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ORGAN CENTRAL ALUNIUNII TINERETULUI MUNCITOR.

Anul X Seria Il-a Nr. 1546

a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn
ătre toți oamenii muncii din Republica Populara Romînă

Tovarăși și tovarășe,
Se apropie ziua de 1 Mai, ziua solidarității internaționale e oamenilor muncii, 

ziua frăției muncitorilor din toate țările. An de an, această măreață sărbătoare 
prilejuește o trecere în revistă a forțelor mereu crescîride ale clasei muncitoare și 
ale oamenilor muncii din întreaga lume, a noilor succese dobîndite de mișcarea 
muncitorească revoluționară mondială în lupta pentru pace, ■ pentru democrație și 
socialism.

Pentru poporul muncitor din țara noastră, eliberat de sub jugul claselor ex
ploatatoare și al imperialiștilor străini, a devenit o tradiție scumpă de a întîmpin-a 
ziua de 1 Mai cu noi realizări în lupta pentru construirea socialismului, pentru 
sporirea producției industriei socialiste, a producției agricole, a bunurilor de larg 
consum pentru făurirea bunului trai material și cultural al oamenilor muncii din 
orașe și sate. ... . „

Regimul democrat-popular a determinat uriașe schimbări în viața muncitorilor, 
țăranilor muncitori, intelectualilor, femeilor, tineretului, minorităților naționale. 
Poporul nostru muncitor se bucură de largi drepturi cetățenești Și libertăți demo
cratice. Mari succese au fost obținute în .domeniul dezvoltării economice a țării, al 
ridicării nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. Țara, noastră 
și-a dezvoltat puternic industria socialistă în anii regimului democrat-popular. Pro
gresele ma-ri realiza-te în domeniul dezvoltării industriei și îndeosebi al industriei 
construcției de mașini, ne permit nu numai să producem în serie mașini complicate, 
pe care altă dată le importam, dar să și avem disponibilități pentru export.

Datorită sprijinului dat de statul celor ce muncesc, .țărănimea muncitoare a 
obținut succese însemnate, participând tot mai activ la opera de. construire a. socia
lismului. Rezultate deosebite în lupta pentru o viață mai bună au dobîndit 
țăranii muncitori uniți în gospodării colective și întovărășiri agricole.

însemnate îmbunătățiri s-au realizat în domeniul social-cultural. Au luat avînt 
învățămîntul, știința, arta și literatura.

Realizările regimului democrat-popular au fost cu putință datorită; conștiinței 
și spiritului de răspundere de care a dat și dă dovadă eroica, noastră .ejasă munci
toare, forța conducătoare a statului și a poporului; ele au fost cu putință pentru 
că țărănimea muncitoare urmează cu credință pe aliatul și conducătorul său de nă
dejde, cl-așa muncitoare, călăuzite pe Partidul Muncitoresc Romîn, pentru că in
telectualitatea noastră legată de popor contribuie cu însuflețire la cauza întăririi și 
înfloririi patriei.

Șuccesele obținute pe calea construirii socialismului se datoresc însușirii și în
făptuirii de către oamenii muncii de la orașe și sate a politicii Partidului Munci
toresc Romîn, al cărei conținut principal este grija pentru binele poporului, slujirea 
neobosită a intereselor celor ce muncesc.

In miezul preocupărilor partidului stau în momentul de față ridicarea produc
ției agricole și a producției industriei alimentare și ușoare, pentru obținerea unei 
labundențe de produse și a ridicării nivelului de trai al poporului muncitor.

Partidul și guvernul iau în mod sistematic măsuri practice în vederea atingerii 
acestui scop.

. Avem tot ce este necesar pentru aplicarea în viață a măsurilor luate de partid 
și guvern. Economia țării noastre, economie de pace, merge cu pași siguri pe calea 
evîntului continuu. Rezultatele obținute de poporul nostru muncitor în domeniul 
industrializării țării, colaborarea economică a țării.noastre cu țările lagărului de
mocratic și m special ajutorul multilateral al marii Uniuni Sovietice, creează con
dițiile materiale necesare pentru înfăptuirea acestor măsuri. Depinde de munca or
ganizată, plină de avînt, a maselor largi de.la orașe și sate, ca sarcina îmbunătățirii 
condițiilor de trai ale oamenilor muncii să fie tradusă cu succes în viață, .ca greu
tățile pe care le avem să fie înfrînte. Chezășia înfrîngerii greutăților este unitatea 
de nezdruncinat între partid, guvern și popor.

Cu ocazia zilei de 1 Mai, marea sărbătoare a oamenilor muncii de pretutin
deni, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn cheamă pe toți cei ce 
muncesc de la orașe și sate să ia parte cu avînt la lupta pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, pentru îmbunătățirea nivelului de trai material și cultural, să 
pună în slujba realizării acestei sarcini toate forțele, toată capacitatea și inițiativa 
lor creatoare.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn cheamă pe oamenii muncii 
din industria grea să dezvolte necontenit capacitatea de producție a întreprinde
rilor, să sporească productivitatea rrtunciî și gradul de folosire a utilajelor, să 
acorde o atenție deosebită necontenitei măriri a producției de mașini-și unelte agri
cole precum și pieselor de schimb necesare lor; în întreprinderile din industria grea 
trebuie create și dezvoltate secții de produse de larg consum.

Muncitorii și inginerii ce lucrează în construcții sînt chemați să lupte pentru 
darea la timp în funcțiune a lucrărilor, pentru o cît mai bună calitate, pentru 
reducerea prețului de cost.

Oamenii muncii din industria textilă și de încălțăminte sînt chemați să pro
ducă țesători, confecții și încălțăminte î.n sortimente, cît mai variate, de calitate 
superioară și în cantități care sa satisfacă cerințele mereu crescînde ale populației 
de la orașe și sate.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din industria alimentară trebuie să sporească 
necontenit producția fabricatelor de carne, pește, ulei comestibil, zahăr etc. asi- 
gurind lărgirea și îmbunătățirea sortimentelor.

Oamenii muncii din industria locală și din cooperația meșteșugărească sînt 
chemați sa contribuie activ la mărirea producției bunurilor de larg consum ne
cesare populației.

Singura cale justă pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii este 
lupta de zi cu zi pentru mărirea producției și ridicarea productivității muncii re
ducerea prețului de cost al produselor și îmbunătățirea calității lor.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn cheamă pe muncitorii in- 
ineni și tehnicienii din industrie să participe cu avînt sporit , la întrecerea socia- 
sta, pentru marirea producției și productivității muncii, îmbunătățirea calității 
©duselor, reducerea prețului de cost, să-și desfășoare larg inițiativa lor creatoare 

pentru descoperirea și folosirea imenselor rezerve interne pe care le posedă între
prinderile noastre, să extindă metodele înaintate ale fruntașilor în producție.

Socialismul înseamnă evidență și control riguros. Oamenii muncii trebuie să 
topte cu hotărîre în vederea înrădăcinării unui sever regim de economii în toate 
pmeniile de activitate, să scoată la iveală și să combată fără cruțare orice risipă 
i cheltuieli de.prisos, astfel incit maximum de mijloace să poată fi concentrate 
n direcția, sporirii, producției bunurilor de larg consum și a producției agricole, 
entru ridicarea nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc.

Comitetul.Central al Partidului Muncitoresc Romîn cheamă oamenii muncii 
din agricultură să lupte prin toate mijloacele pentru sporirea producției agricole, 
vegetale și animale, pentru obținerea unui belșug de produse agro-alimentare în 
.copul îmbunătățirii aprovizionării populației muncitoare de la orașe și sate și a 
industriei ușoare și alimentare.

Anul 1954 poate și trebuie să fie un an de creștere simțitoare a producției 
edn la hectar la principalele culturi agricole și îndeosebi la grî-u, porumb, oar- 

ofi, sfeclă .de zahăr, floarea-soarelui, legume. Țăranii muncitori sînt chemați să 
lupte cu avînt. sporit pentru executarea la timp și în bune condiții a muncilor agri
cole de primăvară, să aplice pe scară largă metodele agrotehnice înaintate, fo- 
osind cu pricepere bogata experiență a agriculturii Uniunii Sovietice și experiența 
runtașilor din agricultura noastră. Cunoașterea, aplicarea și răspîndirea largă a 
etodetor agrotehnice este în interesul tuturor țăranilor muncitori, în interesul 

ezvolțării economiei noastre naționale, pentru îmbunătățirea continuă a nivelului 
p trai al celor ce muncesc de la orașe și siate.

Țărapi muncitori, aplicați pe suprafețe întinse metoda însămînțării porumbu- 
ui, cartofului și altor plante prășitoare în cuiburi așezate în pătrat, metoda pro- 
ucerii răsadurilor de legume în ghivece nutritive și alte metode agrotehnice 
naintate 1 Lărgiți întrecerea pentru executarea la timp și la un înalt nivel agro- 
ehnic a lucrărilor agricole de primăvară 1

Comitetul Central al Partidului cheamă țăranii muncitori să lupte pentru mă- 
irM numărului și îmbunătățirea soiurilor de animale și păsări, să contracteze cu 
nitățile comerciale de stat și cooperatiste produse agro-alimentare, să aprovizio- 
eze piața cu mai multă came, mai mult lapte, mai multe legume și zarzavaturi.

Țăranii muncitori cu gospodării individuale sînt cheinați să folosească în în-
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tregime posibilitățile gospodăriilor lor de a spori producția agricolă și de a ridica 
randamentul la hectar.

Țăranii muncitori membri ai gospodăriilor agricole colective și ai întovără
șirilor agricole sînt chemați să lupte pentru obținerea de recolte bogate, pentru 
mărirea avutului obștesc al gospodăriei colective, pentru crearea și dezvoltarea 
fermelor de creștere a animalelor. Ei au datoria să facă din fiecare gospodărie co
lectivă și întovărășire q dovadă vie a superiorității agriculturii socialiste, o pildă 
și un îndemn pentru țăranii muncitori cu gospodărie individuală de a se uni în 
gospodării colective și; întovărășiri.

Indeplinindu-și îndatoririle față de stat, țărănimea muncitoare contribuie la 
întărirea economiei naționale și îmbunătățirea aprovizionării populației muncitoare.

Tractoriștii, tehnicienii și inginerii din S.M.T. și G-A.S. sînt chemați 
să sprijine efectiv pe colectiviști, întovărășiți și pe țăranii muncitori cu 
gospodării individuale în însușirea și aplicarea agrotehnicii înaintate, să lupte 
pentru folosirea deplină a capacității tractoarelor și mașinilor agricole și pentru 
respectarea cu strictețe a normativelor de îngrijire și reparații, să execute lucrări 
de bună calitate, să economisească piese de schimb, carburanți și îubrefianți.

In. scopul ridicării producției agricole, muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
industrie sînt chemați să producă în cantități sporite mașini agricole și piese de 
schimb, precum și unelte agricole simple accesibile maselor largi ale țărănimii, să 
trimită din rîndurile lor cadre calificate și cu experiență în S.M.T.-uri, centre me
canice și gospodării de stat, pentru folosirea la maximum a tehnicii înaintate cu 
care este înzestrată agricultura noastră.

Muncitorii și funcționarii sînt cliemați să contribuie la îmbunătățirea apro
vizionării lor și a familiilor lor prin cultivarea de legume și zarzavaturi pe loturi 
individuale.

Comitetul Central al Partidului cheamă lucrătorii din comerțul de stat și coo
peratist să lupte pentru lărgirea și îmbunătățirea schimbului între oraș și sat, 
pentru o cit mai bună deservire a.oamenilor muncii, pentru reducerea cheltuielilor 
de circulație a mărfurilor, pentru sporirea contractărilor și achizițiilor de produse 
agricole.

Oamenii muncii din apăratul de stat trebuie să lupte pentru o bună funcțio
nare a aparatului de stat, pentru stricta respectare a legalității populare, pentru 
stîrpirea birocratismului și a nepăsării față de nevoile oamenilor muncii.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn cheamă intelectualii: în
vățători și profesori, medici și oameni de știință, scriitori și artiști, să pună cu
noștințele și capacitatea lor creatoare în slujba operei de construire a socialismu
lui, în slujba ridicării continue a nivelului de trai material și cultural al poporului 
nostru.

La bazia realizărilor noastre economice stă munca desfășurată de partid, forța 
conducătoare a regimului de democrație Dopulară. Organizațiile de partid trebuie 
să desfășoare o intensă muncă de lămurire a oamenilor muncii de la orașe și siate 
asupra politicii economice a partidului și statului, să-i mobilizeze la o muncă plină 
de însuflețire pentru înfăptuirea programului de măsuri economice adoptat de 
partid și guvern. Comuniștii trebuie să fie în primele rînduri ale oamenilor muncii 
de la orașe și sate în lupta pentru sporirea producției agricole și a bunurilor de 
larg consum, să dea pildă de disciplină, vigilență și devotament față de cauza 
partidului.

Munca politică de masă a organizațiilor de partid, sindicale și de U.T.M.. 
avînd în centrul atenției problemele vitale ale luptei pentru dezvoltarea economiei 
naționale și îmbunătățirea traiului celor ce muncesc, trebuie să contribuie la întă
rirea legăturii partidului cu masele de oameni ai muncii, să întărească temelia 
statului nostru democrat-popular, alianța clasei muncitoare cu țărănimea munci
toare, să întărească unitatea dintre partid, guvern și popor, să zădărnicească toate 
încercările dușmanului de clasă de a submina această unitate, să ducă la un nou 
avînt al activității creatoare a maselor de oameni ai muncii în opera de construire 
a socialismului.

Organizațiile sindicale trebuie să organizeze întrecerea socialistă a oamenilor 
muncii pentru realizarea sarcinilor planului de stat, să îmbunătățească munca lor 
de masă, să întărească grija lor pentru nevoile materiale și culturale ale munci
torilor și .funcționarilor. Sindicatele sînt datoare să dea tot sprijinul mer : i •
și funcționarilor în vederea cultivării de legume și zarzavaturi pe loturi indivi
duale.

Comitetul Central al Partidului cheamă masele largi ale tineretului să mun
cească cu tot avîntoî și-entuziasmul lor pentru însușirea științei, tehnicii și culturii, 
să întărească continuu organizațiile U.T.M.-ului, să sporească prin munca lor suc
cesele poporului muncitor. în construirea socialismului.

Femeile sînt chemate să participe cu toată hărnicia lor la lupte pentru bună
starea poporului, să ajute cu pricepere la buna gospodărire a orașelor și satelor, 
la crearea de surse’ locale pentru îmbunătățirea aprovizionării celor ce muncesc.

Sfaturile populare au sarcina,să-și îmbunătățească necontenit activitatea lor 
de conducători ai economiei locale, să dea dovadă de inițiativă și spirit gospo
dăresc în ce privește folosirea resurselor locale, să se ocupe cu toată răspunderea 
de crearea de zone legumicole și de ferme în jurul orașelor și centrelor munci
torești, în scopul asigurării unei mai bune aprovizionări a acestora cu legume, 
zarzavaturi și cu produse animale. Ele trebuie să se lege mai strîns de masele 
muncitoare, să pună capăt tendințelor de muncă birocratică.

Pentru poporul nostru opera de înfăptuire a unei vieți noi. de dezvoltare eco
nomică și culturală a țării este legată indisolubil de cauza apărării păcii. Politica 
externă a statului nostru democrat-popular este o politică de apărare a păcii, o 
politică de prietenie și alianță cu U.R.S.S. și cu țările de democrație populară, o 
politică de pace și legături comerciale cu toate popoarele.

De 1 Mai, poporul romîn își va manifesta din nou hotărîrea de a contribui la 
apărarea și consolidarea păcii și prieteniei intre popoare, la zădărnicirea planu
rilor agresive ale imperialiștilor îndreptate împotriva independenței și suveranității 
popoarelor. De 1 Mai poporul nostru va demonstra aprobarea sa una
nimă față de declarația guvernului R. P. R., care sprijină propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire la asigurarea securității colective în Europa și în în
treaga lume, cale sigură pentru slăbirea încordării internaționale, pentru înlă
turarea pericolului reînvierii militarismului german, pentru normalizarea și dez
voltarea relațiilor economice și culturale între state.

Cu ocazia zilei de 1 Mai, poporul nostru își afirmă din nou dragostea și recu
noștința față de marea Uniune Sovietică a cărei politică externă de pace și prie
tenie între popoare corespunde intereselor vitale ale tuturor popoarelor și este 
obstacolul hotărîtor în calea dezlănțuirii unui nou război.

Salutul nostru, marelui popor sovietic — eliberatorul și prietenul poporului 
■nostru! Trăiască prietenia, alianța și colaborarea frățească dintre poporul romîn 

și marele popor sovietic! Slavă marelui Partid Comunist al Uniunii Sovietice, 
partidul lui Lenin și Stalin !

In lupta pentru pace și socialism poporul nostru pășește cot la cot cu po
poarele țărilor de democrație populară. Salut frățesc, marelui popor chinez, care, 
sub conducerea Partidului Comunist, merge pe drumul întăririi și înfloririi Chinei 
populare. Salutul nostru frățesc, oamenilor muncii din țările de democrație popu
lară, din Republica Democrată Germană, din Republica Populară Democrată 
Coreeană !

Poporul nostru își ex-primă cu putere solidaritatea internaționalistă cu oame
nii muncii din țările capitaliste și coloniale, care, în frunte cu partidele comu
niste, luptă împotriva exploatării capitaliste și jugului imperialist, pentru libertăți 
democratice, pentru independență națională, pentru apărarea păcii, slăbirea con
tinuă a încordării internaționale, asigurarea securității tuturor țărilor, a colaborării 
și prieteniei între popoare..

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității internaționale a oamenilor muncii, ziua 
frăției muncitorilor din toate țările 1

Trăiască
Trăiască
Trăiască 
Trăiască 
Trăiască 
Trăiască 
Trăiască

R. P. R. 1
Trăiască

la-ră Romînă,

scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă!
poporul muncitor romîn, stăpîn pe soarta sa 1 
clasa noastră, muncitoare!
țărănimea noastră muncitoare !
intelectualitatea legată de popor!
alianța între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare!
prietenia frățească- între poporul romîn și minoritățile naționale din

Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare în Republică Popu- 
inspiratoriil și organizatorul victoriilor poporului muncitor!

Ing. VOLCINSCHI TRAIAN: Să creș
tem păsări și iepuri de casă
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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
In temeiul art. 37 lit. a din Constituția Republicii 

Marii Adunări Naționale a ~
1. Se convoacă a treia 

legislaturi, pe ziua de marți 
Adunări Naționale.

București 14 aprilie

Să desfășurăm larg întrecerea 
in cinstea zilei de 1 Mai

SUCEAVA. — (De la trimisul nostru).
In ziua de 9 aprilie, brigăzile S.M.T -ului 

Dîngenî, pornite în campanie pe data de 27 
martie și-au terminat, cu 17 zile înainte de 
termen planul de producție pe campania de 
primăvară.

Punind un mare accent pe calitatea repara
țiilor, S..M.T. Dîngeni a reușit să scoată de Ia 
Începutul campaniei toate tractoarele pe teren. 
S-au evidențiat în mod deosebit la reparații 
mecanicii: Mardare Constantin. Turtă Cons
tantin și Poloșanu Constantin.

Din vreme, planul campaniei a fost defalcat 
pe brigăzi și prelucrat cu tractoriștii. Condu
cerea stațiunii s-a îngrijit de asigurarea con
dițiilor tehnice de lucru și a condițiilor de 
viață a celor plecați pe ogoare. S-a organizat 
un atelier mobil de reparații și s-au luat mă
suri pentru întreținerea optimă a mașinilor. 
Pentru ca tractoriștii să aibă bune condiții 
materiale, pe lîngă fiecare brigadă a fost re
partizată o mică bucătărie, bine aprovizionată 
și o bucătăreasă.

Metodele înaintate de muncă au fost folosite 
din plin. Trei din brigăzile stațiunii au folosit 
metoda graficului orar. Astfel brigada 1. con
dusă de tov. Suba Măricel, a realizat kicrînd 
după graficul orar, în numai 12 zile, 100 hantri 
peste pian. S-a organizat și munca în două 
schimburi .Utemistul Maftei Ion, lucrînd în 
schimbul de noapte pe un tractor K.D. 35 și-a 
realizat norma cu 150 la sută. In numai două 
zile, de pildă, a lucrat 18 hantri peste plan. S-au 
mai evidențiat tractoriștii: Lucian Ilie. care 
și-a depășit norma pe întreaga campanie cu 
136 la sută, Ciornohac Lazăr, cu 117 la sută și 
mulți alții.

Unul dintre factorii cei mai importanți care 
au dus S.M.T.-ui tiin Dîngeni la aceste suc
cese. este intensa muncă politică desfășurată 
aci. Sub conducerea organizației de partid, a 
comuniștilor care au fost întotdeauna în 
frunte, organizația de bază U.T.M. și ute- 
miștii. au mobilizat pe toți tinerii în întrecerea 
socialistă pentru cucerirea titlului de „cel mai 
bun tractorist". Lozinca tractoriștilor de la 
S.M.T. Dîngeni a fost : „Să se folosească în
treaga capacitate de lucru a tractoarelor și 
mașinilor și să facă lucrări de cea mai bună 
calitate". S-a organizat ca ziarele să ajungă 
regulat la brigăzi. Din 10 în 10 zile, brigăzile 
— la 10 km. una de alta — primeau — „Foaia 
volantă" —, care-i informa despre succesele 
tractoriștilor și critica lipsurile.

Incepind de la 9 aprilie. S.M.T. Dîngeni, lu
crează peste plan, făcînd operativ noi contrac
tări mai ales cu țăranii muncitori cu gospo
dării individuale.

477 tone 
peste norma tehnică...
In lupta pentru realizarea și depășirea pia

nului de transport pe căile ferate, ceferiștii de 
la depoul de locomotive Buzău, folosesc pe 
scară tot mai largă metodele și experiența 
înaintată a feroviarilor sovietici.

Una din metodele sovietice, care este apli
cată de un număr tot mai mare de ceferiști, 
este metoda planul financiar de producție pe 
locomotivă.

In luna care a trecut, «metoda planul fi
nanciar de producție pe locomotivă a fost apli
cată de către 60 de echipe de mecanici și fo- 
chiști care deservesc 25 de locomotive. Apli
când metoda, aceste echipe au economisit com
bustibil în valoare de 53.200 lei. De mult 
timp, fruntașă în obținerea de economii de 
combustibil este brigada de locomotivă con
dusă de tînărul mecanic Ion Ene.

Succesul pe care membrii brigăzii l-au obți- - 
nut în cinstea zilei de 1 Mai este deosebit de 
frumos, 
gada a 
nică de

In primele S zile...
GALAȚI (de la corespondentul nostru Iancu 

Trifan). Hotărtți să tntîmpine ziua de 1 Mai 
cu și mai importante succese în muncă, tinerii 
de la fabrica de biscuiți și paste făinoase 
„7 Noiembrie” din Brăila, intensifică tot mai 
mult întrecerea socialistă, traducînd astfel în 
viață angajamentele luate.

Numai în primele 8 zile ale întrecerii, ti
nerii de la secția biscuiți au 
peste plan 23.900 kg. produse, 
trecerii socialiste din această 
brigada de tineret condusă
Mihai Elisabeta. Organiztndu-și bine locul de 
muncă, brigada are zilnic o depășire a nor
mei de 45 la sută. In cadrul brigăzii, utemis- 
tele Chiru Ioana și Pașca Elena dau biscuiți 
de cea mai bună calitate și-și depășesc nor
ma zilnică cu 65 la sută.

Colectivul fabricii de biscuiți și paste făi
noase „7 Noiembrie” din Brăila, este hotărît, 
așa cum s-a angajat să dea pină la 1 Mai, 
peste plan 35 tone de biscuiți.

—----------------- -------------------------

Angelica Rozeanu-campioană mondială 
de tenis de masă pe 1954

LONDRA 14 (Agerpres). —
Miercuri seara a luat sfirșit in sala Vfembley 

din Londra cea de a 21-a ediție a campiona
telor mondiale de tenis de masă.

Un succes strălucit a repurtat maestra eme
rită a sportului din R.P.R. Angelica Rozeanu 
care a învins in finala 
probei de simplu 'jemei 
pe puternica jucătoare 
japoneză Tanaka. Miile 
de spectatori prezenți 
la finale așteptau cu un 
mare interes această 
intilnire in care campi
oana lumii tși apăra 
titlul in fața unei jucă
toare care obținuse' 
victorii importante. Ta-'- 
naka eliminase din i 
competiție o serie de 
jucătoare valoroase 
printre care ’ Linda 
V'ertl (Austria), Rest 
(Anglia) și Eguchi 
(Japonia).

Jocul a prilejuit o 
luptă pasionantă in 
care Angelica Rozeanu 
s-a comportat excepțio
nal, arătind o nein- 
frintă voință de a obți
ne victoria. Primul set 
s-a desfășurat sub sem
nul superiorității spor
tivei din R.P.R. Apă- 
rindu-se cu precizie și 
contraatacina prin surprindere, cu lovituri țul- 
gerătoare. Angelica Rozeanu a ciștigat cu 
21—15. In setul, următor jucătoarea japoneză 
a depus mari eforturi pentru a egala. Reu
șind o serie de mingi pe drive ea șl-a creiai 
un avantaj de puncte și a egalat, ciștlgînd 
setul cu 21—14. Deosebii de dlrză a fost lupta 
în setul al treilea. Jucind cu mult calm, Ange
lica Rozeanu și-a creiat avantaj și la un mo
ment dat scorul era de 19—16 în favoarea ei. 
Tanaka a pus un stop dar mingia s-a oprit 
in plasă și scorul a devenit 20—16. Apoi ju
cătoarea japoneză a mai obținut încă un punct 
dar In următorul schimb de mingi Angelica 
Rozeanu a tras cu hotărîre și Tanaka n-a mai 3—1 (21—7, 21—12, 18—21, 21—10).

putut respinge, astfel că jucătoarea din R.P.R. 
a ciștigat setul cu 21—17. Setul al patrulea a ' 
fost și ultimul. Atactnd cu o siguranță uimi
toare, Angelica Rozeanu și-a depășit catego
ric adversara, făcind o adevărată demonstra
ție. Excelenta noastră campioană a ciștigat 

acest set cu 21—9 și tot
odată victoria finală cu 
scorul de 3—1.

Astfel, 
zeanu a 
a cincea 
tiv titlul 
mondială

Angelica Ro- 
cucerit pentru 
oară consecu- 
de campioană 

realizlnd o
performanță unică în 
istoria campionatelor 
mondiale de tenis de 
masă.

Campionatele mon
diale de tenis de masă 
de la Londra au consti
tuit de asemenea un 
prilej de afirmare a 
echipei de bărbați a 
R.P.R. Jucătorii din 
R.P.R. au repurtat vic
torii remarcabile in ca
drul competiției pentru 
cupa „Swaythling", in- 
trecind echipele Indiei, 
Egiptului, ■ Olandei, 
Spaniei, Portugaliei șl 
Scoției.
In proba de simplu băr
bați, campionul R.P.R.

Toma Reiter a ajuns pină in sferturile.de 
finală, clasindu-se printre primii 8 jucători din 
lume. .

Tinerii jucători din R.P.R., T. Harasztasl și 
E. Zeller jucind in proba de dublu mixt s-au 
calificat pină In optimile de finală.

★

In finala probei de simplu bărbați s-au in- 
tilnit jucătorii Fliesberg (Suedia) și Ogimura 
(Japonia). Titlul de campion mondial al aces
tei probe a fost cucerit de jucătorul japonez 
Ogimura care a obținut victoria cu scorul de

sferturile.de


Sărbătoarea artiștilor amatori
Pe marginea scrisorikir sosite la redacție

Printre numeroasele documente de organiza
ție existente la sectorul de evidență al comi
tetului raional U.T.M. Urziceni se găsește și 
dosarul despre alegerea organelor conducă
toare U.T.M. din gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Dridu E un dosar arătos, de cu
loare cafenie, întocmit după toate regulile 
artei. Pe copertă în dreapta — aa dealtfel pe 
toate celelalte dosare — o mînă iscusită, tnî- 
nuind cu grație o peniță, rondă, a scris citeț, 
mare, caligrafic conținutul dosarului :

1. Buletinele de vot. 2. Procesul verbal. 
3. Referat asupra pregătirii adunării. 4. 
Tabel cu noul comitet. 5. Convocarea pentru 
adunare.

L-am luat în mînă să-l răsfoiesc. Un do
sar nu este numai un teanc de acte și hîrtii 
importante strînse laolaltă -El reprezintă via
ța, cuprinde fapte, gînduri. idei, în el este con
semnată munca unui om, sau a unui colectiv. 
Iată 1 Mănunchiul acesta de file adunate într- 
un dosar, înfățișează activitatea vechiului co
mitet U.T.M. al unei organizații de bază, apre
cierea utemiștilor asupra acestei activități ; el 
este oglinda adunării generale în care a fost 
ales noul organ de conducere. In acest dosar 
sînt strînse buletinele de vot, procesul verbal, 
cu ordinea de zi a adunării, apoi 
Supra pregătirii acestei adunări, 
tul... Dar unde-o fi referatul ? Ia 
dosarul pînă la urmă. Nimic. Nici 
ferat. Ce să i se fi întîmplat ? Dacă aduna
rea -s-a ținut, înseamnă că trebuie să fi fost 
și pregătită. Atunci, trebuie să existe și re
feratul asupra pregătirii ei. Numai, că, un
de-o fi ?

— Tovarășe Păsăroiu, unde-i referatul asupra 
pregătirii acestei adunări? — îl întrebai pe to
varășul de la evidență.

— Dar de ce mă întrebi pe mine, tovarășe, 
ce eu am pregătit această adunare?

— Știu că n-ai pregătit-o 
poate ști cine a alcătuit

Tovarășul Păsăroiu își 
pe coperta dosarului.

— Hm I Eu, tovarășe 1 
așa frumos ca mine.. 1 
2. Procesul verbal, 3. Referatul...

— Da, da! Tocmai, unde-i referatul?
— La dosar — răspunde el.
— Nu e la dosar 1
Și încrezător, tovarășul Păsăroiu se apucă 

să răsfoiască filele dosarului, bineînțeles, fără 
să găsească ceea, ce căuta. Mirată mi-am pus 
atunci întrebarea : „Ce s-a întîmplat cu refe
ratul asupra pregătirii acestei adunări ?

referatul a- 
Da. refera- 
să răsfoiesc 
urmă de re-

dumneata, 
acest dosar ? 
aruncă imediat

dar

ochii

scrieCine altul mai
1. Buletinele de vot.

abita putu să îngîne de mi-

băieți buni ! 
seamă...

ce dare de

Grigore a 
în servietă

buletine de

părăsit satis- 
buletinele de

fac 
or-

vot și vă 
alegere a 
— căci sînt 

probabil, tovarășul

★
In dimineața zilei de 17 februarie a.c., tova

rășul Gheorghe Grigore, instructor al comite
tului raional U.T.M. Urziceni poposi în co
muna Dridu și se îndreptă grăbit spre casa 
utemistului Alecu Nedea, pe atunci secretarul 
organizației de bază U.T.M. din gospodăria 
gricolă colectivă

— Am venit pentru adunarea de alegeri 
spuse instructorul în loc de bună ziua.

Fața secretarului se însenină. Faptul că tre
buia ținută adunarea de alegeri îi provocase 
multe griji. Nu prea avea experiență în mun
ca de organizație. Văzîndu-1 pe instructor — 
venit desigur să-1 ajute — Alecu Nedea simți 
că toate necazurile i se risipesc

— Bine tovarășe I — se repezi el să strîngă 
mîna oaspetelui.. Nici nu știi ce Bine.mi pare, 
de cînd te așteptam să-mi dai o povață...

— Ce povață?
— Ia. colea, să organizăm adunarea, să sta

bilim locul,, ziua în oare s-o ținem...
— Locul, ca locul, vezi de nu se poate ține 

la școală. Cît despre dată, nici o bătaie de 
cap Am fixat-o I

— Cînd ?
— Astăzi,

•a-

— As...tăzi ? 
rare secretarul,

— Da. Astăzi la orele 14.
Secretarului i se făcu negru înaintea ochilor. 

O brodise-». .Nici tu convocare, nici tu mobili
zare, nici tu dare de seamă.

— Nu .se poate... astăzi... tovarășe — încer
că el, sfios, să se împotrivească.

— Și dece. mă rog. nu se poate ?
— Nu știu utemiștii.
*- O să-i anunți imediat 1
— Nu s-au pregătit, nu s-au gtndit pe cine 

să aleagă.
— Las’ că se descurcă ei. sînt
— Dar n-am pregătit darea de 

îndrăzni să îngîne secretarul.
— Darea de seamă ? Pentru 

seamă ?
— Păi să se vadă cum am muncit!
— Cine să vadă ? Tu știi cum ai muncit ? 

Știi. Eu știu ? Știu. Utemiștii știu ? Au vă
zut ei timp de un an de zile. Ce-ți trebuie da
re de seamă ? Nici o dare de seamă. Mai vrei 
să spui ceva ?

— Eu, nu 1 Poate utemiștii...
— Ei, atunci dă fuga și mobilizează-i pentru 

adunare. Nu uite, la ora 14!
Alecu Nedea s-a conformat întocmai. I-a 

adunat pe utemiști și astfel, într.un timp re
cord, s-a ținut adunarea, pentru alegerea nou
lui comitet al organizației de bază U.T.M. 
Nu s-a prezentat nici o dare de seamă, nu s-a 
discutat nimic despre munca vechiului corni, 
tet. nu s-a apreciat de către utemiști activitatea 
fostului comitet, nu s-au făcut propuneri pen
tru activitatea de viitor, n-a fost alcătuit nici 
referat, nici măcar un proces verbal. Iar in
structorul Gheorghe 
făcui Dridu, ducînd 
vot.

— „Dați-mi niște
din ele un model de adunare de 
ganeloi conducătoare U.T.M." 
instructor — și-a spus, 
Gheorghe Grigore. Reîntors la raion, el s-e 
apucat să alcătuiască dosarul de la adunarea 
de alegeri a organizației de bază U.T.M. din 
gospodăria agricolă colectivă din comuna 
Dridu. Liniștit, cu acrul omului care a făcut 
o treabă bună, și-a scos din buzunar creio
nul, l-a ascuțit și se apucă să linieze tabelul 
cu numele membrilor noului comitet U.T.M., 
apoi a numărat buletinele, erau toate — în
tocmai ca la carte. In cele din urmă a scris 
și procesul verbal care trebuia să fi fost în
tocmit, citit și votat în adunarea de alegeri. 
Pentru întocmirea referatului n-a mai avut 
nici timp, nici răbdare, și nici nu cunoaște 
prea bine activitatea vechiului comitet. Așa 
că nu l-a mai scris. A strîns frumușel toate 
aceste documente și le-a înmînat tovarășului 
N. Păsăroiu. ca’e în acea vreme răspundea de 
munca sectorului de evidență al comitetului 
raional. Acesta, tacticos, le-a aranjat cu 
într-un dosar arătos, de culoare cafenie, 
scrie citeț pe copertă:

1. Buletinele de vot. 2. Procesul verbal

concursul se bucură 
ne scrie corespon Jen

grijă 
unde

3.
Iar la sfîrșit scrise cu creionul roșu, cu li

tere de-o șchioapă, să vadă orișicine ; ,,Do
sar complet"

parte deopotrivă roniini și

un alt corespondent al zfe 
regiunea Craiova, ne scrie.

★
„Desigur că lucrurile s-au schimbat Imediat 

— va spune cititorul — aceasta doar nu a fost 
o adunare generală de alegeri" Lucrurile au 
rămas însă mult timp la., dosar. Utemiștii 
din gospodăria colectivă din comuna Dridu 
abia acum au îost ajutați să țină o ade ărată 
adunare generală in care să poată discuta 
despre munca lor și să aleagă noul comitet al 
organizație: de bază U.T.M. Cît despre instruc
tor e timpul ca tovarășii de la Comitetul ra.o- 
nal U.T.M. Urziceni să ia asemenea măsuri 
îneît el să simtă cu adevărat ce înseamnă să 
duci o muncă politică superficială și să încâlci 
democrația internă de organizație.

GEORGETA VAS1LIU

Fabricarea de semănători manuale de porumb
In mai multe întreprinderi metalurgice din 

tară a început producerea masivă a semănă
torilor manuale de porumb S. M. 1. Punerea 
fn fabricație a semănătorii cu un rînd este 
rezultatul cercetărilor întreprinse de Institu
tul de cercetări pentru mecanizarea și electri 
ficarea agriculturii din R.P R.

Semănătoarea manuală este alcătuită din- 
tr-un rezervor pentru se’mințe cu o capacitate 
de 1.5 kg., fixat pe piciorul acesteia, un tub de 
scurgere a boabelor, fixat pe una din părțile 
laterale, precum și cu un limitator cu călcîi, 
prevăzut cu o serie de găuri care ajută la 
reglarea adîncimii de însămînțare. In partea 
superioară, semănătoarea este prevăzută cu 
un mîner pentru manipularea ei în timpul 
semănatului

interiorul rezervorului

să fie 
putea

în cea mai mare măsură 
prezentate în film arată 

o deosebită putere de con- 
constă însemnătatea semâ-

» 
i 
î com-

Grădina școlii

școlii
au
să

la început ca șef 
gospodărie de se-

absolventului 
citit-o elevii mul- 
i se scrie cum a

de 
prididea să examineze pro- 
proiectanți, Și mulți băieți, 
iplăcea această materie, au 
și ei cu multă sîrguință.

obținere a unor recolte bogate de 
primăvara aceasta vom folosi larg 
plantare a legumelor în cuiburi 
pătrat. Pornind de la cerințele

S Kr asnov
directorul Școlii medii nr. 68 

din orașul Gorki
-------------- —

Povestire despre pătrate verzi11—

tecele și jocurile, piesele de teatru, șl recită
rile pe care le pregătesc în vederea concursu
lui.

,.Intr-una din zile—ne scrie corespondentul 
nostru Nel Bortun — treceam prin Slăveni, 
unul din satele de pe malul bătrânului Olt. 
O melodie duioasă mi-a atras atenția. Cău- 
tind să af'u de unde vine cîntecul, am ajuns 
în fața căminului cultural al comunei. Cu
rios să văd și care este instrumentul din 
care ies asemenea sunete, am intrat. înăuntru 
am aflat că „instrumentul" erau niște solzi 
de pește, iar „instrumentistul” Andrei Spînu, 
un țăran muncitor din sat" .

Asemenea soliști sînt mulți în satele pa
triei noastre.

De la căminul cultural „Plaiul” din co
muna Dumitrești, raionul Rîmnicu Sărat, 
am primit nu de muit o scrisoare foarte in
teresantă, în care directorul căminului, Aurel 
Bucureșteanu, ne vorbește despre pregătirile 
pe care echipa artistica a căminului le face 
în vederea concursului.

„Neștearsă a rămas amintirea concursului 
căminelor culturale de acum doi ani, cînd 
munca noastra a fost încununată de succes. 
Am avut cinstea să reprezentăm regiunea la 
faza finală a concursului. Succesul de atunci 
ne este îndemn acum in munca noastră de 
pregătire”.

Corespondentul ne vorbește apoi despre 
repertoriul echipei de dansuri populare, re
pertoriu original, compus din dansuri locale 
și despre fluerașul Chiriță Trandaf r, țăran 
muncitor in virată de 70 de ani „ale caruit 
doine au răsunat și in sala Ateneului RP.R. i 
cu ocazia concursului căminelor culturale 
din 1951", care și acum va face parte din 
echipa căminului.

Grija cu care sînt alese lucrările pentru 
repertoriul echipelor este Încă o dovadă a in
teresului cu care este privit concursul în 
satele noastre. Din repertoriu fac parte, 
alături de cintece populare, lucrări ale com
pozitorilor noștri, versuri ale marilor noștri 
poeți Acest lucru dovedește o tot mai adincă 
pătrundere a culturii în masele largi de 
oameni ai muncii de la saie. Cintece ca „Sub 
al păcii stindard” de Ion Chirescu, sau poezii 
ca „Partidului” de A. Toma, sînt des intîl- 
nite in repertoriile echipelor artistice sătești.

Repertoriile sint, de cele mai multe ori, 
strins legate de viață. Numeroase lucrări 
cuprinse in aceste repertorii oglindesc lup
ta țărănimii muncitoare pentru sporirea 
producției agricole și dau un nou imbold la 
această luptă, satirizează concepțiile înapo
iate, superstițiile. îndeamnă la vigilență îm
potriva dușmanului de clasă.

Despre aceste repertorii ne scriu elevul 
Dragomtr Hormnea din \ «ademea și Vasile 
L’ntu, învățător în comuna Voetin ca și mulți 
alți corespondenți din difer.te alte regiuni 
ale țării-

Participarea largă a tineretului la aceste 
pregătiri este de asemenea o problemă despre 
care corespondenții ne trimit scrisori intere
sante. Intr-o scrisoare, corespondenta Maria 
Constantinescu din regiunea Ploești, ne 
scrie desore numărul mare de echipe artis
tice din raionul Tirgoviște, ce vor participa 
la faza raională a concursului.

„S-au înscris pina acum 42 de cercuri ale 
căminelor culturale, 63 de echipe de dansuri 
populare, 60 echipe de teatru și 2 tarafuri de 
instrumente populare”.

„Numai din 11 raioane ale regiunii și-eu 
anunțat participarea la concurs un număr de 
429 de echipe de dansuri populare, 293 co
ruri, 260 de echipe de teatru, 39 de echipe de 
instrumente. 357 soliști vocali, 154 soliști 
instrumentiști, 75 recitatori, 46 de prezenta
tori de programe" ne scrie un alt corespon
dent a ziarului nostru din regiunea Craiova.

Aceste cifre dovedesc dragostea poporului 
nostru pentru frumos, partieparea Iul tot 
mai largă la viața culturală a țării.

AI III-lea concurs al echipelor de artiști 
amatori, va fi un minunat prilej de îmbogă
țire a repertoriului echipelor, dar mai ales 
an priiej de descoperire a mii de noi talente 
din popor, căci nesecat este izvorul creației 
noastre populare

* ■

Folosirea me odelor înaintate în agricultu
ră este o problema care interesează într-o 
mare măsură țărănimea noastră muncitoa
re. Deaceea filmul „Povestire despre pă
trate verzi" realizat de studioul de filme 
științifico-populare din Moscova este pri
mit cu un deosebit interes mai ales în 
această perioadă în care se desfășoară 
însămînțăriîe de primăvară.

Imaginile luate din diferite colhozuri și 
sovhozuri, graficele sau desenele explica
tive, mașinile și mecanismele perfecționate 
care înlocuiesc 
munca omului, 
spectatorilor cu 
vingere In ce

natului în cuiburi dispuse m patrat, imen
sele avantaje pe care ie aduce aplicarea 
acestei metode pentru sporirea producției 
la hectar.

Comentariul, dublat în limba romînă, va 
fi de mare folos. Pentru a contri
bui într-o măsură cît mai mare la răspîn- 
direa metodelor înaintate, este necesar ca 
direcția difuzării filmelor să se îngrijească 
ca acest film deosebit de instructiv 
cît mai mult rulat la sate unde va 
aduce foloase practice imediate.

Fotografia noastră arată una din 
plexele mașini agricole sovietice, înfățișată 
în film, care plantează răsaduri.

plantărilor. școlarii 
învăța să planteze 
șii, varză, se vor 
prinde să planteze 
vleci în ghivece.

pe lotul experimental dă școlar: ‘or 
deprinderi practice, care nu sînt 
— ci dobîndite printr-o permanente 
cu cunoașterea bazelor biologiei 

a școlarilor 
cân

Munca 
prețioase 
mecanice 
Îmbinare 
miciuriniste. Munca productivă 
este prețioasă îndeosebi atunci cînd e 
știentă și contribuie la dezvoltarea aptitudi
nilor lor creatoare. Diferitele lucrări pe care 
elevii trebuie să ie îndeplinească contribuie 
într-adevăr la dezvoltarea înclinațiilor lor. 
Nu toți vor deveni agronomi, ca Dmitri Ko. 
losov : mulți doresc să se vadă îndeplinind 
lucrări de construcție, îngrijind animalele, 
lucrind la instalații electrice.

Lotul nostru experimental este compus din : 
o grădină, o seră, o crescătorie de iepuri. Au 
fost amenajate un teren sportiv și unul geo
grafe. Și toate acestea au fost cpnstruite de 
elevi. Lotul dispune de 2 heetare’și este for- 
mat din 5 secții: pomicultură, legumicultură, 
agricultură, pepiniere și arberr. decorativi, 
arbuști și flori. In fiecare secție cresc culturi 
variate. Varietatea culturilor, a soiurilor și 
vîrstelor Ie permite elevilor să cunoască mat 
bine plantele, să învețe să le cyltive, începînd 
de la semințe, butașt, pînă la fructificare, să 
efectueze încrucișări de plante.

In ultimii ani, școlarii au început să 
ocupe cu cultivarea dovleceilor, seamănă grîu 
ramificat. Avem și o nouă cultură pentru re
giunile Volgăi — porumbul, cu care 
experiențe de cultivare în 
pentru siloz și pentru semințe. Pe 
nostru experimental sînt folosite noi 
de 
In 
de 
în 
înaintate, au fost pregătite îngrășămintele 
pentru culturile de legume, se mărește gospo
dăria de răsadnițe, vor 
vecele nutritive și se va 
riențelor cu culturile de

Majoritatea lucrurilor 
clasele a 5—10-a, dar 
grup de elevi răspunde

Țelul comun îi apropie pe elevi, le for- 
mează trăsături noi de caracter și în primul 
rînd, dragostea față de muncă. A fost inițiată 
întrecerea pentru cea mai bună îngrijire 
a sectorului, pentru îndeplinirea în bune 
condițiuni a lucrărilor. Astfel, detașamentul 
de pionieri din clasa a 5-a C, sub condu
cerea instructorului Iuri Krotov a lucrat 
timp de doi ani în pepiniera de meri, 
nierii au făcut această pepinieră model 
sînt primii în privința îngrijirii pomilor 
neri. Detașamentul de pionieri din clasa 
5-a A împreună cu instructorul său Victor 
Piciughin a obținut o recoltă bogată de roșii. 
Pionierii din alte clase au obținut o reeoltă 
bogată de dovlecei, varză, mere.

Comsomoliștii Iuri Kostrov. Evgheni Ka 
lenov, Iuri Puhov și rfiuiți alții, care au avu 

a 
în primele 

. . rțit' direct din pomi 
clasele elementare.

Poporului nostru îi sînt dragi deopotrivă 
cîntecul și jocul.

Cîntecul i-a fost tovarăș bun în anii grei 
de suferință și îi este tovarăș nedespărțit și 
acum. Dacă tn trecut el de glas tristeții sau 
revoltei, acum cintă viața nouă, luminoasă 
din patria noastră, dragostea de vață, bucu
ria unei munci libere. Oamenii muncii împle
tesc munca lor cu cîntecul căci acesta îe face 
munca mai plăcută și mai frumoasă.

Cu cîntecele și jocurile populare țara 
noastră șe mîndrește; ele sînt apreciate și 
pînă dincolo de hotare, pentru frumu
sețea și originalitatea lor. Dar dacă arta 
noastră populară a cunoscut o asemenea dez
voltare, aceasta se datorește în primul rînd 
prețuirii de care se bucură ea acum în 
regimul nostru democrat-popular, condițiilor 
create în statul nostru.

O dovadă a acestei prețuiri o constituie și 
cel de al III-lea concurs al echipelor de ar
tiști amatori care se desfășoară la noi în 
țară in această perioadă Acest concurs pri
lejuiește o trecere în revistă a realizărilor 
dobîndite pînă acum pe tărimul artei popu
lare.

In bucățile pe care echipele le pregătesc, se 
reflectă cu putere, interesul pe care oamenii 
muncii de la sate îl poartă bunei desfășurări 
a campaniei agricole de primăvară.

Peste tot în satele patriei noastre pregăti
rea pentru concurs este în toi. Echipele de 
dansuri populare și corurile repetă cu perse
verență pentru concursul ce se desfășoară.

Concursul este un adevărat eveniment în 
viața satelor, preocupare importantă a tine
rilor Acest lucru este confirmat de numărul 
mare de scrisori care sosesc zilnic la redac
ție. In fiecare din aceste sersori scrise sim
plu, dar pline de fapte interesante, se poate 
vedea interesul pe care oamenii muncii de Ia 
sate, tineri șt vîrstnici, îl acordă concursului.

„In comuna Gogan, 
de o deosebită atenție
tul ziarului nostru Marcel Grigoriu din Si
ghișoara : Chiar și vîrstnicii își dau contr - 
buția la pregătirea cît mai bună a echipei. 
Adeseori pot fi văzuți la cămin Ștefan Can
tor, Francisc Sebeș, Fabian Ștefan, Neg- 
Marton și alții. Printre tinerii care participă 
cu însuflețire la repetiții poate fi văzută ș; 
deputata Silvia Precop și Emeric Reres. 
secretarul organizației (J-T.M- din comună- 
Din echipă fac 
maghiari” •

Lulu Solomon, 
ru'ui nostru din
printre altele, despre pregătirile care se fac m 
raionul Filiașl

„Echipa de dansuri populare dm Filiași, 
formată din 24 de tineri romi, repetă sub 
conducerea instructoarei Ludmila Morara 
jocurile „Rustemul”, „Poioxia”, „Bordeiul* și 
„Alunelul”.

i Fie și numai aceste puține cuvinte spun
1 multe despre înflorirea artei minorităților na- 
' {XMiale din țara rsoa 

dansai ș: cîntecul
• între 

in 
' arta 

tare 
vorba în anii regimului burghezo-moșieresc 
de o înflorire a artei romilor ? Nxd pome
neală de așa ceva. Cintăreții romi nu erau 
admiși decît la petrecerile boierești, unde 
trebuiau să distreze boierii sătul și plicti- 

, sită Acum insă, talentele artistice ale romilor 
i sînt apreciate și se pot dezvolta. Romii nu 
! mai cintă la petreceri boerețti ci participă 
' la concursuri artistice de masă.
' La concursul ce are ioc anul acesta vor 

participa alături de corurile și echipele de 
: dansuri rocninești, ech pe de dansuri germane 

din Sibiu, echipe de dansuri maghiare din 
regiunea Ciuj sau (ta Regiunea Autonomă 
Maghiară, ech d« dansuri siroești din re- 

1 giuoea Timișoara sau «ch pe de dansuri tur
cești din Ada Kaieh.

Mai” dintre corespondenți: voluntari ne 
ama despre repertoriul echipetor .despre cin-
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20 la sută cît era la 
sfîrșitul primului se
mestru, la 12 la sută. 

La sfîrșitul celui de 
al doilea pătrar în ședința la care au parti
cipat toți elevii, tînăra directoare a vorbit 
mai mult despre munca lor, iar pe cei ce nu 
au progresat i-a criticat aspru de tot. Ședința 
a reușit să pună întreaga școală în mișcare. 
Toți se frămlntau cum să facă să ridice mai 
mult nivelul Ia învățătură al tuturor elevilor; 
pînă și în cei mai delăsători s-a trezit dorința 
de a nu se mai vedea în rîndul corijenților 
sau al repetenților.

De fapt multe clase și-au îmbunătățit 
munca în ultimul pătrar. Ele au asigurat în 
primul rînd o mai bună frecvență la cursuri, 
ințelegînd că aceasta e foarte important pentru 
însușirea materiei de către elevi. Pînă și în 
timpul cel mai friguros, cînd era zăpada 
foarte mare, frecvența era aproape de 100 la 
sută. Clasa a X-a nu are decît rare ori un absent 
de la cursuri, iar ca urmare situația la învă
țătură s-a îmbunătățit.

Și directoarea Ghizela Popescu se mîndrește- 
cu elevii ei care să străduiesc să învețe tot 
mai bine. Dar ea caută să-i sprijine, să le 
creeze condiții pentru a învăța și mai bine. 
De aceea în afară de asigurarea unor condiții 
bune de învățătură ea se străduiește să le cre
eze condiții optime de viață știind că de a- 
ceasta depind în bună măsură succesele ele
vilor. Astfel. în fiecare zi ea vizitează bucătăria 
cantinei, gustă mîncările, sezisează neajunsu
rile observate, dă indicații asupra felului cum 
să fie gătite unele mîncări sau cu ce mîncări 
sâ mai fie îmbogățit meniul.

Tot pentru a asigura elevilor la cele cinci 
mese pe zi mîncare gustoasă, variată și con
sistentă, bogată în vitamine și preparată în 
condiții higenice. directoarea a închegat o 
strinsă legătură cu părinții elevilor și în fiecare 
zi cite una dintre mamele elevilor suprave
ghează și dă cite o mină de ajutor in muncile 
cantinei școlare.

:râ «! despre faptul că 
il string mai ptrternsc frăția 

poporal romîn și minoritățile națior-ale. 
anii regimului de democrație populară, 
minorităților naționale a luat o dezvoi- 
nemaiintMnită pină acum. Putea fi

este 
prin 

de 
prin 

sapei. fixată

Alimentatorul din 
format dintr-o șină prevăzută cu găuri 
care trec semințele distribuite de ir.eieie 
dozare. De aici, acestea ajung In 
deschizătura celor două fălci ale 
la capătul de jos al semănătorii.

Pină acum, constructorii de la 
taiurgice „Vasile Roaită" au fabricat 4.000 de 
semănătoare manuale, cei de Ia ..Tudor Via- 
dimirescu” 
Rakosi" și

Tipuri de 
și în alte 
restul țării.

Acest tip de semănătoare este folosit cu soc- 
ces la semănatul în cuiburi așeza-? In pătrat.

(Agerpresl.

pâmlnt

uzinele rae-

2.000. iar cei de la _Matyas 
l.C.A.R. cîte 1.500.
semănătoare S.M. 1 se construiesc 
întreprinderi din Capitală și din

Directoarea utemista

ROD1CA ȘERBAN

și chimie, pentru 
de 7 ani cu limba 
TIrnăveni. Fără în
de scurtă și totuși

Au trecut mai bine 
de cinci ani de cînd 
Ghizela Popescu a fost 
numită profesoară de 

științe naturale, fizică 
ciclul II al Școlii mixte 
de predare maghiară din 
doială o perioadă destul
plină de rezultate frumoase, plină de succese, 
căci datorită ei, mulți elevi ai Școlii de 7 ani 
cu limba de predare maghiară din TIrnăveni 
au încetat să mai fie indisciplinați. au prins 
o dragoste deosebită de carte. Și tot cu ajuto
rul Ghizelei Popescu un număr însemnat de 
muncitori de la Fabrica de Geamuri ș; de 
Țiglărie din TIrnăveni au învațat să scrie și 
să citească, ieșind astfel din întunecimea a- 
nalfabetismului.

Dar în acest timp pe lîngă munca practică 
din școală tînăra profesoară a studiat metodele 
de muncă ale marilor pedagogi sovietici și a 
absolvit anul I și II al cursului de istorie a 
P. C. al U. S. Ea a dus de asemenea o acti
vitate susținută în cadrul organizației U.T.M 
și pe linie sindicală. îndeplinind mai în'; 
munca de responsabilă culturală și apoi de se
cretară a comitetului raional al Sindicatului 
Invățămîntului.

Toate acestea au constituit 
pentru munca ei ; au călit-o, 
îmbunătățească metodele de 
convingă odată mai mult de 
fisiuni: sale.

In toamna anului 1952, utemistei Ghizela 
Popescu i s-a încredințat un nou post de 
răspundere; la vîrsta de numai 22 de ani. 
a fost numită directoarea Școlii mixte de 10 
ani cu limba de predare maghiară din Bucu
rești.

un ajutor serios 
au făcut-o să-ți 
muncă și să se 
frumusețea pro.

★
Poate unii tovarăși din 

Școlii mixte de 10 ani cu 
maghiară din București au | 
încrezători numirea tinerei | 
ția de directoare. Poate se i 
greu să rezolve muftiplele 
ușoarele sarcini ce le are un director

Dar n-au trecut decît puține săptămîni 
și profesorii școlii s-au convins că tînăra di
rectoare oare a venit de curînd în mijlocul lor 
nu numai că este un conducător, un priceput

corpul didactic al 
limba de predare 

primit oarecum ne- 
profesoare în func- 
gîndeau că îi va fi 

și nu tocmai
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gospodar, dar și un prețios sfătuitor in mu.nca 
pedagogică a fiecăruia dintre priiesori.

Așa bunăoară, asistind la cî'eva ore de 
științe naturale ale tovarășei Elisabeta Stera. 
directoarea a observat că profesoara obișnu
iește să întrerupă prea des eteri: examinați, 
făclndu-i astfel să-și piardă coatîn-uitaleu tn 
răspunsuri. Ascultlnd de sfaturile directoarei. 
Elisabeta Stera a înțeles de ce au e b*ne 
să-i întrerupă pe elevi și a înlăturat această 
deficiență.

Tbt Ghizela Popescu a lost aceea care l-a 
criticat pe profesorul Gheza Hollo pentru lip
surile lui In predarea lecțiilor de fizxxxh»- 
mice și i-a arătat că pentru a nu distrage 
atenția elevilor, toate aparatele necesare ex
periențelor trebuiesc pregătite din timp, iar 
elevii să execute sub îndrumarea proteso—jlm 
și nu profesorul singur să facă experiențe. 
Procedînd m felul acesta, orele de laborator 
au putut fi folosite la maximum, elevii îmbo- 
gățindu-se cu o mulțime de cunoștințe

Tînăra directoare le-a ajutat și pe profesoa
rele Sorbota Brekner și Cornelia Videriu să 
întocmească mai bine planurile lecțiilor, re- 
comandtndu-Ie să studieze unele articole refe
ritoare la scopul lecției apărute în revista 
„Pedagogia* și „Gazeta Invățămîntului*.

Iar prin critica sa constructivă a făcut-o pe 
profesoara Elena Nedelcu să folosească la pre
dare materiale didactice și să evite de a mai 
ridica în timpul lecției probleme Delegate de 
subiect care stinghereau procesul de asimilare 
a cunoștințelor de către elevi.

Utemista Ghizela Popescu a contribuit Ia 
îmbunătățirea metodelor de predare și exami. 
nare a profesorilor prin metoda interasisten- 
țelor precum și prin exemplul său per
sonal Ea predă și științele naturale, lec
țiile sale prin felul cum sînt întocmite și 
expuse constituie într-adevăr un model chiar 
și pentru unii profesori cu multă experiență. 
Să luăm de pildă lecția despre plantele culti
vate. Chiar de la titlu ne dăm seama că tema 
lecției nu e tocmai ușoară. Conștientă însă că 
elevii trebuie să-șj însușească lecția oricît de 
grea ar fi ea, tovarășa Popescu a căutat să folo
sească mijloace variate și interesante cu aju
torul cărora elevii să înțeleagă cele predate, 
să capete interes pentru cunoașterea a cît mai 
multe amănunte din „tainele" vieții plantelor. 
Pe lîngă planșe explicative, desene din reviste 
ilustrate, figuri de gips, directoarea folosește

, cu ajutorul cretei colorate 
________despre care explicâ. ajuttii- 
du-i astfel pe elevi ă-și iaci o imagine cit 
mai coctpleti asupra ceior predate. Totodată 
ea a adus In fața elevilor chiar cîteva plante 
naturale i ceapă, cartofi, varză etc. întregin- 
du-ș astfel exp/ iaț ile cu executarea de dife
rite tăieturi ta plante.

Iată dar de ce tînăra directoare Popescu se 
bocură de ai arare prestigiu In școală și a 
căpătat repede Încrederea profesorilor care 
Tăd tn ea ua adevărat sprijin in munca lor.

Ca ajutorul ei. nivelul la învățătură al 
eterilor a crescut. Mulți absolvenți ca: 
Grete Misa. Gheorghe Fischer și Deneș 
Earacs au terminat școala cu media generală 
cinci intrînd astfel In facultăți fără examen 
de admitere.

Directoarea Ghizela Popescu nu se mulțu
mește tușă cu succesele din anii trecuți. Ea 
vrea ca toți eterii odată intrați în Școala 
medie de 10 ani cu iimba de predare maghiară 
din Capitală să promoveze fiecare clasă să 
a:bă cuno?:.-.țe cit mai multe și mai temeinice 
Pentru aceasta muncește ea. acesta-i țelul cel 
mai înalt. Utemista G. Popescu a urmărit In 
permanentă situația la învățătură a elevilor și 
de fiecare dată tind vedea că rezultatele nu 
sînt satisfăcătoare, căuta să afle cauzele și să 
le înlăture.

După primul pătrar de învățătură din anul 
școlar 1933—od văzlnd că situația la Învățătură 
e destul de nesatisfăcâtoare : 30 la sută căzuți, 
directoarea a organizat o ședință de analiză 
a muncii cu elevii întregii școli în care le-a 
arătat cîteva din pricinile apariției numărului 
mare de note proaste și a făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea muncii. A doua zi, a apărui 
o lozincă confecționată de elevi i „Vom învăța 
cu siguranță pentru a duce cu succes bătălia 
examenelor". Activitatea elevilor nu s-a măr
ginit însă la confecționarea lozincii, ei au și 
pornit la transpunerea ei în viață, in fruntea 
acestei munci se aflau utemiști și pionieri. Ei 
au ținut consfătuiri organizate pe grupe în 
care au reușit să descopere mai bine lipsurile 
care au dus la rămînerea tn urmă a unor elevi, 
au tras la răspundere pe cei ce nu vroiau să 
învețe șl au luat hotărîri concrete pentru aju
tarea fiecărui elev slab. Drept urmare, în cel 
de al II-lea pătrar, numărul calificativelor 
„insuficient" a scăzut. In clasa a V-a. de 
pildă, proporția celor căzuți a scăzut de la

■mit tabla pe care 
desenează plantei?

★
Iată dar că utemista Ghizela Popescu deși 

foarte tinără, face față cu cinste sarcinii ce 
i-a fost încredințată Să fii directoarea unei 
școli cu cîteva sute de elevi nu e un lucru toc
mai ușor Tov Popescu știe aceasta și de a- 
ceea nu precupețește nici un efort pentru a 
fi la înălțimea răspunderii de director al 
unei școli*, în care sînt instruiți și educați fiii 
și fiicele oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din Capitală.

L. DUNAJECZ I

..Au trecut cîțiva ani 
de cînd am absolvit 
școala la care învățați 
voi acum. Dar n-am 
Înceta! sj iubesc clase
le ei Ivninoase. curtea
- ■ - te și grădina, flecare colțișor din 

școala mea dragă. în care mi-am petrecut 
cițiva ani din viață împreună cu prietenii și 
■- . â a or ; mei Voi admirați acum pomii 
frucraeri care au crescut semeț lîngă școală. 
Dar pe cind invă’am noi. aceste locuri erau 
virane.

In toamna anului 1939 noi. comsomoliștii 
școl::. împreună cu profesorii, am hotărît să 
amenajăm o urcă grădină. Terenul lăsat tn 
părăsire l.am curățat întti de pietriș și apoi 
am adus cîteva camioane de turbă fărîmițată 
Au ieșit la muncă clase întregi. Cît de mult 
ne bucuram de primii pomișori-nuielușe mlă
dioase, de-abia înverzite. Dar aveam cu toții 
credința ca grădina va crește.

De atunci au trecut mulți ani. Pentru mine 
însă această faptă a avut o deosebită impor
tanță: am îndrăgit atunci plantele, natura, 
mi-am ales atunci drumul vieții".

Această scrisoare a 
noastre Dmitri Kolosov 
tor clase. Dmitri ruga 
crescut grădina școlii.

Dmitri Kolosov a lucrat 
de brigadă legumicolă la o 
re, a absolvit mai tîrziu institutul agricol și 
acum este agronom într-o mare gospodărie de 
sere din apropierea orașului Gorki.

Am început astfel o corespondență cu acest 
agronom. Școlari — tineri naturaliști și-au 
exprimat dorința să se întîlnească cu el. 
Copiii au vizitat cu multă curiozitate sera 
imensă care aprovizionează orașul cu legume 
timpurii. Tot timpul anului, orașul primește 
de aici ceapă verde, iar la începutul primă
verii — roșii și castraveți.

Vizitînd sera, școlarii s-au mirat.
— Cît de mare este I
Și au început, care mai de care, să vor

bească despre sera lor :
— A noastră e mică, dar este bună și ea.
Tinerii naturaliști și-au îndrăgit sera. Și e 

de la sine înțeles. Ei înșiși au construit-o, 
fiecare seîndură, fiecare cui, au fost bătțjte 
de mîinile lor. Și tot ceea ce crește aici este 
îngrijit de ei.

Cînd s-au gîndit să construiască o seră, în 
școală s-a deschis un concurs pentru cel niai 
bun proiect. Elevii au desenat aspectul in
terior și exterior al clădirii. Profesorul 
desen de-abia mai 
punerile tinerilor 
cărora nu le prea 
început să învețe

Profesorii de biologie erau asaltați cu în
trebări ; „ce e ®ai bine să se cultive în 
seră?". La biblioteca școlii și a clubului a 
crescut în acest timp cererea de cărți despre 
natură.

Și iată că sera a fost construită. S-a ter
minat și plantarea florilor, lămîilor, tufelor 
de coacăze, vișinilor, cepei și pătlăgelelor 
roșii. Toate aceste plante s-au dezvoltat din 
belșug pe loturile mici, în lăzi și în ghivece. 
Tot aici s-au adus de la „colțul viu" șerpii 
de casă, broaștele țestoase, peștii. Clase în
tregi au început să vină în seră cînd aveau 
în program o experiență cu plantele.

Una din cele mai accesibile forme prin care 
elevii școlilor de la orașe pot cunoaște ma
rea producție agricolă o constituie excursiile 
în colhozuri, sovhozuri și gospodării de sere. 
In vacanța de iarnă, 70 de elevi din clasele 
a 7—9-a au vizitat colhozul „Krestianin" din 
raionul Bogorodsk. Acolo ei au văzut vite de 
rasă selecționate de oamenii de știință în 
colaborare cu colhoznicii, au aflat în ce con
stă superioritatea creșterii animalelor cu aju
torul mașinilor. Pionierii și comsomoliștii au 
vizitat colhozul „Timiriazev" din raionul 
Gorodeț. Participanții la aceste excursii au 
prezentat referate tn fața celorlalți elevi, 
le-au povestit despre munca culturală din 
colhozuri, despre îngrijirea grădinilor, despre 
electrificare și -construcții, au întocmit al
bume

Pe lotul nostru experimental se lucrează tot 
timpul anului. In prezent, școlarii prepară 
ghivece nutritive. Ei cunosc nu numai dimen
siunile ghivecelor pentru diferitele răsaduri 
de plante, compoziția lor. ci și folosul ghive
celor nutritive, utilitatea lor. Pînă la începutul

facem
diferite condiții

• lotul 
metode 
legume 
metoda 
așezate 
științei

fi folosite larg ghi- 
mări numărul expe- 

legume.
sînt îndeplinite 

fiecare clasă, fiecare 
de un anumit sector, 

elevi, |e

ca sarcină să îngrijească merii roditori, 
păstrat fructele pînă toamna și 
zile de școală au împărțit' direct 
mere elevilor din

Este interesant de menționat că nici unul 
dintre școlari nu rupe niciodată un fruct din 
lotul tovarășului său, nu vatămă plantele. 
Cu toate că pe loturi sînt fructe și legume 
ademenitoare — mere, morcovi, smeură, 
castraveți, — toate acestea se păstrează pînă 
cînd înșiși școlarii, sfătuindu-se cu profe
sorii, vor hotărî că este timpul să strîngă 
recolta.Aceasta este o dovadă că elevii noștri 
s-au deprins să respecte și să prețuiască nu 
numai munca lor proprie, ci și munca to
varășilor lor.

Lotul nostru experimental este cel mai 
vechi din raion Locuitorii orașului au văzut 
cum a crescut și s-a înfrumusețat grădina, 
cît de frumos a fost amenajat terenul școlii. 
Pe lîngă noile case ale orășelului au apărut 
livezi, grădini de legume, grădinițe de flori 
In prezent, în raionul nostru se află peste o 
mie de livezi și grădini de legume individua
le, și ele cresc în fiecare an. Numai in anul 
trecut au fost plantate 250 de livezi noi. A- 
ceste livezi au primit răsaduri de pe lotul ex
perimental al școlii — 4.000 tufe de coacăze, 
peste 2000 tufe de smeură și cîteva mii de 
tufe de fragi.
(După ziarul „Cemsomolscaia Pravda'' Nr. 57ț



Să creștem păsări și iepuri de casă
iW
/

tegea privitoare la măsurile pentru dez
voltarea creșterii animalelor în anii 1954 
—1956 în R.P.R. prevede între altele o se
rie de măsuri pentru dezvoltarea creșterii 
păsărilor și iepurilor de casă. Pentru creș
terea numărului de păsări și animale mici 
în gospodăriile individuale ale țăranilor 
muncitori, în gospodăriile agricole colecti
ve șl în întreprinderile agricole zootehn ee 
alț statului, legea recomandă a se folosi la 
maximum toate condițiile naturale prielnice 
din țara noastră.

Creșterea păsărilor și iepurilor de casă 
este o îndeletnicire plăcută, economică și 
rentabila, fiindcă na aduce numeroase pro
duse, contribuind în felul acesta la sporirea 
veniturilor gospodărești. Indeletnicindu-ne 
cu creșterea păsărilor de curte, ca găini, ra
țe, gîște sau curci, obținem cantități în
semnate de carne și ouă, care servesc pen
tru hrana oamenilor muncii, cantități tasem- 
nate de puf, pene și fulgi, necesare atît gos
podăriei casnice, cit și industriei ușoare. 
De asemenea, de la :epurii de casă obținem 
carne, blănițe, păr și piei.

O alta însușire a păsărilor și animalelor 
mici este aceea că se înmulțesc și cresc 
foarte repede, valorificind bine hrana, pre
cum și resturile alimentare din micile gos
podarii și din întreprinderi, fabrici, etc. O 
găina, de exemplu, consumînd 1 kg. grăunțe, 
crește în greutate cu 300 gr în timp ce un 
bou pus la îngrășat, dintr-un kg. grăunțe 
crește numai cu 150 gr. Io afară de aceasta, 
carnea de pasăre este mai hrănitoare, mai 
fragedă și mai bine asimilată de organismul 
omului; la fel șl cea de iepure. Anual, o 
găină poate da 30 de pui, care cîntăriți 
toamna la un 10c, pot ajunge la greutatea 
de 45 kg.

Printr-o îngrijire bună găinile bune 
pot începe ouatul de la virsta de 4—6 luni, 
iar producția de ouă Ia găini și rațe trece 
de Î60 ouă anual.

In baza Hotărîrii Consiliului de Miniștri 
din 27 octombrie 19^3 cu privire la contrac
tarea și îngrășarea animalelor, crescători 
de pasări și animale, beneficiază de multe 
drepturi și avantaje. Producătorii care au 
contractat vînzarea de păsări către stat, vor 
primi avansuri care corespund cu valoarea 
Integrală calculată ia prețul de achiziție 
corespunzător speciei, majorat cu 20%, dîn- 
du-li-se totocata posibilitatea de a cumpăra 
eu prețuri recuse diferite produse industria
le ca talpă, cizme de piele, cojoace, căciuli, 
etc. Pentru încurajarea creșterii iepurilor 
de casă, statui dă posibilitatea gospodăriilor 
să predea drept cotă de came, iepuri de 
casă și aceasta într-un mod avantajos. 
Astfel, 800 gr. carne de iepure echivalează 
cu 1,200 kg. carne de vită mare, în stare 
submedi€ de in gr a șa re, iar kilogramul de 
carne de iepure este mai bine plătit.

Creșterea păsărilor și animalelor mici 
trebuie să ia o mare dezvoltare în gospo
dăriile agricole colective și gospodăriile in
dividuale țărănești, unde există posibilități 
mari de dezvoltare a acestui sector zooteh
nic. In acțiunea de îmbunătățire a păsări
lor și a animalelor mici, un mare rol îl au 
gospodăriile agricole de stat care produc și 
distribuie în toată țara animale și păsări de 
rasă, sute de mii de cocoși, de pui, ouă de 
rasă etc. O verigă principală în dezvoltarea

■ acestui sector al micii zootehnii o constituie 
introducerea și folosirea pe scară cît mai

largă, în practica crescătorilor, a metodelor 
zootehnice Înaintate care asigură o creștere 
rapidă a numărului și o îmbunătățire a 
productivității lor. In anotimpul de pri
măvară trebuie dată o deosebită atenție hră
nirii și îngrijirii păsărilor, deoarece în a- 
cest timp ele trebuie să producă ouă multe 
și de bună calitate, necesare obținerii de 
pui sănătoși și viguroșl. Prin organizarea 
și dezvoltarea stațiunilor de incubație, o 
mare parte din ouăle de prăsită se clocesc 
artificial. In felul acesta putem scoate seri 
mari de pui timpurii, la timpul cel mai bun 
pentru creșterea lor. In incubatoare se pot 
cloci și ouăle raselor sau speciilor de păsări 
care nu clocesc. Pentru îmbuna’. rea pro
ductivității raselor de păsări locale, cies- 
cute astăzi aproape exclusiv In gospodăriile 
individuale, trebuie să se introducă --.--o 
măsură largă, încrucișarea tor cu masculi 
din rasele de păsări ameliorate : La găini 
prin cocoși din rasele Rhode Island?, sau

i 
din7 7 rase 

i

Pentru îmbunătățirea și răspîndirea păsă
rilor din aceste rase, statul a inffințat fer
me avicole mari,’ cu mii de pasări, iar. ouă
le acestor păsări sînt clocite in stațiunile 
de incubație cu mare capacitate. PuS și 
bobocii care se scot la aceste stațiuni sînt 
apoi repartizați fermelor avicole socialiste, 
care ia rindui lor pot livra păsări de pră
sită sectorului Individual.

Hrănirea puilor ți bobocilor ta primele 10 
zile se face la fiecare două ore, apoi "la trei 
ore, alungind ca le virsta de 2 luna. hra
na să fie dată in patru tainuri pe zi. Pă
sările adulte vor fi hrănite pe bază de nor
me, cei puțin de trei ori in 24 ore, întotdea
una la aceleași ore, conform unui program 
întocmit pentru fiecare specie. Pentuu ano
timpul de primăvara, o pasăre poate primi 
pe zi. următoarele nutrețuri socotite In 
grame:

Leghorn, iar 1a rate prin rățoi 
Khaki Campbell, Pekin etc.

Pe marginea concursului 

„Pentru cea mai bună 

corespondență"

Vom participa la concurs
Au trecut doar cîteva zile de cînd a în

ceput concursul organizat de „Scînteia 
tineretului" „Pentru cea mai bună cores
pondență" și la redacție a și sosit un nu
măr mare de scrisori interesante. Atît 
corespondenții activi cît și tinerii cititori ai 
ziarului care pînă acum nu au mai scris în 
presă ne asigură că vor participa Ia con
curs și că vor antrena și alți tovarăși în 
această acțiune.

Publicăm mai jos două din multele scri
sori-primite.

Felul nutrețului Găini (rasă Rațe (rasă Giște (rasă Curci (rasă
ouatoare) - de carne) comună) coroună) ,

Grăunțe 70 HO 90 > 77
Tărițe 5 26 26 ’ 26

■ Turte și șroturl 5 18 18 7 }
Alimente uscate de origină aelinală 5 8 8 7 J
Fîn 10 26 37 36
Sfeclă, morcovi, varză 30 70 1K» 40 ’

j Verdeață 78 72 217 . 30 -1
j Săruri minerale 5 8 8 ' 7 |

Pentru a cunoaște preferințele consumatorilor. Întreprinderile producătoare de bunuri 
de larg consun organizează expoziții unde se pot vedea cele mai variate produse. Cu
noașterea fi studierea rrrioțriar consaanalorilor ajută la îmbunătățirea sortimentelor de 
produse. De curînd s-a deschis laț Oradea o expoziție unde întreprinderile industriei 

nșoa.'e din oraș an exrxs j-ar-.Kole de larg consum pe care le produc.
In fotograf .e:] aspect dmtr-un colț al expoziției

*

Ceea ce nu se vedea pe vechea hartă
nu se 

in padoc

mare de 
în afară

Finul, sfecla, varza și morcovii 
vor mai da în rația păsărilor cind 
va fi suficientă verdeață.

Pentru a putea da o producție 
ouă și pentru a fi ferite de boli,
de hrană, găinile trebuie să fie bine adă
postite. Păsările nu vor fi ținute noaptea a- 
fară. in pomi, ci intr-un adăpost curat ți 
luminos. înăuntrul cotețului se face patul 
de dormit, care se construiește d:n scin
dezi și este așezat pe picioare de lemn, înalte 
de 0,90—1 m. Deasupra patului se așează 
stinghii la 30—40 cm. departe una de alta. 
■Cotețul trebuie curățat zilnic și văruit cit 
mai de«. Intr-un colț al cotețului se pune o 
lădiță cu nisip, cenușă și praf de pucioasă 
amestecate în părți egale, în care să se 
scalde găinile.

In cazul creșterii iepurilor de casă, o a- 
tenție deosebită se va acorda hrănirii și În
grijirii lor. Un iepure adult consumă zilnic 
40—60 gr. concentrate (grăunțe), 100—110 
gr. fin și 100 gr. rădăcinoase, la care se a- 
daogă sărurile minerale sub formă de 4 gr. 
cretă furajeră. Pentru rasele mari (Chinchi- 
la. Uriaș belgian), cantitatea de concentra
te se va mări la 60—80 gr. pe zi. Puii de 
iepure, după înțărcare (adică la virsta de 
6 săptămînl) primesc aceeași hrană ca și 
cei adulți, în cantități mai mici și anume: 
concentrate (grăunțe) pînă la 25—30 gr, fin 
30—50 gr. și verdeață — cel mai bine lu- 
cernă — în cantități de 400—500 gr. pe zi 
sau trifoi, urzică, păpădie, frunziș, mlădiție 
de salcie etc. Rația se dă în trei tai
nuri, neadmițîndu-se folosirea nutrețurilor 
murdare, pline de praf, mucegăite, putrede, 
înghețate sau vătămătoare, care pot produ
ce îmbolnăvirea animalelor. Iepurii adulți 
trebuiesc adăpostiți în cuști individual. Cuș.

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

trebuie s-â fie încăpătoare, 
cm., edincimea de

avtnd Ifif- 
80—100

c«
mea de 70—90 
cm. ți inăl; mea 55—60 cm. Cuștiie cu
răță zilnic, iar odată pe lună se dezinfec
tează cu .aote de var. Ia care s-a adăugat 
3% creolină.

Iepurii sint apți pentru reproducție»le vîr- 
sta 6—8 luni. Femelele vor fi date lai montă 
de cei puțin 3 orf pe an, pentru a se asi
gura 3 fătări (gestatia durează 30 de zile). 
In Uniunea Sovietică, prin aplicarea Tătari
lor intensive. în multe colhozuri și sovhozu
ri se obțin 6—7 fătări pe an sau 40—50 pro
duși de la o iepuroaică. La virsta de 2!/2—3 
luni, iepurașii se separă pe sexe, crescindu- 
se în țarcuri separate.

Pentru prevenirea bolilor la păsări și ie- 
Ipuri, hrănirea și îngrijirea lor trebuie fă
cută cu multă precauțiune, după recoman
dările zootehnistului. Jn caz de tabolnăvire. 
animalele vor trebui izolate în cuști sepa
rate, așezate la o distanță de cel puțin 100 
m. depărtare anunțîndu-se imediat organe
le sanitar-veter'nare.

Statul încurajează creșterea păsărilor și a 
iepurilor de casă, căutind prin măsurile pe 
care le ia, să asigure o largă răspîp.dire a 
acestor animale, în crescătoriile de stat, în 
gospodăriile agricole colective1 și gospodă
riile individuale ale țăranilor muncitori.

Păsările de curte și iepurii de casă, cu 
producțiile lor destul de felurite, pot con
stitui o sursă permanentă de mărire a cîș- 
tigului și de îmbunătățire a traiului membri
lor gospodăriilor agricole colective și țăra
nilor muncitori cu gospodării individuale.

Ing. zootehnist VOLCINSCHI TRAIAN 
Dir. Propagandei Agricole 
din Ministerul Agriculturii 

și Silviculturii

Zootehnîcianul din Miercurea ---------------
Din Miercurea Sebeșului pină la Se- 

cășelu d»n Sebeș este cale bunicică: 
peste 30 km.

Pe aceste plaiuri natura-i deopotrivă de 
vitregă și nu pne seamă de ești tînăr 
sau vîrstnic. Pune la încercare îndrăz
neala oricui. Cu cît te afunzi mai mult 
în codru, cu atît întîlnești priveliști tot 
mai ispititoare. De te apuci să le admiri 
toată frumusețea, trebuie să ciștigi timpul, 
grăbind voinicește pasul; altfel riști să 
fii ajuns din urmă de umbrele nopții, 
de și ai pornit odată cu zorile. De nu știi 
să răzbești și căști a somn, nu-ți atingi 
scopul. Treaba îți rămîne de azi pe miine 
și cînd te pomenești îți auzi numele cîn- 
tat la megafon: „Marinică drăgălașu"... 
Atît îți mai lipsea. Te-ai făcut de toată 
„lauda" în sat.

Pe timp de iarnă ziua încă e scurtă, 
potecile sînt înfundate cu nămeți, că vis
colul a biciuit fără răgaz ; mai dai peste 
vreo sălbăticiune. N-ai chef să-j ații 
calea dar nici nu te pierzi cu firea. O 
momești cu hapuri otrăvite, te strecori 
printre povîrnișuri pînă ce îți pierde 
urma și o lași cu botul pe labe. Nu-i de
loc ușor să străbați cu piciorul acest 
drum și încă de 2 — 3 ori pe săptămînă. 
Da.r pentru un voinic de 21 de ani, plin 
de voință cum e zootehnicianul. utemist 
Radu loan, nu-i mare lucru. A învățat 
de la organizație să înfrunte greutăți mult 
mai mari Este atît de hotărît și încreză
tor în forțele sale încit nu poate fi a- 
bătut de la țintă : „Fiecare sat deopotri
vă trebuie ajutat".

Conștiința îl obligă să-și îndeplinească 
întocmai sarcinile de plan Aproviziona
rea cu nutrețuri, prepararea acestora, a- 
dăpostirea vitelor, cu alte cuvinte apli
carea minimelor zootehnice cere multă 
străduință, și nu se pot face excepții că-i 
departe sau că-i vorba de un sat mare 
sau mic.

Și aici, ca pretutindeni în cuprinsul 
circumscripției sale, țăranii muncitori îl 
așteaptă ca pe iarba de leac Cine altul 
să le dea o mină de ajutor, un sfat bun 
pentru a-i feri de năpastele ce pot cădea

pe capul vitelor dacă nu el, zootehnicia
nul circumscripției din Miercurea ?

Concepția că în perioada de iarnă e 
mai puțin de muncă decit în perioada 
pășunatului nu se împacă deloc cu carac
terul tînărului zootehnician. El își dă 
seama că și intr-o perioadă și într-alta, 
vitele trebuiesc îngrijite cu atenție. între
ținerea la grajd a vitelor sau pregătirea 
pășunilor, stabilirea orelor li.xe de hra
nă, dindu-se cel puțin trei tainuri pe zi, 
iar pentru :ele tinere patru, au fost 
pentru țăranul muncitor cu gospodărie 
individuală Rusu Gheorghe din Ungurei 
sfaturi prețioase primite de la tinarul 
zootehnician. Fiindcă in trecut nu avu
sese de unde ști asemenea metode, se 
lîngă risipă de furaje, vitele ii erau slabe 
și se îmbolnăveau ușor. Dar după ce vi
tele sale au fost hrănite la timp cu nu
trețuri preparate, adăpostite in grajd iu- 
minos. călduros au dat lapte mult și 
bun și au devenit frumoase ca cele ale 
gospodăriei de stat din Apoldu de 
Sus. înainte, țăranul cu gospodă 
rie mică Marin Gh. din Ohaba adăpa 
vitele cînd se întîmpla și cum se nime
rea. Dar, aflînd de la zootehnician că și 
adăpatul este un lucru însemnat în creș
terea vitelor și că trebuie făcut după hrâ- 
nire, a încetat cu vechiul obicei, păgu
bitor. A început să dea vitelor hrană de 
trei-patru ori pe zi și tot de atîtea ori 
le și adăpa. Nu după mult timp și-a dat 
seama că vacile lui dau mai mult lapte. 
Tot după sfatul zootehnicianuiui, briga
dierul zootehnic Lodea Nicolae din gos
podăria colectivă din Boz. a hrănit vițeii 
eu tain de sfeclă și tărîță presărat cu să
ruri minerale: sare, praf de cretă și căr
bune de lemn Vițeii deveneau din zi în 
zi mai viguroși și prindeau mai multă 
carne.

La început, unii săteni din Doștad îl 
mai luau peste picior nu prea aveau în
credere văzîndu-1 așa tînăr Insă după 
ce țigaizarea oilor a reușit de minune, 
ca urmare a iscusinței tînărului zootehni
cian, repede și-au dat seama de vredni
cia lui :

— Ți-o spunem curat: — Cinste

dumitale și cui te-a învățat să ne faci 
acest mare bine. De noi bine primit ești 
oricînd și îți mulțumim, că bun sfat ne-ai 
mai dat.

Oriunde merge, Radu sfătuiește și aju
tă cu dragă inimă pe crescătorii de vite. 
Peste to: sătenii îl îndrăgesc șl-i mulțu
mesc din suflet. Iată cu adevărat o răs 
plată care cintarește pentru utemist mai 
mu it deci’ orice.

Tînărul zootehnician din Miercurea nu 
umblă după titluri sau mare fală, ci vrea 
să-și realizeze visul înfiripat în minte 
încă din anii copilăriei. Pe vremea aceea, 
cînd se jucau de->a „lupul și oile" și cînd 
vecinii îl urecheau că le-a stricat bostă- 
năriile cu văcușoarele lui făcute din do
vlecei. citise, și nu se putea dumeri: de 
ce tocmai capra este „vaca săracului’? A 
aflat de ia părinții lui cine a orinduit ast
fel: moșierii și chiaburii, care aveau de 
toate Stăpineau turme de oi, cirezi de 
vaci, cai, porci și se lăfăiau numai 
In bunătăți Pe cind cei săraci, obidiți 
și pricopsiți cu necazuri, de aveau o ca
pră. țineau ia ea ca ia o vacă. Nu era dreoț. 
Dar ce putea face ? Prin minte i se perin- 
deau fel de fel de planuri însă nu puteau 
fi realizate.

Mult timp însă nu a trecut Eliberarea 
patriei noastre a deschis zori noi pen- | 
tru întregul popor muncitor de la orașe J 
și sate. An de an sub regimul democrat | 
popular, crește nivelul de viață al celor I 
ce muncesc.

Pentru tineret s-au deschis căi lumi- | 
noase spre viitor Radu Ion din Gligoreșîi- J 
Turda a avut bucuria cea mare cind a k 
trecut porțile școlii medii zootehnice din , 
Turda. Prin sîrguință, după 4 ani de in- . 
vățătură a devenit un bun zootehnician. « 
El este recunoscător partidului și guver- J 
nului și de aceea luptă să traducă în fap | 
te hotăririle lor oare acordă crescătorilor J 
de animale tot mai largi posibilități de J 
înmulțire a vitelor, de îmbunătățire a ra- | 
selor. Fiecare sătean cu gospodărie mijlo- | 
cie sau mică poate crește astăzi nu nn- * 
mai capre, dar și vaci.

D. AVARVARE1 }

Să cunoaștem operele scriitorilor maghiari
Szeberenyi Lehel: 
se urnesc munții

Romanul ,,Se urnesc munții” descrie, viața 
de toate zilele a unui colectiv de muncitori 
de la una din marile uzine metalurgice din 
R. P. Ungară, viață plină de frămîntări și 
lupte, de greutăți și biruințe.

Cartea zugrăvește figuri de comuniști, per- 
severenți și dîrji care știu să dea totul pentru 
înflorirea patriei lor, așa cum este și munci
torul Csorba Matyas. Comunist vechi, călit 
in anii războiului Csorba. cunoscînd viața 
liberă și fericită a muncitorilor sovietici, lup
tă pentru ca și în patria sa, să se făurească 
o astfel de viață.

In fabrică, brigada condusă de Csorba este 
în fruntea luptei pentru ridicarea productivi
tății muncii, pentru perfecționarea neîncetată 
a procesului de muncă. Dar munca în fabrică 
nu se desfășoară în mod lin : dușmanul de 
clasă acționează spre a zădărnici munca bri
găzii, încercînd să compromită inovațiile a- 
duse de aceștia metodei de turnare. Dar 
muncitorii știu să păzească ca ochii din cap 
ceea ce au cucerit cu ațîta trudă, și înfrîng 
uneltirile dușmănoase

Descriind în chip realist viața celor Ce lu- 
'crează în uzina metalurgică, scriitorul Sze

berenyi Lehel scoate la iveală interesante as
pecte de viață, redînd procesul de formare a 
noului profil moral al muncitorilor, lupta din
tre nou și vechi în conștiința lor,.călirea lor 
în lupta cu greutățile și uneltirile dușmanilor 
vieții noi.

Mikszath Kalman: 
căsătorie ciudată

Opera lui Mikszath Kălmân. reprezentant de 
seamă al literaturii maghiare de la sfîrșitul 
secolului XIX și începutul secolului XX. 
oglindește veridic aspecte din viața Ungariei 
înainte și după revoluția din 1848 El își în
dreaptă ascuțișul penei sale împotriva feuda
lismului, salirizînd cu putere mascarada par
lamentară, adevărata față a clerului și înal
tei societăți, oare și-au făcut din minciună 
și furt devize de conduită în societate.

Cartea „Căsătorie ciudată" dezvăluie as
pecte ale moralei putrede a marii aristocrații' 
maghiare. Tînărul conte Janos Buttler este 
împiedicat să se căsătorească cu fata care-i 
e dragă, și e silit să se căsătorească cu Ma
rya, fiica unui baron, pentru a șterge urma 
legăturii ei cu preotul Szucsinka. Pe această 
ternă se încheagă procesul pe care-l face scrii
torul societății corupte, mîrșăviei și nimicni
ciei clerului, care se bucura în acea vreme

în Ungaria de o foarte mare autoritate.
Scrisă într-un limbaj foarte viu și colorat, 

cu humor, și o mare forță satirică, romanul 
dă o reușită trescă realist-critică a perioadei 
respective

Katona Jozsef: Bank Ban
Katona Jozsef face parte din pleiada scrii

torilor maghiari realiști de la începutul seco 
lului XIX Draina istorică „Bank Ban” tra
dusă de curînd în limba romînă. este una 
din însemnatele opere ale literaturii clasice 
maghiare. Apărută în forma definitivă atunci 
cînd autorul avea doar 28 de ani. drama oglin
dește frămîntările sociale și naționale, contra
dicțiile orîndutrii feudale din Ungaria. Deși 
acțiunea piesei se desfășoară in secolul XIII, 
la curtea regelui Endre al Il-lea, drama oglin
dește aspecte ale vieții contemporane scriito
rului. Cu multă vigoare piesa dezvăluie viața 
de mizerie a poporului, crunta asuprire na 
țională din acea vreme, și evocă puternic 
lupta revoluționată a poporului.

Volumul apărut In Editura de Stat pentru 
literatură și artă, cuprinde și o prefață sem
nată de Molnar Miklos și studii despre „Bank 
Ban” de Arany lanos. Versiunea romînească 
în versuri este semnată de Adrian Maniu.

Pe locul unde se află această așezare că
reia mjlți ii zic și mi fără temei orășel, nu 
găsea: in hărțile mai vechi dect o neta a’.nă. 
poate una verde, reprezentând ctmțrjl. Au 
rămas și astăzi martori ai acestor vremuri, 
copacii noduroși cu care te întîlnești unde te 
aștepți mai puțin și unde scit destul de 
nepotriviți față de -estu! decorului înconjară- 
tor. Nu sint mulți ani de cind trenai nu 
oprea aici, nici nu exista lina aceasta fe
rată. Abia vreo cinci ierni au trecu: de cînd 
au început să sosească primit oamecr in arest 
toc cam pustia și cind, în nopțile hmgi de 
iarnă, paznicii mai bițîiaa de groază in vâr
ful turnurilor lor. auzind urletele lupilor care 
dădeau tircoale.

Astăzi există undeva, pe la secția de in
vestiții a Combinatului forestier „21 Decem- 
brie"-Vaduri, un plan care inîa’.ișează destul 
de bine marea schimbare ce s-a produs in 
eceste locuri, orășelul ce a laat naștere pe 
cîmpiile care însoțesc o bucată de drum Bis
trița in mersul ei impetuos.

Privind planul vom vedea că această mică 
localitate are forma unui amfteatru cu fața 
spre riu. In partea cea mai înaltă a amfitea
trului. ad’că la marginea dc sus a grop:: a- 
cesteia, pe care din înt:mpiare natura a fă
cut-o atît de regulată, se află Un șir de case 
crescute parcă din pămînt în chip de pa
văză ce apără orășelul de vînturi și care are 
tendința de a se întinde tot mai mult, în
conjurând ca o potcoavă această neobișnuită 
luncă a Bistriței. Sint case mari cu etaj, cu 
multe ferestre, ale căroi pr’chiciuri vopsite 
în verde contrastează atît de frumos cu albul 
palid al zidurilor. Acestea reprezintă o parte 
a locuințelor salăriaților comb natului, apar
tamente pentru familiști, cămine cu dormi
toare pentru tineret. La căpătui dinspre 
dreapta al acestei potcoave in devenire se 
află o clădire, — nici casă cu aoartamente, 
nici cămin. Aici se află mult vizitata „Ali
mentară", atelierul de cizmărie, cel de croi
torie, frizerie etc.

Nu numai copiilor de la Vaduri le place 
să facă cumpărături la „Alimentara" ci și 
oamenilor în toată firea. Este cît se poate 
de plăcut să intri în această încăpere. în care 
plutește un miros îmbietor plin de aromele 
a multor bunătăți, ce-1 drept foarte diferite 
la gust, în care vezi strălucind fel de fel de 
culori în rafturile mereu mai pline și în care 
poți găsi, alături de băștinașa brînză de 
Dorna, nu mai puțin plăcuta ciocolată.

Au fost iarna aceasta cîteva zi’.e cînd res
ponsabilul magazinului ar fi trebuit să fie 
fericit. Era în ajunul anului nou și nu se 
mai prididea cu vinzarea. Și totuși respon
sabilul nu era pe deplin mulțumit. Era 
bucuros că se vinde mult dar începea 6ă se 
necăjească ca n-o să poată face față acestei 
mulțimi care cumpăra, cum s-air zice în lim
baj comercial, „en-gros ‘ Inima i-a venit la 
loc numai atunci cind claesonu’ autocamio
nului a răsunat victorios acoperind hărmăla
ia din magazin, anunțind că au sosit măr
furile comandate la centru și că rafturile 
vor fi din nou pline.

Dc aic’ de sus și pînă în mijlocul amfi
teatrului care e destul de întins, se poate 
coborî pe o scară îngustă de lemn.

De la această scară se formează trei dru
meaguri care, dat fiind caracterul lor tem
porar, nu apar în planul de la care am pornit 
posestirea Unul din aceste drumuri, cel din 
extrema dreaptă, duce spre dispensar. Aici se 
află cabinetul medical, cel dentar și stațio
narul cu paturi.

Pe infirmiera Ștefanov Rozalia n-o găsești 
chiar așa lesne la cabinetul medical. E ple
cată adesea pe teren, pe la casele oameni
lor unde duce aFnarea suferințelor sub forma 
unor fiole de injecții, a unor medicamente și 
a ajutorului pe care-i dă celor bolnavi. E o 
•-■me ie mei in virsta pe care o vezi cu veș-

:a-i țigară între degete exteriorizindu-și 
destui de bine caracterul ei aspru, aproape 
?a-bătesc orin îmbrăcămintea ei, la care poți 
vedea alături de un șal alb pufos în jurul 
capului, o pereche de pantaloni groși de schi. 
Ș oamenii de aici, deși o știu cam slobodă 
la gură, o respectă pentru rîvna ei, pentru 
simțul datoriei pe care-l are dezvoltat în. 
:r-un grad foarte înalt. Se spune că de cu- 
rînd un om a trebuit s-o scoată aproape cu 
torța din casă deoarece ea făcînd niște in- 
•erț: soției lui bolnave și văzînd starea în 
care se afla afeeasta, s-a apucat să spele ru- 
ie'e rămase în albie, nevrînd în nici un chip 
să olece la odihna ei binemeritată, înainte de 
a-și termina treaba la care se apucase în 
mod cu totul voluntar.

Și medicul Tuțu Constantin e un om de is
pravă Toți cei din Vaduri știu că el pleacă 
printre ultimii seara de la lucru, deși inima 
l-ar trage să meargă mai devreme în comuna 
apropiată unde locuiește cu tînăra sa soție, 
medic și ea Oamenii vin cu încredere la el 
și-i cer ajutorul, știind că întotdeauna îl vor 
primi Dar medicul care lasă deoparte orice 
comoditate cînd e vorba de sănătatea și viața 
omenească, știe să se apropie de ei cu suflet 
și să-i izbăvească de suferințe.

A doua cărare duce spre clubul care șl-a 
cîșt gat un proaspăt dar binemeritat renume. 
E mare și frumos cum nici n-au bănuit cei 
de pe aici că poate exista. El adăpostește 
biblioteca, sala de șah, sălile de învățămînt

ș: cele de ședințe, precum și sala de spec- 
lacrie. Aceasta este, după păre-ea celor 
otrăna de loc. una din marile surprize ale Va- 
dur tor. Sala e mare, are cinci sute și ceva 
•ie locuri și e foarte elegantă. Dacă n-ar fi să

• o-bim decit despre lojile încăpătoare, lumi
natul indirect, perdelele grele din material 
tin. g.. eria de sub scenă rezervată orenestrei 

>ș: tot ne putem da seama despre dragostea 
: ;țâ de cm ș: dorința de a-i face viața mai 
trum - , și mai plină care a stat la baza 
coTcrrției organizării acestui orășel apărut ca 
din pam nt.

La club o afli pe Turcu Maricica, fata 
zt-rtoăreață care s? ocupa acum și de biblio
tecă și de spectacole, și care domnește intr- 
un cuv:nt. asupra acesta’ așezămint de cul
tură. O a:’ i. e un fet de a vorbi, căci deobi- 
ce: ea aleargă prin fabrică șl locuințe cu a- 
fișe și bilete populai :zînd filmele și piesele 
de teatru cu mult entuziasm și chemînd pa 
oameni la învățătură și distracție.

La caoaT.iI celei de a treia cărări despre care 
vorbeam se află creșa și cămirul comhina’u- 
iui. I-ar fi greu unui zia ist să spună multe 
lucruri despre creșă, deoarece locu torii ei nu 
b;~evo:esc ’ncă să-’ dea relațiile necesare 
intr-up grai pe înțeles.

La cămin se pot vedea șl auzi însă mai 
multe lucruri Aici se zbenguie o hoardă de 
cnp:: neastîmpărați și care nu o lasă pe edu
catoare să se necăjească bine că o și fac să 
pufnească în rîS: Și n-ai să te poți nici tu 
abține de a z:mbi cînd tovarășul Ștefan Ioan, 
în virstă de cîțiva anișori, o să-ți povestească 
că a fost „fumat" adică pe reminește filmat 
de niște operatori cinematografici.

Toate sînt bune și n-ar trebui să ne mi
răm poate decît de un singur lucru. Anume 
de aceea că, oridecîte ori privește planul 
Vadurilor, funcționarul care-l ere în pază 
se încruntă parcă ar fi primit cine știe ce 
vești neplăcute. Adevărul este că pe el îl 
pune pe ginduri faptul că orășelul crește, 
crește șl nu peste mul‘ timp, o să depășească 
limitele la care-l supune actualul plan. Ui- 
tă-te pe schemă și ai să vezi că în partea 
dreaptă crește o îngrămăditură de pătrățele 
ce are tendința de a se lungi tot mai mult. 
Aici se află cartierul „prop'jctarilor". Nu e 
vorba de niște domenii ale unor „foști" ră
mase nenaționalizate ci, dimpotrivă, de case
le construite, pentru oamenii muncii cu aju
torul statului. Căsuțele sînt foarte drăgăla
șe, vopsite în alb, verde și roșu, șl întrunesc 
im ele acel util și frumos despre a cărui ne
cesitate vorbeau oamenii încă d:n antichitate. 
_ Aceasta a dorit și fruntașul în producție 
Frangache Nicolae care și-a construit cu aju
torul statului o asemenea casă, pentru care 
achită lunar din leafă cîte o sută de lei pînă 
la completarea sumei ce i-a fost avansată. 
Casa se compune din două camere spațioase, 
hol, bucătărie, cămară, magazie, pivniță și 
are și o grădină împrejur.

Curățenia care domnește, strălucirea aceea 
îmbietoare pe care o au toate obiectele, cer 
desigur grijă și muncă din partea gospodinei, 
ce socotește pe bună dreptate că atmosfera 
intimă și confortul din casa omului nu e pu
țin lucru.

Privind aceste încăperi vei fi surprins poate 
de numărul mare de tablouri cu subiecte din 
viața vînătorească ce se afla pe pereți. Stă- 
pînul, casei îți va explica îndată că el e vi- 
nător pasionat și chiar că la ultima vînătoa- 
re a împușcat șase iepuri.

Nepotul lui Frangache, Hofman Iosif, strun
gar de nădejde la atelierul mecanic ai com
binatului. are altă pasiune. II trădează pe
rechea de schiuri ce se odihnesc într-un colț 
al holului și pe care a parcurs intr-o du
minică, nu chiar de mult, vreo 20 de km. in 
tovărășia unor prieteni excursioniști din Va
duri.

Un alt nou proprietar este electricianul 
Cerbu Gheorghe. care, dornic de a se muta 
mai repede în casă, s-a apucat să facă singur 
instalația electrică șt tiu s-a oprit pînă cînd 
n-a adus lumină în opt asemenea locuințe. 
Rîvna și dragostea de muncă a acestui bă- 
trînel bun de glume, nu e ceva nou pentru 
tovarășii săi, Cine altul decît Cerbu este a- 
cela care, fiind bolnav și internat la un sa
natoriu din munții Bisericani, cobora sub di
verse motive tot mereu in Vaduri și mai 
lucra puțin la instalația electrică, pentru a 
se întoarce apoi cu mare întîrziere sus la sa
natoriu, spre disperarea doctorului ? Și to
tuși s-a făcut sănătos. Nu există torțe să 
învingă dragostea de viață și optimismul' a- 
cestor oameni.

In încheiere aș vrea să mai spun că nu 
sfătuiesc pe nimeni să folosească peste cîțtv’a 
ani drept ghid această scurtă retataire despre 
înfățișarea combinatului de la Vaduri și a 
împrejurimilor sale. Ea va fi bună, ca și 
planul actual al Vadurilor, doar ca material 
documenta' pentru istoria combinatului, Căci 
despre felul cum va arăta ei pe atunci, ju
decind după ritmul în care s-au realizat toate 
acestea pînă acum, nici nu cred că visînd 
aș putea să-mi imaginez toate cîte se vor 
constru1 și vor face această așezai e să de
vină de nerecunoscut. Așa e la noi, în 
Republica Populară Romînă

B DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Bacău

Pe urmele materialelor nepublicate

In sala cinematografului
„De la primii pași pe care-i faci în sala 

cinematografului din Blaj. îți dai seama că 
acolo nu poți să stai pînă la sfîrșitul filmu
lui". Astfel își începea scrisoarea un cores
pondent voluntar al ziarului nostru ca?b 
arăta In continuare că in această sală de 
cinematograf, pe lîngă frigul pătrunzător, 
mai este și o murdărie inadmisibilă.

Sezisînd organele de resort, acestea ne-au 
răspuns că cele semnalate de corespondent 
sînt adevărate.

S-eu luet măsuri ca personalul de serviciu 
să fie repartizat în așa fel îneît în fiecare 
dimineață, sala să fie bine curățită și ae
risită.

In ceea ce privește încălzitul sălii. s-au 
luat măsuri de repartizare a combustibilului 
necesar.

Am citit în ziarul „Scînteia tineretului" din 
4 aprilie a.c. despre concursul „Pentru cea mai 
bună corespondență" inițiat în cinstea zilei 
de 5 Mai, ziua presei comuniste.

Ca cititor și corespondent voluntar al ziaru
lui voi participa și eu la concurs. In întreprin
derea unde lucrez, zi de zi se petrec fapte noi 
și interesante. Ele sînt rodul elanului cu care 
muncesc tinerii pentru îndeplinirea planului de 
producție în vederea ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Pentru corespondențele 
din cadrul concursului voi alege din aceste 
fapte pe cele mai însemnate și voi căuta să le 
redau într-un mod viu, atrăgător așa cum se 
petrec ele, scoțînd în evidență munca tinerilor. 
Voi trata mai ales despre figurile tinerilor 
fruntași, voi vorbi despre realizările lor.

Doresc — și pen'ru aceasta mă voi strădui 
— ca stilul corespondențelor trimise de mine 
cu prilejul acestui concurs să se îmbunătățeas
că simțitor, pen:ru ca atît acum cît și pe vii
tor ele să se poată număra printre materialele 
bune de publicat..

MIHAI NIȚO1U
Fabrica de Biciclete-București

De multă vreme mă străduiesc că în cores
pondențele ce le trimit ziarului să oglindesc 
viața nouă din raionul Ilia regiunea Hunedoa
ra, munca și preocupările tinerilor, activitatea 
organizațiilor U.T.M.

Unele dintre corespondențele trimise au fost 
mai interesante, altele mai puțin interesante. 
Organizarea concursului „Pentru cea mai 
bună corespondență" despre care am aflat 
din ziar va fi însă pentru mine un stimulent 
de a trimite corespondențe din ce în ce mai 
multe și mai interesante.

Acum trimit o corespondență pe care am in
titulat-o „Tractorul 1041 pe ogoarele colecti
vei". Dar nu mă voi mărgini numai la aceas
ta. Pînă la 5 mai cînd se închide concursul voi 
trimite mai multe corespondențe. In fiecare din 
ele voi vorbi despre tinerii din raionul nostru 
care își dăruiesc toate forțele lor cauzei con
struirii socialismului în R.P.R.

CONSTANTIN SUSAN 
activist al comitetului raional

U.T.M. Ilia

Manifestași cu prilejul zuei 
solidarității cu tineretul 

antiiranebist spaniol
Cu prilejul „Zilei solidarității internaționale 

cu tineretul antifranchist spaniol", tinerii mun
citori de ia „Filatura Romînească de Bumbac" 
s-au întrunit miercuri după amiază într-un mi
ting pentru a-și manffesta solidaritatea inter
națională cu lupta dreaptă a poporului și ti
neretului spaniol pentru libertate și pace, îm
potriva regimului de teroare franchistă.

Luînd cuvîntul, tov. Grigore Daia, secretar 
al comitetului regional U.T.M. București, a 
evocat lupta dîrză pe care poporul spaniol o 
duce pentru libertatea și independența țării, 
■vîndută de călăul Franco, imperialismului a- 
merican. Tineretul și întregul popor spaniol, 
a arătat vorbitorul, își manifestă astăzi cu 
putere ura împotriva regimului franchist și a 
susținătorilor lui. In ciuda teroarei sîngeroase, 
patrioții spanioli întăresc tot mai mult lupta 
lor pentru libertate, democrație și pace.

Solidarizîndu-se cu tineretul antifranchist 
spaniol, tineretul progresist din întreaga lume, 
a arătat în încheiere vorbitorul, își exprimă 
convingerea, că această luptă dreaptă va fi în
cununată de succes.

La sfîrșitul mitingului, participanții au tri
mis un mesaj de solidaritate organizației „Ti
neretului Socialist Unificat din Spania".

♦
CLUJ (de la corespondentul nostru).
In cadrul manifestațiilor de solidaritate cu 

lupta eroică a tineretului spaniol împotriva 
regimului franchist, în orașul Cluj a avut loc 
în ziua de 14 aprilie o adunare festivă la Casa 
Universitarilor, în cadrul căreia a luat cuvîn
tul Ana Hedeșiu, secretar al comitetului 
regional U.T.M. Cluj. După ce a trecut în 
revistă condițiile de mizerie în care trăiesc 
masele tineretului spaniol, lipsit de cele mai 
elementare drepturi politice și civile, confe
rențiara a scos în evidență Împotrivirea tot 
mai activă a poporului spaniol față de regimul 
lui Franco.

Exprimînd sentimentele de solidaritate ale 
tineretului romîn, cu lupta eroică a tineretului 
antjfranchist conferențiara a încheiat adrestnd 
cuvinte de salut luptei drepte duse de poporul 
spaniol pentru libertate și democrație.

După conferință a urmat un program artis
tic. Intîlniri asemănătoare au mai avut loc și 
la clubul Victoria unde tovarășul Racozi Emil 
din partea comitetului orășenesc U.T.M. CJyj 
a vorbit tinerilor de la întreprinderea lanoș 
Herbac. și de la alte uzine din oraș.

Comemorarea 
lui Vladimir Maiakovski

Miercuri seara la Casa Prieteniei Romîno-So- 
vietice a avut loc comemorarea a 24 de ani 
de la moartea lui Vladimir Maiakovski.

Poetul Cicerone Theodorescu vorbind despre 
forța revoluționară a versurilor lui Maiakovski 
a arătat ce au învățat poeții noștri de la 
acest tribun al poeziei revoluționare.

A urmat apoi un program artistic în cadrul 
căruia ton Manoleșcu, artisl al poporului din 
R.P.R., Dina Cocea, N Brancomir și Septimiu 
Sever au citii versuri din opera poetului.

A fosl prezentat filmul documentar „Vladi. 
mir Maiakovski", (Agerpres).

„Astfel, lipsurile semnalate de corespon
dent au fost înlăturate" — se spune în în
cheierea răspunsului sfatului popular al ! 
raionului Tîrnăveni.

„Scînteia twetului"
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Crește numărul adversarilor 
comunității defensive 
europene în Franța

PARIS 14 (Ageppres). — In cercurile politice 
franceze continuă să domnească o vie agitație 
tn legătură cu problema „armatei europene".

La Paris Se consideră că puternicul răsunet 
al notei sovietice din 31 martie, iprecum și e- 
venimentele politice care au avut loc în ulti
mul timp în Franța, au consolidat poziția ad
versarilor comunității defensive europene. In 
cadrul reuniunilor și congreselor diferitelor 
partide politice, numeroși dcputați și senatori 
francezi au dezaprobat proiectul de reînarma- 
Te a Germaniei occidentale, condamnînd în
cercările guvernului de a impune parlamentu
lui ratificarea acordurilor de la Bonn și Paris.

I.utnd cuvîntul Ia Lyon cu prilejul congre
sului departamental al grupului „independen
ților", Pierre Montei, deputat în Adunarea Na
țională, a declarat că va vota împotriva trata
tului armatei europene și a aprobat declara
țiile mareșalului Juin. Gaston Palewski, de
putat U.R.A.S. și vicepreședinte al Adunării 
Naționale, a criticat atitudinea guvernului în 
legătură cu aprobarea amendamentelor aduse 
constituției vest-germane, declarînd că „inte
resele națiunii trebuie să aibe prioritate față 
de cele ale guvernului" și că „dacă situația 
politică o va cere, guvernul va trebui să-și 
dea demisia".

Deputatul independent Loustanau-Lacau a 
protestat împotriva „propagandei străine care 
încearcă să influențeze parlamentul în favoa
rea comunității defensive europene". El a ci
tat numeroase publicații și reviste favorabile 
reînarmării Germaniei occidentale, „întemeia
te cu banii foștilor colaboraționiști și ai spe. 
culânților la bursa neagră". Andre Adrien, 
deputat radical, care pînă în prezent sprijinea 
proiectul comunității defensive europene, a de
clarat unei delegații din departamentul Vienne 
că și-a dat seama de grava primejdie pe care 
o constituie armata europeană pentru inde
pendența și securitatea Franței. „După păre
rea mea. a subliniat el, singura soluție constă 
în acceptarea propunerilor cuprinse în nota 
sovietică din 31 martie".

La rîndul lor, deputății Raffarin (partidul 
țărănesc), Sesmalsons (independent) șl Bri- 
cout (U.R.A.S.) au declarat că se vor opune 
reînarmării Germaniei sub orice formă și vor 
vota împotriva tratatului comunității defensi
ve europene. De asemenea, în departamentul 
Bouches-du RhSne, 12 deputați și senatori din 
18 au anunțat că nu vor vota 'pentru acest 
tratat.

Vizita unei delegații 
de parlamentari 

și oameni politici francezi 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Delegația de 
parlamentari și oameni politici francezi care 
a sosit duminică la Varșovia la invitația Co
mitetului polonez pentru rezolvarea pașnică a 
problemei germane, continuă să viziteze R. P. 
Polonă.

Din delegație fac parte Jean Auburtin vice
președinte al consiliului municipal din Paris 
și consilier general el departamentului Seine 
(guallist); Alux Berthel, vicepreședinte al con
siliului departamental din Isere (socialist); 
Henri Bouret, vicepreședinte ai consiliului de
partamental Cotes du Nord (M.R.P.); Michel 
Bruguier, avocat la curtea de apel din Paris 
și secretar al Comitetului francez de luptă pen- 
tru rezolvarea pașnică a problemei germane: 
senatorul Jean Chaintron din departamentul 
Seine (comunist); prof. Maurice de Gandille 
de Ia universitatea Sorbona ; ziaristul Ber
trand Girod, colaborator al publicației ,,Obser- 
vateur"; prof, universitar dr. Monod din Pa
ris; Loius Vallon, deputat de Paris (guallist); 
prof. Jean Verlhac, editorul revistei catolice 
„La Quinzaine" ; Daniel Viraut, avocat la 
curtea de apel din Parls șt alții.

Delegații au vizitat orașul Oswiecin unde 
au depus flori tn memoria victimelor din la
gărul morțil de la Oswiecin.

Delegații au vizitat apoi orașul Stalino- 
grud unde au fost oaspeții episcopului Jan 
Piskorz. Miercuri delegații s-au înapoiat la 
Cracovia.

în preajma conferinței de la Geneva

Opinia publică mondială 
condamnă politica S. U. A. 

de extindere a războiului din Indochina
PEKIN 14 (Agerpres). China Nouă trans

mite: In rîndurile popoarelor englez șl fran
cez domnește o vie nemulțumire față de pla
nul cercurilor conducătoare americane de a sili 
Anglia și Franța să semneze o „declarație 
comună" și să participe la o „acțiune unită" 
menite să transforme Indochina într-o nouă 
Coree.

Păturile largi ale poporului francez sînt 
indignate de metodele folosite de Dulles pen
tru a constrînge Franța să extindă războiul 
din Indochina jertfind noi vieți franceze. Nici 
măcar agențiile de presă americane nu pot 
trece sub tăcere această stare de spirit ostilă 
planurilor americane. Intr-o telegramă trans
misă din Paris, agenția United Press relata 
că poporul francez, „de la extrema stingă 
pînă la extrema dreaptă", acuză Statele Unite 
că barează calea oricăror tratative de pace în 
Indochina. Presa franceză subliniază că inten
sificarea intervenției americane în războiul 
din Indochina va periclita pacea și își ex
primă teama că conferința de la Geneva va 
eșua din cauza acțiunilor de sabotare ale ame
ricanilor.

Un alt ziar francez, „Le Figaro", declară de 
asemenea că Franța trebuie să aibă deplină 
libertate la Geneva pentru ca să se poată

In legătură cu vizita lui Dulles la Paris
PARIS 14 (Agerpres). — In cursul zilei de 

14 aprilie s-au desfășurat în capitala Franței 
convorbirile dintre J. F. Dulles și Georges 
Bidault cu privire la situația din Indochina și 
la apropiata conferință de la Geneva.

Referindu-se la aceste probleme agenția 
France Presse subliniază că „cercurile parizi
ene continuă să fie de părere că nu trebuie 
să se întreprindă nici o acțiune iremediabilă". 
Agenția Reuter adaugă la aceasta că „este de 
așteptat oa Bidault să nu-și ia nici un anga
jament pînă cînd propunerea (este vorba de 
planul american de „acțiuni comune"—N.R.) 
nu va fi fost examinată în amănunt de cabi
netul francez despre care se crede că nu este 
unanim în atitudinea sa".

Discuțiile dintre ministrul de externe francez

In Camera Comunelor din Anglia
LONDRA 14 (Agerpres). — Luînd cuvîntul 

în Camera Comunelor, numeroși deputați bri
tanici din opoziție au criticat cu asprime poli
tica „de pe poziții de forță" preconizată de 
secretarul Departamentului de stat american, 
John Foster Dulles, și au cerut guvernului să 
nu accepte asocierea Angliei la „frontul 
comun" proclamat de Dulles.

Astfel, deputatul laburist John Hynd a sub
liniat că „declarațiile deșănțate" făcute de 
secretarul de stat american cu privire la 
Indochina, înaintea conferinței de la Geneva, 
nu servesc cauza democrației și ascut con

Comentariile presei indiene
NEW DELHI 14 (Agerpres). — Presa India

nă continuă să critice politica de extindere a 
războiului din Indochina și de sabotare a con
ferinței de la Geneva dusă de Statele Unde.

Astfel, ziarul „Naya Zamana" scrie că 
există indicii că „Eisenhower și Dulles nu nu
mai că încearcă să saboteze conferința de la 
Geneva, dar se și pregătesc să extindă răz
boiul în întreaga Aste".

„S.U.A. tși tratează aliați! ca pe niște sim
ple colonii — subliniază ziarul. Pe mâsarâ ce 
se apropie conferința de la Geneva, press.- le 
exercitate de americani asupra Franței spo
resc. Același lucru este valabil ș: kt ceea ce 
privește Marea Britanie".

0 declarație provocatoare
NEW YORK 14 (Agerpres>. — Coresponden

tul ziarului ..New York Times", Jordan anunță 
că Li Sîn Man a declarat într-un mtenria că 
el este ,,un adversar al conferințe: de la Ge

neva".
El a propus două planuri de reîncepere a 

operațiunilor militare In Coreea: prntul — 
reînceperea imediată a operat un — a*e 
tn Coreea de către trupe’e ace or țări nsemore 
ale O.N.U., care sînt gata să spr.ine trupele 

ajunge la o reglementare pașnică, conform 
dorinței poporului francez.

Și presa britanică se situează pe aceeași po
ziție. Astfel, ziarul laburist „Daily Herald" 
a publicat un articol de fond intitulat ,,Nu-ți 
pierde cumpătul, mister Dulles", în care se 
spunea că „nici opinia publică engleză nici 
cea americană sau din oricare altă țară nu 
dorește o nouă Coree. Dulles încearcă să-i si
lească pe americani, englezi și alții să lupte 
în Indochina".

Aite ziare critică cu severitate încercarea lui 
Dulles de a sabota conferința de la Geneva. 
Ziarul „Dailly Mirror" condamnă așa-numita 
„declarație comună" ca fiind plină de „nenu
mărate primejdii".

Ziarul „Yorkshire Post" scria a doua zi 
după sosirea lui Duties la Londra că ceea ce 
propune secretarul de stat al S.U.A. face 
mai mult rău decît bine. „Declarația comu
nă" este menită să întunece perspectivele 
conferinței înainte de întrunirea ei. Ziarul 
relevă că conferința de la Geneva „repre
zintă un moment de speranță în desfășu
rarea situației internaționale... Dacă la Ge
neva se va ajunge la o rezolvare, se vor în
treprinde pași, poate hotărîtori, către conso
lidarea păcii".

Bidault și secretarul Departamentului de stat 
Dulles, s-au soldat cu un comunicat comun, 
oare repetă în liniile sale esențiale pe acela 
publicat marți la Londra. In comunicat se 
arată că guvernul francez s-a declarat de 
acord să examineze posibilitatea creării unei 
alianțe agresive a țărilor interesate în pro
blemele sud-estului asiatic și a regiunilor occi
dentale ale Pacificului preconizată de Dulles. 
Din comunicat reiese de asemenea că în cursul 
întrevederilor avute la Paris, Dulles a renunțat 
la intenția sa de a constitui această alianță 
înainte de conferința de la Geneva și de a 
impune publicarea unei declarații cu caracter 
ultimativ și provocator la adresa R. P. Chi
neze. Dulles a părăsit miercuri seara capitala 
Franței înapoindu-se la Washington.

tradicțiile din sinul lagărului occidental. 
Richard Roland, laburist, a cerut ministrului 
Afacerilor Externe să-i arate lui Dulles că 
Anglia nu este dispusă să participe la un con
flict care s-ar putea transforma într-un al 
treilea război mondial.

Criticînd cu asprime atitudinea guvernelor 
occidentale față de războiul" din Indochina. 
John Strachey, laburist, a atras atenția că 
orice sprijin acordat de Anglia colonialismu
lui francez ar avea o influență nefastă asupra 
Gommonwelthului britanic.

Ziarul îndeamnă poporul Indian să lupte 
pentru succesul conferinței de la Geneva.

Ziarul „Amrita Bazar Patrika" scrie că din 
discursurile vicepreședintelui Nixon, senatoru
lui Knowland și secretarului de stat Dulles 
se poate vedea că americanii sînt cei care 
se opun reglementării pe cale pașnică a pro
bleme: indochi.neze. „Evenimentele recente ș: 
nu: ales decla'a’.nîe alarmante a'e uaor tra
tași pctxn america-_ prevestesc yrwejfr 
pentru confer-.u de Ia Geaesa. Dacă acestea 
s-'nt adevăratele întențn a> gasstia'ac ameri
can. ar fi au: cnst t <ă > sărtar-jească oes- 
chls. iar nu să le ascundă prci cuv.nte pom
poase".

a marionetei lisinmaniste
sod-coreoe. «’ doilea — realizarea sub ccn- 
djce-ea gerieraluhii Van Fleet a unu: program 
finanțat dîre Statei Unite de sporire con- 
sâderabiU a efectivului armatei terestre sud- 
coceene. care, ca ajutora! Sorțelor aeriene mi

xare Și aava’e a e S.UA, sâ reia ostilitățile 
tn Coreea. Li STn Man a declarat câ Coreea 
de va tace aceastl propunere Congresului 
axe: scan-

Succesul expoziției de arhitectură 
a R.P.R. la Sverdlovsk

. SVERDLOVSK 14 (Agerpres).— TASS trans
mite: Expoziția de arhitectură a Republicii 
Populare Romîne prezentată în Uniunea So
vietică cu prilejul vizitei unei delegații de ar- 
hitecți romîni, se bucură de un mare succes 
în rîndurile locuitorilor din Ural. La Sverd
lovsk, unde este prezentată acum expoziția a 
fost vizitată în decurs de o lună și jumătate 
de aproximativ 30.000 de persoane. Cartea de 
impresii conține numeroase aprecieri favora
bile ale vizitatorilor — muncitori, funcționari, 
studenți.

-----•------

In Camera depufafilor 
din l-folia

ROMA 14 (Agerpres). — La 10 aprilie, 
Camera deputaților a votat proiectele de buget 
ale ministerelor trezoreriei și finanțelor. Pro
iectul de buget al ministerului trezoreriei nu 
a fost adoptat decît cu o majoritate de patru 
voturi, iar proiectul de buget al ministerului 
de finanțe nu a întrunit decît 281 de voturi, 
numărul necesar de voturi pentru adoptarea 
lui fiind 282 de voturi.

Vicepreședintele Camerei, Leone, membru 
în partidul democrat-creștin, care prezida 
ședința, a anulat votul, declarîndu-1 „neregle
mentar" și a dispus să se procedeze la o nouă 
votare. Cuvintele sale au fost primite cu pro
teste violente de către deputății din opoziție; 
numeroși deputați comuniști și socialiști au 
cerut ca guvernul să tragă concluzii din 
rezultatul votului și să demisioneze. După 
ședință, secretarul general al Partidului Co
munist, Palmiro Togliatti, a declarat ziariști
lor : „A început o criză politică. Nu este vorba 
de o criză ministerială. Totuși, dacă în gu
vern s-ar afla oameni politici capabili să înțe
leagă ce s-a întîmplat, ei ar trebui să demi
sioneze".

Ziarele subliniază că guvernul a înregistrat 
un eșec prin faptul că zece deputați democrat- 
creștini au votat împotriva proiectului de bu
get-

Scurte știri
• O delegație a Academiei de Științe a 

U.R.S.S. a părăsit Moscova plecînd ia Te
heran, unde va participa la festivitățile consa
crate jubileului milenar al marelui om de ști
ință și gînditor Abu-Ali Ibn Sin (Avicenna). 
Delegația este condusă de cunoscutul om de 
știință orientalist Evgheni Bertelson și este 
alcătuită din filologi, medici și scriitori de 
seamă.
• Păspunzlnd invitației Camerei de Comerț 

ungare. în Ungaria a sosit recent o delegație 
a reprezentanților cercurilor de afaceri engle.

j ze din care fac parte 22 de persoane. Dcle- 
' gația va duce tratative cu reprezentanții or
ganizațiilor de comerț exterior din Ungaria.
• Spectacolele date de ansamblul coreogra- 

•k ..Berxjxka" din Moscova se bucură de mare 
succes In Olanda. Intre 6 și 12 aprilie an-

. samblul a dat șapte spectacole, dintre care 
, patru Ia Amsterdam. Ansamblul a dat spec- 
Itacoie și în orașele Arnhen, Busshum și Haar- 
rletn Reprezentațiile au avut loc pretutindeni 
cu casă închisă, biletele fiind vlndute cu 

• cîte. a zile înainte. Presa relevă înaltul nivel 
' al mă estriei ansamblului.

• - cad'jl dezbaterilor din Bundestag, de-
putatuî creștin.democrat Pfleiderer a cerut
guvemului vest-german să reia relațiile di- 

; plom--.ee cu Uniunea Sovietică și țările lagă- 
i ruhn democratic.

• La 12 aprilie. trupele S.U.A. și quislingii 
j loc din Taiwan au efectuat exerciții de debar

care ca caracter provocator tn apele insule: 
Taiwan. Au participat vase de război arnerka- 
we șt pe tiu Ce.
• Ia aaMiral sta *■ 13 apriSe. xiarul 

„Liberty", care apare în Tailanda. a publicat 
io declara*,* făcută reprezentanților presei de 
. ministrul Afacerilor Externe al Tailandei, Na- 
radhip. In declarație se spune că Vietminul 

I (Armata Populară Vietnameză) nu amenință 
ITatianda. Naradhip este convins, scrie ziarul, 
•că Ta Landa nu are de ce să se teamă. întrucît 
| în prezent nu există nici un fel de indiciu al 
' vreunei primejdii directe pentru țară.

• Ministrul de externe britanic. Eden, a 
avut miercuri dimineața o tntrevedere cu vice
cancelarul guvernului de la Bonn. Blucher, 
care se găsește de luni la Londra. După cum 
precizează France Presse în cursul acestei 
întrevederi a fost discutată problema poziției 
Angliei față de comunitatea defensivă euro
peană.

in timpul unei greve a muncitorilor de la rafinăria de petrol Rlcnmona—Calitornia 
(S.U.A.) poliția a aruncat asupra pichetelor de greviști bombe lacrimogene, căutînd a 
împiedica desfășurarea grevei.

Știri sportive
■ După cum s-a anunțat, cea de a 13-a parti

dă din cadrul meciului pentru campionatul 
mondial de șah s-a întrerupt cu avantaj de 
partea lui Mihail Botvinik.

Analiza a arătat că albul, cu care juca 
Smîslov, nu mai avea șanse nici chiar pentru 
a obține remiza. La 14 aprilie, Smîslov s-a 
recunoscut învins fără să mai reia jocul.

După 13 partide, scorul meciului a devenit 
7—6 în favoarea lui Botvinik. Cea de a 14-a 
partidă se va juca la 15 aprilie.

■ Sîmbătă dimineața, din Piața Universității 
se va da plecarea în cea de a Vil-a ediție a 
tradiționalei întreceri cicliste de fond, „Cursa 
Scînteii*’. La competiție vor lua parte peste 
100 de cicliști, reprezentînd colectivele sportive 
din Capitală și din diferite orașe ale țării. 
Startul oficial în prima etapă : București—O- 
rașul Stalin (165 km.) va fi dat la ora 12 din 
fața „Casei Scînteii". Etapa a doua: Orașul 
Stalin—București, se va disputa duminică. Ci
cliștii vor pleca din Orașul Stalin la ora 12 
și vor sosi tn Capitală în jurul orei 17. Sosirea 
va avea loc tot în fața „Casei Scînteii".

La cea de a VlI-a ediție a „Cursei Scînteii" 
participă cei mai buni cicliști din țara noastră 
printre care Marin Niculescu, C. Șandru, C.

■ Dumitrescu N. Vasilescu, C. Istrate, I. Con- 
stantinescu, I. Hora, iar alături de ei cîțiva 
dintre veterani' ciclismului nostru ca Gh. Șan
dru, Traian Chicomban, E. Norhadian, G. 
Toncu, precum și tineri cicliști care se prezintă 
pentru prima oară la startul acestei întreceri, 
A. Faniciu, D. Țone, V. Kiss și alții.

Spectacole
Joi 15 aprilie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 
R-F.R-: Copelia; Teatrul de Stat de Operetă: 

| Vînt de libertate: Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia): Matei Millo; Național „I. L. 
Caragiale*- (sala Studio) : Schimbul de onoare; 
Municipal : Treizeci de arginți; Tineretului : 
orele 15,03: Inșir-te mărgărite ; orele 19,30 : 
Un flăcău din orașul nostru; Armatei (B-dul 
Magheru 20): Avarul: Armatei (Calea 13 Sep
tembrie) : Vlaicu Vodă : Muncitoresc C.F.R. 
(Giulești) : Sfîrșitul escadrei ; Studioul acto
rului de film „C. Nottara" (sala C.C.S.) : Ne
poții gornistului; Ansamblul de Estradă al 
R.P.R.: Fără mănuși ; Teatrul Evreesc de 
Stat: Hase di iesoime.

CINEMATOGRAFE : Patria : Săptămîna fil
mului maghiar — Locotenentul lui Rakoszi; 
Republica, 1 Mal, București : Pulberea argintie; 
I. C. Frimu: Boier cu orice preț ; înfrățirea 
între popoare: Republica Populară Romînă,

H La 13 aprilie s-au jucat partidele între
rupte din cadrul primului tur al turneului in
ternațional studențesc de șah de la Oslo (Nor
vegia).

In urma desfășurării întreruptelor, scorul 
meciurilor disputate în primul tur este urmă
torul: Norvegia—combinata Italia și Scoția 
ll/2—-21/2; URSS—Islanda 3—1; Anglia— R. 
Cehoslovacă ll/2—21/^; R- P- Bulgaria— 
Franja 4—0; Finlanda—Suedia 1—3.

In cursul serii s-au disputat partidele din 
runda a doua a competiției în care s-au întîlnit 
echipele : combinata Italia și Scoția—Suedia, 
Franța—Finlanda, R. Cehoslovacă—R. P. Bul
garia, Islanda—Anglia și Norvegia—U.R.S.S.

Șahistul sovietic Moișeev a cîștigat la Of- 
stad, Krogius la Hansen și Nikitin la Bekman. 
Partida dintre Korcinoi și Lindmlum s-a ter
minat remiză. Astfel, scorul în întîlnirea dintre 
echipele Uniunii Sovietice și Norvegiei a fost 
de 31/,— 1/, în favoarea șahiștilor sovietici. 
Șahistul cehoslovac Filip a cîștigat la Minev 
(R. P. Bulgaria) iar Vesely (R. Cehoslovacă) 
l-a învins pe Padevski (R. P. Bulgaria). 
Haanpia (Finlanda) a cîștigat la Saverbny 
(Franța).

Celelalte partide s-au întrerupt.
■ La 13 aprilie a părăsit Moscova, plecînd 

în Germania occidentală pentru a participa 
la un concurs internațional de gimnastică 
sportivă, campionul sovietic Valentin Mu-, 
ratov.

■ Echipa belgiană de fotbal „La Gantoise" 
care va întîlni duminică pe stadionul „23 Au
gust" echipa ,,Dinamo" București va sosi în 
cursul zilei de vineri în Capitală.

Marinică ; Elena Pavel: Schubert; Lumina : 
Nu-i pace sub măslini; Victoria : Insula miste
relor ; Maxim Gorki : Filme pentru cei mici 
(matineu) Copilul nimănui, Inimă de voinic și 
Povestiri despre pătratele verzi (după amiază); 
Gh. Doja, Al. Sahia : Un pichet în munți ; Al. 
Popov : Lupta pentru viață ; 8 Martie : Coră
biile atacă fortărețele (seria a Il-a) ; Grivița, 
M. Eminescu, Rahova, Miorița: Povestiri des
pre pătratele verzi, Copilul nimănui, Inimă de 
voinic; V. Roaită, Volga: O scrisoare pier
dută ; Cultural : Fiul mării; Unirea : Keto și 
Kote ; C. David : Preludiul gloriei; Flacăra : 
Suspine pe stradă ; T. Vladimirescu : Cu inimă, 
tînără ; Arta: Ruy Bias ; Moșilor: Prințesa 
trufașă ; 23 August: Nunta cu zestre ; Donca 
Simo : Apărătorii patriei; Ilie Pintilie: Calin 
Vulturul ; Popular: Femeia are cuvîntul : 8 
Mai : Amiralul Nahimov ; Libertății : Filoa re
gimentului ; N. Bălcescu : Comoara din insula 
păsărelelor.

Se întărește unitatea internațională studențească

Convingeri diferite- 
unitate în lupta pentru pace

Lunile "au trecut cu repeziciune. Au ră
mas mult în urmă însoritele zile ale verii 
anului 1953. Dar această vară va rămine 
multă vreme în amintirea tinerilor demo- 
crați.din lumea întreagă.

Iulie 1953. Congresul Mondial el Tinere
tului.

August 1953. Festivalul Mondial al Tine, 
retulul §1 Studenților pentru Pace șl Prle. 
tenie.

August 1953. Congresul Mondial al Stu
denților.

Trei evenimente, la mici distanțe, care au 
însemnat un punct de cotitură pentru miș
carea de tineret șl studențească internațio
nală. Căci atît la București, la Congresul 
Mondial al Tineretului sau la Festival, cit 
și la Varșovia la Congresul Mondial al Stu
denților, s-au întîlnit tineri din toate col
țurile lumii, cu ce'.e mai diverse preocupări, 
cu cele mal diferite convingeri politice, so.’ 
claie sau religioase. S-au cunoscut și s-au 
împrietenit, au făcut schimb de opinii tineri 
din răsăritul și apusul Europei, din Ame
rica și Asia.

Oare odată terminate aceste mari mani
festații, ele au fost date uitării ?

La aceasta răspund cel mal bine faptele.
Vom încerca să examinăm cîteva din ele 

care se referă la mișcarea internațională stu
dențească.

Un bogat material oferă în această pri
vință rapoartele și discuțiile purtate la 
sesiunea Comitetului Executiv al Uniunii 
Internaționale a Studenților care a avut loc 
la Viena.

Intr-un amplu raport, secretarul general 
al U.I.S., J. Pelikan, a arătat deosebita im
portanță pe care a avut-o în viața interna
țională studențească cel de al Ill-lea Con
gres Mondial al Studenților.

Congresul, atît prin numărul participanți- 
lor, al organizațiilor și al țărilor reprezen
tate, cît și prin munca desfășurată, a con
stituit o dovadă a faptului că Uniunea In
ternațională a Studenților este singura or
ganizație Internațională studențească care 
răspunde dorințelor maselor de studenți din

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 15 aprilie 1954

Petre Gheorghe 
secretar ai Uniunii 

Internaționale a Studenților

---- -e-----
Întreaga lume, de a vedea dțtlgată pacea pe 
calea tratativelor.

Participanțil la Congres, reprezentanți al 
organizațiilor membre și nemembre a’.e 
U.I.S., au înțeles că o apropiere intre stu
denții de diferite convingeri și aparținind 
unor țări cu sisteme sociale diferite, nu este 
posibilă decit pe calea indicată de U.I.S. 
Această cale nu are nimic comun cu abera
țiile acelor conducători ai organizațiilor stu
dențești (puse în slujba unor cercuri care nu 
au nimic :omun cu interesele studenților), 
care afirmă că cooperarea internațională 
studențească nu este numai imposibilă, dar 
chiar păgubitoare.

Păgubitoare pentru cine ? — se întreabă 
cu legitimă nedumerire numeroși studenți 
din țările apusene. Răspunsul la această în
trebare e lesne de aflat dacă precizăm ca con
cluzia de mai sus aparține nimănui altuia 
decît d-lui William1 Dentzer, reprezentant al 
Asociației naționale a studenților din Sta. 
tele Unite. Trebu-le spus că nu întîmplător 
a făcut susamintitul Dentzer această decla
rație. Ea vine să completeze eforturile anu
mitor persoane din apus, care încearcă să 
scindeze mișcarea internațională studențească 
prin crearea unei organizații opuse U.I.S.- 
ului. Desigur că in rîndul sprijinitorilor celor 
mai zeloși ai acestor acțiuni stat conducătorii 

organizației franchiste studențești — SEU — 
care s-au arătat gata să inițieze o organizație 
studențească scizionistă. La toate acestea tre
buie adăugată recenta conferință studențească 
de la Istambul. La aceaștă conferință și-au 
găsit din nou loc manevrele acelor cercuri 
și persoane îndreptate spre scindarea 

, mișcării studențești internaționale. Con
ferința de la Istambul a dovedit că nu 
are nimic comun cu problemele reale care 
preocupă tineretul studios. De altfel cea mai 
mare parte a organizațiilor studențești nu 
au fost reprezentate la Istambul. Aiajoritatea 
țărilor Asiei printre care China, J
Pakistan, Birmania și Coreea nu au 
trimiși la conferința .de la Istambul.. De ase
meni cea mal largă organizație studențească 
din India, Federația Studenților din întreaga 

aponia, 
avut

Indie, nx a rost nid ea reprezentată. O si
tuație asemănătoare a fost și în ceea ce pri
vește țările din Orientul Mijlociu și Africa. 
Iar din 22 de tari a'.e Americlf Latine, 15 nu 
au fost reprezentate.

Pentru a vedea cine sînt cel ce inițiază 
asemenea cor."er:.n*,e este deajuns de cerce
tat cine tint cei ce finanțează semloficiosul 
organizatorilor conferinței de la Istambul, 
buletinul „Student Mirror" oare apare în 
Germania occidentală. Această fițuică este 
finanțată din belșug de organizația fran- 
chistă a studenților din Spania și de alte 
organizații care nu au nimic comun cu in
teresele tineretului studios, ca, de exemplu, 
așa numita „Fundație a afacerilor studenți- 
or și tineretului* cu sediu! la New-York. 

Această Fundație este însă foarte puțin cu
noscută chiar de însăși studenții americani, 
dat fiind natura dubioasă a activității ei.

Mai trebuie amintit că recent Uniunea 
Națională a Studenților Francezi — nemem
bră a U.I.S — a hotărît să rupă relațiile 
cu organizatorii conferinței de la • Istambul 
(reuniți in secretariatul de la Layden- 
O landa).

Desigur că activitatea gălăgioasă a sci- 
zioniștllor, nu are nimic comun cu năzuin
țele maselor largi ale studenților din Întrea
ga lume.

Acest fapt este dovedit de ultimile eveni
mente din mișcarea Internațională studen. 
țească, care dovedesc întărirea dorinței de 
unitate în rîndul maselor tineretului studios. 
Această caracteristică a actualei etape a dez
voltării mișcării Internaționale studențești 
este strins legată de eforturile depuse în 
vederea destinderii încordării internaționale. 
Studenții cinstiți din lumea întreagă înțeleg 
că activitatea lor are un aspect dublu : este 
și efect șl cauză. Pe de o parte, destinderea 
încordării internaționale favorizează relațiile 
dintre studenții din diferite țări, pe deasu
pra convingerilor lor, iar pe de altă parte, 
aceste relații aduc, la rîndul lor, un aport 
însemnat politicii bazate pe tratative și nu 
pe forță. Astfel, urmînd indicațiile Congre- 
sulul Mondial al Studenților, au luat o mal 
largă amploare, în ultima vreme, schimbu
rile de delegații studențești. Este deajuns 
să enumerăm vizitele fă:ute în Bulgaria de 
un grup de studenți din Indonezia, Franța, 

Danemarca, Norvegia, a unui grup de stu
denți în arhitectură la Praga, vizita făcută 
in China de un grup de studenți din Ame- 
rioa Latină. Un deosebit interes îl manifestă 
studenții din lumea întreagă pentru cunoaș
terea vieții tineretului sovietic. Astfel, tre
buie subliniată vizita unui grup de studenți 
scoțieni în U.R.S.S. și vizita făcută apoi de 
un grup cultural studențesc sovietic la Fes
tivalul uniunii naționale a studenților dim 
Anglia. Tocmai această activitate a făcut ca 
intr-un raport al comitetului norvegian pen
tru cooperarea internațională a studenții'.or, 
să se scrie referitor la Congresul de la 
Varșovia : „Cu ajutorul U.I.S.-ului putem 
foarte ușor să intrăm în contact cu majo
ritatea studenților lumii, și în special 
cu studenții din Uniunea Sovietică, din 
China, din democrațiiile populare și din 
țările coloniale și semicoloniale. U.I.S.-ul 
a declarat că este dornic să ajute la 
stabilirea de contacte bilaterale, de exem
plu cu studenții Europei răsăritene. Așa cum 
ceese din acest raport, am avea posibilitatea 
la reuniunile organizate de U.I.S. să intrăm 
în contact direct cu reprezentanții studen
ților care ar fi altfel imposibil de întîlnit. 
Prin intermediul publicațiilor U.I.S. se pare 
că noi putem acum să cunoaștem mal ușor 
pe studenții din lumea întreagă. Printre stu
denții din numeroase țări occidentale, există 
dorința, care continuă să se întărească, și 
se exprimă prin diferite forme, de a cola
bora cu U.I.S.-ul cu toate că organizațiile 
lor nu sînt membre ale U.I.S.".

Dacă mai există vreo îndoială asupra do
rinței majorității studenților din lumea în
treagă de a înlătura barierele artificiale ri
dicate de acele cercuri Internaționale intere
sate în menținerea divizării lumii se pot cita 
cuvintele observatorului Federației naționale 
a studenților canadieni, Taylor, la Congresul 
de la Varșovia, care scria într-un articol : 
....întîlnirl- cum au fost Festivalul de la Bucu
rești și Congresul de la Varșovia permit un 
oarecare contact de la om la om și înțe
legere, în ciuda blocurilor ideologice. Acest 
gen de înțelegere este primordial astăzi. Noi 
trebuie să-i dăm tot sprijinul pentru a se 
dezvolta deoarece în ultimă instanță acesta 
este unul din factorii esențiali ai păcii în 
lume". Aceste declarații care vin din partea 
unor organizații și persoane care nu fac parte 
și nu participă efectiv la activitatea U.I.S. 
dovedesc că între tinerii de bună credință 
poate fi găsit un limbaj comun în ciuda de
osebirilor de concepții.

Tocmai o apropiere între organizațiile 
membre șl nemembre ale U.I.S. a urmărit 
Congresul Mondial al Studenților atunci 
cind a introdus în statutul U.I.S. o nouă ca
tegorie de membri al Uniunii — „membru 
asociat".

Prin această nouă categorie de membri 
se deschide calea colaborării cu organizații 
studențești care pînă nu de mult nu coope
rau cu U.I.S.-ul. Studenții cinstiți din nu
meroase țări au cerut conducătorilor orga
nizațiilor lor, să înlăture unele neînțelegeri 
și să reia colaborarea cu U.I.S.-ul.

De pe acum au fost realizate acorduri bila
terale între U.I.S. și Uniuni naționale 
studențești, ca cele din Chili și In
donezia de exemplu, care asigură U.I.S.-ului 
sprijinul șl participarea lor in principalele 
sale campanii.

Trebuie remarcat de asemenea acordul In
tervenit între U. .1. S. și Uniunea națio
nală a studenților din Anglia, Wales și 
Irlanda de Nord, organizație care numără 
în rîndurile ei peste 100.000 de membri. După 
discuții care au fost purtate între reprezen
tanții U.I.S.-ului și cei ai Uniunii națio
nale a studenților din Anglia (U.N.S.A.) s-a 
ajuns la o înțelegere prin care U.N.S.A. ac
ceptă calitatea de membru asociat. Printre 
altele U.N.S.A.-ul acceptă principalele puncte 
ale constituției U.I.S., plata unei cotizații 
către U.I.S., participarea la.reuniunile U.I.S. 
și dreptul de a lua parte la toate discuțiile, 
sprijinirea reciprocă de schimburi de stu
denți, distribuirea reciprocă a publicațiilor, 
participarea la activitatea practică a U.I.S., 
etc.

Și în alte țări în urma discuțiilor asupra 
rapoartelor observatorilor și delegiaților la 
Congresul de la Varșovia, studenții au ce
rut întărirea legăturilor cu U.I.S. De pildă, 
în Canada studenții au discutat rezultiate’.e 
Congresului și consiliul organizației lor a 
hotărît să continue a urmări activitatea 
U.I.S. și să trimită un delegat la consiliul 
acestuia.

In prezent au Ioc discuții în numeroase țări 
între reprezentanții U.I.S. și cel al unor or
ganizații naționale. O asemenea discuție s-a 
desfășurat recent la invitația Uniunii națio
nale a studenților din Elveția.

Acest deosebit prestigiu de care se bucură 
U.I.S.-ul este datorit activității ce o depune 
permanent. Sînt edificatoare în această pri
vință manifestațiile pe care și-a propus să 
le organizeze în cursul anului 1954. Astfel 
vor avea loc conferințe internaționale ale 
studenților în arhitectură, ale celor din insti
tutele de învățămînt superior agricol, un se
minar al studenților în medicină. Studenții 
vor participa la sărbătorirea jubileelor lui 
Aristofan, Dvorjac, Fielding, Cehov. Vor fi 
de asemenea organizate tabere internaționale 
studențești. Una din tabere va avea loc în 
R.P.R., cu participarea a aproximativ 150 de 
studenți din 15 țări. O altă tabără va fi 
organizată în Austria. Cu acest prilej vor 
avea loc șl discuții cu privire la posibilită
țile destinderii încordării Internaționale. Per

sonalități cunoscute din numeroase țări ți 
aparținînd organizațiilor care luptă pentru 
pace vor fi invitate să participe la discuții.

Sesiunea Comitetului Executiv al U.I.S. 
de la Viena a acordat o deosebită atenție 
sportului, socotit ca un mijloc important, atît 
de pregătire fizică, cit și ca un mijloc de 
întărire a colaborării între sudenți. S-a ară
tat larga popularitate de care se bucură 
Jocurile mondiale studențești de vară șl de 
iarnă, organizate de U.I.S. Totuși pe plan 
Internațional nu există pînă în prezent o 
unitate în sportul studențesc. Pe lingă U.I.S., 
care organizează cu regularitate Jocuri mon
diale, există organizația sportivă internațio
nală F.I.S.U. care cuprinde organizații spor
tive studențești din unele țări occidentale, 
in martie, anul trecut U.I.S. a propus F.I.S.U. 
să organizeze împreună, în 1954, ediția a 
XII.a a Jocurilor mondiale studențești de vară 
pe o bază olimpică. Totuși, în cursul trata
tivelor F.I.S.U. s-a situat pe o poziție care 
n-a fost de fel dictată de năzuința spre în
făptuirea unității în sportul studențesc. Ast
fel, la sfîrșitul lui decembrie 1953, Comitetul 
Executiv al F.I.S.U. a pus o condiție prin 
nimic justificată a cărei esență se reduce la 
excluderea de. la participarea la Jocuri a 
sportivilor din numeroase țări, printre care 
R.P. Chineză, R.D. Germană și R.P.D. Co
reeană.

Discuțiile de la sesiunea Comitetului Exe
cutiv al U.I.S. de la Viena au arătat inte
resul viu pe care îl trezesc Jocurile mondiale 
studențești de vacă în numeroase țări, în 
rezoluția adoptată, Comitetul Executiv a ac
ceptat propunerea făcută de delegația ungară 
de a se organiza ediția a XII-aa Jocurilor 
mondiale studențești de vară la Budapesta, 
în a doua jumătate a lunii iulie 1954.

Tot pe linia dezvoltării sportului studen
țesc, U.I.S. a organizat la Oslo (Norvegia) 
un mare turneu internațional de șah.

O deosebită importanță în activitatea 
U.I.S. o are Consiliu! său anual. Comitetul 
Executiv a primit cu o deosebită satisfacție 
propunerea Comitetului antifascist ai tinere
tului sovietic, de a se convoca sesiunea Con
siliului U.I.S. în august la Moscova.

★

1 Activitatea Uniunii Internaționale a Stu
denților vine în sprijinul luptei din ce în ce 
mai hotănite a maselor tineretului stu
dios pentru pace, pentru obținerea de drep
turi democratice și economice/

Luptînd uniți, sub .steagul U.I.S., studen
ții, din întreaga lume aduc un aport din ce 
în ce mai activ luptei pentru dezvoltarea 
prieteniei șl înțelegerii reciproce între tine
rii din toate țările. Aceșta este un aport în
semnat la bătălia popoarelor pentru destin
derea încordării Internaționale, împotriva 
manevrelor ațîțătorilor la război.
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