocupa și va ajuta efectiv la rezolvarea 
acestor probleme în S.M.T. și G.A S. a- 
tunci se poate considera că activistul ute- 
mist și-a îndeplinit sarcina de a controla 
și ajuta organizația de bază U.T.M. a 
mecanizatorilor.

Folosind toate rezervele existente, uti- 
lizînd toate căile cunoscute și căutînd al
tele noi, S.M T. șj G.A.S. au posibilitatea 
nu numai să-și îndeplinească, dar și să de
pășească cu mult sarcinile pe care le au 
în primăvară.

Tinerj mecanizatori din agricultură! Pu 
neți toata priceperea, toate forțele, toată 
dragostea voastră în slujba înfăptuirii 
acestui (el I

a tor:

ș:
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f,

vor
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— Allo, Feldioara ? Chemați la telefon pe 
tovarășul Horvat Gheorghe, șeful secției...

Glasul directorului gospodăriei de stat 
„Scînteia", din regiunea Arad, răsună puter
nic In camera luminoasă dinspre veranda lar
gă a fostului conac boieresc în care își are 
acum sediul gospodăria 
Nou.

In fața sa. Inginerul 
Ga ser Tiberiu. chemat 
deauoa In preajma uni 
întreba ce se intimplase oare In 
de era atîi de frămintal

— Tovarășul Horvat ? 
rectorului la 
Da ? Atunci 
care ne pri 
directorul ți 
Deci ai citit ți dumneata ? Și 
de făcut ?

Inginerul, care stătea Ungă director. înțe
lese acum pricina pentru care fusese chemat 
de grabă. Iți aminti că citise tn ziarul ,.Ss-in- 
teia" chemarea la întrecere către toate gos
podăriile de stat din țară a gospodăriei de 
stat Variaț din regiunea Ior.

Se gîndise ți el Ia această 
întocmise un plan chibzuit de desfăș 
lucrărilor agricole. Acesta ~ 
Ja chemarea de întrecere 
darii vecini.

Iți scoase carnetul de 
cu privirea peste țirurile 
tuiau ultima situație, cu 
urmă.

La telefon, directorul contioxa să asculte 
raportul tovarășului Ho-vat Gheorgbe. țelul 
secției de a Feldioa-a. Au terminat lucrările 
de primăvară ? Inginerul se bucură tn gind 
cu toate că nu se rr.i-a. La secția a Ii-a con. 
dusă de inginerul Bora Iod ți la a IlI-a. unde 
țef de secție este tînărul tehnician Ian Dîa- 
coou. treburile merg bine și sînt pe termi
nate. Pe c *XM;ă de hlriie rtginerui aștem-j 
datele extrase din carnețel. Executat: a-ătur 
de primăvară 560 ha. g-ănat de pritnăw) 
4» ha. grâoat ia arăturile din tnem-1 24-1 
ha. grăpat ierburi perene 250 aa. semăna 
tal 250 ha.

Oare aceasta era totul ? Nu. ingtnei 
sjgar. Ir ils upol acesta, brigadierii. < 
valorii ș

de stat din Zintandul

țef al gospodăriei, 
în grabă ca tnlot- 
li mare eveniment, sel 

gospodăriei 
directorul.
— se auzi vocea di- 

telefon. Ai citit ziarele de astăzi'1 
spune-mi. ai văzut aoolo ceva 

rețte ? Ahaa..., spuse mulțumit 
fața i se lumină de un zîmbel. 

ce crezi că-i

CRAIOVA (de 
tul nostru Sirbu 
cînd muncitorii tineri și vîrstnici, 
tehnicienii și inginerii uzinelor de 
mașini și utilaj agricol t,7 Noiem
brie" dm Craiova și-au luat an
gajamentul In cinstea zilei de 
1 Mai. au trecut doar cîteva zile. 
In acest timp Insă, muncind cu 
înflăcărare și fiind antrenați în 
întrecerile socialiste, ei au reu
șit să obțină rezultate însemnate. 
Pînă în ziua de 8 aprilie planul 
la grapele cu colți a fost realizat 
în proporție de 33 la sută, iar 
lucrările de pregătire pentru gra
pe și lotul greblelor,mecanice au 
fost realizate în proporție de 48.50 
la sută. De asemeni planul la 
piesele de schimb pentru mașinile 
agricole prevăzut pe luna aprf- 
lie a fost realizat pînă îi 
zent adică cu 22 zi 
termen, iar p*anul 
va îi realizat pînă

ie-3

hemare ți chiar 
are a 

va fi răspunsul lor 
pornită de gospo-

Privirea Incfaefu.u-l ss p': — -J se 
una cînd venea pe aici, pe pereții 
cu diplome, medalii șî d-apele din 
rectorutui. Iată. colo, drapelele < 
roșie primite premiul I și 
produselor agricole regionale din 
e'e. cî'eva diplome și medalii 
pentru recolta de grtu din I! 
eu s-au obținut de către oa
ra-a la nrrtxi. S-a nrnet 1 
aici în aori trecuți și 1 
An succese cei de la ?
Variaș ; sînt aeo'o oa-merri ha: 
dar nici aici la Zmandul-No 
mfiniJe tn sin. La toamnă, 
care ; atunci se văd roadele

---------•
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e

ți va

biroul di- 
de mă‘ase 

II Ia expoziția
952. Intre 

de aur primite 
53. Ort. acestea 
rnii ce au stat

p-imăva-a aceasta, 
odăria de nat din

nu s-a stat cu
se vede ca-e pe

GH. PETRE

Săptămina culturii maghiare4*
Oaspefi din R. P. Ungară 

sosifi în Capitală

Vineri aa sosit tn B-ucurețîî pentru a parii 
dpa la manifestările Săptămînii culturii ma 
gtnare care se desfășoară în țara noastră, 
oaspeți din R. P. Ungară : Lajos Konya, scrii 
tor. laureat 
Uniunii Seri 
nadi Lajos. 
Zsuzsa. laur 
tor al Școlii 
fief. Simandy laz se 
din Budapesta, 
ți Papai Erzsi. artistă de cinematograf.

La sosirea pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost Iniimpinați de reprezentanți ai Minis
terului Culturii, ai Institutului Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, ai Uniunii 
Scriitorilor. An fost de față membrii delegs- 

turale maghiare care se află de cîteva 
Am-

no:

jlai Kossuth, secretar al 
lin R. P. Ungară. Her- 

artist emerit. Simion 
•remiuiui Kossuth, direc- 
re de arU cinematogra- 
solist al Operii de Stat 

laureat al Premiului Kossuth 
ari

al Premiu
iitorilor d

pian:isl
eatl a Pi

superii~2 ‘

na

ției ci
zile tn tara noastră și reprezentanți ai 
basadei R. P. Ungare la București.

Seară liferară închinată 
literaturii maghiare

cadrul Săptămînii culturii maghiare.In
Casa Scriitorilor a avut loc vineri o seară 
literară Inch nală literaturii maghiare.

La această manifestare au participat M. 
Macavei. președintele de onoare al Institutu
lui Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, M. Beniuc. Traian Șelmaru, Eugen 
Frunză, secretari ai Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R., M. Breslașu, Maria Bănuț, Zaharia 
Stancu, Eusebiu Camilar, Cicerone Teodores- 
cu. Dan Deșliu ți numeroși alți scriitori ți 
poeți.

Au participat Janosl Ferenc, prim locțiitor 
al ministrului culturii al R.P. Ungare, Lățos 
Konya, secretar al Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Ungară. Lajos Hernadi, pianist, artist emerit 
al R.P. Ungare, care vizitează țara noastră cu 
prilejul Săptămînii culturii maghiare și de a- 
semenea ministrul R.P. Ungare la București, 
L. Pataki.

In numele scriitorilor din țara noastră. M. 
Beniuc, a salutat pe oaspeții maghiari.

Scriitorul loanizhie Olteanu a vorbit apoi 
despre dezvoltarea literaturii maghiare în anii 
regimului de democrație populară.

Lajos Konya a adus apoi din partea scriito
rilor maghiari un prietenesc salut poporului 
nostru.

Maria Banuș, AI. Philippide, Radu Bou- 
reanu și Suzana Delciu au citit din lucrările 
poeților maghiari. Poetul Lajos Konya, 
două ori laureat al Premiului Kossuth, a citit 
două poezii inedite care au fost călduros 
aplaudate.

In încheiere, pianistul Lajos Hernadi. tntr-un 
scurt, recital, a etntat piese muzioale de 
Liszt și Chopin. . . , ....

la

de

. (Agerpres)
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Angc’amentul part cipanților la
spozrive a

la coresponden- 
Oprea). — De

n pre- 
ile înainte de 
pe luna mai. 
la I Mai, cu 

25 de zile înainte față de anga
jamentul luat.

Prin angajamentele luate, 
dă un ajutor prețios G.A.S.-ui 
„lancu Jianu” ți „Vîrtop” 
care le patronează întreprinde
rea. în vederea asigurării cu 
piese de schimb pentru repara
țiile mașinilor ți uneltelor agrico
le Pînă în prezent acestor 
G A S.-uri le-au fost trimise toa
te pierde de schimb de care a- 
veau nevoie.

Pentru îndeplinirea 
a angajamentului I 
r:i uzinei intensifici 
întrecerea sociaLstă 
netului tehnic ditci 
de inovații, trează i 
mașini pentru redocerea 
lui de lucru la piese etc 
strungarul Pădurean-j Fioeea 
utemistul Knizd Ioan care 
creară pe aceiași strung aa 
cut un d-spozit T care ret 
simțitor timpul de lucra ta st: 
jirea ctrtțixx- pentru grape, 
ajutorul acestui dispozitiv e> 
reușesc să strunjească zilnic cfte 
l.O» bocăti colți de grape la toc 
de 100—200 bocJ’i ci’ strxzsieau

stfel.

ta
ți-

oosîru Bacur Constantin).
De <xr?“d a 2 * cl loc la gos

podina cotec'.hl Horia. din ra- 
oaol Rooms. o consfltuire or- 
țanizată de secția agricolă a siv
ului popular raionaL In cadrul 

rarâșal Mo- 
președinție 
din Horia.

■taireâ pe
ară eu inmtațS In producție la 
xitura sfeclei de zahăr, cariofu- 
aî. porumbelul le-a vorbit celor 
■reze— despre învățămintele 
xxrsfăriMrii EI a arătat apoi rea- 
izirHe obținute tn gospodăria 
alectfvă Horia la aceste culturi.

•ce

*>

Tot

V

>'

mai mult cârbuue 
peste plan

Ei

*rile de fc»=s 
deptțîre de <

eh-Dce- 
«-aderi

Mai"-

s-a o
șiră

2.9» kg. porumb boabe la hectar 
adică cu 800 kg. mai mult ca de 
pe suprafețele însămînțate după 
vechile metode.

In primăvara aceasta, colecti
viștii din Horia vor însămînța 
în cuiburi așezate în pătrat în
treaga suprafață planificată pen
tru porumb Auzind cele poves
tite de tovarășul Alexandru Mo. 
cana, țăranii muncitori cu gos
podării individuale, întovărășiții 
ți colectiviștii din raionul Roman 
— participanți la această consfă
tuire — și-au luat angajamentul 
ca in acest an să însămînțeze și 
ei suprafețe însămînțate cu po
rumb în cuiburi așezate în pă
trat. De asemenea în cinstea zilei 
de 1 Mai participanții la această 
consfătuire s-au angajat să ter
mine la vreme lucrările agricole 
de primăvară.

(dcla corespondentul.
Popa).
a întîmpina ziua 

importante succese 
muncitorii fabricii

se

Grăbesc desfășurarea muncilor de primăvară

SIBIU 
nostru Gavril

Dornici de 
de 1 Mai cu 
în producție,
de confecții „Steaua Roșie” din 
Sibiu, și-au luat noi angajamen
te în muncă. Folosind pe scară 
largă metoda Lidici Savelieva, 
calitatea produselor pe fabrică 
s-a îmbunătățit simțitor.

La fiecare mașină de cusut, de 
o parte și alta a benzii rulante 
unde își duce activitatea, briga
da utemistă condusă de Szabo 
Iuliu, sînt aranjate lăzi speciala 
unde se pun deșeurile de stofă. 
Ordinea și curățenia la fiecare 
loc de muncă arată că tinerii fo
losesc cu succes în munca lor, 
cunoscuta metodă sovietică, Vo- 
roșin. întrecerea socialistă
desfășoară într.un ritm tot mai 
viu, dovadă că întreaga brigadă 
este hotărîtă nu numai să-și în
deplinească planul, dar chiar să-l 
și depășească. Membrii acestei 
brigăzi, au reușit ca într-una 
din zile să confecționeze peste 
plan 12 costume.

Colectivul secției a Il.a, cel ca
re a lansat chemarea la întrecere 
tuturor secțiilor. în cinstea zilei 
de 1 Mai, muncește cu avînt spo
rit. Printre fruntașii de aici 
se numără utemistul Armeanu 
Mircea, tinerele Bericiu Elena și 
Biijeniță Maria.

Folosind inițiativa lui Niculaie 
Militaru ei realizează zilnic în
semnate economii de materiale. 
Numai în primele opt zile ale 
acestei luni, de exemplu, ei au 
economisit peste 77 metri stofă, 
40 metri căptușeală și alte mate
riale auxiliare din care se pot 
confecționa 24 costume. La obți
nerea acestor succese s-au eve- 
dențiat tovarășii Gherhard Mihai, 
tinerele Sostăr Elena, Simtion 
Maria și altele.

BTRLAD (de la trimisul nos
tru). Tractoriștii din gospodăria 
agricoli de stat Ghidigeni, raio
nul Birlad. muncesc cu elan pen
tru desfășurarea la timp a mun
cilor agricole de primăvară. In 
această bătălie ei intensifică în- 
tre.erile socialiste pentru cîști- 
garea titlului de „cel mai bun 
tractorist", răspunzînd prin a- 
ceasta chemării utemistului Va- 
? ie Stănescu de la S.M.T. Peciul 
Nou.

Brigada II de tractoriști de 
la această gospodărie condusă 
de utemistul Borș Vasile și-a 
luat angajamentul în cadrul a- 
cestor întreceri să realizeze cu 
tractoarele KD 35, 110 hantri
peste plan și să facă totodată 
economii de carburanți în pro
centaj de 7 Ia sută și economii 
la piesele de schimb în procen
taj de 23 Ia sută. .

De asemenea tractoriștii din 
brigadă și-au luat angajamentul 
să execute lucrări de cea mai 
bună calitate. In scurt timp au 
și început să se obțină realizări.

Tractoristul PIrlea Laurențiu a 
arat pînă acum 210 hantri în loc 
de 170 cît Tșf luase angajamentul.

Tractoriștii prețuiesc mult 
exemplul dat de utemistul Hasan 
Constantin. De curînd s-a împli
nit un an și trei luni de cînd to
varășul Hasan Constantin lu
crează pe un tractor KD 35 fără 
a-i face vre-o reparație. De ase
menea tovarășul Hasan Con
stantin reușește să are într-o 
singură zi opt hantri în loc de 
3,90 cît are planificat.

Urmînd exemplul acestui trac
torist, tinerii mecanizatori de la 
gospodăria de stat Ghidigeni 
și-au propus ca în cadrul între
cerilor pentru cîștigarea titlului 
de „cel mai bun tractorist" să 
dea o mare atenție îngrijirii 
tractoarelor respectînd întru totul 
normativul de îngrijire al trac
torului și să execute lucrări de 
cea mai bună calitate.

In întîmpinarea zilei de I Mai 
tractoriștii din această gospodă
rie sînt hotărîți să obțină reali
zări și mai mari în munca lor.

mai evidențiat în cursul 
ariie ți brigăzile conduse 

Petruța Mohora. 
Hurduzău Gh. In

a-ășil 
«j

dr.siea zilei de I Mai. tinerii a- 
tes'.ei întreprinderi. Intensifică 

mai mult întrecerea socia- 
s'ă pentru a da patrie: tot mai 

— cărbune.

p Ca

Corespondent 
ENAȘESCU IOAN

M. SZABO

început în Horvat s-a născut do
se împrieteni cu Margareta, de a 
ce poate, și chiar de a o învăța 
și să scrie.

Ieșind din orașul Tg. 
Mureș, pe drumul pie
truit ce duce spre co
muna Sîngeorgiu, ză
rești în stingă un grup 
de clădiri lungi; aici 
este crescătoria de 
porci a U.R-C.A-D. Tg. 
Mureș.

Această crescătorie 
este înființată de numai 
3—4 ani însă rezulta
tele obținute sînt bune.

H-ănind și îngrijind porcii după metode ști- 
i.-.;i:iee și aplicînd experiența sovietică, s-au 
cb'Jnut de la fiecare scroafă două fătări anu
ale și s-a ajuns ca numărul mijlociu de pur
cei să fie de 10,8 la o fătare. Pro
centul de mortalitate al purceilor a fost re
dus cu 60 la sută față de plan, iar 
care la opt săptămîni multi purcei au atins 
greutatea de 35 și chiar 44 kg.

Cind am vizitat crescătoria de , 
U.R.C.A D. Tg. Mureș am gunoscut în același 
timp două îngrijitoare : pe Szabo Margareta 
și pe Horvat Betta. Două surori, nu după 
neam, ci după dragostea pentru meserie.

Fiindcă n-a făcut nici o clasă primară, 
Szabo Margareta a învățat primele buchii ale 
cărții de la Horvat Betta. Szabo Margareta 
s-a năs.-ut in părțile Mureșului, iar Horvat 
Betta în Mediaș. Amîndouă au plecat <le 
acasă să se angajeze la o crescătorie de porci, 
și amîndouă au nimerit la Tg. Mureș. Apoi 
tot amîndouă au fost repartizate în aceeași 
cameră de locuit și au început fltunca în 
același loc La tntîlnire, ce altceva puteau să 
facă ele prima dată, dacă nu să se întrebe 
de unde sînt, cîți copii sînt, dacă trăiesc pă
rinții, și ce vînt le-a adus pe aici.

Așa a aflat Horvat Betta, tinăra de 20 de 
ani care a învățat 6 clase primare și a în
drăgit mult profesia pentru care a venit 
aici, că prietena ei mai are încă patru frați 
și că toți sînt crescuți de bunică, fiindcă de 
părinți nu știe nimic. A mai aflat apoi că 
noua ei prietenă nu știe carte.

Betta s-a înduioșat cind a aflat toate aces
tea mai ales că atunci cînd ea a povestit cum 
părinții ei n-o lăsau să plece de-acasă, Mar
gareta a început să suspine :

— Da, tu ai părinți, ești iubită de ei, iar ei 
te iubesc pe tine! Dar eu?,,s

la înțăr-

porci a

prietene
Și de Ia 

r'nța de a 
o ajuta cu 
să citească

Acestea s-au întîmplat. într-o zi cînd pă- 
mîntul din fața crescătoriei, încălzit de ra
zele blînde ale soarelui de primăvară se dez
morțise și răsufla aburi ușori. S-a întîmplat 
în februarie 1953.

De atunci a trecut puțin, numai un an ; dar 
despre munca celor două prietene se pot 
spune multe..

lată ce m'-a povestit o bătrlnă îngrijitoare 
de la crescătorie:

— Fetele noastre sînt nedespărțite una de 
alta. împreună muncesc, împreună merg 
la film sau horă. Dar aste nu este totul. 
Horvat Betta o prețuiește și o ajută pe Mar
gareta ca pe o soră a sa bună. Intr-o zi, ea 
a plecat în oraș și repede s-a înapoiat cu 
un mic pachețel pe cate l-a pus sub perna 
Margaretei, fără să fie văzută. Seara, cînd 
Margareta a găsit pachetul și l-a desfăcut, a 
dat de un abecedar, o tăbliță, și un condei. 
Ce a urmat nu mai este nevoie să spun... In 
fiecare seară și în toate zilele de sărbătoare 
fetele găseau timp de învățătură.

Despre aceste două fete mi-a vorbit mult 
maistrul crescător Baci Bă nai:

— Aici, munca nu este ușoară. Li se dau 
primire scroafe gestante în ultima lună,

care trebuie îngrijite pînă înțarcă purceii. De 
munca lor depinde în măsura cea mai mare 
creșterea, dezvoltarea șl păstrarea tuturor 
purceilor pînă la înțărcare. Scopul nostru 
este ca toți purceii fătați să ajungă la În
țărcare și să fie tn același timp sănătoși 
bine dezvoltați. Ca 
bu:e însă muncă și 
dragoste. Și la ele 
că. Cum încep să 
îngrijitoare supraveghează scroafele, 
se culce pe purcei și să-l 
La o zi, două, după 
colții purceilor pentru a

B. HORVAT

Șl

în

I 
să izbutești aceasta tre- 

mai ales muncă făcută cu 
găsești dragoste de mun- 
fete scroafele, cele două 

să nu
strivească, 

fătare retează 
nu face răni

scroafelor !a uger. Du
pă patru-cinci zi'e gă
sești .neapărat în jghia- 
buri hrană minerală 
suplimentară: cretă,
cărbune de lemn, lut 
roșu și altele, care a- 
jută la întărirea purcei
lor și la terîrea lor de 
diferite boli. Nici nu 
mai vorbesc de cură
țenia desăvîrșită a 
grajdului și de schim
barea apei care este mereu proaspătă...
...Îmi amintesc acum, povesti mai departe 

maistrul crescător, cum în noiembrie, anul 
trecut, fetele noastre îngrijeau scroafe care 
aveau cite 17-18 și chiar 19 purcei. Se ho- 
țărtseră amîndouă să-i îngrijească în așa fel, 
înch la înțărcare toți să fie mari și sănătoși 
și să nu moară nici unul. După opt zile, pur
ceilor fătați trebuia să li se dea sulfat de fier 
contre anemiei; acesta se terminase însă.

Ce să ma.i spun, mi-au scos peri a'bi 
atunci I In fiecare ceas venea cile una la 
mine, zor-nevoie să le dau sulfatul Eu mă 
interesasem de mult de treaba asta și așten- 
tum să-mi sosească din clipă in clipă ma
șina. Degeaba le spuneam însă, că nu voiau 
sa înțeleagă, nimic și mă tot hărțuiau : „Să 
te.efonați că poate nici n-a plecat maș'iia”' 
de la depozit. Ce ne facem dacă se îmbolnă
vesc purceii ?“ și plecau supărate înapoi

Cînd însfirșit a sos't sulfatul, au sărit în 
sus amîndouă și m-au îmbrățișat de bucurie. 
Bata-le norocul, că tare erau vesele Dreut 
e că au reușit să crească purceii, ba încă 
cum . Au avut numai 6 purcei pierdere da 
la cele 30 de scroafe pe care le ingrijeau 
împreună, iar greutatea mijlocie a purceilor 
obținuți de ia scroafele care fâtaiseră cite 
17-18, pe care i au înțărcat la opt săptămini, 
a fost de 18 20 kg. Iar de la restul scroafelor 
care fătaseră între 8 și 11 purcei, ele au obți
nut purcei de 23,500 l;g.„ 35 kg. și chiar de 
44 kg. deda unele scroafe.

Hei. și cite nu se pot povesti'despre teteie 
noastre care sînt ca două surori a-levăr-r e 
Ia uitefe” - mi le arătă - Privii felele 
care încălțate cu cisme de cauciuc și îmbră
cate cu șorțulețe cenușii de doc, aduceau 
purceii în lăzi de afară, de la aer.

Da, zise maistrul — ele toată ziua mun
cesc și chită Sînt mereu vesele,..tetele -reia 
dragi. Dar sînt și fruntașe pe c/escăt vie

C. CIIERCI'J

l



m sprijinul participanjilor
la concurs

Cum îmi aleg 
subiectul

OPERELE TINERILOR ARTIȘTI 
PLASTICI SOVIETICI

știu 
se

* ----------------
Zilnic sosesc Ia redacție tot mal multe 

scrisori trimise pentru concursul organizat 
de ,,Scînteia tineretului" „Pentru cea mai 
bună corespondență".

Și sînt numeroși corespondenții care tri
mit ziarului scrisori bogate în fapte, bine 
scrise. Acest succes se datorește de multe 
ori faptului că acești corespondenți 
ce subiecte să-și aleagă, știu cum să
orienteze pe teren, cum să pătrundă mai 
adînc faptele.

Pentru a sprijini pe tinerii noștri cores
pondenți voluntari în a-și însuși mai bine 
meșteșugul de a scrie o corespondență, le 
împărtășim mai jos, din 
corespondent mai activ.

----------------- ★
Eram Intr-o organizație 

dintr-o comună. Vorbeam 
datoria lor de a se abona la ziarul organizației 
noastre „Scînteia tineretului" dar mai 
de a scrie 
Bodnăriuc 
pre ce să 
subiect să

Și mie, 
mi s-a întîmplat uneori să spun că n-am des
pre ce scrie deși în jurul meu erau o mulțime 
de subiecte. De ce aceasta ? Pentru că nu știam 
cum să le găsesc. Cu timpul însă m-am în
vățat să-mi aleg subiectul. Iată, de pildă, 
cum am găsit odată subiectul unui material 
publicat dealtfel în „Scînteia tineretului" nr. 
1439 sub titlul, „N-am timp, sînt ocupat..."

Eram în Comuna Botiza. Discutînd cu to
varășii din comitetul organizației de bază 
U.T.M. din comună și cu cîțiva utemiști 
mi-am dat seama că munca politică în rîn- 
dul tineretului este slabă, că nu se desfă
șoară în condițiile cele mai bune. Am căutat 
cauzele. M-am interesat desore felul în care 
utemiștii și tinerii participă la activitatea cul
turală, cum își petrec ei timpul liber. Și răs
punsurile primite m-au lămurit: căminul cul
tural era mereu închis, din care cauză tinerii 
țărani muncitori nu puteau să desfășoare ac
tivitatea culturală. Audiții la radio de aseme
nea nu se puteau organiza, deoarece directo
rul căminului nu se îngrijise să repare apa
ratul de radio. Nici cărți nu se citeau, de
oarece biblioteca — la fel ca și căminul de
altfel — era mai mult închisă.

Mi-am dat seama atunci de ce tinerii nu 
desfășoară o intensă activitate culturală, 
de ce munca politică nu se desfășoară în cele 
mai bune condițiuni în rîndul tineretului.

Am căutat apoi să văd și de ce se „întîm- 
plă" aceasta. Am discutat cu directorul că
minului cultural, tovarășul învățător loan 
Duncă. La început tovarășul Duncă a dat 
vina pe tineri : că nu vor să activeze în ca
drul căminului cultural, că nu fac treabă și 
multe altele. Pînă la urmă a recunoscut, pe 
un ton de om 
ocupat".

Aveam deci 
cămin cultural 
plinească sarcina încredințată.

Era acesta un subiect pentru un material? 
Fără îndoială că da.

Și asemenea se pot petrece lucrurile și în 
alte cazuri. Pentru noi, corespondenții volun
tari, viața din jurul nostru ne oferă multe 
subiecte. Orice problemă care preocupă pe 
oamenii din jurul nostru, 
frămînte — realizările lor, greutățile ce le tn- 
tîmpină — toate constituie pentru noi subiec
tul unui articol și despre ele avem datoria să 
scriem.

Ceea ce ni se cere nouă, corespondenților 
voluntari, este numai aceea de a ști să desco
perim aceste subiecte și să alegem din 
țimea lor, pe cele mai importante, pe 
care interesează și frămîntă în cea mai 
măsură pe oamenii din locul de muncă 
pectiv.

experiența unui

de bază U.T.M. 
utemiștilor despre

ales, 
ziarului. Și atunci utemistul Vasile 
m-a întrebat : „tovarășe Pop, des- 
scriu eu „Scînteii tineretului"? Ce 
aleg? Vreau de mult să scriu..." 
la fel ca și tovarășului Bodnăriuc,

nevinovat: „N-am timp... sînt

de-a face cu un director de 
care „n-avea timp" să-și înde-

care-i face să se

mul- 
cele 

mare 
res-

AUREL POP 
activist

Comitetul raional U.T.M. 
regiunea Baia Mare

Vișeu

La marile expoziții , . ... le
de artă din Uniunea AfSXanora AlTIȘinSkaia țion. 
Sovietică, vizitatorii pot 
citi foarte des pe e- 
tichete, alături de titlu
rile unor tablouri, 

desene sau sculpturi cuvintele: „Lucrare de 
diplomă". Iar mai departe se indică institu
tul, al cărui absolvent este ttnărul artist. 
Prin nivelul lor profesional, aceste lucrări 
suportă adesea comparația cu operele unor 
maeștri cunoscuți. Ele atrag atenția prin
varietatea temelor, prin originalitatea rea
lizării lor, prin interesul sincer și pasionat 
al tinerilor artiști pentru viața poporului lor.

La una din recentele expoziții ale tinerilor 
artiști plastici, atenția vizitatorilor a fost a- 
trasă de lucrările lui Nicolai Petrov, absol
vent al Institutului de artă „Surikov" din 
Moscova — o serie de acuarele și litografii în 
culori, închinate vieții studenților în noua 
clădire a Universității din Moscova. Fețele 
pline de viață ale tinerilor, frumusețea for
melor arhitectonice ale minunatei clădiri, o- 
glindeau starea de spirit sărbătorească care 
a caracterizat începutul anului școlar tn 
noua clădire. Deosebit de frumoasă și pito
rească este 
de studențl 
un coreean 
32 de etaje 
bine, aerul 
turnului zvelt 
coloanelor roze de 
deabia plantați.

După cum e firesc, temele din viața tinere
tului sovietic atrag atenția multor tineri ar
tiști plastici. La expoziția lucrărilor de diplo
mă de la sfîrșitul anului 1953 au fost prezen
tate tablouri, care înfățișează începutul mun
cii tînărului ca, de pildă, „Prima piesă" de 
Nicolai Lomakin sau bucuriile vieții de fami
lie ale unor tineri ca tabloul „Fiul" de Livi 
Șcipaciov. Tinerii sculptori tratează bucuroși 
teme sportive. Pot fi citate lucrări ca „Aten
ție 1 La start I" a tînărului Iuri Iacovlev din 
Moscova, „Aruncătorul de disc" de estoniana 
Maria'Tiilen, „înainte de start" a ucraineanu
lui Viaceslav Klokov.

In căutarea temelor pentru lucrările lor 
mulți tineri artiști fac adevărate călătorii. 
Astfel, absolventa Institutului de artă „Suri
kov" din Moscova, Irina Șevandronova a 
plecat în Altai. Ea a trăit cîteva luni într-un 
mic sat de colhoznici — crescători de vite. 
„Consultație la un medie pentru copii" — ta
bloul pictat de Șevandronova în urma șederii 
sale în Altai, — oglindește un aspect al nou
lui care a pătruns în foștilor nomazi.
Tabloul atrage prin realmnul său, prin umo
rul cald și prin frumusețea coloritului.

Dacă lucrările tinerilor pictori și sculptori a- 
jung să fie cunoscute de public la expoziții, 
lucrările celor care ilustrează cărți și ale de
senatorilor de afișe sînt de obicei publicate 
de diferite edituri. Astfel, de pildă, va apare 
cartea lui V. Kataev „O pînză în depărtare" 
cu ilustrații de Valentin Iakubici, care a ab
solvit în primăvara trecută Institutul de artă 
din Kiev.

Povestirea lui Kataev despre viața a doi 
băieți din Odesa în perioada primei revoluții 
ruse s-a dovedit a fi deosebit de apropiată lui 
Iakubici, care este originar din Odesa. Copi
lăria lui — copilăria unui băiat sovietic — nu 
a fost desigur, grea ca cea a eroului povesti
rii, micul pescar Gavrik. Dar, ca și acesta, el 

: a petrecut zile întregi pe malul apei, înota ca 
un pește, pleca cu pescarii pe mare ; el a în
drăgit tot atît de mult vesela și însorita sa 
Odesă. Toate acestea s-au reflectat tn desene
le sale, pe care le-a făcut exclusiv după natu
ră. I-au reușit în special portretele eroilor, 
pentru care tînărul artist a căutat îndelung și 
cu perseverență tipuri caracteristice. De aceea 
ei și în special Gavrik apar atît de reali în 
desenele lui Iakubici.

Tinerii artiști plastici din diferitele regiuni 
ale U.R.S.S. — din Asia Centrală, Siberia, 
Caucaz, — execută deobicei lucrări cu teme 
din viața și istoria ținuturilor natale. Dar a- 
fără de temele lor proprii, ca să zicem așa, 
naționale, tinerii sovietici au multe interese 
comune. Aceasta se referă în primul rînd la 
temele și imaginile artei eroice.

critic de artă
— ■£»

acuarela care înfățișează un grup 
ai universității — o fată uzbecă, 
și un rus — pe fondul clădirii cu 
a Palatului Științei. Sînt 
umed

ce

redate 
de toamnă și contururile 
se pierde tn înălțime, ale 
granit, ale brazilor tineri,

Temele luptei revolu- 
îare a poporului so

vietic se bucură de o 
mare dragoste din par
tea tinerilor artiști 
plastici. Unul din cele 

mai bune tablouri din ultimii ani 
este „Spre Petrograd" ai 
Alexandr Lopuhov absolvent 
Institutului de artă din Kiev, 
acest tablou este înfățișat V. 
Lenin care în anul 1917 pleacă 
secret pe o locomotivă la Petro
grad, pentru a conduce lupta 
proletariatului pentru Puterea So. 
vietelor. întregul tablou este pă
truns de un patos romantic. 
Figura lui Lenin plină de aștep
tare, inspirată, privirile dîrze 
ațintite înainte, sînt minunat 
zugrăvite de artist. Expresivă 
este figura fochistului, care 
aruncă cărbuni în cuptorul loco
motivei. Luminată de flăcările 
purpurii, ea întruchipează fermi
tatea și forța de nezdruncinat a 
luptătorilor de rînd ai revoluției.

Maria Kojina, studentă a Institutului „î 
Repin" din Leningrad a sculptat o statuie de ! 
doi metri a lui Petru I. întemeietorul Peters- 
burgului este înfățișat sttnd pe malul Neve: cv ' 
planul construcțiilor în mîini. Kojina a închina 
sculptura sa jubileului de 250 de ani al orașu I 
lui natal. Tot acestui jubileu i-au dedicat ta
blourile lor tinerii pictori : Gheorghi Pesis 
„Petru I la construcția Petrogradului". Ev- j 
gheni Plotnicov. „Pe frontul Petrogradului" 
și alții.

Chipul marelui om de stat Bogdan Hmel- 
nițki, care a înfăptuit visul secular al 
poporului ucrainean cu privire la reunirea 
Ucrainei cu Rusia, i-a inspirat pe mulți ti- I 
neri artiști. Vasili Vinaikin. absolvent al In
stitutului de arte plastice din Kiev, a sculpta: . 
o monumentală statuie a lui Bogdan. Gheov- , 
ghi Zubkovski a executat ilustrațiile la car- j 
tea lui Natan Rîbak „Pereiaslavskaia Rada* I

Un deosebit interes prezintă tablou! tînăru- j 
lui Alexandr Hmelnițki din Harkov ,.Pe veci | 
împreună", în care este redată bucuria oame ■ 
nilor simpli din Ucraina cu ocazia reunirii a- 
cesteia cu Rusia. Tînărul pictor urmează aic: 
tradițiile marilor maeștri ruși și în primul 
rînd tradiția lui V. Surikov. Infățișînd un e- • 
veniment istoric, el redă în primul rînd ar? 
dinea masei de oameni simpli față de acest 
eveniment, dezvăluind astfel importanța Ic 
în viața poporului. Este minunat redată mul
țimea ce înconjoară catedrala tn care se des 
fășoară solemnitatea reunirii. Expresive sir 
chipurile de oșteni ruși, de cazaci zaporojen 
mișcătoare sînt figurile 
t> lacrimă de pe obraz, 
a micii sale călăuze.

Fiind încă student Ia
! Tbilisi Constantin Maharadze a conceput ar 

tablou despre expediția din Alpi a 
conducător rus de oști Suvorov — „Suvoro- 
și Bagration în Alpi", care a fost prezer.ta'. 
la expoziția din Moscova în toamna anu- 

I lui 1953. Nu toate părțile acestui uriaș ta
blou i-au reușit în egală măsură tînirahd 

i pictor, dar prezentarea soldaților iui Suvoros 
este plină de măiestrie. Și figurile din primai 

i plan, care întruchipează neînfricarea și vite- 
• jia în înfrîngerea greutăților și peisajul ca 
I munții uriași acoperiți de zăpadă. învălui* 
i în ceață, toate acestea sînt o mărturie a ma

relui talent și a iscusinței acestui pictor In 
vîrstă de 24 ani.

Cu fiecare an crește măestria tinerilor ar
tiști plastici sovietici, probleme tot mai com
plexe sînt rezolvate de ei în procesai de 
creație a primelor lor lucrări. Succese.e tor 
sînt cea mai bună mărturie a justeții meto
dei de învățămînt adoptată în școlile de artă 
din U.R.S.S., metodă bazată pe studierea a- 
fentă și multilaterală de către studerț: a vie
ții și naturii. Tinerii maeștri manifestă nu nu
mai capacitatea de a desena corect, ce a al
cătui o compoziție, ei dovedesc în primul 
rînd capacitatea de a crea opere impresionan
te pe baza cunoașterii vieții. Și aceasta este 
chezășia înfloririi continue a artei plastice 
sovietice.

„PRIMA PIESA pictură de N. LOMAKIN
(Institutul de pictură, arhitectură și sculptură „Repin’ din Leningrad).

0 PIESA RUGINITA
Intrînd tn biroul său, directorul S.M.T-ului 

„l Mai" din Brăila 
soaun. Insftrșit, iată 
acasă.

— Uff 1 care va să
?e ogoare. Asta înseamnă să-ți ții cuvîntul. 
E drept că dacă n-ar fi avut asemenea oameni 
..devotați", cu care să 
șef Andronic Gheorghe 
tro'.or Moraru Ion, cu 
capăt. Buni băieți I

Dar să-1 lăsăm puțin
care a ațipit în cele din urmă pe biroul său, 
co zîmbetul de adîncă mulțumire ce-i lumi
nează fața. Ș> să ne întoarcem cu cîteva săp- 
tămini în urmă.

se așeză mulțumit 
că ajunsese din

zică tractoarele au

pe 
nou

ieșit

lucreze, ca mecanicul 
sau ca mecanicul con- 
greu ar fi scos-o la

pe tovarășul Hleagiu,

femeii, care îți șterge 
a cîntărețului orb ș

Academia de arte de

mare;
realizeze o 
înainte de

cu cea mai

»«•••(■ ■
Totul s-a petrecut ca la teatru. Deci...
Decor: atelierele S.M.T. „1 Mai". într-o 

zi de martie.
Distribulia : comisia de recepție a tractoare- 

.«• — președinte Hleagiu Mihalache; membrii: 
mecanicul șef Andronic Gheorghe, mecanicul 
:- -:ro!or Moraru Ion. șeful de atelier Duca 
Mircea. Alte personagii — cîțiva tractoriști, 
mecanici ș: serviciul tehnic care pregătește 
procesele verbale.

Spectatori: iară (piesa se joacă în familie) 
Pe; cor principal: d:rectorul S.M.T.-ului „1 
Mai",

întreaga trupă își propune să 
inovație la recepția tractoarelor 
ieșirea lor pe ogoare.

Președintele: Trebuie să lucrăm
mare grabă pentru ca recepția să se termine în 
:.-.ou! cel mai scurt. Acesta este esențialul. 
Dec., nici un fel de i igăduință pentru micile 
defecțiuni, sau chiar pentru cele mai mari, 
care ar putea să ne împiedice să isprăvim 
recepția la mașinile acestea. E clar, nu?

Mecanicul șef: Desigur 1... Așa cum am sta- 
bilit (la repetiția din biroul d-voastră).

Președintele: începem. Tractorul „K-D."... 
totul in regulă. în afară de injectoare... tn 
afară de bujii  în afară de șenilele uzate... 
hi atari ăe... Micile deiecțiuâi care vor aar- 
vens. le wn înlătura fa fața tocului. Repet: 
restul lotul e In regulă-

Metr.tT:: comisiei împreună cu președintele 
se «pleacă pe rînd deasupra procesului verbal 
șt semnează.

Președintele: Mai departe, mai departe 1... 
Mecanicul controlor: Urmează acest l.A.R. 
Grupul de „experți" se apropie de tractor. 
Șeful de atelier : Motorul în regulă... In a- 

farl de pompa de injecție și trenul fix care 
are două șuruburi crăpate... tn afară de... 
Restul totul In regulă. Să pornim motorul să 
vedeți cum merge?

Președintele: Nu, nu I Am deplină încrede
re în colectivul meu.

Toți se apleacă și semnează.
........................................ . • a

PESTE

Acelaș decor, 
toare.

Președintele : 
dut, dar nu trebuie să ne pierdem 
Astăzi vor pleca brigăzile 11 și 13.

Mecanicul controlor: întocmai, 
director, întocmai, dar...

Președintele: Niciun dar. Vor pleca I Vă a- 
sigur eu, directorul 
Brăila.

Mecanicul șef: ca 
varășe director, vor

Președintele : Vor pleca, pentru că am găsit 
soluția.

Membrii comisiei se apropie cu respect de 
președinte, care sigur pe sine continuă : Eu 
am fost întotdeauna împotriva birocratismu
lui. birocrația este o moștenire de la...

Șeful de atelier — reluînd : Este o moșteni
re, tovarășe director...

Președintele: Deci noi trebuie să luptăm 
împotriva ei. Ce procese verbale de recepție? 
Totul nu-i decît o bi-ro-cra-ție. La noi totul e 
mai expeditiv. Așa dar, 
tractoarelor se poate socoti ca 
șinile să iasă la cîmp.
• • • • • ■

CITEVA SAPTAMINI

Aceleași personagii. Alte

Tovarăși, nu-i timp

trac-

pler-de
cu firea.

tovarășe

S.M.T.-ului „1 Mai“-

un ecou : Vor pleca, to
pi eca.

tovarăși, recepția 
și făcută. Ma-

I a

ușă. 
biroul

Liniște, 
tovară- 
scaun :

din

Aprilie 1954.
Se aud cfteva ciocănituri tn 

Alte cîteva lovituri răsună tn 
șului Hleagiu. Directorul sare de pe

— Intră 1
O fată se năpustește în cameră :
— Tovarășe director, ni se comunică 

Baldovinești...
— Ce. au și terminat de lucru tractoarele?
— Nu 1 Nici n-au început bine și s-au și oprit. 

Un „K.D.". are o șenilă ruptă iar altul 
două șuruburi căzute dela trenul fix.

— Să se repare 1 De aceea avem echipă 
ger.

— La Ciucea...
— Cum, au și terminat ?
— Nuuu I... Lui Orzan Ion I s-a stricat in- 

jectorul. De asemenea la Chițeani s-a mai 
oprit un tractor.

Și fata continuă : Trebuie schimbată... e 
piesă ruginită.

Directorul tresare tngîndurat : O aluzie ?
— O piesă ruginită...
...se înlătură 1

are

ful-

o

M ZONIS

După poftă...
In cadrul agenție' PT.T.R. Breaza lucrââ’ 

ză operatoarele utemiste Chiriac Liliana și 
Petrescu Virginia. Aceste tovarășe nu odată 
au dat dovadă că muncesc cu puțin simț de 
răspundere la efectuarea comenzilor pentru 
convorbirile telefonice solicitate.

De la oficiul P.T.T.R. Năenl s-au cerut tn 
ziua de 12. februarie, prin agenția Breaza 
două convorbiri telefonice. Una pentru Bucu
rești cu nr. de telefon 7.04.63 și alta pentru 
Mizil cu nr. de telefon 11. In această zi era 
de serviciu in agenție tov. Ciriac Liliana- In 
loc să execute comenzile ea a blocat linia 
timp de cinci ore. De abia în urma interven
ției tov. diriginte Dinescu, operatoarea a efec
tuat convorbirile.

Și astfel de cazuri se petrec cam des la a- 
genția Breaza. Operatoarele, dovedind lipsă 
de răspundere față de muncă își îndeplinesc 
sarcinile după poftă- Tot după poftă muncesc 
și tovarășii de la oficiul P.T-T-R- al raionu
lui Mizil. Dacă vor ei, iau măsuri, dacă nu 
vor, nu iau. Or, ar fi necesar să se ia astfel 
de măsuri îneît unor oameni care au o astfel 
de atitudine față de muncă să le treacă... 
pofta de a mai proceda astfel.

Corespondent
GHEORGHE STAN

—— -

Roadele criticii

„ Promisiuni “
La rubrica „Cultură fizică și sport'* a a- 

părut fa ziarul nostru nr- 1.482 o corespon
dență intitulată „Promisiuni", oare trata 
despre unele deficiențe în activitatea spor
tivă de la fabrica de produse chim ce Mă
trășești.

Răspunzîtid criticii, comitetul regional 
U.T.M. Birlad ne scrie că materialul a con
stituit pentru ei un ajutor prețios. Acum s-au 
luat măsuri pentru îmbunătățirea muncii. 
Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. de 
la fabrica chimică și complexul C.F.R. Mără- 
șești au fost instruite asupra sarcinilor con
crete pentru îmbunătățirea muncii sportive.

Au fost înființate două cluburi care au fost 
înzestrate cu diferite materiale sportive ca : 
jocuri de șah, ping-pong etc.

Cu sprijinul comitetului de întreprindere, 
organizația de bază U.T.M. a amenajat un 
teren sportiv- In perioada de iarnă, 20 ute
miști au luat probele la schi. ,

„Cind membrii postului utemist 
de control 

se culcă pe lauri
Sub titlul „Cînd membrii postului utemisf 

de control se culcă pe lauri..." a apărut in 
n.r. 1.504 al ziarului nostru, un articol în 
care era criticat postul utemist de control 
de la Depoul C.F.R. Arad.

In scrisoarea de răspuns comitetul oră
șenesc U-T.M. Arad arată că cele relatate de 
ziar corespund realității- Odată cu alegerea 
noului organ conducător ai organizației de 
bază U.T.M. s-a schimbat și situația acestui 
post utemist de control. Noul colectiv al 
postului utemist de control este format dm 
tovarășii Vilagos Elena, Dobrescu Alexan
dru, Rotaru Claudiu, Covaci Nicolae, și Nea- 
gu Ion. Munca decurge pentru început mul
țumitor, iar articolele la gazetă sînt schim
bate regulat. Articolele de la gazeta postului 
utemist de control tratează problema îm
părțirii .permiselor de călătorie C.F.R. și 
punctualitatea la muncă a personalului din 
serviciul cadre, secretariat și biroul primă.

Tovarășii citați prin aceste articole trimit 
răspunsuri scrise care se afișează in această 
gazetă.

In ajutorul activului U. T. M. de a sa‘e

întărirea alianței între clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare — 

chezășia înaintării cu succes spre socialism
Saircina centrală a partidului și guvernu

lui nostru în perioada actuală este continua 
întărire a ailianței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, temelia de neclin
tit a regimului nostru democrat popular, che
zășia înaintării cu succes pe calea socialis
mului

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R din 19— 
20 august 1953, a adoptat un vast program 
de măsuri economice menit să asigure dez
voltarea continuă e economiei țării șl ridi
carea permanentă a nivelului de trai material 
și cultural al celor ce muncesc. Înfăptuirea 
acestui program — a subliniat plenara — 
va contribui într-o mare măsură la conso
lidarea continuă a alianței dintre clasa 
muncitoare șl țărănimea muncitoare, sub 
conducerea clasei muncitoare.

1.
Clasa muncitoare are menirea istorică 

de a sfărîma orînduirea capitalistă In 
lupta pentru zdrobirea orîndutril Înte
meiate pe exploatare șl pentru făurirea unei 
societăți noi, socialiste, proletariatul are ne
voie de aliați. Numai cu sprijinul altaților 
săi, numai mobilizînd în luptă sub condu
cerea sa masele largi ale celor ce muncesc, 
proletariatul poate cuceri victoria.

Aliatul firesc al clasei muncitoare este ță
rănimea muncitoare. V I Lenin a arătat că 
socialismul nu se poate construi fără o trai
nică alianță cu milioanele de țărani mun
citori, care formează majoritatea covîrși- 
toare a populației țării.

Rolul conducător în alianță trebuie să-l 
aibă clasa muncitoare, clasa cea mai îna
intată, legată de cele mai înaintate mijloace 
de producție — de marea producție indus
trială, singura clasă revoluționară pînă la 
capăt și care este condusă de un partid 
marxist-leninist revoluționar.

Partidul nostru, călăuzindu-se în practică 
după învățătura leninistă, a considerat șl 
consideră alianța între clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare drept condiția funda
mentală a cuceririi și consolidării puterii 
noastre populare, a mersului înainte pe dru
mul construirii socialismului. Plenara Isto
rică a C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949,

„Scînteia tineretului**
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făcînd analiza profundă a situației agricul
turii noastre și a raporturilor de clasă de la 
sate, a pus în fața partidului ca sarcină prin
cipală întărirea mai departe a alianței cla
sei muncitoare cu țărănimea muncitoare, și 
trecerea la opera de transformare socialis
tă a agriculturii. Plenaira a trasat limpede 
politica partidului în chestiunea alianței, pe 
baza triplei lozinci leniniste : „Ne sprijinim 
pe țărănimea săracă, strângem alianța cu 
țărănimea mijlocașă și ducem o luptă neîn
treruptă împotriva chiaiburimii*. Această lo
zincă este unitară, indivizibilă; niciuna din 
laturile ei nu poate fi neglijată sau Jășată 
la o parte căci aceasta ar duce la slăbirea 
alianței clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare. Pe această lozincă se întemeiază 
politica partidului no.stru de ajutorare multi
laterală (economică, tehnică etc.) a țărani
lor cu gospodării mici și mijlocii, de apă
rare a lor împotriva exploatării chiaburești, 
de atragere continuă, prin convingere, a 
micilor producători spre marea gospodărie 
socialistă, Partidul a zdrobit acțiunea contra
revoluționară a deviatorilor de dreapta, care 
duceau o politică de avantajare a elemente
lor capitaliste de la orașe și sate, submînînd 
lupta pentru întărirea alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare.

Politica Industrializării socialiste a țării, 
dusă de partidul nostru are o deosebită în
semnătate în întărirea alianței între clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare; ea asi
gură și posibilitatea trecerii agriculturii 
pe o bază tehnică modernă, posibilita
tea mecanizării ei.

înarmat cu învățătura marxist-lenfalstă șl 
învățînd din tezaurul de experiența . al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
psrtldul nostru a desfășurat o luptă perse
verentă pentru întărirea neîncetată a bazelor 
economice și politice ale alianței, pornind 
de la teza că alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare este o alianță a in
tereselor celor două clase, în vederea obți
nerii unul avantaj reciproc. Intensificarea și 
lărgirea schimbului între oraș ș) sat, temelia 
economică a alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, cointeresarea economi
că a țăranilor muncitori în sporirea produc
ției agricole, au constituit obiectul a nu
meroase măsuri luate de partid și guvern. 
Atît clasa muncitoare cît și țărănimea mun
citoare sînt interesate tu avântul economiei 
naționale în ansamblul ei, în dezvoltarea ar
monioasă a industriei și agriculturii ca și 
în lărgirea schimbului între oraș și sat.

Partidul și guvernul au acordat o «>-•?> 
deosebită dezvoltării comerțului de stat »■ 
cooperatist Genialul plan coopera::*: leni
nist constituie călăuza permane.-'.tă pentru 
partidul nostru atît în ceea ce privește ro
lul cooperației din punct de vedere economic, 
ca factor de bază al organizări' acfeinbatai 
intre oraș și sat, cit și tn privința rolului 
ei educativ, ca factor de deprindere a țăra
nilor muncitori in vederea producției colec
tive, a atragerii lor pe calea cooperare, de 
producție.

z
In anii puterii populare, politica dusă de 

partid și guvern a determinat c setimbare 
însemnată in situația agriculturii astre. pre- 
cum și îmbunătățirea continuă a situației ță
rănimii muncitoare. Moșierimea a ost des
ființată ca clasă șl pește 1-00? XXl ha de pă- 
mînt eu fost împărțite (avanilor săraci și 
mijlocași. Plugurile de lemn sînt acum nu
mai o amintire Au fost înființate S.ALT.-uri, 
ale căror mii și mii de tractoare, semănă
tori, secerători-legători, combine auto
propulsate etc., lucrează pe ogoarele țării. 
Unindu-se în gospodăriile colective care s-au 
înființat în țara noastră și lnscrilndu-se 
în întovărășirile agricole, eute de mii de 
familii de țărani muncitori și-au îmbunătă
țit simțitor nivelul de trai. S-au produs de a- 
semeni mari schimbări ta viața țăranilor 
individuali cu gospodării mici și mijlocii, 
al căror nivdl de trai a crescut simțitor. 
Statul popular apără astăzi pe țăranii mun
citori de exploatarea chiaburească. A crescut 
consumul propriu al gospodăriilor țărănești. 
Neștiința de carte dispere.

Plenaft lărgită a C.G. al P.M.R. din 
august a constatat însă că, cu toate re- 
alizările dobîndite, dezvoltarea agriculturii 
a rămas In urmă față de dezvoltarea indus
triei. An de an producția agricolă globală 
și producția agricolă marfă se mențin la 
un nivel scăzut în loc să crească pe mă
sura condițiilor tehnice și materiale create 
de statul nostru și a posibilităților favora- 
bile oferite de solul țării. Agricultura nu a 
primit investiții tn proporția necesară 
deoarefe nu 1 s-a det Importanța cuve
nită, neînțe'egtndu-se pe deplin că fără 
dezvoltarea agriculturii nu se poate dezvolta 
nici industria. Neținîndu-se seama că gospo
dăriile individuale mici șl mijlocii dau 
s/« din întreaga cantitate de cerea le- 
marfă, nu li s-au acordat tn suficientă mă
sură credite pentru procurarea utilajului

mirant, semințe selecționate, îngrășăminte. 
e:c In ceea ce privește gospodăriile co- 
iec:ve. deși li s-au dat ajutor din partea 
s's’.'jlui. ele n-au fost suficient sprijinite în 
cea* ce privește dezvoltarea producției agri- 
oole-nvariă. A rămas mult în urmă o ramură 
atlt de importantă cum este creșterea vitelor. 
Aceste lipsuri și neajunsuri, ca și celelalte 
ce s-au manifestat ta economia noastră, au 
«vot ca urmare o creștere nesatisfăcătoare 
a nivelahil de trai al oamenilor muncii, în 
ra-. -t ca dezvo tarea generală a economiei 
na;ionata. ‘

lich darea răminerli în urmă a agri- 
cuL.-riî și dezvoltarea producției agricole, 
plenara lărgită a C.C. al P.M.R. a luat o 
serie întreagă de măsuri. Aceste măsuri «- 
rată că partidul nostru, aplicînd cu fermi
tate Învățătura marxist-leninistă cu privire 
la alian’ă și la transformarea socialistă a 
i;-k..’.J';- ține seama de etapa istorică în 
care tie ăm in momentul de față, de con- 
ditille și port icul ari tăț ile istorice concrete, 
apecitice, existente In țara noastră.

JUaarap adoptate de plenara C.C. al 
P.’LR. Șl botăririle luate ulterior de guvern 
țî partid, alcătuiesc astfel un program com
plex. multilateral al dezvoltării economiei 
naționale, al dezvoltării producției vegetale 
și animale, al ridicării cootinue a nivelului 
de trai al Întregului popor, al întăririi alian
ței de nezdruncinat Intre clasa muncitoare și 
•,ărâ-:mea muncitoare. Plenara, subliniind ne
cesitatea de a se asigura • dezvoltare con
tinuă. ratkmală. neforțată a industriei grele 
— temelia dezvoltării economiei naționale și 
a ridicării nivelului de trai al oamenilor 
munc? — a trasat ca sarcină comună clasei 
muncitoare, țărănimii muncitoare, intregului 
popor muncitor, organizarea unui puternic 
avint al producției agricole — aceasta fiind 
fa momentul de față veriga principală hotă- 
ritoere a dezvoltării economice a țării noastre. 
Pentru îmbunătățirea aprovizionării popu
lației șl asigurarea industriei ușoare și 
alimentare cu materii prime este necesară 
atingerea și depășirea nivelului producției 
agricole dinainte de război; atît consumul 
propriu al gospodăriilor țărănești cît și 
consumul oamenilor muncii dela orașe a 
crescut cu mult față de perioada antebelică 
șl de aceea este necesară o sporire și mai 
mare a producției agricole. Plenara lărgită 
a CC al P.M.R. a prevăzut pentru dezvol
tarea producției agricole pe perioada anilor 
1953—1954—1955 investiții de circa 6 mili
arde lei, ceea ce reprezintă mal mult decît 
dublul investițiilor din anii 1950—1951— 
1952.

3.
Partidul șl guvernul acordă o deose

bită atenție problemelor legate de conso
lidarea și lărgirea sectorului socialist din 
agricultura țării noastre.

Socialismul nu se poate construi numai 
la orașe. Orînduirea socialistă nu poate avea 
două baze diferite: marea producție socia
listă la orașe, în industrie și mica 
producție în agricultură.

Pe drumul făuririi unei agriculturi socia
liste în țara noastră au fost obținute pînă 
acum o serie de succese. Pe baaa liberului 
consimțămint, peste 280.000 de familii de 
țărani muncitori s-au unit în gospodării co
lective și întovărășiri agricole.

Plenara a subliniat în mod deosebit ne
cesitatea creșterii producției vegetal^ și 
animale a sectorului nostru socialist, în 
plină dezvoltare. Consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colective, la 
care organizațiile U.T.M. trebuie să dea un 
sprijin cit mai mare, și îmbunătățirea gos
podăririi și a organizării muncii la gospo
dăriile agricole de stat, vor aduce tocmai o 
asemenea ridicare a producției, vor face să 
crească rolul sectorului socialist în apro
vizionarea industriei cu materii prime și a 
orașelor cu produse alimentare. Plenara a 
adoptat măsuri concrete pentru ajutorarea 
gospodăriilor agricole colective (credite, se
mințe selecționate, reduceri de cofa etc) și 
a gospodăriilor agricole de stat și pentru 
cointeresarea lor sporită în ridicarea produc
ției. Gospodăriile colective vor primi credite 
in valoare de 100 milioane lei in 1954 și de 
200 milioane în 1955. Lichidarea lipsurilor tn 
gospodărirea și conducerea gospodăriilor a- 
gricole colective, întărirea lor organizatorică- 
ecoriomică, sporirea rentabilității lor, pe 
lingă că vor duce la creșterea producției 
ma-fă, vor ușura și înțelegerea limpede de 
către țăranii muncitori individuali a superio- 
ri’.ății marii gospodării socialiste, a superio
rității cultivării pămîntului pe întinderi mari 
cu mijloace mecanizate; în felul acesta, tot 
mai ntjlți țărani muncitori vor păși pe calea 
agriculturii socialiste.

O pîrghie însemnată în acțiunea pentru 
dezvoltarea sectorului socialist al agricul
turii, sînt întovărășirile agricole de lu
crare în comun a pămintului; ele constituie 
o treaptă intermediară a cooperației de pro
ducție, ușor accesibilă unor mase largi de 
țărani muncitori, care permite folosirea mij- 
faaccfar mecanizate și a agrotehnicii înain
tate in scopul măririi producției agricole și 
educă țăranii muncitori în spiritul muncii 
colective- De aceea, combătând cu hotărâre 
orice subapreciere a rolului întovărășirilor, 
partidul și guvernul le acordă o mare însem
nătate. Printre sarcinifa principale ale 
organizațiilor U.T.M. de la sate se numără de 
aceea și intensificarea muncii politice pentru 
atragerea țăranilor muncitori cu gospodării 
individuale, mici și mijlocii la crearea unor 
noi întovărășiri agricole, ca și lupta pentru 
consolidarea economico-organizatorică a În
tovărășirilor existente.

In mod deosebit partidul subliniază, ta 
ceea ce privește organizarea de noi gos

podării colective șl întovărășiri, importanța 
respectării stricte a principiului liberului con
simțământ, necesitatea de a combate și pe
depsi cu asprime orice tendință de a folosi 
silirea administrativă. Aceasta nu înseamnă 
de fel că formarea de noi gospodării colec
tive și întovărășiri trebuie lăsată pe seama 
„mersului dela sine". Trebuie dusă o muncă 
lăbdătoare, perseverentă de lămurire a țără
nimii muncitoare, pentru a o convinge, pe 
bază de fapte concrete că drumul agricul
turii socialiste este singurul drum spre bu
năstare și fericire pentru țăranii cu gos
podărie mică sau mijlocie. Trebuiesc în a- 
celași timip demascate șl combătute toate u- 
neltirile chiaburești care urmăresc să împie
dice pe țăranii muncitori să intre în gosbodă- 
riile colective și întovărășiri.

Gospodăriile agricole de stat și S.M.T.- 
urile trebufa să devină puncte de sprijin pu
ternice pentru lărgirea sectorului socialist 
al agriculturii noastre. Roluil însemnat 
al.gospodăriilor agricole de stat și al S.M.T.- 
urilor, — în care activează un detașament 
important al clasei muncitoare ocupat în 
agricultură, — în întărirea alianței și în 
transformarea socialistă a satului nostru, 
trebuie să crească neîncetat.

Consolidarea și lărgirea sectorului socia
list în agricultură, munca politică dusă de 
partid fa această direcție, va duce la strîn- 
gerea șl mal puternică a alianței indestruc
tibile între clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare din țara noastră,

4.
Una din problemele actuale de cea mal 

mare importanță pentru mersul nostru înainte 
spre socialism, este obținerea unei cantități 
din ce în ce mai ridicate d« produse agricole, 
marfă, adică de produse care să fie desti
nate schimbului. Problema cerealelor-marfă 
este considerată pe drept cuvânt veriga 
principală fa sistemul întregii produc
ții agricole pentru că de ea depinde re
zolvarea tn bune condiții a problemei 
aprovizionării populației orașelor, a dez
voltării creșterii vitelor, a culturii plan
telor industriale etc. De asemeni o atenție 
deosebită trebuie acordată sporirii producției 
de oartofi, sfeclă de zahăr, fasole, zarzava
turi, atît de necesare pentru asigurarea hranei 
oamenilor muncii.

Consolidarea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective și a întovărășirilor 
agricole, ajutorul bogat pe care îl primesc 
din partea statului, va face să crească pro
ducția lor agricolă-marfă. Sectorul socia
list din agricultura noastră reprezintă ele
mentul nou, în continuă creștere. Insă ela- 
borînd măsurile menite să asigure ridicarea 
întregii producții agricole și deci și a pro- 
ducției-marfă, partidul ține seama de 
faptul că sectorul socialist din agricultura 
noastră, deși in plin proces de dezvoltare



VORBE MARI, ECONOMII MICI
ținerii de la uzinele „1 Mai“ Ploești au 

ftspuns printre primii prețioasei inițiative e 
tineretului de la Progresul-Brăila de a rea
liza din economii importante produse finite. 
Ei s-au angajat ca pînă ia cel de al IV-Iea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților 
să realizeze economii echivalente ou prețul de 
cost al unui troliu de foraj. Angajamentul a- 
ceasta nu a fost deloc ușor. Pentru îndeplini
rea lui comitetul organizației de bază U.T.M. 
în frunte cu fostul secretar, tovarășul Petre 
Vasile, a întreprins o serie de acțiuni ale 
căror rezultate au întrecut orice așteptări.

Un număr de peste 60 brigăzi utemiste și de 
peste 120 tineri și-au deschis conturi colec
tive și individuale de economii.

Munca neobosită desfășurată de comitetul 
organizației de bază U.T.M., avîntul tinere
tului, precum și folosirea intensă a metode
lor înaintate de lucru sovietice, au dus la 
îndeplinirea înainte de termen a angajamen
tului luat.

Atunci tinerii și-au reînoit angajamentele. 
Acțiunea de economii a început să se desfă
șoare într-un ritm și mai viu. Comitetul or
ganizației de bază U.T.M. și-a îndreptat aten
ția și mai mult spre problema economiilor și 
în ajunul celui de ai IV-lea Festival Mon
dial ai Tineretului și Studenților, harnicii ti
neri constructori de utilaj petrolifer, au anun
țat cu mîndrie îndreptățită, realizarea unor 
economii echivalente cu prețul de cost al unei 
garnituri electrice de foraj.

De atunci au trecut mai bine de 8 luni. Nu
meroși tineri din unele secții ale uzinelor „1 
Mai“ Ploești, acordă o atenție deosebită și ask 
tăzi luptei pentru economii.

Brigada de electricieni condusă de utemistul 
Sandu Gheorghe de la secția mecanică II a 
întreprins cu puțin timp în urmă o acțiune 
deosebit de prețioasă : a început să extragă 
cablurile subterane nefolosite de la instalațiile 
electrice unde erau înainte montate mașini.

La secția forje brigada de tineret al cărei 
j»esponsabil este tînărul Dumitru Ioan, pre- 
ocupîndu-se de reducerea maximă a plusului 
de material la piesele forjate și respectînd eu 
strictețe normele prevăzute pentru reducerea 
consumului de materiale a reușit ca din can
titatea de 3.000 kg. oțel să fecă un număr 
dublu de piese față de cel planificat.

Această acțiune, în ciuda unor profeții pesi
miste, s-a dovedit că na dăunează calității 
pieselor. Dimpotrivă piesele confecționate de 
către brigada tineretului au fost de a cali
tate superioară.

Utemistul Mărăcineanu Andrei, strungar te 
secția mecanică II, datorită unui dispozitiv și 
mai cu seamă atenției ce o acordă operației 
de retezare, a reușit ca dintr-o bucșă, să con
fecționeze 5 inele, în loc de 4 cît are pla
nificat. De asemeni acest tînăr reușește să e- 
conomisească lunar 3—5 cuțite vidia.

Cu toate aceste succese obținute în ultima 
vreme, cu toată preocuparea unor tineri pen- 
tru realizarea de cît mai multe economii — 
lupta pentru economisirea materialelor, la uzi
nele „1 Mai" Ploești este nesatisfăcătoare.

In momentul de față se constată o stagnare 
în preocuparea marii mase a tineretului în 
ceea ce privește realizarea de economii. Acest 
lucru este confirmat și de numărul mic al con
turilor colective de economii ale brigăzilor și 
echipelor de tineret. La secția mecanică I. de 
pildă, din cele 10 brigăzi de tineret numai 2 au 
conturi de economii, iar conturile individuale 
aproape că nu există.

La secția mecanică III, forje, turnătorie de 
oțel etc., nu există anul acesta niciun cont 
de economii colectiv sau individual, iar în cele 
din anul trecut de multă vreme nu s-au mai 
înregistrat economii. Chiar și economiile rea
lizate nu mai sînt înregistrate de către ser
viciul contabilității.

Sînt cazuri în care tinerii cer conducerilor 
secțiilor și serviciilor de contabilitate să le 
înregistreze economiile, însă de cele mai multe

ori ei se lovesc de asemenea formalități Inu
tile încît pînă la urmă renunță să mai aducă 
la cunoștință realizările obținute.

Inginerul Goldștein David, șeful secției 
forje — de pildă — sub diferite pretexte a 
împiedicat brigada utemistă din această sec
ție să-și înregistreze economiile obținute.

Mai grav este însă (aptul că acest inginer 
a încurajat atitudinea unor maiștri, care și-au 
permis să treacă materialele economisite de 
către tineri în contul secției, ceea ce ținînd 
seama de sistemul premial, înseamnă în 
mare parte în contul... conducerii secției.

In cadrul turnătoriei de oțel lupta pentru 
economii cu toate că la începutul campaniei 
a cunoscut un deosebit avînt, acum se des
fășoară foarte slab. Aceasta se datorește în 
cea mai mare parte și tlnărului inginer Lam- 
ba, șeiul secției, care a subapreciat acțiunea 
tinerilor pentru economisirea de materiale, ne- 
dînd tinerilor oțelari nici un fel de sprijin 
în această direcție.

Rolul maiștrilor ș! ai conducerilor secțiilor 
în lupta pentru economii este după curp se 
știe deosebit de important. Ei au sarcina să 
organizeze bine munca, să lupte pentru îmbu
nătățirea procesului de producție, să îndru
me muncitorii vîrstnici și tineri pentru econo
misirea fiecărui gram de metal, pentru folo
sirea maximă a fiecărui cuțit și a oricărei alte 
scule etc. Exercitarea acestui rol se face aș
teptată la uzinele „I Mai".

Tovarășul Lixeanu Alexandru șef al conta
bilității generale, a manifestat la început mult 
entuziasm față de lupta tineretului pentru ob
ținerea de economii. Nimeni nu poate contesta 
meritele tovarășului Lixeanu în îndeplinirea 
angajamentului luat de tineret în cinstea Fes
tivalului. Dînsul s-a ocupat îndeaproape de 
Instruirea contabililor din secții, de controlul 
lor și de tragerea la răspundere a acelor 
care făceau greutăți luptei pentru economii.

Dar după Festival tovarășul Lixeanu a în
ceput să se preocupe de problema economiilor 
din ce în ce mai puțin, iar în prezent a înce
tat să se mai intereseze de această proble
mă.

Fără îndoială, este mult mai ușor ca șefii 
serviciilor de contabilitate a secțiilor să pre
zinte contabilității generale o singură situație 
care să reprezinte economiile globale pe 
secții.

Dar stimulează oare aceasta tineretul te 
lupta pentru economii, evidențiază aceasta a- 
portul fiecărei brigăzi și fruntaș în muncă în 
lupta împotriva risipei?

Dacă așa stă situația economiilor în uzi
nele „1 Mai“ Ploești, este necesar să ară
tăm contribuția dată pentru aceasta de birou
rile organizațiilor de secții U.T.M. și comite
tul organizației de bază U.T.M.

In afara biroului organizației U.T.M. de la 
secția rulmenți, care a acordat o anumită a- 
tenție luptei tineretului pentru economii, cele
lalte birouri ale organizațiilor U.T.M. nu s-au 
mai interesat de această problemă. Printre 
acestea se află și biroul U.T .M. de la secția 
mecanică II, care a efectuat o muncă îngustă 
în ceea ce privește îndrumarea tineretului în 
lupta pentru economii. Tovarășul Iordache, se
cretarul acestui birou, crede că a rezolvat 
problema îndrumării tinerilor numai prin fap
tul că s-a ocupai de două brigăzi de tine
ret. Dar ceilalți tineri din cadrul secției nu pot 
ia ce oare economii? Fără îndoială că și ei pot 
aduce un aport însemnat în această direcție, 
însă biroul organizației de secție U.T.M. a 
considerat că nu este necesar să-i ajute, să-i 
îndrume pentru a-și deschide conturi indivi
duale de economii, pentru a economisi cît mai 
multe scule, cupoane de material etc. De fapt 
tovarășul Iordache este străin de felul cum 
sînt contabilizate chiar și economiile realizate 
de către cele 2 brigăzi de care personal s-a 
ocupat.

Lipsurile existente eu rădăcini în munca 
defectuoasă, plină de formalism, desfășurată 
în această direcție de către comitetul organi
zației de bază U.T.M

Despre lupta tineretului pentru economii co-, 
mitetui organizației de bază U.T.M. nu poate 
spune prea multe lucruri. Căzînd pe panta 
care nu-i face deloc cinste e văicăreie!, a in
vocării unor gTeutăți „obiective", tovarășul 
Șerban Nkolae, secretarul comitetului orga
nizației de bază U.TJ4. subapreciază forțele ti- 
neretului.

Nimeni nu contestă faptnt că din cauza vis- | 
colului uzinele „1 Mai" au avut de tntîmpinat 
multe greutăți. Dar cu toate acestea, planul 
global a fost îndeplinit și depășit. Harnicii 
muncitori vîrstnici și tineri au știut să învin
gă și de data aceasta greutățile ivite în ca
lea lor.

In această perioadă — mai mult decH în 
altele — economii s-au făcut și au existat po
sibilități să se iacă și mal multe.

Este însă clar că problema economiilor a fost ' 
lăsată de către comitetul organizației de bază 
U.T.M. pe un plan secundar.

Nesocotind importanța economiilor, rolul lor , 
în reducerea prețului de cost al produselor, ' 
comitetul organizației de bază U.T.M. a lăsat 
ca inițiativa de a da cît mai importante pro
duse finite din economii, să se desfășoare ia > 
întîmplare.

Munca în asalturi, pe campanii, unele ac
țiuni „operative" ale comitetului organizației j 
de bază U.T.M., nu i-au dat posibilitatea să 
se preocupe de toate problemele muncii în i 
rîndul tineretului și deci nici de problema 1 
economiilor. Ori. în perioada actuală, această 
problemă are o importanță foarte însemnată. 
Lupta pentru economii joacă un mare rol în 
reducerea prețului de cost al produselor. în 
lupta pentru ridicarea nivelului de trai.’

Comitetul orășenesc U.T.M. Ploești. unii 
activiști cu muncă de răspundere de la co
mitetul regional U.T.M., și chiar tovarășul 
Radu Gheorghe, prim secretar al comitetu
lui regional, se fac vinovați de situația ne
firească ce se află în privința economiilor la 
uzinele „1 Mai".

Dacă comitetul organizației de bază U.T.M. 
de la uzinele „1 Mai" ar fi controlat lip
surile, acestea de mult ar fi fost curmate.

Acestei situații este necesar să I se pună 
oapăt.

Noul comitet al organizației de bază U.T.M. 
are în față experiența rodnică a muncii des
fășurată de vechiul comitet jal organizației de 
bază U.T.M. în vara și toamna anufui trecut 
în ceea ce privește îndrumarea tineretului la 
lupta pentru îndeplinirea angajamentelor lu
ate, de a realiza economii egale cu prețul de 
cost al unei garnituri electrice de foraj.

Tinerii din toate secțiile uzinei șînt dornici 
să obțină rezultate însemnate, să se întreacă 
pe ei înșiși.

Ei își arată dorința să-și deschidă conturi 
de economii, să-și însușească experiența îna
intată, să aplice noile inițiative întreprinse în 
lupta pentru economii.

Or, datoria comitetului organizației de bază 
U.T.M. nu este alta, decît să acorde tot spri
jinul necesar tineretului, să-l îndrume și să-i 
antreneze în muncă.

Tineretul uzinelor „1 Mai" are posibilitatea 
să desfășoare cu succes, cu avînt sporit lupta 
pentru economisirea de metale, materiale au
xiliare, scule și lubrefianți, care să echivaleze 
cu costul unor importante produse finite ale 
uzinei.

Cu aceste rezultate se vor putea mîndri 
muncitorii uzinelor „1 Mai", comitetul orga
nizației de bază, comitetul orășenesc și chiar 
cel regional U.T.M., la marea sărbătoare al 
cărei nume îl poartă uzina.

ION ȘINCA 
BOLEA MANOLACHE

Tot mai însemnate sînt succesele tinerilor 
de la I. M.S.-Roman în întimpinarea zilei 
de 1 Mai. Secția bunuri de larg consum 

a întreprinderii a realizat In numai 2 luni 
peste 3000 bucșe.

In fotografie: utemistul Pălâuceanu 
Gheorghe controlînd calitatea bucșelor.

După exemplul tinierclor din Singureni

Peste 3 hectare de pămînt nelucrat 
vor fi date în folosință

Cum am intrat pe ușa căminului cultural 
mi-am dat seama că mai e vreme pînă la 
începerea ședinței. In jurul unei mese la 
care doi tineri jucau șah, se strânseseră 
cîțiva privitori. In camera alăturată cineva 
rînta din fluier o melodie populară româ
nească. Intr-un colț se discuta. Se auzeau 
risete.

— Tovarăși, pccgătlți-vă pentru ședință.
In citeva minute totul era aranjat: masa 

de șah dispăruse, băncile care înainte stă
teau rezemate de perete se aflau acum m 
mijlocul încăperii. In fata băncilor, o masă 
lungă actperilâ tu h Ir tie albă, curată.

— Am convocat această adunare, deschi
să — tocepu Zamfir Nicolae, secretarul orga- 
-. za le de rază U.T.M. din comună — pen
tru a vă face o propunere. Știți că •utemiștii 
și tineri» din tom.na Singureni, regiunea 
B’jcurețt. an pornit o acțiune de folos pa- 
tr>c-t:c: descoperirea și cultivarea prin mun
că voluntară a -r~- suprafețe de pămînt ne- 
fotasit pina ;n prezent, pe care vor'semăna 
plante furajere—

După ce a exoTcat :n 
de folosire a teceouri'or 
Nicolae a spus:

— Noi ne am gindit. 
bine să facem la fel ca 

noastră
terenuri
Partidul nostru ne are/â 
ra mină nici un petec, de

Ceferiști distinși 
pentru muncă exemplară

Vineri după amiază, în sala clubului „Gri- 
vița Roșie* din Capitală au fost conferite unui | 
număr de ceferiști de la Complexul C.F.R. | 
„Grivița Roșie* distincțiuni pentru muncă 
exemplară. _

Insigna pentru merit ceferist a fost primită 
de muncitorii Ni<5>laie Florea, Ion Bărbî- 
țeanu, Dragomir Stavre, Miron Hila, insigna j 
de fruntaș In întrecerea socialistă pe ramură j 
de producție a fost conferită ceferiștilor Va
sile Bordeianu, Dumitru Untaru, Gheorghe , 
Bălușanu, Mihai Mîndru. Ion Paraschiv, iar ; 
Diploma de onoare a Ministerului C.F.R. pen
tru rezultate excepționale în întrecerea socia
listă a fost primită de Nicolae Hîrș, Sîrbu 
Paraschiv, Gheorghe Vitan. Gheorghe Matei, 
Vlad Olaru și Ion Sîngeorzan.

(Agerpres)

O consfătuire cu biologul 
Rudolf Palocsay la Suceava
SUCEAVA 9 (Agerpres). — Sub auspiciile 

S.R.S.C., în sala casei de cultură „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava a avut loc joi seara 
o consfătuire a biologului Rudolf Palocsay, 
laureat al Premiului de Stat cu ingineri și 
tehnicieni agronomi, responsabili cu legumi
cultura, pomicultura și producția plantelor, 
brigadieri legumicoli și pomicoli din gospodă
riile agricole de stat și colective, profesori, 
elevi de la școlile medii tehnice de horticul
tura și agricultură și alții.

Participanții la consfătuire au ascultat cu 
deosebit interes expunerea biologului Rudolf 
Palocsay despre activitatea sa In domeniul 
creării de noi specii și varietăți de plante.

Apoi, numeroși participanți au pus întrebări 
cu privire la ameliorarea speciilor de meri, 
peri, caiși și nuci, la care biologul Palocsay 
le-a dat îndrumări prețioase.

(Agerpres)

fel s-au angajat și Cismaru Ion și Agă

ce cor.stă-acțiunea 
neljcrate. Zamfir

tovarăși, că er fi ț 
tinerii din Singu- 

se găsesc r.ume- 
care trebuiesc

reni. ta cornu na 
roase asemenea 
să fie folosite, 
că nu trebuie să 
pămM neiolosrt, că iiecare petec să fie 
crat și cultivat.

Înaintea ședințe', cițiva membri ei orga
nizației noastre de bază s-au sfătuit cu tova
rășul se.Tetar al sfatului popular al comu
nei și cu alți tovarăși mai vîrstnici care cu
rsese bine suprafețe'e de pămînt din raza 
comunei noastre. Am reușit astfel să găsim 
vreo 2 hettsre și ceva. Noi o să vă citim 
lista acestor pămînturi, suprafața și locul 
.-ude se găsesc. Cine se înscrie la cuvînt?

— Eu am să vin la semănatul acesăor 
terenuri cu plugul și cu boii, a spus ta cu- 
vtatul său tînărul Oanță Marin.

La fel s-au angajat și Cismaru Ion și Aga 
^Constantin. Zamfir Nicolae in plus a promis 
'că va fi primul la însămfnțat pentru a da 
»ur» bun exemplu celorlalți tineri.

— Plug și boi n-am, dar voi munci ca 
brațele, a spus tînărul Luca Marin.

— Afaqă de plugul și boii cu care vin șf 
eu, vorbi Petrușel Gh„ vreau să arăt că una 
din suprafețele de pămînt arătate este plină 
de ■-'•j.-jrugi înfipte în pămînt. Noi le vom 
scoate/și folosi,

— La școală să le folosim ! se auzi vocea 
ucejfa din învățătoarele din comună.

— Gata, ai și găsit unde
— Pentru copii, doar nu. vreau să 

’ăbsesc pentru mine — a răspuns cam 
r-ată învățătoarea.

Era un lucru vizibil că cele ce se 
tau stirniserâ- un deosebit interes în 
tineretului. In șoapte, tinerii se sfătuiau în- 
• e ei. L_de s-ar mai putea găsi pămînt 
nccultivat ? Care vatra de sat s-ar mai' pu
tea -ri ? Suorafața de 2 ha și ceva li se 
"area mica pentru a răspunde la chemare 

■ așa cum se cuvine.
— lat.-, tovarăși, tov. Duță Ion din biroul 

organizației de partid care se -află în mijlo
cul nostru, ne spune că se mai găses: încă 
1,25 ha.

A urmat o înșiruire de suprafețe și de
numiri ale locurilor unde se află pămînturile. 
— Eu propun tovarăși să nu ne mulțumim 
cu ce am găsit pînă acum, vorbi tînărul Mi- 
•r.-.che A.r.-ri. imediat ce se va topi zăpada 
ne c:mp, să formăm o echipă care să :erce- 
reze cu atenție fiecare petec de pămînt. De 
buna seamă că vom mai găsi alte și alte 
locuri.

Cînd s-a supus la vot dacă să urmeze ini- 
ți’ -.a tinerilor de la Singureni pentru des
coperirea și folosirea terenurilor nelucrate, 
ze i de m ini s-au ridicat aprobînd propu
nerea. Utemiștii și tinerii' din Siliștea 
Cruci s-au angajat să muncească voluntar 
ce e 3,12 ha. de păm'nt pe care le vor se
măna cu porumb furajer.

le fo- 
îmbuf-

discu- 
rîndul

Niciun petec de
• Pe noi tinerii din comuna însurăței, re

giunea Galați acțiunea tinerilor din Singureni, 
de a nu iă^a nici un petec de pămînt nefolosit 
ne-a entuziasmat. De aceia ne-am hotărît să 
le urmăm exemplul. Cercetînd mai îndeaproa
pe situația pămînturilor din comună, sfatul 
popular a hotărît să satisfacă cererea noastră 
punlndu-ne la dispoziție 10 hectare de pămînt 
din vetrele satului La adunarea generate des
chisa care a avut ioc în comună ne-am anga-

pămînt nefolosit
jat să formăm 6 echipe de identificare a pă- 
mînturilor nelucrate. La rîndul lor, tinerii 
tractoriști de la S.M.T.-Jianu și-au luat anga
jamentul prin tovarășul inginer Afrăsinei Du
mitru, să lucreze din economiile realizate de 
ei la carburanți, cu tractoarele și mașinile 
S.M.T.-ului, 15 ha. de pămînt.

Tinerii și-au mai luat angajamentul să lu
creze voluntar o bună parte din locul 
zootehnic.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
din comuna însurăței, regiunea Galați

• însuflețiți de avîntul tinerilor din comuna 
Singureni, regiunea București, care au pornit 
inițiativa de descoperire și dare în folosință 
prin muncă voluntară a terenurilor neculti
vate pînă acum, noi tinerii din comuna Biled, 
de la gospodăria colectivă „8 Martie" Biled 
și de la S.M.T. Biled ne alăturăm acestei ac
țiuni patriotice. In acest scop ne angajăm: 
să însămințăm și să recoltăm prin muncă vo
luntară 5 hectare cu porumb furajer, teren 
identificat de utemiștii comunei noastre și să 
predăm la timp toată recolta pe care o vom

realiza de pe aceste hectare sfatului popular 
comunal. In luna aprilie, ne propunem să des
coperim și să cultivăm terenurile virane ne
descoperite pînă acum.

Pentru îndeplinirea acestor obiective vom 
executa următoarele lucrări: după ce vom cu
răța și amenaja terenifrile virane, vom da de 
două ori cu cultivatorul in lung și în lat pen
tru a distruge buruienile, iar după aceea 
vom ara pămîntul la o adîncime de 18—20 cm. 
Vom executa la timp și în bune eondițiuni 
toate lucrările de întreținere a culturilor.

Comitetele organizațiilor de bază din comună, 
gospodăria agricolă colectivă și S.M.T. Biled

• Noi tinerii din comuna Vîliug, întruniți în 
adunare generală deschisă, răspundem che
mării lansate în urma prețioasei inițiative a 
tinerilor din Singureni, angajîndu-ne să în
deplinim următoarele obiective:

— Vom lucra prin muncă voluntară, supra
fața de 2 ha. teren viran ce va fi curățită de 
spini șt însămînțată cu fînețe.

— Vom semăna 1 hectar cu lucernă și I

hectar cu ovăz, îngrijind aceste culturi și re- 
coltîndu-ie la vreme.

— Vom continua acțiunea de descoperire a 
terenurilor virane în vederea dezvoltării bazei 
furajere.

— Vom cere în permanență sfatul ingineri
lor agronomi la amenajarea și lucrarea tere
nurilor luate sub patronajul nostru.

— Vom preda în întregime și la timp sta
tului recolta realizată de pe aceste terenuri.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
din comuna Vîliug-Reșița

este încă relativ restrains. De aceea, cerințele 
prescinde de produse agricole-marfă nici nu 
pot fi satisfăcute numai, sau în primul rind, 
de sectorul socialist. Partidul atrage atenția 
asupra faptului că lazul precumpănitor în a- 
gr icul tura țării, îl are încă mica producție de 
mărfuri, că marea majoritate a gospodării
lor țărănești din satele noastre sînt gospodă
rii țăcănești individuale, mici și mijlocii și 
că tocmai aoeste gospodării asigură circa 75 
la sută din cantitatea totală de cereale- 
marfă. Vreme îndelungată încă în țara noas
tră producătorii principali de cereale-marfă 
vor fi țăranii mici și mijlocii. De o imensă 
însemnate sin.f in această privință indica
țiile lui Lenin și Stalin despre importanța pe 
care o are realizarea unei politici de înțele
gere și alianță trainică cu țăranul mijlocaș; 
aceasta apare limpede dacă ne gîndim la 
rolul economic important ce-1 are țărănimea 
mijlocașă, care dă cea mai mare parte a pro
ducției agricole-marfă. De aceea, partidul 
arata că pentru a obține o creștere cu ade
vărat rapidă a producției agricole, trebuie 
acordat un sprijin puternic, multilateral, gos
podăriilor individuale, mici și mijlocii. Par
tidul nostru se călăuzește cu consecvență 
după indicația lui Lenin care, referindu-se la 
perioada trecerii la munca pașnică de con
strucție economică în U.R.S.S., scria: „Acum 
sarcina cea mai urgentă este să se ia măsuri 
care să ridice imediat forțele de producție 
ale gospodăriei țărănești. Numai pe această 
cale se poate obține Și îmbunătățirea situației 
muncitorilor și întărirea alianței dintre mun
citori și țărani, întărirea dictaturii proleta
riatului". Din această indicație leninistă 
reese, printre altele, și cît de greșită și dău
nătoare este părerea acelora care cred 
că construcția socialismului la sate ar 
fi „Influențată defavorabil" de îmbunătă
țirea situației economice a țăranilor munci
tori. Necesitatea sprijinirii gospodăriilor țăra
nilor muncitori decurge din întreaga politică 
a partidului nostru, care vede în ță
rănimea muncitoare aliatul devotat al cla
sei muncitoare, care urmărește atragerea ță
ranilor muncitori pe făgașul socialismului 
nu prin sărăcirea lor, ci prin ajutorarea lor 
economică, prin lupta pentru continua îm
bunătățire a vieții lor materiale și culturale.

Partidul nostru arată că fără a se ține 
seama de legile economice obiective ale micii 
producții, nu se poate întări alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, a 
cărei majoritate covîrșitoare. e alcătuită din 
țărani individuali. Dar, așa cum ne învață 
partidul, a ține seama de aceste legi nu în
seamnă a le fetișiza, a te închina înaintea 
lor; statul nostru are posibilitatea să limi
teze acțiunea acestor legi și s-o îndrepte 
spre a fi folositoare întregii economii națio
nale. Recunoscind caracterul obiectiv al legi
lor economice ale micii producții de mărfuri, 
statul nostru, prin diferite pîrghii de care 
dispune, poate Influența pe cale economică 

numeroasele gospodării ale țăranilor munci
tori. Una din aceste pîrghii este, de pildă, 
cointeresarea materială. Guvernul și partidul 
folosesc pîrghia cointeresării materiale a ță
ranilor muncitori în scopul sporirii producției 
agricole. In condiițiil€ țârii noastre, in 
perioada trecerii de la capitalism !e 
socialism, principiul cointeresării materiale 
capătă o mare însemnătate îndeosebi 
cînd este vorba de gospodăriile indi
viduale ale țăranilor muncitori. Mă
surile adoptate de partid și guvern, ajutorul, 
înlesnirile și avantajele acordate acestor gos
podării urmăresc tocmai stimularea țăranilor 
muncitori în vederea folosirii totale a posi
bilităților gospodăriilor lor de a spori pro
ducția agricolă Țăranii muncitori primesc 
acum credite ieftine pentru cumpărarea de 
vite, porci, cai, unelte necesare gospodăriilor 
lcr. Avantaje speciale sînt acordate pentru 
cultivarea zarzavaturilor, fructelor etc. 
pentru creșterea vitelor de rasă, a oilor cu 
lină fină etc.

Pînă acum, posibilitățile pe care le au 
gospodăriile țărănești mici și mijlocii de a-și 
spori producția pe calea ridicării randamen
tului la hectar, nu au fost folosite în măsură 
suficientă. Recenta consfătuire pe țară cu 
fruntașii în producție la cultura porum
bului, cartofului și sfeclei de zahăr a arătat 
că pe seama sporirii producției pe fiecare 
hectar de pămînt, se poate obține o creș
tere foarte însemnată a cantității glo
bale de produse. Pentru aceasta va trebui, în 
viitor, să se respecte cu strictețe toate pre
vederile agrominimului, să se introducă și să 
6e aplice sistematic în practica agricolă, 
cuceririle științei agro biologice. Un rol de 
seamă revine în această privință tineretului, 
organizațiilor de bază U.T.M. de la sate și 
tinerilor țărani muncitori care trebuie să de
vină stegari ai aplicării pe scară largă a pre
vederilor agrominimului și zootehminimului.

Tot în scopul ridicării producției la hec
tar, dat fiind însemnatul spor de producție 
pe care îl poate educe mecanizarea muncilor 
agricole, plenara a hotărît ca S.M.T.-urile 
să deservească șl gospodării individuale 
mici și mijlocii cu tractoare șl alte mașini 
ale statului; de aici decurge o răspundere 
sporită pentru tinerii tractoriști, în ceea ce 
privește calitatea lucrărilor efectuate, ridica
rea producției agricole, grija pentru avutul 
obștesc etc. In felul acesta, cu ajutorul sta
tului, țăranii muncitori vor putea să ridice 
în cîțiva ani randamentul la hectar cu cel 
puțin 25 la sută.

O expresie înaltă a marelui ajutor acor
dat de clasa muncitoare țărănimii munci
toare, este plecarea unui număr însemnat 
de muncitori și tehnicieni din întreprinde
rile industriale, la sate spre a da astfel în 
mod direct un ajutor puternic, calificat pen
tru mecanizarea muncilor agricole șl spo
rirea producției agricole-marfă.

O problemă de foarte mare însemnătate 
pentru economia noastră națională, pentru 
îmbunătățirea aprovizionării oamenilor mun

cii, o constituie dezvoltarea creșterii anima
lelor. In legătură cu aceasta, Marea Adu
nare Națională a adoptat legea privi
toare la masurilL pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor în anii 1954—1956. Im
portanța deosebită a acestei legi reese din 
faptul că de înfăptuirea ei depinde asigu
rarea în următorii 2—3 ani a unei simțitoa
re îmbunătățiri a aprovizionării populației 
muncitoare de la orașe și sate cu produse a- 
limentare și a industriei alimentare și ușoa
re cu materii prime. Țăranii muncitori sînt 
chemați 6ă dea un avînt nemaicunoscut creș
terii vitelor, oilor, porcilor, păsărilor etc. 
pentru a spori In ritm rapid numărul de ani
male, știut fiind că aceasta va aduce în
semnate foloase materiale gospodăriilor lor 
și va asigura pentru oamenii muncii de la 
orașe hrana necesară.

Toate aceste măsuri reflectă în mod con- 
yLngător grija partidului nostru pentru spri
jinirea gospodăriilor țăranilor muncitori, 
lupta sa pentru consolidarea continuă a 
alianței între clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare. Fără îndoială că ele vor face 
să crească și interesul gospodăriilor mici și 
mijlocii pentru sporirea producției vege
tale și animate și vor avea drept urmare 
creșterea nivelului de trai al țăranilor mun
citori, sporirea veniturilor lor.

Țăranii muncitori cu gospodării individuale 
vor putea însă dobîndi o viață plină de 
belșug numai cotind hotărît pe calea spre 
gospodăria agricolă colectivă.

Și numai pe această cale se va putea e- 
sigura și rezolvarea definitivă a problemei 
cerealelor, lichidarea cauzelor greutăților 
din domeniul aprovizionării: prin tată- 
rirea și lărgirea continuă a sectorului 
socialist, acesta va putea deveni treptat- 
treptat baza principală și sigură, stabilă, 
a producției de cereale-marfă in țara noastră.

★

Ținînd seama de etapa istorică în care ne 
aflăm, partidul și guvernul continuă cu fer
mitate politica de îngrădire a chiaburim ii, 
ceea ce are o mare importanță pentru fntă- 
rirea continuă a alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare. Totodat?., 
partidul previne și condamnă orice acte de 
călcare a legalității populare și consideră că 
înlocuirea politicii de îngrădire cu deschia
burirea, înseamnă alunecarea intr-o aventură 
primejdioasă, în care pot fi interesate numai 
elementele provocatoare, dușmănoase. Con- 
tinuînd cu consecvență politica de îngrădire 
a chiaburilor, statul nostru le dă, în perioada 
actuală, posibilitatea să participe la produc
ția agricolă și la schimb, în condițiile prevă
zute de lege. Aceasta, deoarece în condițiile 
actuale economia națională este interesată 
ca gospodăriile chiaburești să producă canti
tăți mai mari de cereale-marfă și să predea 
statului cotele ce i se cuvin. Organele de 
stat, utemiștii și toți tinerii țărani munci
tori au datoria însă de a veghea ca chiaburii 
să respecte legile, să-și predea la vreme co
tele și să-și îndeplinească în întregime obli
gațiile față de stat. ’

Partidul, clasa muncitoare, ajutînd țără
nimea muncitoare în lupta ei împotriva ex
ploatării chiaburești, cheamă la vigilență 
ascuțită împotriva oricăror uneltiri ale chia- 
burimii, care caută să submineze construcția 
noastră socialistă, uneltiri care ar putea pro
voca scăderea producției agricole sau slă
birea schimbului intre oraș și sat. îngrădind 
posibilitățile chiaburimii de a exploata pe 
țăranii muncitori, de a specula pe oamenii 
muncii de la orașe, zdrobind orice încercare 
de împotrivire din partea ei și izolînd-o de 
masa țărănimii, partidul întărește și mai 
mult alianța între clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, sub conducerea clasei 
muncitoare.

5.
In același timp cu creșterea producției 

agricole partidul nostru urmărește intensifi
carea schimbului de produse între sat și oraș, 
in scopul aprovizionării orașului cu alimente 
și materii prime și a satului cu bunuri in
dustriale de larg consum. Lărgirea schimbu
lui intre oraș și sat duce la întărirea 
alianței între clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare.

Partidul și guvernul subliniază neîncetat 
însemnătatea asigurării condițiilor necesare 
?:ntru o mai intensă circulație a mărfurilor. 
In legătură cu aceasta au fost luate o 
serie de măsuri privitoare la dezvoltarea co- 
merțului de stat și cooperatist, a comerțului 
de intimpinare, ca și la atragerea comerțului 
particular în asemenea domenii cum sînt co
merțul de zarzavaturi, fructe, păsări etc.

In scopul unei ridicări rapide e nivelului 
te trai al Întregului popor și deci și în sco
pe’. aprovizionării țărănimii muncitoare cu 
produse industriale de larg consum, partidul 
și guvernul au luat o serie întreagă de mă
suri care urmăresc accelerarea ritmului de 
dezvoltare a industriei ușoare. In urma 
înfăptuirii acestor măsuri, poporul nostru va 
cb;ine o considerabilă sporire a producției 
bunurilor industriale de larg consum, pre
cum și îmbunătățirea calității acestor pro
duse, înmulțirea sortimentelor etc. întreg 
acest ansamblu de măsuri va avea ca urma
re imediată și creșterea cantității de bunuri 
de larg consum care va lua drumul satelor 
noastre.

In sdhimbul numeroaselor mărfuri indus
triale pe care le primește și de care nu se 
poate lipsi, țărănimea muncitoare trimite le 
orașe produse vegetale și animale. Cea mai 
de seamă datorie a țărănimii muncitoare este 
aceea de a spori neîncetat cantitatea de măr
furi destinată aprovizionării oamenilor muncii 
de la orașe cu alimente și a unor ramuri in
dustriale cu materii prime. Acesta este dealt
fel și interesul ei direct, deoarece astfel ea 
va contribui din plin la dezvoltarea indus
triei bunurilor de larg consum, a cărei pro
ducție sporită va putea satisface tot mai 
mult și necesitățile ei proprii

Un rol însemnat în aprovizionarea orașe
lor îl joacă produsele agricole predate statu
lui de către țărănimea muncitoare sub forma 
cotelor de colectări. Colectările de produse 
agricole ocupă un loc important pentru că 
ele asigură statului atît posibilitatea de a 
acumula rezervele necesare aprovizionării 
orașelor și de a face față diferitelor împre
jurări care nu pot fi prevăzute (secetă, cala
mități etc,), cît și posibilitatea de a-și 
exercita rolul de regulator al prețurilor pe 
piața neorganizată. Tinerii țărani muncitori 
frebuie să caute să fie primii în predarea 
către stat, la vremea stabilită, a cotelor și 
să fie agitatorii acestei cauze Și în rîndurile 
celorlalți țărani muncitori.

Pentru a înlesni schimbul între sat și 
oraș, pentru a mări volumul lui, plenara a 
adoptat și alte măsuri. O atenție mult mai 
mare se va da, de acum înainte sistemului 
contractărilor pentru creșterea și îngrășarea 
animalelor și pentru cultivarea legumelor. 
Hotărîrea guvernului și partidului cu privire 
la creșterea și îngrășarea de animale stimu
lează preocuparea gospodăriilor țărănești 
pentru aceste ramuri ale producției, în scopul 
obținerii unor cantități sporite de carne, lapte, 
grăsimi, lînă, ouă etc. Tinerii țărani munci
tori și în primul rind utemiștii, trebuie să 
ducă o convingătoare muncă de lămurire in 
jurul acestor hotărîri, arătînd că ele aduc 
mari avantaje materiale celor care încheie 
contracte și contribuie la îmbunătățirea a- 
provlzionării orașelor cu produsele agricole.

6.
Vastul program de măsuri pentru dezvol

tarea producției agricole și a creșterii vite
lor, adoptat de partid și guvern, deschide un 
cîmp larg de activitate organizațiilor U.T.M. 
de la sate. Sarcinile prganelor și organiza
țiilor U.T.M. în această privință au fost 
stabilite, pe baza indicațiilor date de partid, 
în Hotărîrea plenarei lărgite a C.C. al U- 
niunii Tineretului Muncitor din septembrie 
1953.

Activiștii și organizațiile U.T.M. de la 
sate 'au sarcina nobilă de a fi purtătorii 
cuvintului partidului în rîndurile tinerilor 
țărani muncitori, de a lupta cu fermitate îm
potriva tuturor devierilor de la linia parti
dului.

Sporirea producției agricole este cauza 
întregului popor. In lupta pentru mărirea 
producției agricole-marfă și pentru dez
voltarea creșterii vitelor, utemiștii trebuie 
nu numai să se afle ei înșiși în primele rîn- 
duri, ci ș' să antreneze, alături de ei, cît 
mai mulți țărani muncitori, tineri și vîrst
nici. Tineretul este însetat de știință, el vrea 
să afle cele mai înaintate metode și pro
cedee științifice de muncă, pentru a putea 
zmulge cit mai mult naturii, pentru ca mun
ca sa să fie cft mai productivă. Tocmai orga
nizațiile U.T.M. sînt chemate să-i înles

nească dobîndirea cunoștințelor de care ere 
nevoie și atunci forțele tinerilor țărani se 
vor înzeci.

Organizațiile U.T.M. de la sate trebuie să 
lupte cu pricepere și perseverență pentru în
tărirea tînărului nostru sector socialist agri
col și pentru lărgirea lui, pentru consolida
rea econoimico-organizatorică a gospodăriilor 
colective și a întovărășirilor. Prin firea lui, 
tineretul este înclinat către ceea ce e non, 
el este liber de povara vremurilor vechi și se 
deprinde mai lesne cu munca în colectiv.

Plenara C.C. al U.T.M. a subliniat de ase
menea că organizațiile U.T.M. trebuie să dez
volte munca educativă în rîndurile tineri
lor țărani muncitori, explicîndu-le îndeosebi 
caracterul patriotic al îndeplinirii tuturor o- 
bligațiilor lor către stat, arătîndu-le cum, 
participînd la lărgirea schimbului dintre o- 
raș și sat, contribuie la ridicarea bunăstării 
întregului popor. Deosebit de important este 
ca activiștii și utemiștii să cunoască 
temeinic legile și hotărîrile adoptate de gu
vern și partid, ultimile măsuri care au fast 
luate, spre a le putea explica tuturor țăra
nilor muncitori limpede și concret, arătindu- 
le convingător avantajele materiale care de
curg din înfăptuirea acestor măsuri.

Întărirea alianței între clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare constituie cea mai 
însemnată contribuție la cimentarea uni
tăți] moral-ipolitlce a întregului nostru 
popor. Plenara G.C. al P.M.R. a subliniat 
că In întărirea legăturii clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare un rol important îi 
revine organizației noastre, Uniunii Tineretu. 
lui Muncitor. Organele și organizațiile U;T.M. 
de la sate trebuie să fie sprijinul cel mai de 
nădejde al organizațiilor de partid, să strîn- 
gă mai puternic legăturile cu masele tineri
lor țărani muncitori și îndeosebi să le lămu
rească cu răbdare linia partidului, toate as
pectele politicii sale pentru dezvoltarea agriJ 
culturii și creșterea bunăstării poporului.

Alianța dintre clasa muncitoare șl țărăni
mea muncitoare, asigură continua întărire a 
statului nostru democrat-popular și mobili
zarea celor mal largi mase populare în în
făptuirea politicii partidului nostru, politică 
ce se identifică cu interesele fundamentale 
ale poporului muncitor.

Sub conducerea încercată a gloriosu
lui nostru partid, clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare unite, întregul popor munci
tor, pășesc cu încredere în viitor, spre bi
ruința socialismului,

M. CERNEA
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A* t Mllcolafi O Vizitai 
Prezidiul Camerei Populara 

a R. D. Germane
BERLIN 9, (Agerpres). - A.D.N. trans- 

inlte: A. I. Mikoian, membru In Prezidiul 
Comitetului Central al P.C.U.S., ți vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
precum și membrii delegației P.C.U.S. la 
Congresul al IV-lea al P.S.U.G., însoțiți de 
ambasadorul U.R.S.S. V. S. Semenov au vi
zitat la 8 aprilie . Prezidiul Camerei Popu
lare a Republicii Democrate Germane. In nu
mele Prezidiului Camerei Populare, Johannes 
Dieckmann, președintele Camerei, a salutat 
cordial pe oaspeți. El le-a vorbit despre 
componența și activitatea acestei reprezen
tanțe populare supreme, subliniind că acti
vitatea Camerei Populare este îndreptată în 
mod invariabil spre înfăptuirea sarcinilor na
ționale ale întregului popor german și spre 
întărirea prieteniei germano-sovietice.

Noi succese ale Armatei Populare 
de Eliberare din Khmer

PEKIN 9 (Agerpres). — China Nouă trans
mite : Agenția Vietnameză de Informații a 
transmis un comunicat al guvernului de re
zistență din Khmer, din 6 aprilie, care anunță 
că în ziua de 2 aprilie Armata Populară de 
Eliberare din Khmer a eliberat orașul Voe- 
unsai, o fortăreață ocupată de trupele fran
ceze în nord-vestul statului Khmer.

La 31 aprilie. Armata Populară din Khmer 
a început încercuirea orașului. La 1 aprilie, 
francezii au trimis de la Pakse (sudul statului 
Patet-I.ao) primele întăriri din regimentul 51 
mobil, dar au fost respinse și au pierdut cinci 
autocamioane. In ziua următoare, Armata 
Populară din Khmer a luat cu asalt orașul.

Voeunsai este situat la aproape 100 km. nord- 
est de capitala provincială Stungtreng.

Procesul lui Mosaddîk
TEHERAN 9 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 8 aprilie a avut loc în instanță d» 
apel prima ședință a tribunalului militar care 
judecă procesul fostului prim ministru al 
Iranului, Mosaddîk și a fostului șef al sta
tului major al armatei iraniene, generalul 
Riahi.

In această ședință, Mosaddîk a declarat din 
nou că el se consideră ca ți înainte prim 
ministru și de aceea tribunalul militar nu 
este competent să-l Judece, tot așa cum nici 
generalul de brigadă Azmude, aflat în 
subordinele lui, nu are competința să apară 
în calitate de acuzator.

Mosaddîk a cerut ca procesul său să fie 
transferat instanței supreme civile.

Următoarea ședință a tribunalului a fost 
fixată pentru 10 aprilie.

Noi declarații provocatoare 
ale lui Li Sin Man

PHENIAN 9 (Agerpres). — Dapă cum a- 
nunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană 
în ultimul timp au devenit tot mai frecvente 
declarațiile războinice nerușinate ale lui Li 
STn Man și ale complicilor săi, care îndeamnă 
la o nouă „campanie împotriva nordului". A- 
ceste declarații sînt însoțite de afirmațiile 
clicii militariste lisînmaniste despre necesi
tatea sporirii efectivului armatei lisînmaniste 
și a înzestrării ei cu armament american mo
dern. Șeful statului major al forțelor aeriene 
lisînmaniste a declarat recent că aviația 
Coreei de sud va dispune în curînd de a- 
vioane cu reacție. Ministrul lisînmanist al a- 
facerilor externe, BJon Ion Te. a declarat că 
„campania împotriva nordului poate fi înce
pută în orice zi. BJon Ion Te a insistat a- 
supra creării în Coreea de sud a 15 divizii 
noi.

Citind declarații provocatoare ale căpete
niilor lisînmaniste, Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană marchează recenta declarație 
a lui Li Sîn Man că „tratativele de pace sînt 
inutile și problema coreeană poate fi rezol
vată numai prin forță".

Scurte știri
e La 7 aprilie, în sala arhiplină a Teatrului 

„Carră" din Amsterdam, ansamblul „Beri- 
ozka", a prezentat două spectacole care s-au 
bucurat de un mare succes. Sub titlul „Beri- 
ozka", cucerește inimile", ziarul „DeTijd” 
publică o recenzie asupra spectacolelor date 
de ansamblul coreografic. Autorul recenziei 
îți exprimă admirația față de virtuozitatea și 
măestria dansatoarelor, față de frumusețea și 
bogăția costumelor.
• După cum anunță agenția Associated 

Press, președintele Iugoslaviei, Tito, a plecat 
joi spre Turcia. Vizita lui Tito este legată de 
participarea Iugoslaviei la pactul balcanic, 
anexă a pactului agresiv al Atlanticului.
• După cum aniînță Reuter deasupra orașu

lui Saskatchewan (Canada) a avut loc Ia 8 
aprilie un grav accident de aviație. Două 
avioane s-au ciocnit deasupra regiunii nordice 
a orașului, prăbușindu-se în flăcări. Numărul 
morților se ridică la peste 30.

0 Ministrul apărării al S.U.A. Charles 
Wilson a anunțat joi un așa zis program de 
„epurare din armată a persoanelor bănuite 
de nelealitate".

Acest nou program urmează să fie prezentat 
spre aprobare comisiei pentru serviciile ar
mate a senatului.

O Agenția Vietnameză de Informații rela
tează că la 4 și 5 aprilie au fost scoase din 
luptă în apropiere de fortăreața franceză ase
diată de la Dien Bien Phu. două companii 
franceze formate mai ales din soldați europeni 
și africani.

© Postul de radio Grecia Liberă relatează 
că la Londra a avut loc o întrevedere între 
ambasadorul Greciei și ministrul de externe 
britanic, Eden, în legătură cu problema ali
pirii Ciprului la Grecia. Cu acest prilej, Eden 
a declarat că hotărîrea guvernului englez ră- 
mîne neschimbată. După cum se știe, Ede:i a 
respins de curînd orice tratative în legătură 
cu Ciprul, subliniind că aceasta este o colo
nie britanică. Radio Grecia Liberă adaugă că 
politica guvernului englez este sprijinită și de 
guvernul turc, care nutrește speranța ca Ci
prul să devină „al 65-lea Județ al Turciei", 
după cum a declarat președintele partidului 
popular din Izmir.

0 Vineri după amiază și-au întrerupt activi, 
tatea 13.000 de magazine, ateliere și fabrici 
mici și mijlocii din Triest. Pe vitrinele maga 
zinelor a . fost pusă următoarea inscripție: 
„închise ca protest împotriva crizei econo
mice".
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Spectacolele grupdul de artiști de la „Comedia Franceză4* 
care vizitează Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 8 aprilie, grupul de artiști de la „Come
dia Franceză" care vizitează Moscova a pre
zentat pentru a doua oară comedia Tartuffe 
de Moliăre. Ca și cel precedent, acest specta
col s-a bucurat de un mare succes.

In afară de spectatorii care umpleau sala 
Teatrului Mic, mii de locuitori ai Moscovei au 
vizionat spectacolul cu ajutorul televizoarelor 
proprii. Grupuri de spectatori s-au adunat și 
în cluburile muncitorești și studențești, unde 
există aparate de televiziune. Un public 
numeros a vizionat spectacolul în sala Teatru
lui Ermitaj, unde există un mare ecran de 
televiziune.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite: 

La 8 aprilie, academicianul G. F. Alexandrov, 
ministrul culturii al U.R.S.S. a oferit un dejun 
în cinstea grupului de artiști de la „Comedia

Franceză" care vizitează Moscova,
La dejun au participat Louis Joxe, amba

sador extraordinar și plenipotențiar al Franței 
în U.R.S.S., Pierre Descave, directorul gene
ral al teatrului „Comedie Francaise", artiștii 
de seamă ai teatrului, Berthe Bovy, Beatrice 
Bretty, Jean Yonnel și alții, precum și func
ționari superiori al ambasadei franceze.

Din partea sovietică au participat la dejun 
V. A. Zorin, locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., V. S. Kemenov și N. E. 
Tverdohlebov, locțiitorii ministrului culturii al 
U.R.S.S., Mihail Țarev, Mihail Kedrov, Elena 
Gogoleva, Ruben Simonov, artiști ai poporului 
din U.R.S.S., Andrei Abrikosov, artist al po
porului din R.S.F.S.R., precum și funcționarii 
superiori ai Ministerului Culturii al U.R.S.S., 
și ai Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

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

Opinia publică franceză cere stabilirea de relații 
diplomatice normale între Franța și R. P. Chineză

PARIS 9 (Agerpres). — Opinia publică fran
ceză cere stabilirea de relații diplomatice 
normale între Franța, și Republica Populară 
Chineză. Această cerere a fost exprimată, în
tre altele, la un miting organizat la 6 apri
lie de „Asociația de prietenie franco-chineză". 
In cadrul mitingului a luat cuvîntuL proprieta
rul unor întreprinderi textile, Lenet, care a 
declarat că stabilirea de legături economice 
între Franța și Republica Populară Chineză 
ar oferi mari avantaje Franței. Prof. Naire 
a relevat în cuvîntarea sa primejdia pe care 
o prezintă pentru Franța planurile americane 
de extindere a războiului în Asta de sud-est. 
In Indochina, a spus el. Franța apără nu in
terese franceze, ci americane. Poporul fran
cez trebuie să ceară cu și mai multă hotă-

rîre încetarea războiului în Indochina care 
„ruinează și înrobește țara noastră".

Secretarul „Asociației de prietenie franco- 
chineză, Storas, a declarat că restabilirea 
relațiilor normale dintre Franța și China ar 
constitui un act rezonabil și clar văzător și 
ar corespunde dorinței majorității poporului 
francez.

Participanții la miting au adoptat o rezolu
ție în care se arată că „reprezentanții tutu
ror păturilor populației Parisului cer insistent 
guvernului și parlamentului francez să între
prindă acțiuni care să asigure succesul con
ferinței de la Geneva șl în primul rînd să re
cunoască guvernul legal al Republicii Popu
lare Chineze..."

Situația grea a învățămîntului în Italia
ROMA 9 (Agerpres). — TASS transmite: 

Senatul italian a încheiat dezbaterile pe mar
ginea proiectului bugetului Ministerului Invă- 
țămîntului pe exercițiul financiar 1954—1955. 
La dezbateri au luat cuvîntul senatori comu
niști, socialiști și democrați independenți. Ei 
au subliniat că alocările sînt insuficiente și că 
școala continuă să fie sub influența clericală.

Comunistul Donini a subliniat că majorita
tea bibliotecilor de stat se găsesc într-o stare 
proastă, deoarece nu au fondurile necesare și 
nici clădiri potrivite.

Alți vorbitori din opoziție au relevat situația 
economică grea a profesorilor și în special a 
învățătorilor din școlile elementare în raidu
rile cărora șomajul atinge mari proporții.

Ministrul învățămîntului, Martino, răspun- 
zînd vorbitorilor, a recunoscut Justă critica

adusă de deputății din opoziție. El a subliniat 
însă că fondurile bugetare alocate pentru 
ministerul lui, nu sînt suficiente nici pentru 
rezolvarea grabnică a celor mai acute pro- . 
blerr.e. El a declarat că din cauza lipsei de . 
clădiri nu poate fi respectată nici legea cu pri-1 
vlre la învățămîntul elementar obligator de 
cinci ani. Referindu-se la situația din școlile 
medii, Martino a recunoscut că actualele pro
grame analitice sînt prea încărcate și lipsite 
de sistem, că numărul profesorilor nu este 
suficient și nu corespunde numărului elevilor. I 
In timp ce din 1927, numărul elevilor în școlile 
medii a crescut cu 360%, numărul profesorilor 
a crescut numai cu 17%. Martino a recunoscut 
că în instituțiile de învățămînt superior, mate
rialul didactic este cu totul insuficient.

împotriva reînvierii fascismului și militarismului nazist!
BERLIN 9 (Agerpres). — Ziarele anunță că 

la 7 aprilie a avut loc în cartierul Reinicken- 
dorf din Berlinul occidental un miting în 
cadrul căruia a luat cuvîntul fostul general 
nazist, criminalul de război von Manteuffel.

Locuitorii Berlinului occidental, indignați de 
această provocare fascistă, au organizat o 
mare demonstrație de protest împotriva re
învierii fascismului și militarismului nazist.

Ziarele relatează că apariția lui von Man
teuffel. a fost întîmpinatl eu strigătele: .Jos 
comunitatea defensivă europeană”, .Jos Maa- 
teuifer. Ziarul „Tagesspiegel* scrie că a-

ceste strigăte au continuat în tot timpul —: 
tingului. acoperind de multe ori cuvintele lu: 
Manteuffel. Participanții la demonstrația de 
protest au răspîndit manifeste condamn!-, i 
politica de reînviere a militarismului și fas
cismului dusă de autoritățile vest-germar.e.

In seara de 7 aprilie a avut loc în cartierul 
Wedding (sectorul francez) o demonstrație a 
oamenilor muncii care au protestat împotriva 
prezenței hu von Martte-rtei Ia Berlin. PoB- 
ț a a atacat pe dersonst-a—fcneriîsă să-i 
îzrprlș'ie și aresetnd 40 persoane.

„Dulles a hotărît sâ vina la Pans și la Londra
pentru a cere extinderea

WASHINGTON 9 (Agerpres). — După cum 
relatează agențiile de presă occidentale, se
cretarul Departamentului de stat al S.U.A. 
J. F. Dulles, urmează să plece sîmbătă la 
Londra și de acolo la Paris.

Scopul acestei vizite este dezvăluit de zia
rul francez „L’Humanite" care ara'ă cu ..Dul
les a hotărît să vină la Paris și la Locd-^ 
pentru a cere extinderea războiului din In
dochina".

După cum arată agenția France Pres«e. 
cei trei miniștri ai puterilor occidental au 
discutat încă din timpul conferinței de Ia 
Berlin convocarea unei conferințe separate 
premergătoare conferinței de la Geneva.

Ceea ce l-a determinat pe Dulles să se 
deplaseze în Europa cu două săptămțn: îna
inte de termenul fixat sînt rezervele exprima
te la Londra și Paris în legătură cu propuce-

Sesiunea Adunării Populare a Bulgaria
SOFIA 9 (Agerpres), — Agenția Telegra

fică Bulgară transmite : La 8 aprilie s-a des
chis cea de a doua sesiune extraordinară a 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria. La se
siune iau parte membrii Prezidiului Adună
rii Populare în frunte cu Gheorghi Damianov, 
președintele Prezidiului, precum șl membrii 
guvernului în frunte cu Vîlko Cervenkov, 
președintele Consiliului de Miniștri.

Sesiunea a aprobat în unanimitate decre
tele emise de Prezidiul Adunării Populare.

S-a dat apoi cuvîntul lui Gheorghi Cian- 
kov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și președinte al Comisiei de Stat a Planifică
rii care a prezentat raportul asupra planului 
de stat de dezvoltare a economiei naționale 
a Bulgariei pe anul 1954. G. Ciankov a ară
tat că în 1954 volumul investițiilor va crește 
cu 8,1%: în sectorul de sfat, volumul inves
tițiilor va crește cu 14,6%. In Industrie vor fi 
investite 53,3% din volumul total al investi
țiilor, în agricultură (împreună cu investi
țiile în gospodăriile agricole cooperative de

muncă) — 20,%', în tfansport șl telecomuni
cații — 13,1%, în comerț — 3,7,%, în cons
trucții cultural-social» șl în alt» construcții 
- 19.1,%-

Raportorul a subliniat că volumul produc
ției industriale va crește în 1954 cu 8,2% față 
de 1953, producția de energie electrică cu 
17,7,%, extracția de cărbune — cu 9,2%, pro
ducția industriei constructoare de mașini cu 
13,5%. In 1954 se vor construi locuințe cu o 
suprafață locativă de 2,5 ori mai mare decît 
anul trecut.

Planul pe 1954 prevede dezvoltarea conți 
nuă a agriculturii, în special a creșterii a- 
nimalelor. Agricultura își va spori producția 
cu 6,8%, iar creșterea animalelor — cu 14,9%.

Raportorul s-a ocupat de asemenea de sar 
cinile în domeniul transportului, telecomuni
cațiilor, circulației mărfurilor, învățămîntului, 
ocrotirii sănătății și gospodăriei comunale.

După raport, au urmat cuvîntările depută
țiilor Adunării Populare.

Pe meridiane diferite, același gînd

războiului din Indochina’
rile americane de a pomi „acțiuni unite" în ! 
In doct-na. De aceea. Dulles s-a văzut nevoit 
să se deplaseze personal în cele două capitale 
vest-europene pentru a „convinge" oficialită- 
ț.Ie engleze șt franceze sâ se ralieze punctului 
ce vedere american.
„Guve—.1 r- și cel francez și mai mult 

— scrie Jean AiLary. comentatorul agenției 
France Presse — doresc ca lucrările de la 
Geneva să ducă la o destindere generală în 
As a șî. mai precis, la o încetare a focului 
în Indochina".

..Tactica preconizată de S.UA este cu to- 
tnl de altă natură — subliniază în continua
re comentatorul. Teza americanilor este că, 
pentru a duce negocieri rodnice, trebuie să se 
plece de la o situație de forță..." „Și, conchi
de AUary, tocmai această contradicție va cău
ta sâ o rezolve John Foster Dulles".

— Răsfoind revista „Tineretul♦
Să cunoști viața, bogățiile culturii, portul 

șî obiceiurile altor popoare, ale tineretwlul 
fiecărei națiuni, indiferent dacă este mare sau 
mică, iată cel mai eficace mijloc pentru a 
așeza între tinerii celor cinci continente ale 
lumii punțile unei prietenii trainice,

„Prin cunoaștere spre prietenie", lozinca 
sub semnul căreia s-a desfășurat Săptămina 
Mondială a Tineretului exprimă una din cele 
mal fierbinți și mai legitime năzuințe ale 
tinerilor de pe toate meridianele planetei 
noastre.

Prin articolele, reportajele, scrisorile și 
materialele variate pe care le publică, prin 
larga ei răspîndire, revista „Tineretul lumii", 
organ al Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat servește nemijlocit această nobilă 
idee contribuind la întărirea legăturilor Vne- 
retului mondial.

Răsfoind, de pildă, paginile numărului 3- 
rnartie 1954 al revistei, cititorul reușește — 
prin intermediul materialelor — să călăto
rească cu iuțeală de basm de pe un conti
nent pe altul, din emisfera nordică în cea 
sudică.

„Prietenie" — acesta este subiectul cît 
și titlul editorialului revistei, editorial ce 
subliniază însemnătatea dezvoltării relațiilor 
internaționale ale tineretului, însemnătatea 
cunoașterii reciproce. „Tinerețea e vîrsta cău
tărilor, a legăturilor cu viața, a celor mai 
mari speranțe, a celei mai sincere dorințe de 
a invăța — se spune în articcă. Spiritul nos
tru de inițiativă, curiozitatea, caldul și nese
catul nostTu entuziasm ne îndeamnă neîncetat 
să cercetăm, să stabilim legături intre noi, să 
ne cunoaștem mal bine și să ne împărtășim 
glodurile contemporanilor noștri din toate 
colțurile lumii". Iar finalul articolului consti
tuie un mobilizator îndemn: „Să întrebuințăm 
toate forțele noastre tinerești pentru a ajun
ge la schimburi cit mal largi cu putință, care 
sâ ne întărească prietenia, ea fiind una din 
cele mai importante garanții ale vieții noas
tre. chezășia realizării visurilor noastre de 
viitor”.

U'.Lmal număr el revistei se face purtăto
rul uriri acțiuni deosebit de valoroase, acțiu
nea inițiată de tinerii țărani italieni din pro- 
VTOca Ravenna, centra pregătirea șl convo
carea unei Ir:: '- ri Internationale a tineretu
lui sătesc. .-Toți tinerii de la țară, din orice 
colț al lumii, pot căpăta din partea unei a- 
semenea intiiniri noi idei pentru acțiunile lor, 
pot obține noi forțe și un sprijin nou pentru 
aspirațiile lor comune la o viață mal bună'* 
— se arată in chemarea comitetului de iniția
tivă.

Chemarea a găsit un puternic ecou. In co
loanele revistei apar mesaje de răspuns ale 
tinerilor din Siria și din India, din Japonia și 
din Pakistan. In scrisoarea semnată de tînă- 
rul Djamil Kaduri, apar fragmente zgudui
toare din viața amară a tinerilor sirieni. După 
ce trudește cite 12—16 ore pe zl, muncito
rul agricol nu poate cumpăra cu banii cîștl- 
gați nici ce'e necesare pentru a-și astîmpăra 
foamea. Tineretul este obiectul discriminări
lor și nu primește decît 50—60 la sută din 
salariul unui adult ’ care depune aceeași 
muncă.

Tineretul sirian este hotărît să scuture ju
gul împilării, să-și croiască drum spre o 
viață demnă. El este dornic să cunoască mai 
bine metodele de organizare șl de luptă ale 
tineretului din alte țări capitaliste sau depen
dente. „Aprobăm din toată inima apelul lan*

Răspundem la întrebările cititorilor

Ce au dovedit alegerile din Pakistanul de est
Răspundem prin articolul de mai jos 

mai multor cititori printre care too. 
Gheorghe Emilia activistă a Comite
tului Orășenesc U.T.M. București care 
ne-au cerut lămuriri asupra semnifi
cației rezultatelor alegerilor desfășu
rate in Pakistanul de est.

Pentru a explica situația din Pakistan este 
necesar să ne întoarcem gîndurile cu cîțiva 
ani mai înapoi. După cum se știe. India con
tinua și după cel de aț doilea război mon
dial să fie o colonie a Angliei. Această situa
ție însă nu mai putea dăinui, lupta poporu
lui indian pentru independența națională 
devenind din ce în ce mai dîrză.

Atunci imperialiștii englezi au căutat o so
luție care numai in vorbe să însemne inde
pendență pentru india, iar în fapt 
continua exploatarea sălbatică a 
de indieni.

Una din aceste măsuri a fost
Indiei în două state* Hindustanul (ce poar
tă acum numele Indiâ) și Pakistanul. în a- 
cest fel colonialiștii englezi căutau să ațî'e 
discordiile dintre cele două mari comunități 
religioase din India : musulmanii și hindușii. 
Căci împărțirea s a făcut tocmai după prin
cipiul separării celor două mari comunități 
religioase, în Pakistan trăind musulmani iar 
în India hinduși. Desigur în istoria sîngeroasă 
a colonialismului britanic vor rămîne ca acte 
de acuzare ciocnirile soldate cu mii și mii de 
morți și răniți, dintre hinduși și musulmani. 
Nu se poate șterge din mintea niciunui citi
tor Impresionanta povestire a tînărului scrii
tor indian Kri-han Chandra cate descrie exo
dul musulmanilor dm India spre Pakistan și 
al hindușilor din Pakistan spre India. Astfel 
peste 4 milioane de hinduși au fost evacuați 
din Pakistan și un număr asemănător de 
musulmani au părăsit India.

La împărțirea Indiei în două state, colonia
liștii englezi nu au ațîțat numai ura Intre 
cele două comunități religioase dar mi au 
ținut seama nici de interesele economice ale 
celor două state. Ei au separat în așa fel sta-

ei să poată 
milioanelor

împărțirea

bumbae care sînt cultivate tn Pakistan. Iar 
Pakistanul — o ’.ară agrară, fără industrie 
proprie — la rindul ei nu a mai găsit de- 
bușee pentru producția sa, căci întreaga in
dustrie este concentrată în Hindustan (India), 

încă o dovadă a împărțirii artificiale a In
diei este faptul că Pakistanul este format 
cin două provincii așezate la 1300 de kilome
tri distanță una de ceaialtă. A fost necesară 
crearea Pakistanului de est căci acolo există 
o numeroasă comunitate .musulmană.

Partea de est a Pakistanului este locuită de 
42 milioane de oameni din cei 76 de milioane 
de locuitori ai întregului Pakistan. ■ Deci tn 
Pakistanul de est este concentrată majorita. 
tea populației acestei țări. Partea de est a 
Pakistanului produce peste 75 la sută din pro
ducția mondială de iută.

Principalul oraș al Pakistanului de est este 
Dacca.

In această provincie 
martie alegeri pentru 
a acestei provincii.

Importanța acestor
Nu era vorba de o simplă înfruntare între ctte- 
va partide ci de problema dacă milioanele de lo
cuitori ai Pakistanului de est aprobă sau 
resping politica cercurilor conducătoare pakis
taneze care fac jocul politicii agresive ameri
cane în Asia. După cum se știe Pakistanul a în
cheiat recent un 
nit să deschidă 
de state agresiv 
piat și în Asia 
după încheierea 
merican a anunțat că va acorda ajutor mi
litar Pakistanului.

In alegeri s-au prezentat Liga Musulmană, 
partid guvernamental, care aproba politica a- 
gresivă a guvernului, pe de o parte, și Fron
tul unit al opoziției care s-a declarat împo
triva ajutorului militar acordat Pakistanului 
pe de altă parte.

In alegeri Frontul unit s-a prezentat ou un 
program care este o expresie a revendicărilor 
imediate politice, economice și sociale ale 
populației din Pakistanul de est. •

au avut loc între 8—12 
Adunarea legislativă

alegeri era deosebită.

tratat cu Turcia, tratat me- 
calea constituirii unui bloc 
in Orientul Mijlociu și Apro- 

de sud-est. La puține zile 
acestui tratat, guvernul a.

Pînă la alegeri din 
309 mandate ale Adu
nări legislative, 237 
erau deținute de Liga 
Musulmană. După ale
gerile desfășurate în 
luna martie situația 
s-a schimbat cu totul. 
Liga Musulmană a ob
ținut doar 10 mandate 
iar Frontul Unit al o- 
poziției 223 mandate. 
In momentul de față 
Frontul Unit a format 
guvernul în Pakistanul

Huk ca șef al grupului parla-

lumii” nr. 3-martie 1954 —
sat de tinerii din Ravenna in vederea unei 
intiiniri internaționale a tineretului sătesc, ca 
va fi foarte folositoare" — scrie tînărul ță
ran sirian Djamil Kaduri.

Articolul „Unitatea noastră de luptă", sem
nat de Renata Tei, responsabila comisiei de 
tineret a Confederației Generale a Muncii din 
Italia, scoate în evidență aspecte deosebit de 
interesante din lupta tinerilor țărani italieni 
pentru cîștigarea unor condiții mai bune de 
muncă și de viață, precum și caracterul larg, 
pe care H capătă acțiunea de pregătire a 
marii Intiiniri Internaționale a tineretului să
tesc. Cu fiecare zi care trece, crește solidari
tatea tineretului țărănesc italian, iar lupta 
6a capătă un pronunțat caracter politic,

„Destule accidente. Vrem să trăim". Acesta 
este titlul grupajului de scrisori din care 
răzbate strigătul de alarmă al unor tineri 
mineri din Chile, Franța șl Belgia, a căror 
viață este In permanență primejduită de tota
la lipsă de protecție a muncii. „Salvarea 
noastră este unitatea noastră împotriva ce
lor ce provoacă mizeria și războiul. Noi vrem 
să trăim și de aceea vom ști să luptăm" — 
scrie un tînăr miner din Quaregnon-Baringe, 
Belgia. Iar Louis Figuerde din Chlli arată: 
„La conferința tinerilor mineri, organizată de 
curînd, am adus nenumărate exemple de ex
ploatare barbară și am întocmit un program 
concret de acțiune... S-a format un comitet 
de apărare a tinerilor mineri, care a formu
lat revendicările... Tinerii mineri, susținuți 
de vîrstnici, înaintează revendicările lor pro
prii sindicatelor. In urma unei greve care 
a cuprins 21.000 mineri și care a durat 11 
zile, au fost zmulse patronilor revendicări 
substanțiale".

★
Sărbătorind Săptămina Mondială a Tinere

tului sub semnul luptei pentru apărarea pă
cii și cucerirea unei vieți mai bune, tinere
tul lumii și-a îndreptat cu dragoste și admi
rație privirile spre gloriosul tineret sovietic, 
6pre acel tineret care, muncind pe șantierele 
comunismului, își vede transformate în rea
litate visurile sale cele mai îndrăznețe. Ar
ticolul intitulat „Palatul Științei" apărut în 
ultimul număr al revistei „Tineretul lumii", 
pune în lumină condițiile de care se bucură 
mi:'.» de studenți moscoviți ce urcă treptele 

• Universității Lomonosov.
Ultimul număr al revistei continuă să popu

larizeze largul răsunet de care s-a bucurat 
Festivalul Mondiali al Tineretului care a avut 
loc în august 1953 în Capitala țării noastre. 
Pe malurile Dunării — la Viena, prin pădu
rile tropicale ale Kamerunulul și în alte col
turi ale lumii tinerii care au participat la 
Festival vorbesc cu înflăcărare despre ma
rea întîlnire a solilor tineretului mondial și 
fac legămînt să nu uite niciodată prieteniile 
legate la București.

Citind numărul ultim al revistei, ai în față 
imaginea uriașei mișcări a tineretului mon
dial. care tșl îndreaptă întregul elan, în- 
treaga-i energie către sprijinirea luptei po
poarelor în vederea cuceririi unei păci trai
nice în lume. In mod firesc, îți stăruie în 
gînd versurile Ninel Cassian, publicate în 
suplimentul cultural la acest număr:

„Să fii tînăr — înseamnă să scaperi 
Ca văpaia nestinsă în vînt. 
Steagul păcii să-l pul și să-I aperi 
Pe reduta acestui pămint”,

MARIUS POP

A apărut tn limbile rusă, rornlnă, îran* 
teză, germană, engleză și spaniolă 

„Pentru pace trainică,
pentru democrație populară 1“

București. Organ al Biroului Informat!» 
al partidelor comuniste șl muncitorești, 
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Cuprinde:

ARTICOL DE FOND : Calea spre întărirea 
păcii și securității tn Europa.

* * * Cuvîntarea rostită de tovarășul
A, I. Mikoian la Congresul al IV-lea 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania la 1 aprilie 1954.

WALTER ULBRICHT : Situația actuală și 
lupta pentru o nouă Germanie.

ZENON NOWAK : Dezvoltarea agricul
turii — condiție foarte importantă a ri
dicării bunei stări a oamenilor muncii 
din Polonia.

WILEM SIROKY: Pentru continua dez
voltare a economiei șl ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii din 
Cehoslovacia.

GHEORGHI TRAIKOV: Vom întări prin 
toate mijloacele alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea din Bulgaria. 

MADHAVLAL S. DAS: O carte plină 
de adevăr despre Uniunea Sovietică. 

JOHN SMITH : Discuția dinaintea congre
sului în Partidul Comunist din Marea 
Britanie.

JAN MAREK: Note politice: Avocații „ar
matei europene" în Franța suferă 
eșec.

* * * Informații
De vînzare la toate librăriile, chioșcurile 

și debitele O.C.L.
Prețul 40 bani

Cultură fizică și sport

Campionatul mondial de șah
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS trans

mite :
In cea de a 11-a partidă a meciului pentru 

campionatul mondial de șah dintre marii maeș
tri Mihai Botvinnik și Vasili Smîslov, după 
cum s-a anunțat, Smîslov avea doi pioni în 
plus la întrerupere. Constatînd la analiză că 
nu mai are nici o posibilitate de apărare 
Botvinnik s-a recunoscut învins fără să mai 
reia jocul.

Scorul meciului a devenit astfel 6—5 în fa* 
voarea lui Smîslov. Cea de a 12-a partidă se 
va juca la 10 aprilie.

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

Vineri s-au încheiat întîlnirile din cadrul 
grupelor campionatelor mondiale de tenis de 
masă pe echipe pentru cupele „Swaythling" 
(băieți) și „Corbillon" (fete).

In competiția dotată cu cupa „Swaythlitig% 
primele locuri în cele 3 grupe au fost ocupate 
de echipele Angliei (grupa A.), Japoniei (gru
pa B.) și R. Cehoslovace (grupa C.). Aceste 
3 echipe s-au calificat în turneul final al com
petiției în oare se va desemna echipa campi
oană mondială pe anul 1954. Echipa R.P.Sh a 
ocupat locul trei în grupa B. realizînd 6 puncte* 
înaintea echipelor Indiei, Egiptului, Olandei» 
Spaniei, Portugaliei și Scoției.

La turneul final al competiției pentru cupa 
„Corbillon" s-au calificat echipele Japoniei 
(grupa A.), Angliei (grupa B.) -și R.P. Un
gare (grupa C.). Jocurile dintre aceste echipe 
au început aseară. Echipa clasată pe primul 
loc va deveni campioană mondială pe echipe 
femei.

★
In ultimele jocuri pentru cupa „Corbillon"* 

echipa R.P.R. a dispus cu scorul de 3—0 de 
echipa Irlandei, iar la băieți echipa R.P.R. a 
învins cu 5—0, echipa Olandei.

Sala Wembley din Londra va găzdui pe săp- 
tămîna viitoare Jocurile individuale din cadrul 
celei de a 21-a ediții a campionatelor mond'ale 
de tenis de masă. La competiții participă peste 
250 de jucători și jucătoare din 33 de țări.

Știri sportive
• In cursul >săptămînli viitoare va sosi în 

Capitală echipa belgiană de fotbal, La Gan- 
toise, fruntașa clasamentului campionatului 
divizionar de fotbal al Belgiei. In primul Joc 
pe care îl vor susține tn Capitală, fotbaliștii 
belgieni vor întîlni la 18 aprilie echipa „Di
namo" București.
• In vederea participării la tradiționalul 

turneu Internațional studențesc de șah oare va 
începe la 11 aprilie în capitala Norvegiei, din 
Moscova a plecat spre Oslo grupul șahiștilor 
studenți din Uniunea Sovietică.

Din delegația șahiștilor sovietici fac parte 
Viktor Korcinoi cîștigătorul turneului Interna
țional de șah care a avut loc recent la Bucu
rești, Oleg Moiseev, Nikolai Krogius, Alexandr, 
Nikitin și Vladimir Antoșin.

de est, desemnînd pe
A. K. Fazlul 
mentar.

Rezultatul 
bită surpriză 
poporul pakistanez, în maren sa majoritate, 
respinge acțiunile agresive «le imperialiștilor 
americani în Asia și dezaprobă poziția gu
vernului.

Neliniștea cercurilor conducătoare de la 
Washington s-a oglindit în comentariile pre
sei care căutau să lanseze tot felul de versiuni 
fanteziste. Astfel, presa americană și repre
zentanții americani în Orientul Apropiat șl 
Mijlociu au lansat versiunea că eșecul sufe
rit în Pakistanul de est de Liga Musulmană, 
aflată la putere, s-ar datora exclusiv unor di
vergențe în probleme interne. Esle oare n- 
ceasta adevărat? Răspunsul ne este dat chiar 
de ziarul reacționar american „New York 
Herald Tribune" care scria după alegeri : „E 
greu de găsit cineva care privește situația 
ce s-a creat (in Pakistan, N.N.) cu mai mul
tă alarmă decît ambasadorul american Hil- 
dret“. Desigur că nu din cauza unor simple 
„divergențe în probleme interne" este atît de 
alarmat mister Hildret ci din cauză că alege
rile în Pakistanul de est sînt considerate 
ca „un protest împotriva politicii pro-anteri- 
cane" a guvernului pakistanez, după cum 
scria ziarul „Pakistan Times".

Rezultatul alegerilor din Pakistanul de est 
a dat un puternic avînt luptei împotriva a-

alegerilor a produs o deose- 
la Washington. S-a dovedit că

jutorului militar american. In numeroase ora
șe au fost organizate 
luat cuvîntul deputății 
După cum s-a anunțat, 
ției a cerut ca actuala
Pakistanului (e vorba de Adunarea care cu
prinde reprezentanți atît ai Pakistanului de 
vest cît șl ai celui de est) să fie dizolvată 
și să se procedeze la noi alegeri.

Alegînd în Adunarea legislativă a Pakista
nului de est 223 deputați • care se pronunț? 
împotriva subordonării Pakistanului politicii 
agresive a S.U A., poporul pakistanez s-a a- 
lăturat luptei popoarelor din întreaga Asie 
care au condamnat manevrele S.U.A. în 
această parte a lumii.

împotriva atragerii Pakistanului în coaliții 
agresive s-au pronunțat atît masele populare 
cît și numeroși oameni politici de cele ntai 
diferite 
mania, 
noscut 
de stat 
tru, Pandit Nehru.

Aceste fapte dovedesc că în multe din ță
rile Asiei se formează un front național larg 
care se opune cu hotărîre politicii imperialiste 
în Asia, politică care tinde la transformarea 
multor regiuni asiatice în baze de atac împo
triva țărilor democratice, la folosirea drept 
carne de Iun ia milioanelor de asiatici și la 
exploatarea resurselor economice ale acestui 
mare continent.

mitinguri la care au 
noi aleși ai opoziției. 
Frontul unit al opo-i- 
Adunare legislativă a

convingeri din Pakistan, India, Bir- 
Indonezia, Afganistan, etc. Este cu- 
în această privință poziția oamenilor 
din India în frunte cu primul minis-

S.B.

Spectacole
Sîmbătă 10 aprilie 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R.: Gianni Schichi ; Național „1. L. C.a- 
ragiale" (Sala Studio) : orele 15,00 Gaițele; 
orele 19,30 Ultima oră ; Național „I. L. Cara. 
giale" (Sala Comedia); orele 15,00 O scrisoare 
pierdută ; orele 19,30 Fata fără zestre; Tea
trul de Stat de Operetă ; Aculina ; Municipal: 
orele 15,00 Clinele grădinarului ; orele 19,30 
Vassa Jeleznova ; Tineretului : orele 15,00 în- 
șir-te mărgărite ; orele 19,30 Simeon Albiac; 
Armatei ; țB-dul Magheru) Gazul Bennet; 
Armatei : (Gal. 13 Septembrie) : Vlaicu Vodă ; 
Muncitoresc C.F.R. (Giulești) : orele 15,00 Ti
tanic vals ; orele 19,30 Voi trăi mereu ; Stu
dioul actorului de film „C. Nottara" : Iașii în 
carnaval ; Ansamblul de estradă: orele 16,30 
...Și Ilie face sport ; orele 19,45 Fără mănuși; 
Teatrul Evreesc de Stat : Hase di iesoime.

CINEMATOGRAFE:
Patria : Săptămina filmului maghiar ; Elena 

Pavel: Schabeil; Republica, București, înfră
țirea între popoare : Pulberea argintie ; I. C. 
Frimu : Boier cu orice preț ; Maxim Gorki ; 
matineu: Filtne pentru cei mici; după amiază: 
Republica Populară Rornînă, Marinică; Lu
mina : Cîntărețul stepelor ; Timpuri Noi : în
tâlnirile internaționale «între fotbaliștii Uniunii 
Sovietice și Austriei, Pionieria nr. II, Jurnal 
romînesc nr, 12, Jurnal sovietic nr. 8; Al. 
Popov : Pumnul de fier ; Victoria : Balada Si
beriei ; Gh. Doja : învingătorii ; 8 Martie : Pa
triotul (seria a II a) ; Vasile Roaită : Nu-i 
pace sub măslini ; Cultural Prin India ; Gri- 
vița : Petru cel Mare (seria a Il-a); Al. Sahia: 
Destinul unor femei ; C David : Brigada Co- 
tovschi ; Flacăra : Nunta cu zestre ; Ilie Pin- 
tilie : Aventurile lui Alioșa Ptițîn ; 8 Aîai: 
Casa, mult visată ; Volga : Copilărie fericită, 
Meciul de fotbal R P. Ungară—Anglia, Pisoiul 
neascultător : Libertății : Un pichet în munți; 
N. Bălcescu : Amiralul Nahimov ; 1 Mai : Fiica 
regimentului; Rahova : Femeia are cuvîntul; 
Olga Bancic ; Apărătorii patriei ; T, Vladimi- 
rescu ; Prințesa trufașă ; ..rta : Chino primește 
ansamblul R.P.R.; Popular: Dușmanii; M. 
Eminescu, Miorița: O scrisoare pierdută,
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