
proletari Tîin toate tarile, unlfi-vă;

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

Din Chemarea de 1 Mai 1954 a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Rotnin 
către tofi oamenii muncii din Republica Populară Romlnă.

îndemn entuziast in muncă
1 Mal, tradiționala zi a solidarității 

Internaționale a oamenilor muncii, îi 
găsește pe oamenii muncii din patria 
'noastră în plină activitate, însuflețiți, 
dornici de a contribui într-o cît mai mare 
măsură la traducerea în viață a progra
mului economic elaborat de plenara din 
august a C.C. al P.M.R., pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Chemarea de 1 Mal 1954 a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
către toți oamenii muncii din Republica 
Populară Romlnă a fost primită cu însufle
țire, ca-n toți anii, de oamenii muncii din 
patria noastră.

Șl cu prilejul acestei sărbători Interna
ționale a oamenilor muncii de pretutin
deni, fiecare cetățean devotat patriei se 
poate mîndrl de pașii parcurși de R.P.R. 
pe calea construirii socialismului. Che
marea C.C. al P.M.R. arată că regimul 
democrat-popular a determinat uriașe 
schimbări în viața muncitorilor, țăranilor 
muncitori, intelectualilor, femeilor, tinere
tului, minorităților naționale.

In anii care au trecut țara noastră șl-a 
dezvoltat puternic industria socialistă. 
Volumul producției industriale a crescut 
in 1953, de cca. 3,5 ori față de 1948. Dato
rită progreselor mari realizate în indus
tria grea și îndeosebi în Industria con
structoare de mașini, în țara noastră se 
produc în serie cele mai complicate mașini. 
In anii stăpînirii burgheziei și moșierimii, 
asemenea mașini, le importam plătind din 
greu ; acum, în anii regimului de democra
ție populară dezvoltarea industriei ne 
permite chiar să le exportăm.

Țărănimea muncitoare din țara noastră 
a obținut succese însemnate, datorită aju
torului primit din partea statului. Rezul
tate deosebite în lupta pentru o viață mai 
bună au obținut cele 300.000 familii de 
țărani muncitori, unite în întovărășiri și 
gospodării colective. Însemnate îmbunătă
țiri s-au realizat în domeniul social-cul
tural. Știința, arta și literatura sînt în 
plină dezvoltare. Plenara din august a 
C.C. al P.M.R. a arătat că pe lingă rezul
tatele obținute au existat și lipsuri, ceea ce 
a avut ca rezultat creșterea nesatisfăcă
toare a nivelului de trai ai celor ce mun
cesc, față de dezvoltarea generală a eco
nomiei naționale.

In prezent, toate forțele poporului nostru 
muncitor sînt îndreptate pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor partidului.

Chemarea de 1 Mai 1954 a C C. al 
P.M.R. se adresează tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, mobllizîndu-i 
„să ia parte cu avînt la lupta pentru dez
voltarea economiei naționale, pentru îmbu
nătățirea nivelului de trai material și cul
tural, să pună în slujba realizării acestei 
sarcini toate forțele, toată capacitatea și 
inițiativa lor creatoare".

Chemarea de 1 Mai 1954 a C.C. al 
P.M.R. se adresează oamenilor muncii din 
industria grea, din construcții, din indus
tria textilă și de încălțăminte, din indus
tria locală și din cooperația meșteșugă
rească, ce desfășoară în aceste zile o acti
vitate însuflețită pentru dezvoltarea mai 
departe a economiei naționale, pentru îm
bunătățirea nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii, chemîndu-i 
pe muncitori, ingineri și tehnicieni din 
industrie „să participe cu avînt sporit la 
întrecerea socialistă, pentru mărirea pro
ducției și productivității muncii, îmbună- 

; tățirea calității produselor, reducerea pre
țului de cost, să-și desfășoare larg iniția
tiva lor creatoare pentru descoperirea și 
folosirea imenselor rezerve interne pe care 
le posedă întreprinderile noastre, să 
extindă metodele înaintate ale fruntașilor 
în producție."

In aceste zile eforturile oamenilor 
muncii de la sate sînt concentrate în bătă
lia pentru o recoltă bogată. Peste tot, 
oriunde se muncește pentru crearea unui 
belșug de produse agricole și animale, 
răsună puternic lozinca: „Să terminăm 
la timp și în bune condițlunl campania 
agricolă! Nici un petec de pămînt să nu 
rămînă neînsămînțat 1“

Ca un mesaj dătător de entuziasm, se 
adresează Chemarea C.C. al P.M.R. tutu
ror oamenilor muncii de la sate, mobill- 
zîndu-1 „să lupte prin toate mijloacele pen
tru sporirea producției agricole vegetale ,și 
animale, pentru obținerea unui belșug de 
produse agro-alimentare, în scopul îmbu
nătățirii aprovizionării populației munci
toare de la orașe și sate și a industriei 
ușoare și alimentare."

In perioada actuală trebuie acordată o 
mare atenție executării muncilor agri
cole de primăvară la timp șl cu respec
tarea regulilor agrotehnice. Parcul de ma
șini și tractoare trebuie folosit din plin. 
Experiența înaintată a agriculturii sovie
tice și a fruntașilor din agricultura noas
tră trebuie să devină un bun al fiecărui om 
al muncii de la sat.

Urmînd îndemnul partidului, utemiștii 
au răspuns întotdeauna cu bucurie și în
suflețire sarcinilor încredințate de partid 
și guvern.

Urmînd îndemnul partidului, utemiștii 
și tinerii din patria noastră se străduiesc 
să-și însușească știința, tehnica și cultura, 
să aducă o contribuție cît mal însemnată 
Ia lupta întregului nostru popor muncitor.

In conștiința fiecărui t'năr devotat 
patriei găsește un puternic răsunet Che
marea C.C. al P31R, care cere tineretului 
„să muncească cu tot avîntul și entuzias
mul lor pentru însușirea științei, tehnicii 
și culturii, să întărească continuu organi
zațiile U.TM.-ului, să sporească prin 
munca lor succesele poporului muncitor în 
construirea socialismului".

Intruchipînd simțămintele întregului 
nostru popor, Chemarea C.C. al PJtR 
afirmă din nou dragostea și recunoștința 
poporului nostru față de marea Uniune 
Sovietică, a cărei politică externă de pace 
și prietenie între popoare corespunde inte
reselor vitale ale tuturor popoarelor și 
este obstacolul hotărîtor în calea dezlăn
țuirii unui nou război.

De ziua solidarității internaționale a 
oamenilor muncii de pretutindeni, oamenii 
muncii din patria noastră își exprimă 
simpatia și solidaritatea cu popoarele care 
luptă împotriva politicii de exploatare și 
fascizare dusă de cercurile guvernante din 
S.U.A. șl alte țări capitaliste. In ziua de 1 
Mai oamenii muncii își manifestă solidari
tatea cu lupta popoarelor coloniale și 
semi-coloniale împotriva jugului imperia
list și a robiei coloniale.

Ca o chezășie a dorinței fierbinți de pace 
a poporului nostru, exprimată cel mai bine 
prin politica de pace a guvernului R.P.R., 
este Chemarea C.C. al P.M.R.: „De 1 Mai 
poporul nostru va demonstra aprobarea sa 
unanimă față de declarația guvernului 
R.P.R., care sprijină propunerile Uniunii 
Sovietice cu privire la asigurarea securi
tății colective în Europa și in întreaga 
lume, cale sigură pentru slăbirea încor
dării internaționale, pentru înlăturarea 
pericolului reînvierii militarismului ger
man, pentru normalizarea și dezvoltarea 
relațiilor economice și culturale între 
state."

Tinerii din patria noastră sînt hotărîți 
să sărbătorească ziua .de 1 Mai, întărin- 
du-și și mai mult eforturile, pentru tradu
cerea în viață a Chemării Comitetului Cen
tral al P.M.R., pentru dezvoltarea și înflo
rirea patriei noastre — Republica Popu
lară Romînă.

Noi gospodarii agricole colective și întovărășiri
ORAȘUL STALIN. — In regiunea Stalin au 

luat ființă zilele trecute încă 5 gospodării a- 
gricole colective.

Printre acestea se află gospodăria agricolă 
colectivă „Progresul" din comuna Pelișor, ra
ionul Agnita, unde 32 de familii de țărani mun
citori cu gospodării mici și mijlocii au unit 126 
ha. de pămînt, precum și principalele lor mij
loace de producție. In gospodăria agricolă 
colectivă din comuna Jidveiu, raionul Tîrnă- 
veni s-au unit 29 de familii de țărani munci
tori de naționalitate romînă și germană cu 
136 ha. de pămînt, ,

Au mai fost constituite noi gospodării agri
cole colective în comunele Bratoi cu 54 de fa
milii de țărani muncitori, precum și în comu
nele Mănărade și Tălmaciu.

★
CARACAL. — Văzînd recoltele bogate și ma

rile venituri obținute de pe urma acestor re
colte de colectiviștii și întovărășiții din comu

nele învecinate, 12 familii de țărani muncitori 
din comuna Apele Vii, au pus acum cîteva zile, 
bazele întovărășirii agricole „9 Mai”. La inau
gurarea noii întovărășiri agricole au venit un 
mare număr de țărani muncitori din comună. 
Cele 12 familii de țărani muncitori și-au unit 
18 ha. de pămînt pe care le vor lucra cu cele 
9 atelaje și. 3 secerători aduse de ei îh întovă
rășire.

in aceeași zi, în satul Sorani a fost inaugu
rată a 19-a întovărășire agricolă din raionul 
Caracal. Și la inaugurarea întovărășirii agri
cole „1 Mai" din satul Sorani au participat 
numeroși țărani muncitori din comună. 11 fa
milii de țărani muncitori cu gospodării indivi
duale au unit 19 ha. pămînt arabil. Printre cei 
înscriși sînt și fruntașii în recolte bogate Iu
lian Qrigore, Victor Boatttă, Stan Mihai și E- 
lena Leoveanu care vor aduce o prețioasă con
tribuție la obținerea unor producții bogate pe 
tarlalele întovărășirii din Sorani.

In. cinstea zilei de 1 Mai Primăvara pe ogoarele

Să desfășurăm larg steagul întrecerii 
în industrie și agricultură!

★

Depășesc normele
GALAȚI (de ia corespondentul nostru 

lancu Trifan).
Muncitorii de la uzrne'.e metalurgice „Pro

gresul" Brăila, obțin tn cinstea zilei de 1 Mai 
noi succese tn producție. Antrenați tn între
ceri socialiste, oțelarii acestei uzine se af.ă 
în frunte.

In primele 11 zile ale lunii aprilie, oțelarii 
au dat 38 de șarje rapide. La cuptorul Siemens 
Martin, brigada condusă de tovarășul Ba la
ba n Stan a elaborat tn aceeași perioadă 9 
șarje rapide. Din această brigadă s-a evi
dențiat tovarășul Grozava Sinoe. topitor I și 
Gîlcă Stan, topitor II. In lupta pentru câști
garea întrecerii s-au avtntat și oțelarii de la 
cuptoarele electrice. Brigada atomistului Sto- 
ian Ionel tn decada I a lunii aprilie a elaborat 
5 șarje rapide. ȘI turnătorii utemiști din sec
torul metalurgic obțin succese de seamă. 
Utemiștii Sone Toma. Teodor Dobre își de
pășesc zilnic normele cu 50—60 ia sută. 
Piesele pe care el le-au turnat stat de bună 
calitate. Cu 90—90 la sută depășesc normele 
în fiecare zi și utemiștii turnători Secui Toma. 
Mihai Ion și alțiL

Cu mult, avtnt se desfășoară întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 Mal și tn ce
lelalte sectoare ale uzinei. In cele II z le 
Baîera Fu'.a. irezoare a depăș.1 accrna în 
medie cu 53—60 la sută. Stnmgar.: d n secția 
tineretului ap xdnd me’-oia Cotoscr. de tăiere 
intensiTă a metalelor, înregistrează în f scare 
zi noi succese. Astfel =te= stranțarî 
N’colae Gn-ecrgbe. B:$..ac Teodor șf Babenara 
Da= tru-a depășesc z-lnx nocza ci S—50 4 
sută.

Nomele Neerai Naaea Fleriea este base feicat Ia fabrica „Electrofar" din Capitală.
Ap ried la r-w'.od» graScal- arar si metoda Voroșia. Manea Florica reușește

să-și depășească rflmc larrieale de plaa.
ta ctoatea aW 4e I Nai — etoa seMmfUH taterBaftasale a oamenilor muncii — 

Cniri Haaea a ixscrts prztre ceăeUhe «accese ale ei. depășirea normei cu 50 la sută.
Foto: VICTORIA DIACONESCU

Toți tîneni sînt în întrecere
BIRLAD (De Ia corespondentul nostru Gh. 

Angelescu).
întrecerea în cinstea măreței sărbători 

a oamenilor muncii — 1 Mai — a cuprins 
întregul tineret de la iabrica _lprufi>**-<âugesti. 
raionul Focșani. In cadrul acestei întreceri 
s-au ridicat numeroși fruntași, printre care 56 
de utemiști In frunte cu etoctrxxaaal Form 
Alexandru, secretarul comitetului organja;iei 
de bază U.T.M.

Importante realizări s-au obținut la secția de 
placaj. Aici brigada utesnstă. condusă de A- 
.exaiidru Carp ți-a depășit normele de lucra 
cu 47 la sută. Dator :ă aceste succes brigada 
a căpătat titlu de brigadă fruntașă.

In secția de cherestea majorta^ea muncito
rilor sini tineri. Succesele brigăzii utem.s.e 
condusă de Buga Cost ic ă sînt cunoscute în în
treaga fabrică. De curind secția a primit stea
gul roșu de secție fruntașă pentru succesele 
obținute în întrecerea socialistă.

De curind o nouă secție a fost înființată — 
secția de valorificare a deșeurilor, care a lost 
•ncredințată tineretului.

încă din primele zile de activitate, utemiștii 
și tinerii care lucrează în secția tineretului 
pentru valorificarea deșeurilor, au obținut re
zultate frumoase în cinstea zilei de 1 Mai. Lu- 
-rînd la confecționarea lăzilor pentru amba
larea fructelor, alimentelor și jucăriilor, ute
miștii Dobre loniță, Dragomir Gheorghe, Doi- 
cescu Costică și alții, șt-au depășit normele 
de lucru cu 70—90 la sută.

Acum cîteva zile tinerii din secția tineretului 
pentru valorificarea deșeurilor au luat Iniția
tiva de a confecționa rame pentru ghivece nu
tritive care în scurt timp vor fi trimise G.A.C.- 
urilor și G.A.S.-urilor din regiunea Bîrlad.

Noua secție înființată în cinstea zilei de 1 
Mai a reușit să obțină tn primele 12 zile o 
aconomie de circa 100.000 lei.

Elevii confecționează 
unelte pentru săteni

Cu puțin timp tn urmă, elevii Școlii profe
sionale nr. 1 București și-au luat angajamente 
în cinstea zilei de 1 Mai. Ei s-au hotărît să 
depună multă străduință pentru îmbunătățirea 
procesului de învâțărnînt teoretic și practic, 
să lupte pentru acumularea de cît mai multe 
cunoștințe în profesiile pe care și le-au ales, 
in același timp, colectivul de el vi d a aceas
tă școală, a întreprins o prețioasă acțiune. 
Elevii s-au angajat ca pînă la 1 Mai să lu
creze prin muncă voluntară, 4 stropitori. 20 de 
ciocane. 20 de chei pentru căruțe, 20 de greble, 
50 de sapă ligi , etc.

Comitetul organizației de bază U.T.M. îm
preună cu birourile U.T.M. pe clase a tre. ut 
deja la îndrumarea și sprijinirea elevilor în 
vederea îndeplinirii angajamentului luat. Sar
cinile confecționării acestor produse, au fost 
împărțite pe clase și pe grupuri de elevi, as'.fel 
îneît se știe cine va executa săpăligile, stropi
torile, balamalele etc. Datorită bunei organi
zări a muncii o parte din aceste produse au 
și fost lucrate. Astfel cele 20 de greble au fost 
executate și de asemenea s-au confecționat 
pînă în prezent 10 chei de căruțe. Fruntași 
în acțiunea pentru îndeplinirea angajamentu
lui luat sînt elevii Jugureanu Valeriu din a- 
nui II care a lucrat 4 săpăiigi și Chiutescu 
Vasile din anul I care a confecționat 3 chei. 
In atelierul de practică al școlii, elevii mun
cesc intens. Ei sînt hotărîți ca la marea săr
bătoare- ce va avea loc în curînd, ziua de 
1 Mai, să raporteze cu mi-ndrie că și-au în
deplinit angajamentul, trimițînd satelor nu
meroase bunuri de larg consum.

Pentru titlul de .cel mai bun tractorist’

Planul a fost îndeplinit
Trwrfi —*e»~:zatori de la 

S-M-T.-Stataaa. regiune» A- 
ra*. răspcnzfod Apelului 
CC. al U.T-M. s-au alâtwat 
cs eriîBziasai cbemArii u'e- 
«LSTilut Vasale Stănescu de 
la SM T-PtfîuiNoo din 
regri-uea Timișoara. Ei nu se 
spee-e de nmncl. Au muncii 
ca toi*4 însuflețirea «1 ob- 

rezultate dt mai In
arm -re. numai să se nu
mere printre cei care vor
sâ-șă însușească înaltul titlu.
S-a- întrecut urul pe altul
îs a realiza cît mai mult
din r an. Iar pentru că în- 
tiececea a fost dîrză și re- 
z- »‘rie au fost frumoase, 

lini

multi tractoriști — și chiar 
br.găzi întregi — și-au tn- 
depiinit planul pe campa
nie. ba chiar l-au depășit cu 
mulL Cel mai bun tractorist 
din stațiune este Foc Urba, 
care a realizat planul tn pro
porție de 164 la sută. Roman 
Pavel și Roman Simion se 
țin aproape de el. Au rămas 
numai cu puțin în urma lui, 
dar sînt hotărîți să-l ajungă.

Și sînt încă mulți care 
și-au îndeplinit și depășit 
planul. De pildă cei din bri
gada a X-a și-au depășit pla
nul cu 18%. La fel și cei din 
brigada a XlI-a — și-au de- 

1 dintre frun

pășit planul cu 14 la sută. 
Apoi brigăzile a XIH-a, a 
XV-a...

Munca plină de avînt a 
tractoriștilor le-a adus o 
bucurie mare tuturor. Pînă 
acum cîteva zile stațiunea 
și-a îndeplinit sarcinile de 
producție ce-i reveneau în 
campanie în proporție de 101 
la sută. Tinerii mecanizatori 
au cucerit astfel o nouă iz- 
bîndă. Ei muncesc acum cu 
mai multă strădanie pentru 
a obține realizări și mai fru
moase în cinstea zilei de 
1 Mai.

Corespondent, 
MARIA ANTON 

ași
Grea » fost iarna trecu'ă 

și multă ciudă i-au mai 
p-riat oamenii. Tractoriștii de 
la stațiunea de mașini și trac
toare din Slobozia, regiunea 
București. I au purtat însă și 
m; ciu.'ă pică Zăpada bo
gs ă a iernii i au împiedicat 
să Lasă d:n vreme pe ogoare. 
De abia după 5 aprilie au pu- 
tat începe muncile agricole.

Tneri: mccan’zatorl de la
5 7. Slobozia sînt însă oa-
mer.i care știu să înfrunte 
greutățile, să lupte pentru 
izbtadâ.

Cel mai harnic dintre toți 
s-a dovedit a fi utemistul An
ton Grozea. El și-a dat sea
ma că nu va putea grăbi rit
mul lucrărilor agricole dacă 
nu va folosi metode înaintate 
de muncă. De aceea chiar de 
la primele brazde, el a înce
put să lucreze după graficul 
orar, metoda cunoscutului me
canizator sovietic Ivan Bune- 
ev. Iar roadele sînt frumoase: 
Anton Grozea și-a îndeplinit, 
cu 21 de zile mai înainte, sar
cinile de producție ce-i reve
neau în campanie. Ba chiar

și le-a depășit. A ajuns ast
fel cel mai bun tractorist din 
stațiune.

Dar el se străduiește ca 
nu numai din stațiune să fie 
cel mai bun tractorist. Chema
rea utemistului Vasile Stă- 
nescu de la S.M.T Peciul 
Nou-Timișoara îl îndeamnă 
să năzuiască mai departe. Și 
el luptă ca, obținînd realizări 
cît mai mari în cinstea zilei 
de 1 Mai, să cucerească ti
tlul de „cel mai bun tracto
rist".

Corespondent 
1OAN DANCrU

Folosind cuplajele
SIBIU. — (de la corespon- 

der:u’. nostru. Popa Gavrilă). 
Mecanizatorii de la gospodă
ria agricolă de stat din Dea
lul Ocnei, raionul Sibiu, de
pun o muncă intensă pentru 
a termina la timp și în bune 
coidițiuni lucrările agricole.

Pentru folosirea din plin a 
tractoarelor, tinerii tractoriș
ti au folosit larg metoda cu
plării mai multor mașini a- 
gricole la un tractor. Astfel, 
cu sprijinul tînărului inginer 
Ca'.ăcescu Anatolie, s-au cu
plat cîte 3 semănători la un 
tractor. Acest lucru a permis

muncitorilor gospodăriei să 
termine la timp tnsămînțări- 
le ovăzului și a celorlalte 
culturi. Pînă acum cîteva 
zile, în gospodărie s-au ter
minat însămînțările culturi
lor din prima epocă. Tracto
riștii Dănuleț Ion și Ștefan 
Toma. lucrînd cu acest cu
plaj, au realizat pe zi cîte 
2 norme.

Pentru terminarea într-nn 
timp scurt a grăpatului 
semănăturilor de toamnă, 
lucernierelor și pășunilor 
naturale, s-a confecționat de 
asemenea un dispozitiv cu a- 
jutorul căruia s-au cuplat

cîte 8 și 11 cîmpuri de gra
pă la un tractor. Aceasta a 
permis ca lucrările agricole 
să se efectueze conform regu
lilor agrotehnice — factor 
important în asigurarea u- 
nor, producții agricole sporite: 

In gospodărie, muncile agri
cole de primăvară se desfă
șoară în ritm tot mai viu. A- 
propierea măreței zile de 1 
Mai, ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, îi 
însuflețește pe muncitorii gos
podăriei să obțină noi izbînzi 
în desfășurarea lucrărilor a- 
gricole.

Cu nasul în hîrtii...
IAȘI. (De la coresponden

tul nostru. Constantin Bucur).
La secția agricolă a sfaiu- 

lui popular raional Vaslui — 
șeful secției, tovarășul Bur- 
lacu Gheorghe — se „știe" 
că pînă la data de 9 aprilie, 
planul global al lucrărilor 
agricole din prima epocă, care 
trebuia terminat la 10 aprilie, 
a fost îndeplinit doar tn pro
porție de 51 la sută.

Cînd îi întrebi pe tovarășii 
din secție de ce s-a îndeplinit 
numai 51 la sută din plan și 
nu 100 ia sufă, îți răspund:

— Deputății sînt de vină. 
Nu vin la sfat să dea datele 
pe care noi le cerem opera
tiv. telefonic.

Noi spunem că birocrații 
de la secția agricolă a sfa
tului popular raional sînt de 
vină că nu cunosc situația de

pe teren. Mersul lucrărilor a- 
gricole de primăvară este 
mult mai înaintat. Sînt comu
ne și sate ca de exemplu Co- 
stești, Hîrșova, Delești etc., 
unde datorită antrenării ță
ranilor muncitori în întreceri 
patriotice s-a terminat prima 
etapă și s-a trecut la însă- 
mînțatul cartofilor, porumbu
lui.

De asemenea birocrații sec
ției agricole „mai știu" că 
nicăieri în raionul Vaslui co
lectiviștii nu s-au pregătit 
pentru însămînțarea porum
bului în cuiburi așezate în 
pătrat — deși colectiviștii din 
Bălteni au construit trei mar
catoare și acum se pregătesc 
să treacă la însămînțatul po
rumbului în cuiburi așezate în 
pătrat.

Ar fi de dorit ca tehnicienii

secției agricole a sfatului 
popular raional să se ocupe 
în mai mare măsură de pro
blema ridicării producției a- 
gricole la hectar și de apli
carea metodelor înaintate în 
acest scop. De asemenea es
te necesar să ajute, pe teren, 
sfaturile populare comunale 
ca cele din comunele Tanacu, 
Lipovăț, Cosmești și altele, 
unde nu sînt folosite toate 
atelajele în scopul urgentării 
lucrărilor agricole din prima 
epocă — rămase în urmă. Nu 
nasul în hîrtii și legătură 
prin telefon se cere în lupta 
pentru asigurarea succesului 
muncilor agricole, ci muncă 
activă de îndrumare pe o- 
goare, în mijlocul țăranilor 
muncitori. Aceasta trebuie să 
facă tovarășii din secția agri
colă a sfatului popular.

țărilor de democrație 
populară

In satele chineze

In China se apropie sezonul călduros. 
Campania însămînțărilor de primăvară se 
desfășoară în prezent și în provincia Hei- 

lunțzian, cea mai nordică provincie a Chinei.
Cele 58.000 de cooperative agricole de pro

ducție. și milioane de grupuri de ajutor mutual 
în muncă, alături de țăranii muncitori cu gos
podării individuale depun toate bforturiie în 
vederea obținerii unei recolte sporite în anul 
acesta. Luptînd pentru creșterea producției la 
hectar (ăranii muncitori au extins totodată 
suprafețele însămînțate cu grîu. Acestea au 
atins aproximativ 26.600.000 ha. ceea ce depă
șește cu un milion de hectare suprafața din 
anul trecut. Se prevede ca recolta de cereale 
să atingă 5.300.000 tone, adică să depășească 
cu 22,4%, pe cea din anul trecut.

In regiunile cu climă mai caldă ale Chinei 
centrale de sud. Chinei de sud-vest și Chinei 
de est, însămînțările au luat sfîrșit.

Anul acesta întreprinderile comerciale de 
stat și cooperatiste pun la dispoziția țăranilor 
muncitori o cantitate mult mai mare de unelte 
agricole, animale de tracțiune, îngrășăminte, 
insecticide, și altele. Țăranii vor primi anul 
acesta 250.000 pluguri și cultivatoare de tip 
nou și 4.200.000 tone de îngrășăminte, adică 
respectiv cu 66%, și 600/n mai mult decît anul 
trecut.

Pe vastele cîmpii de la nordul fluviului 
Huai, țăranii muncitori pregătesc ogoarele în ' 
vederea însămînțărilor de primăvară și îngri
jesc cele 1.8 milioane hectare semănate cu 
grîu de toamnă. Uriașele stăvilare și rezer
voare construite de-a lungul fluviului Huai, 
vor apăra această bogată regiune agricolă îm. 
potriva inundațiilor.

Mari întinderi de pămînt din regiunile cu 
puțină umiditate, vor fi cultivate acum cu o 
varietate de cartofi rezistentă la secetă, iar 
terenurile joase vor fi transformate în ore- 
zării. Această măsură va contribui la creșterea 
întregii producții agricole a regiunii.

Un număr de 8.000 de cadre calificate — 
membri ai cooperativelor agricole și grupu
rilor de ajutor mutual în muncă învață pe ță
rani agrotehnica modernă.

Cei dinții
nul acesta muncitorii de ta gospodăriile 
agricole de stat din Slovacia au realizat 
mari succese în muncile agricole de pri

măvară. Pînă în prezent ei au semănat peste 
800/0. din întreaga cantitate de grîu șl orz 
și aproape 60%. din cantitatea de ovăz. Tot 
grîul de primăvară este semănat în rînduri 
dese și încrucișate. Peste 100 de cooperative l 
agricole unice din Slovacia au terminat însă- 
mînțarea griului de primăvară.

S.M.T.-urile din regiunile Bratislava și Nitra 
și din alte regiuni sudice termină în prezent 
semănarea griului de primăvară. Arpad Bo- 
gay din Galanta s-a evidențiat ca cel mal 
bun tractorist slovac. Pînă la sfîrșitul lunii 
martie el a lucrat cu un tractor „Skoda-30" 
peste 180 ha. de pămînt.

O inițiativă prețioasă

De curînd. peste 3.000 de agronomi au so
sit ia S.M.T.-urile și cooperativele agri
cole de producție din R.P. Ungară, unde 

vor contribui prin munca lor la înfăptuirea 
programului de dezvoltare a producției agri
cole.

Pentru a veni în ajutorul noilor specialiști 
în agricultură, agronomul șef Seszo Siroki de 
la S.M.T.-ul Pusztaszabolcs a inițiat înființa
rea unor caiete speciale care să cuprindă în
tregul istoric al pămînturilor încredințate noi
lor agronomi. In caiete sînt trecute toate da- 
tele privitoare la istoricul ultimilor zece ani 
și chiar mai mult al pămînturilor respective. 
Cu ajutorul membrilor cooperativelor agricole 
de producție, agronomii întocmesc hărți amă- 
nunțite ale pămînturilor cooperativelor agri
cole de producție. Ei studiază compoziția so-' 
lului, indică ce plante au fost cultivate pe dife
ritele tarlale, ce recolte s-au obținut, data cînd 
s-a efectuat îngrășămîntul* pagubele cauzate 
de calamitățile naturii sau'de către dăunători. 
In toate aceste munci agronomii sînt ajutați 
de către membrii cooperativelor. Caietele de 
evidență și hărțile pe care le întocmesc le sînt 
de mare ajutor agronomilor la efectuarea 
muncilor de prelucrare a solulJi, la însămîn. 
țări, la întocmirea asolamentelor și la apli- 
carea metodelor agrotehnice.

Metode înaintate în mun:ă

In ultimii ani gospodăriile agricole de stat 
din R.D. Germană au realizat succese 
impoitante, datorită aplicării metodelor 

înaintate de muncă. Anul trecut metodele îna. 
intate de muncă au fost folosite pe scară deo
sebit de largă.

Odată cu campania muncilor agricole de 
primăvară, a început și lupta pentru obține
rea unei recolte cît mai îmbelșugate. Anul 
trecut, fiecare gospodărie agricolă de stat a 
trebuit să însămînțeze în rînduri dese cu se
mințe iarovizate cel puțin un hectar. Gospo- 
dăruie agricole de stat din regiunile Erfurt. 
Haile și Leipzig au aplicat acest procedeu 
pe scară largă și au obținut rezultate bune. 
Sporul recoltei a fost în medie de 2,25 chm- 
tale la hectar.

Dintre noile metode agricole, cea mal Im- 
portantă metodă folosită în campania- munci, 
lor de primăvară din acest an. este însămîn. 
țarea cartofilor în cuiburi așezat'e în pătrat. 

Gospodăria agricolă de stat Grossharthau 
(regiunea Dresda) a recoltat la o însămînțare 
obișnuită 280 chintale la ha„ iar la o însămîn- 
tare în cuiburi dispuse în pătrat a recoltat 
305 chintale la ha. Gospodăria agricolă de stat 
Kutzleben (regiunea Erfurt) a obținut 293 
chintale la ha. la însămînțările în cuiburi, fața
de 257 chintale la ha. la însămînțările 
obișnuite.

In anul marii Inițiative se duce o luptă de- 
cisivă pentru introducerea cu succes a aces
tor metode noi, chezășie a unei recolte îmbeU 
surate.



Să intensificăm ritmul lucrărilor agricole de primăvară

X Brigadă fruntașă în stațiunea
X de mașini și tractoare din Turni-
X șor, raionul Sibiu, este brigada
X a V-a, condusă de utemistul
T WERNER KEUL. Datorită con-
X ducerii chibzuite a tînărului șef
T de brigadă, a folosirii din plin
X a timpului de lucru de către
^tractoriști, brigada a reușit ca,
X pînă de curlnd, să îndeplinească
X aproape două planuri pe campa-
X nie.

/♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O»' ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦-

Cel mai bun tractorist din 
S.M.T. Turnișor este tînărul 
CONSTANTIN GRAJDAN. Lup- 
tînd pentru cucerirea titlului de 
„cel mai bun 
reușit ca, pînă 
să realizeze de 
le de producție
panie. Succesele 
resc îngrijirii deosebite a tracto
rului și bunei organizări a mun
cii.

tractorist", el a 
acum cîtva timp, 
două ori sarcini- 
din această cam- 

sale se dato-

La S.M.T. Reghin — Regiunea 
Autonomă Maghiară — sînt 
mulți fruntași în muncă. In 
fruntea tuturor însă este ute- 
mistul FRENȚ DANILA. Mun
cind cu însuflețire și punînd în 
muncă toată priceperea, el a re
ușit ca, pînă la ultima decadă, 
să depășească cu peste 130 Ia 
sută planul de producție ce-i 
revenea în campania agricolă 
de primăvară.

IOAN PAȚINCU ♦ 
organizației de 4. 

din S.M.T. Har- ♦ 
Stalin. El a soco- X

Tractoristul 
este secretarul 
bază U.T.M. 
man. regiunea 
tit că în executarea muncilor a- X 
gricole din primăvara aceasta * 
ca întotdeauna dealtfel trebuie 4 
să fie exemplu vrednic de urmat 4 
EI și-a îndeplinit și depășit planul * 
de producție — pînă acum cîteva ♦ 
zile — cu peste 100 la sută. ♦

Două scrisori
Tractoristul Stănescu Vasile de la S.M.T. Peciul-Nou a 

primit mai zilele trecute o scrisoare de la tractoristul Ion 
Burlacu de la S.M.T. Ziduri. In această scrisoare, tracto
ristul Ion Burlacu îi cere lui Stănescu Vasile să-i îm
părtășească din experiența lui. Publicăm mai jos scrisoa
rea lui Ion Burlacu și răspunsul lui Stănescu Vasile

Tractoristului Stănescu Vasile
S. M. T. Peciul - Nou, regiunea Timișoara

Dragă tovarășe Stănescu Vasile,
Tu nu mă cunoști pe mine, însă eu te cunosc. Am aflat din 

ziare despre frumoasele succese obfinute de tine și toți trac
toriștii din stațiunea noastră au primit cu multă bucurie che
marea ta pentru obținerea titlului de „cel mai bun tractorist".

Pe noi ne despart sute de kilometri; tu lucrezi intr-un capăt 
de țară, eu în altul. Insă țelurile noastre sînt aceleași- Tu lu
crezi în regiunea Timișoara, iar eu în regiunea Ploești pen
tru aceeași cauză, pentru marea cauză a partidului nostru : 
ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

Am aflat de curînd că ai terminat planul lucrărilor din pri
măvara acestui an. Primește, te rog, felicitările și urările mele 
de spor la muncă și succese și în viitor.

Dragă Stănescule, află că aici la noi ai însă concurenți se
rioși. Avem mulți tractoriști vrednici cu care o să ai de furcă 
în întrecere. Ne-ai chemat la întrecere, atunci ține-te bine, 
că vrem să te luăm- Unul din acești tractoriști de la noi, care 
vrea să-și măsoare priceperea cu a ta sînt și eu, Ion Burlacu 
din brigada 6-a, și află că mă țin serios de tine.

Eu aplic în muncă metoda graficului orar, cu ajutorul că
ruia obțin rezultate bune. Cred însă că aș putea să am succese 
și mai frumoase dacă tu mi-ai împărtăși cîte ceva din expe
riența ta. Iată pentru ce îți scriu această scrisoare. Nu te su
păra pe mine că îți cer sfaturi cu ajutorul cărora vreau să te 
întrec. Aș dori să aflu ce metode aplici pentru folosirea între
gii capacități de lucru a traotorului, sau cum crezi că trebuie 
să muncească un tractorist pentru a cîștiga titlul de „cel mai 
bun tractorist".

Aștept cu nerăbdare scrisoarea ta. Tovarășii mei m-au ru
gat să-ți transmit felicitările lor. Iți dorim cu toții multe, mul
te succese.

Cu salutări tovărășești,
ION BURLACU 

tractorist la S.M.T. Ziduri, 
raionul Rîmnicu-Sărat regiunea Ploești

Tractoristului Ion Burlacu 
S. M. T. - Ziduri, regiunea Ploești

Dragă tovarășe Ion Burlacu,
Scrisoarea ta mi-a făcut o mare bucurie. Mă grăbesc să răs

pund întrebărilor puse de tine. Intr-adevăr între noi sînt mulți 
kilometri, dar asta nu contează, putem fi prieteni buni.

Dragă tovarășe Burlacu, nu știu cum te-ai gîndit că m-aș 
putea supăra pentru faptul că îmi ceri sfaturi cu ajutorul că
rora să cîștigi întrecerea lansată de mine. Nici prin gînd să 
nu-ți treacă așa ceva. Eu mă bucur că la voi la S.M.T. Ziduri 
sînt băieți așa de buni și că am concurenți serioși. M-am gîn
dit o zi întreagă cum să-ți scriu această scrisoare, ca într-ade- 
văr ea să te ajute.

Vreau să-ți spun totuși — și sper că nu te dezamăgesc — 
că tot ce fac eu sînt lucruri obișnuite pe care le fac mii de 
alți tractoriști din țară.

Ai un K.D. de 35 c. p-, așa-i ? Așa, sarcina noastră princi
pală este cum să folosim această putere și să-i punem pe cei 
35 cai ai tractorului să lucreze cu toată forța. Aici ne vine

în ajutor tractoristul sovietic Buneev. Și eu aplic minunata 
metodă a graficului orar.

Cuplajele constituie un alt mijloc de folosire a întregii capa
cități de lucru a tractorului. Eu am pus a patra trupiță la 
plugul „Hie Pintilie". Dacă am calcula cite brazde am tras 
mai mult la fiecare drum făcut de tractor prin această trupiță 
am ajunge la zeci de hectare-

Acum lucrez la însămînțări. La tractorul meu sînt cuplate 
o semănătoare mare și alte două mici. Care este avantajul ? 
Insămînțez mai repede, deci depășesc planul, realizez eco
nomii de combustibil fiindcă insămînțez pe un teren mai larg, 
iar dacă n-aș avea acest cuplaj, ar trebui să trec de două ori 
pe aceeași porțiune de teren- Deci așa am scurtat timpul de 
lucru, am economisit combustibil și am scăzut prețul de cost 
pe hantru.

îngrijirea mașinii face parte din lanțul folosirii întregii ca
pacități de lucru. Dealtfel datoria patriotică a fiecărui^ tracto
rist este să aibă grijă de mașina ce i-a fost încredințată- Ce se 
întîmplă cînd un tractor nu e bine îngrijit, asta o știm noi 
foarte bine : stă mereu în brazdă, mereu reparații, pînă se 
oprește definitiv. Unii tractoriști nu dau atenție micilor amă
nunte ale normativului. Ei cred că dacă nu se dau in zid cu 
tractorul și nu-i încarcă prea mult tracțiunea’, au avut grijă 
de tractor. Asta nu este așa. Deobicei tractoriștii își omoară 
tractoarele fără să vadă și fără violență. De pildă nu au gri- 
iă de combustibilul pe care-1 bagă în rezervor, nu repară ime
diat orice mică neregulă.

In stațiunea noastră motorina vine filtrată de la centru la 
brigadă, este ținută în loc curat și se iau măsuri ca în rezer
vor să nu intre motorină cu impurități.

Se spune despre pilot că trebuie să se facă una cu avionul 
atunci cînd e în văzduh. Eu cred că asta se poate spune și la 
tractorist. Omul de pe tractor trebuie să simtă după trepida
țiile mașinii, după duduitul motorului, după mersul lui, dacă 
totul e în regulă. Iar dacă simte că e ceva neobișnuit nu tre
buie să i dea înainte- pentru că vede tractorul mergind, ci să 
se oprească și să cerceteze care-i cauza.

Asupra încă unei probleme aș dori să-ți atrag atenția, tova
rășe Burlacu. Noi, semetiștii, purtăm o mare parte din răs
punderea ce le revine oamenilor muncii de pe ogoare pentru 
sporirea producției agricole la hectar. Țărănimea muncitoare 
se convinge tot mai mult de avantajele muncii mecanizate. 
Noi trebuie să întărim și mai mult această convingere a țără
nimii muncitoare și s-o ajutăm din toate puterile noastre să 
obțină recolte bogate.

Anul trecut am făcut arături adînci de toamnă de bună ca
litate la fel ca și în primăvara aceasta. Avem contractate și 
lucrări de îngrijire mecanică a culturilor- Sînt hotărît să-mi 
depășesc planul și la îngrijirile culturilor, pentru ca țăranii 
muncitori să obțină recolte bogate. _ u

Iată, despre acestea am avut să-ți scriu, tovarășe Burlacu. 
Nu sînt lucruri neobișnuite, dar cred că sînt importante.

Mulțumesc ție și tovarășilor tăi pentru felicitările trimise și 
pentru urările voastre calde.

Eu de asemenea vă doresc din tot sufletul succese frumoase 
în lupta pentru cîștigarea titlului de „cel mai bun tractorist". 
V-aș ruga să-mi scrieți, și voi despre metodele pe care le apli
cați în folosirea întregii capacități de lucru a tractoarelor, ca 
să pot învăța și eu de la voi multe lucruri folositoare. Aștept 
scrisorile voastre.

Spune, te rog, tovarășilor din brigada a 6-a și din celelalte 
brigăzi că sînt fericit să-i am lingă mine ca concurenți în în- 
t'T€'C€ T'6

înainte, pentru cucerirea titlului de „cel mai bun tractorist !
STĂNESCU VASILE

tractorist fruntaș la S.M.T. Peciul Nou, 
raionul Deta, regiunea Timișoara

—------- FOILETON .. ..................................... —

Liniștițisvă, tovarăși astronomi!
După cum se știe, astronomii pot preve

dea—prin calcule exirem de minuțioase și 
de exacte—desfășurarea unor fenomene ce
rești dintre cele mai complicate. Avind ca 
domeniu de cercetare o lume aflată la dis
tantă enormă de pămint, calculele acestea 
sini deosebit de dificile, de prețioase, și 
fac, pe bună dreptate mindria astronomi
lor. Unul din cele mai penibile momente 
din viata unui astronom — rușinos mo
ment f — ar fi neindeplinirea prevederilor 
sale — acolo, tn lumea astrelor — la 
ora, minuta și secunda calculată...

Experiența recentă de la S.M.T. Costești, 
raionul Costești, regiunea Pitești, arată 

insă :
1) că scrupulele astronomilor — pentru o 

minută, două sini mofturi și
2) că e mult mai greu să calculezi miș

cările de pe pămint — fie ele pe spațiul 
a 40 de bieți kilometri — decit cele de pe 
cer, unde ai de-a face cu fleacuri de ani- 
lumină...

Pentru dimineața zilei de 8 aprilie — 
precis : ora 6 — se calculase la S.M. T. Cos
tești un eveniment pămintesc important: 
plecarea brigăzii de tractoare nr. l In co
muna Mozăceni, la gospodăria agricolă co
lectivă „Nicolae Bălcescu". Distanta — cea 
amintită : 40 kilometri aproximativ.

In ajun, după amiază, totul părea pus la 
punct, dindu-ți bucuria unui calcul bine fă
cut : se încercau pentru ultima oară mo
toarele, se inventaria vagonul-dormifoi în 
care străluceau cearceafuri curate, maga- 
zionierul pregătea (alimentele — bune și 
îndeajuns. (Singurul coșmar privind ali
mentele. era ce va face nepriceputa de bu
cătăreasă cu ele...) Oricum, puteai spune 
cu glas tare : miine la 6 plecarea t

Ei bine, nu / Evenimentul nu a avut loc. 
Brigada nr. I de la S.M.T. Costești nu a

plecat la Mozăceni, joi 8 aprilie 1954, ora 
6 dimineața I

— Poate a plecat la ora 7? La ora 8? La 
ora 9 ? O oră-două, n-ar fi moarte, deși...

— Nu, voi răspunde, nu a plecat nici la 
7, nici la 8, nici la 9...

— Atunci la prim ?
. — Nu...

— Atunci seara P
— Nul
— Atunci, a doua zi dimineața ?
— Nici atunci...
O zi întârziere față de prevederile calcu

lului poate rușina pînă in vîrful urechilor 
pe astronomii, cufundați în bagatele ce
rești, dar nu conducerea S.M.T.-ului nostru 
(Director : tovarășul Radu Constantin).

Roțile tractoarelor nu qveau „bandaje" 
— acesta-i simplul amănunt pentru care nu 
s-a putut pleca la Mozăceni. Nu era o taină 
lipsa „bandajelor" : la Centrul Mecanic 
Roșiori — ce-i drept — s-au , înregistrat 
cererile S.M.T.-ului Costești in privința 
„bandajelor" Dar Centrul Mecanic n-a tri
mis. conducerea S.M.T.-ului s-a mulțumit 
să nu primească și. senină, a planificat 
plecarea brigăzii nr. 1 pentru 8 aprilie, 
iși închipuia poate că vor pica „bandaje" 
din cer, special pentru brigada nr 1, sau 
că le vor purta clinii in coadă pe ulițele 
Costeștilor ? Cine ar putea dezlega acest 
mister ? Cert e că tn seara de 7 aprilie a 
avut loc cutremurul: oamenii au înțeles pro
fund că tractoarele nu au „bandaje". Si
tuația a devenit — după a expresie care 
nu ne aparține — „cuțit-os"...

După cum se știe, in asemenea clipe „cu 
cuțitul la os" se desleagă toate problemele, 
chiar cele mai complicate Așa că in ziua 
de 8 aprilie s-a căutat temeinic prin ma
gaziile S.M.T.-ului „bandaje"... S-au mai 
găsit citeva. s-au sudat, și așa. petice, cum

or fi, s-au montat la roți. S-a mai trimis 
un rutier să aducă „bandaje" de la trac
toarele unei alte brigăzi aparținlnd S.MT 
ului nostru și aflată de cîteva zile în altă 
comună...

— Nu se putea trimite rutierul mai de 
vreme, eventual chiar în ziua instalării a- 
celei brigăzi acolo tn comună? Nu se pu
tea căuta in magazie — mai din timp ?

Astea-s întrebări de astronomi meticu- 
loși la calcul sau — în cazul cel mai bun 
— întrebări ale unor oameni care știu că In 
regiunea Pitești muncile agricole sînt mal 
mult intîrziate din cauza topirii tîrzii a ză
pezii și cer. de aceea, operativitate din par
tea S.M.T.-ului

Conducerea S.M.T.-ului nu-și pune ase
menea probleme. S-a aflat că la Mozăceni 
e încă pămintul moale — așa incit cuică-te 
nineaca pe-o ureche! „Se poate începe și 
luni"... Aceasta-i părerea oficială care cir
culă prin S.M.T. Atunci de ce atita grabă 
in aducerea „bandajelor", în sudarea res
turilor de prin magazii ? Se puteau lăsa 
toate aceste operații pe duminică! Ei nu. 
tovarăși, nici așa... conducerea S.M.T.-ului 
e totuși „operativă".

...La ora cînd scriu aceste rinduri — 11 
și 25 de minute. 9 aprilie 1954 — tractoa
rele pentru Mozăceni încă dudue în curtea 
S.M.T.-ului Costești Se svonește totuși că 
vor pleca pină-n prînz...

Ori cum. liniștiți-vă, tovarăși astronomi 
Nu vă ma> faceți inimă rea pentru o mi- 
nută-două Intirziere in apariția unei stele 
pe cer Sini oameni care nu se supără nici 
pentru inti'zieri de mii de minute - 'intîr- 
zieri intr-c luptă, s-o spunem diept. mai 
importantă pentru noi decit orice constela
ție de pe firmament.

RADU COSAȘU

Regiunea București trebuie să grăbească 
lucrările agricole de primăvară

La începutul lunii aprilie, în regiunea București 
a început să se desfășoare campania agricolă de pri
măvară. In numeroase comune, folosind timpul priel
nic, țăranii muncitori au trecut în grabă la efectuarea 
munciior agricole. De un neprețuit ajutor le este ță
ranilor muncitori sprijinul stațiunilor de mașini și trac
toare. Din toate raioanele regiunii ne-au sosit vești 
despre entuziasmul tinerilor tractoriști. Așa de pildă 
tractoristul Grozea Anton de la S.M.T.-Slobozia și-a 
îndeplinit planul cu 21 de zile înainte de termen, si- 
tuîndu-se în primele rinduri ale luptei pentru obți
nerea titlului de „cel mai bun tractorist". O sar
cină de cea mai mare răspundere stă însă acum 
in fața conducerilor S.M.T.-urilor, a șefilor de bri
găzi și a fiecărui tractorist in parte : folosirea în
tregii capacități de lucru a tractoarelor pentru ter
minarea la timp și în bune condițiuni a tuturor lu
crărilor agricole de primăvară. Exemplul tractoriști
lor de la G.A.S. „Vasile Roaită" care aplică cu per
severență metoda graficului orar, trebuie să fie ur
mat și de ceilalți tractoriști din regiunea București.

Organizațiile de bază U.T.M. din comunele regiu
nii București, au datoria să-și aducă contribuția lor 
la grăbirea vitezei medii a însămînțărilor din epoca 
l-a, acolo unde acestea încă n-au fost terminate și 
la desfășurarea muncilor agricole din epoca Il-a. Nu 
este permis ca într-o comună ca Drăgănești, care 
trebuia să însămînțeze o suprafață de 31 hectare zil
nic, să se realizeze abia 3 hectare. Viteza zilnică la 
însămînțări nu este realizată în cele mai multe ra
ioane ale regiunii. Sînt încă destule comune ca 
Asan-Aga, de pildă, raionul Alexandria, unde nu se 
știa măcar cît s-a însămînțat în primele zile și care 
desfășoară campania agricolă cu viteza melcului.

O deosebită importanță o are în acest an metoda 
cultivării plantelor prășitoare în cuiburi așezate în 
pătrat. Aplicarea acestei metode aduce un spor în
semnat de recoltă la hectar. Experimentările care 
s-au făcut pînă acum, ca și rezultatele obținute de 
numeroși țărani muncitori în anul trecut, au dovedit 
cu prisosință superioritatea acestei metode. Totuși 
mai sint unii conducători de G.A.S.-uri, precum și 
președinți de sfaturi populare și chiar unii tehnicieni, 
care frînează extinderea metodei cultivării în cuiburi 
așezate în pătrat sub pretextul „experimentării" ei.

Pentru a putea face față sarcinilor importante care 
le stau în față, comitetele raionale U.T.M. au luat 
hotărirea de a organiza cursuri pentru ridicarea ca
lificării activiștilor în domeniul agrotehnic. In unele 
locuri însă, ca, de pildă, la comitetul raional U.T.M. 
Vida, activiștii nu numai că nu participă la cursuri, 
dar și încurcă lucrurile pe teren, datorită neprice
perii lor în problemele respective Este de datoria 
comite ului regional U.T.M. București să urmărească 
îndeaproape felul în care se desfășoară pregătirea 
activiștilor din punct de vedere al problemelor agro
tehnice.

Publicăm în acest grupaj cîteva aspecte ale desfă
șurării lucrărilor agricole de primăvară în regiunea 
București.

Intr-o seară de primăvară
începuse să însereze. Bătea un vînt 

rece, neobișnuit pentru o zi de primă
vară caldă și însorită care se scursese.

Un bătrînel scund, cu, o șapcă ce-i 
acoperea fruntea, intră neobservat pe 
poarta gospodăriei colective din Șeinoiu. 
In urma lui venea un tînăr cu un cap 
mai înalt decît el, îmbrăcat cu pufoaică. 
Intrară tăcuți într-un birou din sediul 
gospodăriei.

Era limpede că cei doi sînt supărați 
unul pe altul. Tînărul se uita încruntat 
la bătrînul care ședea în fața lui, în 
partea cealaltă a mesei.

— Mai aveți ceva de însămînțat? în
trebă tînărul.

— Nițel. Nu mai e mult. Miazărea, 
lucerna, floarea soarelui sînt gata.

După ce tăcu cîteva clipe, uitîndu-se 
în ochii flăcăului, bătrînul continuă.

— Am fost pe la tractoristul care dă 
cu cultivatorul pe ogorul nostru. Nu-mi 
place de loc cum lucrează. Tu, ca șef 
de brigadă, ce păzești? Ai fost pe ia el?

— Da, am fost. Cine ți-a spus că nu 
lucrează bine?

— Nu mi-a spus nimeni. Spun eu, 
răspunse arțăgos bătrînul.

Tînărul nu se lăsă mai prejos.
— Tovarășe președinte, te pricepi și 

mata în cazul ăsta la arătură cum mă 
pricep eu la făcut macaroane! Păi n-a 
fost azi și tovarășul inginer Roșea pe 
acolo și a spus că lucrarea e bună? Ce 
dracul

Bătrînul zîmbi împăcat.
— Lasă mă, că știu că arătura e 

bună. Am vrut numai să văd dacă ai 
fost azi pe acolo. Băiatul muncește 
bine. Cînd am fost eu cultivase vreo 
18 hectare. Lucrurile sînt clare.

Flăcăul își trase scaunul mai aproape 
de el.

— Acum, ascultă, am și eu o răfuială 
cu dumneata. Ce fel de președinte ești 
cînd te împotrivești metodelor noi?

— Ce vrei să spui cu asta? îl întreabă 
sever președintele.

— Ce vreau să spun? Tovarășul ingi
ner ți-a spus să însăraînțezi cele 40 de

hectare de porumb în cuiburi așezate 
în pătrat și mata tru vrei. Ăi de la 
Polcești pun și voi nu vreți.

— Cei din Polcești pun toată supra
fața ?

— Sigur că da. V-au luat-o înainte. 
Voi dece nu puneți? Ce mai așteptați!

— E muncă grea. Să pui cu mîna 40 
de hectare nu-i lucru ușor...

— Mofturi. Acuma te vaiți de mînă 
de lucru, dar la vară cînd o să-ți sca
pere măseaua de oameni o să fie bine 
al dracului că n-o să mai ai nevoie să 
te mai omori atîta cu prașila. Acum ai 
oameni! Sînt atîtea femei care stau de
geaba acasă. E greu acuma, dar o să 
ai recoltă mai bună la toamnă. Pe ur
mă ai și economie de semințe.

— Să te-ntreb ceva, tovarășe tracto
rist. Voi vreți să mecanizați muncile 
agricole sau dăm înapoi acum la munca 
manuală?

— O să avem și mașini care o să în
sămînțeze în pătrat. Mi-a spus azi to
varășa ingineră de la regiune că se ex
perimentează multe semănători din a- 
cestea. Deocamdată faceți așa. Avem 
nevoie de producție mai mare. Este așa 
sau nu?

— Da, e adevărat.
— Ei, atunci ce faceți, puneți po

rumbul în pătrat? Dă-o dracului de 
treabă. Mă fac de rîs în stațiune, că în 
gospodăria în oare lucrează brigada 
mea nu se pune porumbul în pătrat. 
Ce zici?

— Ce să zic? Nu zic nimic. Te-am lă
sat să vedem ce zici și tu. Noi ne-am 
decis de ieri să punem porumbul așa. 
Am făcut și marcatorul. Ia vino afară 
să-l vezi.

Inserase de-a binelea. La lumina feli
narului cei doi au studiat cu atenție 
marcatorul apoi au plecat și au intrat 
amîndoi în aceeași casă. Să nu vă mire 
asta. Cei doi erau tatăl și fiul... Bă
trînul e președintele gospodăriei colec
tive din Șeinoiu, iar flăcăul șeful bri
găzii a 3-a de tractoare de la S.M.T.- 
Sărulești.

ION BĂIEȘU

Pe laurii trecutului
Stațiunea de mașini și trac

toare din Sărulești, raionul 
Brănești, a cîștigat în nume
roase campanii agricole, stea
gul de stațiune fruntașă pe 
regiune.

Anul acesta, muncitorii sta
țiunii au pornit din timp la 
repararea celor 40 de trac
toare. reușind ca la 13 mar
tie ele să fie gata de plecare 
pe cimp. Mecanicul de sector 
Stanciu Stan și tinerii tracto
rist Ciobanu Eugen, Stoian 
Dumitru, Dobre D. Petre și 
alții au lucrat cu multă dra
goste pentru ca tractoarele să 
poată ff gata de kieru cît mai 
din timp.

Deși primele tractoare au 
ieșit pe cîmp încă de la 26 
martie, pînă acum cîteva zile 
stațiunea nu a realizat din 
plan decît 2,87 la sută.

Tovarășul director al sta
țiunii, care a făcut parte din 
comisia de recepție a trac
toarelor reparate declară sa
tisfăcut la toată lumea că 
reparațiile au mers strună în 
stațiunea lui, că nici un trac
tor nu s-a defectat pînă a- 
cum în timpul lucrului. In 
timp ce el spunea acestea. în 
curtea stațiunii, la 50 m. de 
Diroul său, tractoriștii repa
rau un K.D.-eu venit înapoi

Despre
Tovarășul Ion Lepădatu, 

președintele sfatului popu
lar din Drăgănești, ne-a asi
gurat de la început:

— La noi treburile merg 
ca pe roate. Dacă doriți să- 
mi puneți întrebări, vă as
cult.

Experiența unui președinte 
dintr-o comună în care trebu
rile merg „ca pe roate" poate 
fi foarte prețioasă celorlalte 
comune din țară în campania 
agricolă de primăvară. In 
fața acestei situații nu ne mai 
rămînea decît să primim bu
curoși propunerea binevoi
toare a tovarășului președinte 
și să începem:

— V-am ruga să ne spuneți 
tovarășe președinte, care este 
suprafața de pămînt care se 
va însămînța în epoca I-a ?

Tovarășul Lepădatu s-a de
ranjat din fotoliu) său. a fă
cut cîțiva pași și deschizînd 
ușa, a strigat:

— Referentl
Referentul a intrat în ca

mera tovarășului președinte și 
pus în cunoștință de cauză 
ne-a informat :

— 217 hectare de pămînt 
arabil sînt planificate să fie 
însămînțate în epoca I-a, a- 
dică pînă la 12 aprilie.

Mulțumit de precizia răs
punsului dat de referent, to
varășul președinte ne-a zîm- 
bit binevoitor: ..Vedeți, totu-i 
ca pe roate. Nu v-am spus 
eu ?"

Am îndrăznit:
— Dec: media zilnică, ți- 

nînd seama că însătnînțărite 
au început la 5 aprilie, tre-

de 2 zile de la Ștefănești, 
unde s-a defectat. La briga
da 3-a, care lucrează în co
muna Tămădău. s-a defectat 
de asemenea un tractor după 
cîteva zile de lucru. Toate a- 
cestea dovedesc că reparațiile 
n-au mers chiar „strună", 
după cum le apreciază tova
rășul director.

La brigada 3-a munca 
se desfășoară dezorganizat. 
Tractoriștii nu folosesc în
treaga capacitate de lucru a 
tractoarelor. Pînă să afle șe
ful brigăzii care sînt loturile 
pe care să le lucreze, trac
toarele stau degeaba. Ponta- 
torii n-au venit să le măsoare 
terenurile lucrate, astfel ti
nerii nu știu dacă și-au rea
lizat sau nu planul zilnic sau 
decadal. Tractoristul Matei 
Ștefan, cultivă fără gra
pă, iar cuțitele sînt prea a- 
fundate.

La brigada 5-a, tractoristul 
Marin Hie pleacă sîmbătăa- 
casă și se reîntoarce abia luni 
spre seară, în care timp, trac
torul stă degeaba, iar tova
rășul Savu Alexandru opreș
te tractorul în capul locului 
și se învîrtește în jurul Iui 
fără rost, pierzînd din tim
pul de lucru.

„ceva aprox
buie să fie de 31 hectare. Cît 
ați însămînțat ieri?

— Trei hectare...
Viteza melcului cu care se 

mișcă comuna la însămînțări 
este „rodul" decretului a- 
fișat de președinte pe ușa sfa
tului popular, care glăsuia: 

. „Miine începe în Drăgănești 
campania agricolă de primă
vară. Toți locuitorii să iasă la 
cîmp!" Iar dedesubt semnat, 
de sigur, președintele. Vorba 
aceea : „La așa foc așa plă
cintă 1“ Am întrebat din nou :

— Spuneați că tractoarele 
au ieșit pe cîmp... Cîți ță
rani muncitori au încheiat 
contracte cu S.M.T.-Toporu, 
pentru a-și tucra ogoarele?

Și de data aceasta între
barea noastră l-a „deranjat" 
pe tovarășul președinte, care a 
alergat spre ușă și după cî
teva clipe a reapărut cu agen
tul legumicol Constantin Cio- 
cîrlan . care ne-a informat în 
locul președintelui.

Ne-am gîndit apoi că în
tr-o comună în care lucrurile 
merg „oa pe roate" ar fi bine 
să aflăm, cîte tone de îngră
șăminte s-au cărat pe cîmp.

Tovarășul Lepădatu n-a mai 
zîmbit binevoitor, s-a încrun
tat și a rămas într-o chinui
toare așteptare. Deodată a 
intrat pe ușă un cetățean. 
La vederea acestuia tovarășul 
președinte s-a înseninat.

— Fii bun și spune-le tova
rășilor de la ziar care este 
situația aproximativă cu gu
noiul care s-a cărat pe cîmp? 

iiăspunsul a venit promt,

Conducerea stațiunii nu s-a 
îngrijit ca toate brigăzile 
să lucreze în două schim
buri. Ea nu a dat atenție ur
măririi graficului orar.

De asemenea, conducerea 
stațiunii nu controlează în
deajuns brigăzile pe cîmp. 
Astfel, la gospodăria anexă 
a întreprinderii „Bela Brai- 
ner" din comuna Tămădău, o 
întreagă brigadă stă degea
ba pentrucă tehnicianul gos
podăriei nu dă voie să se în
ceapă lucrările deoarece du
pă părerea sa pămîntul e 
încă umed, deși aceasta nu 
este adevărat. Dacă conduce
rea stațiunii ar fi intervenit 
la timp, în acest caz cele 5 
tractoare n-ar sta de atîtea 
zile la capătul ogoarelor fără 
să tragă măcar o singură 
brazdă.

Stațiunea nu s-a îngrijit 
îndeajuns ca toți tractoriștii 
să aibă pe teren condiții co
respunzătoare de trai.

Conducerea stațiunii, care 
s-a culcat pe laurii victoriilor 
cîștigate în anii trecuți, tre
buie să meargă mai mult în 
rîndurile tractoriștilor și să 
se preocupe de înlăturarea 
lipsurilor care se manifestă 
la S.M.T. Sărulești.

1. M.

i m a t iv"
ca de la cineva extrem de 
competent în materie:

— 15 tone!
Curiozitatea ne-a împins 

să-1 întrebăm pe tovarășul 
Lepădatu cine este informato
rul nostru, oare știe mai bine 
de cît președintele, situația 
din comună. Răspunsul aces
tuia ne-a uluit.

— Tovarășul Rîciu Ilie 
este... colector de vinuri la 
M.A.T. (I?I)

Am, renunțat să mai insis
tăm și am trecut la alte pro
bleme.

La fiecare întrebare tova
rășul președinte se deranja, 
alerga afară și venea ou răs 
punsul, adică aducea pe alt
cineva care ne răspundea

— Cîte hectare cu grădini 
de zarzavaturi are comuna 
Drăgănești, tovarășe preșe 
dinte?

Obosit în cele din urmă de 
alergătura neprevăzută la 
care l-am supus, tovarășul 
Lepădatu a renunțat să mai 
cheme pe cineva. A apelat la 
memoria sa și satisfăcut a în
cheiat:

— E greu să le ții pe toate 
în minte. Sînt atîtea lucruri 
de făcut, mă înțelegeți: însă
mînțări. contracte cu S’.M.T. 
ul, îngrășăminte... Totuși dacă 
țineți atît de mult pot să vă 
spun: In comună avem apro
ximativ... aproximativ... înțe
legeți treburi multe...

O singură întrebare am 
dori să-ți mai punem tova
rășe Lepădatu.

— Dumneata ești președin 
te sau .. ceva aproximativ ?

M. ZONIS

Cultivarea unor suprafeje întinse 
— nu experimentalei

Metoda însămînțării porumbului, cartofului 
și floarei-soarelui în cuiburi așezate în pă
trat, are o deosebită importanță în sporirea 
productivității la hectar. Ca urmare a acestui 
lucru, cele 100 hectare, care constituie lotul 
zootehnic al sfatului popular raional Vida, vor 
fi însămînțate cu porumb, în cuiburi așezate 
în pătrat. La gospodăria agricolă colectivă : 
„Viață Nouă" din Negrești, peste 12 hectare 
vor fi însămînțate cu porumb în cuiburi așe
zate Î11 pătrat.

Numeroși țărani muncitori din comuna Bo- 
toroaga, în satele Ștefeni, Ciuan etc., vor 
însămînța după această metodă.

Sînt însă unele locuri unde metoda semă- 
nării în cuiburi așezate în pătrat este privi
tă cu totul greșit. Unii președinți de sfaturi 
populare, tehnicieni agricoli, au hotărî! ca 
deocamdată numai să „experimenteze" meto
da cultivării în cuiburi așezate în pătrat, re- 
partizînd pentru aceasta doar suprafețe redu
se de pămînt. Așa de pildă, gospodăria agri
colă de stat „Dumitru Marinescu", deși are 
toate condițiile necesare pentru a însămînța 
întreaga suprafață cultivabilă cu porumb, în 
cuiburi așezate în pătraT, va însămînța nu
mai 50 hectare. La întovărășirea agricolă 
„Filimon Sîrbu" din Mereni, raionul Vida, 
se vot însămînța de asemenea doar 4 ha. cu 
porumb în cuiburi așezate în pătrat.

Asemenea practici nefolositoare trebuiesc 
grabnic înlăturate.

Cheia succeselor
In lupta stațiunilor de mașini și tractoare 

pentru terminarea la timp și în bune condi- 
țiuni a lucrărilor agricole din această primă
vară, o verigă principală o constituie folo
sirea întregii capacități de lucru a tractoa
relor.

Așa de pildă sînt tractoriștii din G.A.S. 
„Vasile Roaită", comuna Bălăci. In această 
gospodărie, pentru folosirea întregii capaci
tăți de lucru a tractoarelor, s-au făcut două 
agregate de cîte 3 semănători pentru tractoa
rele K.D.-35.

Prin folosirea acestor cuplaje, precum și 
prin aplicarea justă a graficului orar, două 
brigăzi de tractoriști din G.A.S. „Vasile 
Roaită" au reușit ca încă din primele două 
zile ale ieșirii lor pe teren, să realizeze 21 
ha. arături de primăvară, 15 ha. grăpate, 9 
ha. însămînțate cu mazăre și 7 ha. grăpate 
semănături de toamnă.

---------- Pe scurt ---------
• in raionul Roșiori de Vede s-au reali

zat pină tn zilele trecute următoarele lu
crări ; grăpat semănături de toamnă 
115 ha., grăpat arături de toamnă 181 lia., 
arături de primăvară 15 ha, semănat 
mazăre 12,40 ha, semănat lucerna 16 ha, 
semănat porumb siloz 4 lia, semănat 
plante furajere 2 ha, semănat ovăz 52 ha. 
semănat muștar 27 ha.

• in raionul Vida continuă să se desfă
șoare schimbul de semințe intre baza de 
recepție raională -și comune. Cultivatorii 
din raion au primit pină acum, în cadrul 
schimbului, 7965 kg de semințe de floarea 
soarelui „Jdanov".

9 Convingindu-se de avantajele lucrării 
în colectiv a pămintului, un număr de 19 fa
milii din comuna Socetu și 13 familii din 
comuna Gresia raionul Roșiori de Vede 
au pus bazele unor întovărășiri agricole, 
pentru a-și munci pămintul cu mașini și 
unelte de la S.M.T.

• Pionierii din comuna Albești vor cul
tiva 250 m. p. cu roșii, 250 m p. cu ardei, | 
iar pepeni verzi șl galbeni pe o suprafață 
de IC00 m. p.

• In raionul Videle s-au realizat pînă 
nu de mult următoarele lucrări agricole : 
grăpat semănături de toamnă 43 hectare, 
grăpat arături de toamnă 148 hectare, exe
cutat arături de primăvară 109 hectare, 
însămînțat orz 20 hectaie. însămînțat ovăz 
142 hectare. însămînțat mazăre T5 hectare, 
insămințat ceapă și usturoi 61 hectare.



Darea de seamă spune una... delegații Ia conferință alta!
Delegații din toate colțurile raionului ascul

tau cu atenție darea de seamă. Fiecare-și nota 
în carnetul său ceea ce îl interesa în mod 
deosebit. Tovarășul Nedelcu, primul secretar 
al comitetului raional U.T.M. Vîrtoapele citea 
clar și tare... „Comitetul raional U.T.M. a dat 
O atenție deosebită muncii de culturalizare a 
tineretului. Mulți utemiști și tineri talentați 
au fost încadrați în echipele artistice la locul 
unde activează... Mulți tineri din raionul 
nostru au devenit pasionați cititori de cărți"... 
In continuare tovarășul Nedelcu a întărit cu 
o serie de exemple afirmațiile sale. Utemiștii 
Dumitru Popoescu din comuna Slăvești și 
Emilia Duță bibliotecară în comuna Tătăeștii 
de Jos au fost prezentați ca exemple pe raion, 
în ceea ce privește cititul cărților. Tot de la 
tovarășul Nedelcu, delegații și invitații la con
ferință au aflat că învățătoarea Dumitru Ana 
își dă foarte mult interesul pentru bunul mers 
al muncii de alfabetizare în comuna Siliștea. 
Și, darea de seamă, continuă să înfățișeze as
pecte la fel de trandafirii, din activitatea co
mitetului raional U.T.M. Vîrtoapele.

Dar la discuții, delegații și invitații la con
ferință au arătat că realitatea din organiza
țiile de bază este alta decît cea prezentată în 
darea de seamă. Utemistul Iancu Dumitru, di
rectorul S.M.T.-ului Tătărăști este unul dintre 
cei care a vorbit despre acest lucru.

— Din darea de seamă — a spus tovarășul 
Iancu Dumitru — a reeșit că tineretul din ra
ionul nostru trăiește cu adevărat o viață cul
turală bogată, că comitetul raional U.T.M. 
s-a îngriji* să-i asigure condiții. Am avut 
ocazia să merg prin cîteva comune și să mă 
conving că lucrurile nu stau tocmai așa. Că
minele culturale le-am văzut de ir.-,:?.e ori în
cuiate, bibliotecile, de asemenea. Nu ma: de
parte la noi în S M.T. avem o serie de tineri 
talentați. Nimeni nu-i baga în seamă. Acti
viștii comitetului raional U T.M nici vorbă 
să se ocupe de ei, sînt sigur că nici nu-i cu
noaște.

— Părerea mea e. a spus tovarășul Dumi
tru Stoian, activist al comitetului raional 
UTM. că darea de seamă a fost întocmită din 
birou. Spun aceasta pentru că în ea sînt cu
prinse multe inexactități. Eu nu știu pe ce 
temei putem afirma că ne am ocupat de cul

„Lasă,
In Capitala patriei noastre, multe organi

zații de bază U.T.M conduc cu pricepere uni
tățile de pionieri ce le-au fost încredințate. 
De pildă, organizațiile de bază U.T.M. de la 
Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I. V 
Stalin", de la uzinele „Mao Țze dun“, „Elec
tromagnetica". moara „Constantin David", au 
obținut zi de zi noi succese în educația comu
nistă a tinerei generații.

Dar cu toate acestea unele organizații de 
bază UTM manifestă încă o atitudine de ne
păsare față de mișcarea pionierească, consi- 
derînd munca cu pionierii ca un lucru lip
sit de însemnătate. Printre ele se numără și 
organizația de bază UTM de Ia Industria 
Bumbacului B

Cu multă vreme în urmă, organizației de bază 
U.T.M de la Industria Bumbacului B, i-a .ost 
încredințată sarcina de a conduce unitățile de 
pionieri de la școlile elementare de 7 ani nr. 33 
fete și băieți. Mai bine de un an însă tovară
șa Cornelia Agafiței. secretar al acestei orga
nizații de bază nu s-a ostenit să cunoască nici 
cele mai esențiale probleme din. munca pionie
rească.

Necunoscînd nimic teoretic în legătură cu 
pionierii, tovarășei Agafiței i-a fost greu să 
cunoască practic cum își desfășoară activita
tea cele două unități de pionieri.

De un an de zile ea nu a trecut niciodată prin 
vreuna din unitățile de pionieri pe care le 
conduce organizația de bază UTM și deși a 
fost invitată și avea obligația să participe, 
nu a participat la nici o adunare pionierească.

Atitudinea nepăsătoare a membrilor din 
comitetul U.T M. de la Industria Bumbacu
lui B. față de problemele muncii cu pionierii 
nu s-a oprit aici.

Nici pînă acum nu există în comitet un to
varăș care să se ocupe de munca cu pionie
rii, iar întreg comitetul a auzit despre munca 
pionierească ca despre ceva rupt cu totul de 
preocupările sale. Tovarășa Agafiței a avut 
și de pătimit din pricina acestei sarcini în
credințate de taion Instructorii superiori ai 
celor două unități, tovarășul Constantin lo- 
nescu și tovarășa Petcu Georgeta, și-au per
mis de multe ori să-i tulbure liniștea cu fel 
de fel de piobleme.

Una din problemele ridicate de cei doi 
instructori se referea la asigurarea detașamen
telor din școlile lor cu instructori recrutați 
din rîndurile celor mai buni utemiști din 
fabrică.

Tovarășa Agafiței, neavînd încotro, a In
dicat patru utemiști care să ducă munca de 
instructori de detașamente Aceștia au rămas 
însă numai pe hîrtie. In școală n-au fost vă- 
zuți niciodată.

In repetate rînduri tovarășul lonescu Cons
tantin s-a dus la sediul organizației de bază 
U.T.M. ca să-și cunoască instructorii cu care

Ca și pînă acum, schimbul tineretului de la 
furnalul nr 2 al uzinei Călan, regiunea Hune
doara, a rămas tot fruntaș, forfota muncii de 
aici trăindu-și nestingherită tinerețea

Povestea acestui schimb al tineretului nu 
este simplă Viața furnalului nr. 2 merită a fi 
povestită pe larg și nu numai în cele puține, 
de mai jos

Cu luni în urmă, tînărul inginer Constanti- 
nescu a avut o discuție cu cei din conducerea 
sectorului în vederea creării la furnal a unui 
schimb al tineretului. N-a găsit însă înțele 
gere atunci la conducerea sectorului furnale.

— Oricum, tovarășe Constantinescu — i s-a 
spus — nu putem încredința așa. deodată, 
acestor tineri o treabă atît de serioasă. Asta-i 
furnal, nu mașinărie cu cheiță...

Tînărul inginer însă nu s a dat bătut. Puțin 
după aceea, cei mai buni tineri furnaliști s-eu 
adunat totuși cu toții într-un singur schimb 
și au început să plămădească laolaltă fonta.

La început, alături de tineri au lucrat și 
cîțiva furnaliști bătrîni Experiența zecilor de 
ani de muncă la furnal a acestora le-a fost de 
folos tinerilor. Cu multă dragoste a ascultat 
tînărul Arghiri Constantin sfaturile celor mai 
în vîrstă. Din cîte știa el, un om nu termină 
niciodată de învățat 1

Toți vîrstnicil priveau cu drag schimbul ti
neretului. Numai maistrului Toloczi Payel, sta
tornicit într-o mîndrie de specialist vechi, îi 
stăteau ca niște cuie în coaste succesele tineri
lor furnaliști.

S-au adunat și au chibzuit ce e de cuviință 
să facă.

— Du-te tu, Crețule. și spune-i — a propus 
unul.

— Ba eu zic să așteptăm pînă Ia ședința de 
producție a spus altul.

Viața U. T, M;

turalizarea tineretului cînd în satele Bivolița, 
Gărăgău, Săceni și altele, căminele culturale 
stau închise zile de-a rîndul.

De asemenea utemrștii Ilie Oprescu din co
muna Siliștea, Zîmbreșteau Alexandrina din 
comuna Slăvești și alții au precizat că darea 
de seamă cuprinde multe neadevăruri dove
dind prin aceasta superficialitatea, lipsa de 
răspundere a biroului raional în întocmirea ei.

Conferința raională și-a orientat discuțiile 
spre sarcinile ce revin tineretului din raion în 
vederea asigurării succesului campaniei agri
cole de primăvară.

Utemistul Ilie Oprescu din comuna Siliștea 
a vorbit despre lipsa de preocupare a comi
tetului raional UTM pentru a cultiva în rîn
dul tineretului,, dragostea și interesul pentru 
însușirea științei agrotehnice „In ziare. în do
cumentele de partid, peste tot ni «e «pune să 
luptăm pentru creșterea producției agricole. Ni 
se indică importantele căi ale creșteri: pro
ducției agricole, ni se recomandă metode, pro
cedee, exemple. A devenit cunoscut cred fiecă
rui om din țara noastră că fără cunoașterea 
științei agrotehnice, fără aplicarea ei. nu pu
tem mări producția agricolă. Comitetul raional 
UTM nici n-a băgat în seamă importanța pe 
care o prezintă-pentru noi invățămintul agro
zootehnic de masă. Și la noi la Siliștea se 
vorbea încă pe la începutul iernii despre ți
nerea unui ciclu de conferințe cu caracter agro
zootehnic. Vorbă a iost și vorbă a rămas, că 
nimic nu s-a făcut".

Din discuții a reeșit că comitetul raional 
U.T.M. n-a mobilizat activ pe toți utemiștii 
și tinerii să ia parte la pregătirile pentru 
campania agricolă de .primăvară. Sînt uncie 
organizații de bază UT..M. ca cele din comu
nele Olteni. Slăvești. Orbească etc., care nici 
nu-și cunosc sarcinile ce le revin în această 
privință.

Utemista Nedea Ioana de la gospodăria a- 
grico’ă colectivă „Sctntea" din Vîrtoapele de 
Jos a arătat că comitetul raional UTM nu s-a 
ocupat în suiicientă măsură nici măcar de 
activitatea organizațiilor de bază UTM din 
centrul de raion.

— Iar dacă despre utemiștii din gospodă
ria noastră nu s-a vorbit nimic în darea de 
seamă — a spus tovarășa Nedea Ioana — 
e lesne de înțeles pentru ce. Rar, foarte rar.

data v ii t
va lucra. De fiecare dată însă, tovarășa Aga
fiței îl ruga : Lasă, data viitoare, nu te supă
ra.. uite cîte treburi am acum pe cap I In cele 
din urmă tovarășul lonescu și-a dat și el 
seama că acești instructori, care au fost de
semnați din birou, fără ca nimeni să stea de 
vorbă cu ei și să le spună ce au de făcut, nu 
vor veni niciodată în unitate. De aceea, 
ajungînd la concluzia că nu va avea în 
curînd instructori de detașamente, s-a lăsat 
păgubaș.

Organizațiile de bază UTM trebuie să spri
jine și materialicește unitățile de pionieri pe 
care le conduc

Față de această problemă tovarășa Agafiței 
are însă aceeași atitudine: „Lasă, data vii
toare 1".

A trecut mult timp de cînd Comitetul UTM 
a promis tovarășei Petcu Georgeta că se va 
confecționa în fabrică un panou cu angaja
mentul pionieresc, pentru camera pionierilor. 
La început exista și pictor și material ; după 
aceea a fost material, însă n-a mai existat 
pictor. Acum există pictor, dar nu mai există 
material. Astfel, prin „grija" comitetului 
U.T.M. camera p'onierească a rămas fără 
panou pînă în ziua de azi. Același lucru l-a 
pățit și tovarășul lonescu cu gazeta de perete 
a unității, promisă de tovarășa Agafiței.

★
Organizația de bază U.T.M. are ca o sarcină 

din cele mai importante să promoveze în rîn
durile utemiștilor pe cei mai buni pionieri 
care au împlinit vîrsta de 14 ani. Atît în 
unitatea de pionieri din școala elementară nr. 
33 fete, cît și în cea de la școala elementară 
nr. 33 băieți, stnt numeroși pionieri care me
rită cinstea de a fi primiți în rîndurile Uni
unii Tineretului Muncitor. Pînă acum cei doi 
instructori superiori au pregătit 24 pionieri, 
10 băieți și 14 fete, care s-au distins în mun
ca de învățătură și de organizație și care do
resc fierbinte să intre tn rîndul utemiști
lor.

Aceasta constituie însă o bătaie de cap prea 
mare pentru comitetul organizației de bază 
U.T.M. de la Industria Bumbacului B. Tovarășa 
Agafiței, nevrînd să aibă de rezolvat astfel 
de lucruri complicate, a dat instructorilor 10 
adeziuni, să facă ce vor ști cu ele. Și iată 
că și acum 24 de pionieri așteaptă să fie pri
miți în rîndurile organizației UTM

Lipsa de preocupare a comitetului UTM 
pentru mișcarea pionierească nu este de fel 
întâmplătoare. Ea constituie o urmare firească 
a felului defectuos ta care comitetul raional 
UTM „23 August" muncește în problema pio
nierească.

Comitetul raional UTM „23 August" nu s-a 
străduit să lege organizațiile de bază UTM 
din fabrici și uzine de activitatea pionierească.

Deși s-au instruit secretarii comitetelor ta 
legătură cu conducerea mișcării pionierești. 

TINERII FURNALIȘTI
— Eu zic să mergem și să-i spunem cu toții. 

Pînă la ședința de producție...
Maistrul i-a primit zîmbind.
— Ei, io-te na. mă țin cu mucoșii la ședin

ță...
Tovarășe maistru — i-a spus Crețu. secreta

rul organizației U.T.M. Nu-i frumos ce faci. 
Dece lași dezordine pe platformă - Nu-ți puce 
că aplicăm metoda Voroșin ? Nu-ți place că 
schimbul nostru e fruntaș ?

Cel întrebat s-a făcut roșu la față.
— Nu sînteți buni de nimic, pușlamalelor 

a început el să strige : Am să mă plîng la sec
tor. Mă învățați voi pe mine ?

Și a ieșit trîntind furios ușa.
Un nou maistru a fost numit curînd tn a- 

cest loc de muncă. Și cîte nu s-au mai în
tâmpla' de atunci ..

Cel mai important lucru este că astăzi 
schimbul tineretului de la furnalul nr. 2 a 
ajuns mîndria uzinei

★
Mulți pictori au încercat să prindă în vîrful 

penelului întreaga măreție a clipei cînd metalul 
topit se revarsă afară din furnal, ca un șarpe 
cu solzi din raze de soare. Dar nici un tablou 
nu va putea să redea clipa aceasta în toată 
bogăția ei. Frumusețea aceasta frumusețea 
culorilor și a spectacolului este numai jumă
tatea întregii bucurii a clipei. Cealaltă jumă
tate nu o poate simți decît furnalistui.

Tinerii de la furnalul tjr. 2 își numesc cu 
mîndrie furnalul lor „taur"

— A început taurul să scoată foc pe nări — 
spun ei cînd dau drumul fontei pe știe.

Iar cînd se întâmplă să se întrerupă curentul, 
sau cînd crește prea tare temperatura și furna
lul începe să vuiască să tremure, atunci sar 
cu toții să-l potolească

într-o zi, de curînd, lupta cu „taurul" a 
fost mai aprigă...

aș putea spune fără teamă că greșesc, a căl
cat prin curtea gospodăriei noastre picior 
de activist. Avem mulți utemiști fruntași în 
muncă, avem utemiști îngrijitori de porci. Sec
torul zootehnic al gospodăriei s-a dezvoltat 
mult. Numai oi avem peste 200. Anul trecut co
lectiviștii din gospodăria noastră au aplicat me
tode agrotehnice ca gunoirea ogoarelor, plivi- 
tul și prășitul culturilor, polenizarea, fapt pen
tru care am obținut recolte mari ta special la 
porumb și la grîu. Dacă comitetul raional 
UTM ar fi cunoscut gospodăria noastră pu
tea vorbi In darea de seamă despre avantajele 
pe care le ai» tinerii ta gospodăria agricolă co
lectivă. despre creșterea bunei lor stări. In 
momentul de față eu mal am peste 150 duble 
grîu și peste 30 vedre de ulei pe care le-am 
primit ia împărțirea veniturilor în gospodăria 
agricolă colectivă. Dar nu numai eu am obți
nut asemenea venituri d și toți ceilalți mem
bri ai gospodăriei noastre. Mă miră faptul că 
comitetul raional UTM u-a vorbit nimic ta 
darea de seamă despre noi. utemiștii și ti
nerii din gospodăria agricolă colectivă „Scin- 
teia". despre viața noastră. Ș: n-a vorbit pen
tru că n-a cunoscut viața noastră.

Și alți utemiști delegați și invitați la con 
lerința raională au scos la iveală lipsurile co
mitetului raional UTM privind mobilizarea ti- 
neretuha pentru a participa la pregătirile cam
paniei agricole de primăvară, pentru a-i con
vinge pe țăranii muncitor, de avantajele gos
podăriilor ag-icoie colective sau ale întovără
șirilor agricole.

Conferința a scos ta evidență și cauzele lip
surilor mari manifestate de comitetul raional 
UTM Delegații la coniennță au vorbit despre 
slabul nivel autocritic al membrilor biroului, 
despre neiuarea Ir. seamă a criticii de jos. Ei 
au vorbit despre lipsa de competență a unora 
dintre membrii comitetului precum și a acti
viștilor raionali tn problemele agriculturii.

Delegații la conferința organizației raionale 
au cerut comitetului nou ales să se ocupe cu 
mai multă grijă de antrenarea tineretului ta 
lupta pentru sporirea producției agricole și 
pentru dezvoltarea șepteluiui ta cadrul raionu
lui Vîrtoapele.

ION Bt'RCUȘ 
corespondentul „Scînteii tineretului* 

pentru regiunea București

<( oare
nu a existat controlul asupra îndeplinirii sar
cinilor ce ie reveneau acestora.

Tovarășul Cenciu Constantin, instructorul 
comitetului raional U.T.M „23 August" pe 
lîngă organizația U.T.M. de la Industria 
Bumbacului B. nu numai că nu a întrebat-o 
niciodată pe tovarășa Agafiței despre munca 
cu unitățile de pionieri, dar nici nu a știut 
măcar că unitățile de la școlile elementare 
nr. 33 fete și băieți sînt conduse de această 
organizație de bază.

Secția de școli și pionieri a comitetului ra
ional U.T.M. „23 August" în frunte cu tova
rășa Rizea, șefa secției, nu s-a preocupat de 
problema conducerii unităților de pionieri de 
către organizațiile de bază U T M Deși știa că 
unitățile de pionieri de la școlile elemen
tare nr. 33 fete și băieți au fost preluate 
de organizația de bază U.T.M. de la 
Industria Bumbacului B. într un mod formal, 
birocratic, pe baza unui proces verbal, to
varășa Rizea sau alt ,activist al secției nu 
s-a interesat de felul tn care muncește co
mitetul. UTM cu pionierii acestor unități.

Comitetul UTM de la Industria Bumbacului 
B, ca și celelalte organizații de bază care 
conduc unitățile de pionieri, trebuiesc tndru 
mate pentru a asigura o conducere vie a aces
tor unități.

Organizațiile de bază UTM au datoria să 
asigure detașamentele de pionieri cu instruc
tori destoinici Pentru aceasta, în cadrul adu
nărilor generale, utemiștii să propună ca 
instructori de pionieri pe cei mai buni dintre 
ei, tineri care iubesc munca pionierească.

Secretarul Comitetului U.T.M. și responsabi
lul cu munca pionierească din comitetul UTM 
trebuie să consulte cu instructorul superior 
planul de muncă al unității, să invite tineri 
fruntași în producție care să vorbească pio
nierilor despre munca lor, despre munca plină 
de entuziasm a tineretului din patria noas
tră.

In afară de aceasta organizațiile de bază 
UTM trebuie să sprijine unitățile de pionieri 
și din punct de vedere material; utemiștii pot 
confecționa In orele lot libere diverse materiale 
necesare școlii, pot face reparații sau îmbu
nătățiri în școală. Clubul și biblioteca fabri
cii pot deveni un minunat loc de folosire a 
timpului liber pentru pionieri, un mijloc de 
a lega pionierii de munca tinerilor din fa
brică.

Utemiștii din fabrica sau uzina care conduc 
unitățile de pionieri să meargă cît mai des 
în mijlocul copiilor să participe la activita
tea lor. să discute cu ei și să-i ajute efectiv 
la organizarea muncii lor. Aceasta va fi o 
contribuție valoroasă la dezvoltarea dragos
tei copiilor față de Uniunea Tineretului Mun
citor și a năzuinței lor de a deveni utemiști.

A. VEISS

Munca mergea din plin, cînd deodată s-a 
întrerupt curentul. Tînărul maistru Răceanu 
Anton' nu s-a pierdut însă cu firea O comandă 
scurtă și Jurnaliștii s-au împrăștiat în fugă.

Au fost închise gurile de vînt. Compriștii au 
închis la iuțeală șuberele. Pe lîngă o gură de 
vînt a izbucnit totuși o flacără Pe acolo își 
tăcuseră loc gazele Ce era de făcut ? Unuia 
i-a dat prin minte să zvîrle în gaură cu pă- 
mînt ud. clisos, care odată lipit de metalul 
fierbinte se și întărește. Așa a fost astîmpărat 
„taurul"...

Peste o oră. licoarea fierbinte și strălucitoare 
se scurgea ea întotdeauna prin știe.

Nu numai turnatul face însă uneori necazuri 
băiețiloi de la Călan.

De pildă, ma' zilele trecute, unul dintre ei — 
nu spun care —era abătut și parcă n avea 
chef de muncă. Prietenii s-au strîns roată în 
jurul lui.

— Ce ți-a mai spus Mărioara ? — înțepă 
unul.

Băiatul, stânjenit, a întors capul.
— Ce să.mi spună, nimic...
— Poate de-aia e și necăjit băiatul, că nu 

i-a spus nimic.
— Ia lăsați-mă tn pace ț
Cînd a rămas singur, îndrăgostitul a intrat 

în cabina tabloului de comandă, unde lucra 
Tătarii Nicolae.

— Știi. . i-am spus mai de multe ori..., l-am 
dat de înțeles... dar se face că nu mă aude...

— Cine, frate ?
— Mărioara Tu te pricepi... fă-mi și mie o 

poezie. Poate i-o merge la inimă.
A doua zi. amîndoi au Ijăgat în plic o hîrtie 

pe care erau scrise cu litere aproape desenate 
cîteva versuri.

„De cînd întîia oară te am văzut
Eu te am iubit atît de mult..." etc.

Ia fiecare fabrică și uzină, utemiștii și 
tinerii se străduiesc sa obțină cele mai fru
moase succese tn cinstea zilei de I Mai.

Aceasta este și dorința utemistului Aurel 
Lngureanu. care lucrează în secția paste- 
urizare. a întreprinderii de prelucrare a 
laptelui „13 Septembrie".

In fotografie utemistul Aurel Ungurea- 
nu reglează cantitatea de lapte de la sepa
rator.

Cărți noi
IN EDITURA TINERETULUI AU APARUT:

Lucrări pentru preșcolari

M. EMINESCU; Somnoroase păsărele 
(cu ilustrații de Ligla Macovei) 
12 pag. - 3.20 Iei

V. ANIȚESCU: La cules de floare
19 pag. — 2.50 lei.

S. MARȘAC: Incendiul
16 pag - 2.80 lei.

Lucrări pentru școlarii mici

G. COȘBUC; Povestea gîștelor 
16 pag — 0,30 lei.

G. TOPIRCEANU: Rapsodii de toamnă
31 pag. — 5.80 lei.

M BRESI.AȘU: Fabule
31 pag. — 0,35 lei.

D. GOGA: Povestea purcelului
16 pag. — 0,20 lei.

D. GOGA: Povestea lupului
15 pag. — 0,20 lei.

E. CEARUȘIN: Mari și mici
24 pag. — 4,50 lei.

* * * Mănușa
16 pag. — 3 Iei.

Lucrări pentru pionieri și școlari

V. EFTIMÎU: Prichindel
128 pag. - 9,80 lei. *

M. BANUȘ: București, oraș iubit 
60 pag — 12 lei.

M. LERMONTOV: Poezii
23 pag — 1 leu.

S. MARȘAC: Poezii pentru copii 
241 pag. — 10 lei.

S. BABAEVSCHI: Fericirea lui Mitia
34 pag. — 0,65 lei.

S. AINI: Școala
64 pag. — 1,20 lei.

N. DUBOV: La capătul pămîntulul
295 pag. — 5,30 lei.

A. MALININA: Marina și drumul vieții ei 
191 pag. — 3,80 lei.

S. MUCANOV: Școala vieții
87 pag — 1,70 lei.

Z. ALEXANDROVA: Prietenii
35 pag. — 1 leu.

S. SCIPACIOV : Căsuța din Sușenscoe
15 pag. — 0,90 lei.

A. CONONOV: Pomul de iarnă de la Socolnichi
12 pag. — 1,50 lei.

I. TUWIN: Versuri pentru mari și mici
60 pag. — 2,40 lei.

I. TAIȚ: Prietenii păcii
54 pag. — 0,90 lei.

* * * Povestiri bulgare
134 pag. — 2,45 lei.

Lucrări de popularizare a științei și tehnicii

Ing. D. MANOLESCU: Construiți-vă aparate 
optice (Colecția „Știința învinge") 
106 pag. — 1,40 lei.

I. LUCININOV: Tînărul navomodelist
115 pag. — 9 lei.

F. COPILOV: Povestiri despre chirurgi
187 pag. — 4 lei.

Acum, încă se mai așteaptă rezultatul.
Ei, ce să-i faci, mai au și îurnaliștii neca

zurile lor...
★

Dacă în oricare din după amiezi ai să vezi 
un tânăr împlinit la față, amesteeîndu-se prin
tre furnaliști, întreabă-1 dacă nu e Crețu Du
mitru. elev la școala de maiștri. Pînă acum 
patru luni lucrase și el aici, ca ajutor cazanist, 
cu inima strînsă de grijă pentru oaz.anele 
mari ca niște cupole care se înșiră lîngă fur
nal. I-a fost greu la început să se despartă 
de compresoarele lui. de prietenii lui din 
schimb, să nu mai simtă în obraji dogoarea 
puternică a valurilor de fontă de pe șticuri. De 
aceea, de cînd a început școala, pîndește în 
fiecare zi clipele libere și cu răsuflarea între
tăiată aleargă pe platforma furnalului.

Frămîntînd în minte cele învățate la cursuri, 
în fiecare zi, tînărul nostru a zmuls de la 
furnal cîte o taină. Și el, ca pe o mare bucu
rie ce nu se lasă ferecată în suflet, pe fiecare 
dintre aceste „taine" le-a explicat și tinerilor, 
vechilor și viitorilor lui tovarăși de muncă.

De aceea..
— Cînd termini școala, Crețule ?
— Peste o lună...
— Așa de târziu ?
Discuția aceasta are loc pe platformă mereu 

mai des.
Fonta și-a făcut grăbită loc spre forme. 

Pentru fiecare furnalist dunga aceasta de 
soare nu se termină Ia capătul șticului. în tur
mele înșirate la rînd. Ea se prelungește scîn- 
teind în noapte, pînă hăt departe, acolo uride 
pe porți larg deschise ies din uzine mașini 
grele unelte, tractoare.

MIHAIL CARANFIL
corespondent al „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Hunedoara

La aniversarea Iui Gala Galaction
Așa dar veneratul 

meu maestru și prieten 
Gala Galaction împli- 

| nește 75 ani de viață și 
I 58 ani de activitate literară.

Gîndindu-mă la Scrisorile către Simforoza 
tipărite în revista Linia Dreaptă ce apărea în 

' anii cînd elev în primele clase gimnaziale ci-
■ team, fără a înțelege prea mult, asemenea 11- 
Ș teratură prea înaintată pentru un școlar care 
| încă bătea mingea pe maidanul târgului copi- 
I lirici ; gîndindu-mă la articolele sfătoase dar

arzătoare din Facla lui N. D. Cocea unde a- 
veam să debutez și eu prin 1912, student în 
primul an al Universității ieșene; gîndindu-mă

■ la emoția cu care vorbeam atunci pe nerăsu
flate de«pre nuvelele și povestirile „Gloria 
Constantini" sau „Viteazul Jop" publicate in 
Viața Socială a aceluiași veșnic tânăr N. D.

[ Cocea prin 1910, înainte de a-și statornici o 
I colaborare mult mai îndelungă și mai fe- 
c- - !a Viața Romanească; gîndindu-mă ia 
toate împreună, socot că numai noi, puținii 
su?-av -tor; ai epocii literare, gazetărești 
M polemice de atunci păstrăm în cuget și în 

• inim: imaginea justă a personalității sale 
scriitoricești Căci numai pentru noi se re
liefa atît de pronunțată zi de zi. în tumultul 

| evenimentelor și în agitarea spasmodică a
■ celebrităților atît de efemere, figura rară, cal- 
I nă. dominantă, a acestui scriitor care nu se 
I'înrudea cu nimeni sl nu imita pe nimeni. Nu- 
I mai noi m asistat la procesul treptat de for- 
I mafie al creatorului, care se înfățișează as- 
1 tizi ultimelor generații cu opera definitiv mo

delată. așa cum apare șt cu trăsăturile fizice 
de o neuitată noblețe, cu fruntea boltită, cu 
mersul încovoiat vulturește. cu ochii dogo
ritori. adine adumbriți sub arcada sprince- 
neior. cu veaerabila-i barbă de borangic.

Așa II cunoașteți. Așa 11 știți. Așa l-ați po
menit.

Totuși, noi, chiar cei cu o decenie și ceva 
mai tineri, l-am cunoscut cu sprîncenele ne
gre. cu profilul mai puțin fixat în forma de
finitivă de — acum — și cu opera în curs de 
creație. Noi, cei care așteptam de fiecare dată 
cu nerăbdare, ca un mare eveniment apari
ția unui volum de Gala Galaction, am fost 
și am rămas deci mai In măsură să ne dăm 
seama de la om la om, despre locul tot mai 
iarg și mai inalt pe care și-l statornicea In

Cezar Petrescu

In sprijinul parficipanjilor la concurs

Cum verific datele dintr-o corespondență
Luptătoare consecventa pentru adevăr, 

„Scînteia tineretului" — ca de altfel întreaga 
noastră presă — este tot mai mult iubită de 
tinerii săi cititori tocmai pentru ca populari
zează realitatea vieții noastre noi, pentru că 
respectă adevărul.

Datoria noastră, a corespondenților volun
tari care informăm ziarul despre realizările 
înfăptuite in locul unde muncim este de a 
sprijini ziarul in lupta sa, trimițind corespon
dențe cît mai reale, cu date cît mai exacte. O 
corespondență cu date nereale trimisă zia
rului și publicată apo', știrbește — mai întîi 
prestigiul ziarului și apoi al coresponden
tului — în fața ti-nerilor din locul de unde 
este scrisă corespondența, lată de ce una din 
sarcinile noastre principale este și aceea de 
a cerceta cit mai minuțios faptele despre care 
scriem io corespondență, de a verifica cît 
mai temeinic fiecare dată In coresponden
țele pe care le-am trimis „Scînteii tineretu
lui" am căutat să respect întotdeauna acest 
principiu : să cercetez faptele, să verific a- 
tent datele, să respect pe deplin adevărul.

Iată, de pildă, cum am verificat datele 
cuprinse în corespondența „Utemiștii — agi
tatori entuziaști" pe care am trimis-o zia
rului și care apoi a fost publicată.

Am aflat că agitatorii utemiști din co
muna Gînjani desfășoară o muncă intensă 
de agitație politică în rîndul țăranilor mun
citori din comună. — Mi s-a spus de aseme
nea că cei mai activi sînt utemiștii Marin 
Roșu, Marin Duță, Marin Pîslan și alții. Din 
discuțiile avute cu ei am aflat că citind cu 
regularitate presa — Scînteia, Scînteia tine
retului — cît și numeroase cărți și broșuri 
de la bibliotecă, au putut să-și desfășoare cu 
ușurință munca în rîndul țăranilor muncitori, 
deoarece totdeauna ei — fiind bine pregă
tiți — puteau să lămurească orice problemă 
ce-i frămîntă pe țăranii muncitori.

Am discutat și cu alți tineri despre munca 
agitatorilor utem ști. Mi-au vorbit cu cuvinte 
de laudă despre ei-"Deci, după cele aflate, 
utemiștii Marin Roșu, Marin Duță și ceilalți 
desfășurau o muncă rodnică, despre care 
puteam să scriu ziarului.

Trebuia însă să mă interesez mai bine: 
totdeauna muncesc ei așa sau numai în peri
oada aceea ? Sînt ei utemiști harnici ? Mun
cesc bine? Pot fi popularizați în ziar ca 
exemplu pentru ceilalți utemiști și tineri ? 
Iată întrebări pe care a trebuit neapărat să 
le lămuresc. M-am dus deci la secretarul 
organizației de bază U.T.M. din comună,

Succesele colectiviștilor din Luna de Jos
CLUJ. — (De la corespondentul nosțnu, 

Ion Deleanu).
Colectiviștii din Luna de Jos. raionul Gher

la. desfășoară neîncetat bătălia pentru termi
narea în bune condițiuni a muncilor agricole 
de primăvară. Ei sînt ajutați în această luptă 
de către tinerii tractoriști de la S.M.T. Bonți- 
da, care deservesc gospodăria.

Tractoriștii de la această stațiune, cu aju
torul colectiviștilor se străduiesc să facă lu
crări de bună calitate și la vremea potrivită. 
Datorită muncii plină de însuflețire depusă 
atît de tractoriști cît și de colectiviști, pînă la 
data de 11 aprilie planul de însămînțări a 
fost realizat în proporție de 85 la sută.

Sute de hectare au fost însămînțate cu grîu 
de primăvară, floarea soarelui, orz, ovăz. 
Colectiviștii din Luna de Jos se pregătesc

Muncitorii de la întreprinderea industrială de mezeluri și conserve din Sibiu luptă 
sa dea oamenilor muncii conserve mai multe și de o calitate tot mai bună. 

In fotografie : un aspect din secția de umplut conserve a întreprinderii.

literatura romînă. Dih 
pă cum tot așa, de la 
om la om, prin compa
rație și prin contrast 

cu alți confrați ne-am dat seama de însuși
rile nestemate ale omului, care urca treptele 
și deschidea ușile redacțiilor, își jertfea cea
suri de așteptare și de discuție pentru a 
apăra o dreptate, a deschide calea unui în
cepător necunoscut și timid, a ne apăra de 
o necugetată eroare.

Fiu al satelor, născut în comuna Didești, 
județul Teleorman, s-a dovedit încă de la în
ceput precumpănindu-și într-o balanță egală 
achizițiile cărturărești și moștenirile satului 
natal, folosind în toată arta-i literară cu o 
măestrie și subtilă dozare, cele două mate
riale atît de deosebite în urzeala povestirilor, 
nuvelelor și romanelor sale: imensul mate
rial al culturii clasice agonisit în anii de stu
diu și nesecătuitul tezaur al culturii populare 
din care și-a nutrit subconștient imaginația 
și vocabularul de la naștere. Astfel, spre deo
sebire de majoritatea scriitorilor de obîrșie 
rurală, care au pus accentul cu predilecție pe 
moștenirile culturii de-acasă, în subiect, în 
lexic, în timbrul operii. Gala Galaction în 
subiect, în lexic, în timbrul operii a știut să 
contopească darurile cărturarului, cu darurile 
povestitorului rustic, așa cum își găsește un 
apropiat doar în Calistrat Hogaș, deși sursele 
de inspirație, viziunea și opera lui Hogaș a- 
parțin oarecum altui gen.

Preocupat în permanență de problema și 
•de lupta socială, a fost încă dinainte de 1918 
alături de combatanții democrației autentice 
și ai păcii. După 1918, această atitudine s-a 
precizat și a iurîurit orientarea multor scrii
tori tineri, ca și a multor, a multor oameni 
simpli, care iară a avea aspirații cărturărești 
sau scriitoricești își căutau o stea călăuzi
toare în viață.

Cunoscîndu-i cugetul, inima, neistovita por
nire de a ajuta prin toate mijloacele pe aproa
pele său — adică poporul de obîrșie, urgisit 
veacuri întregi — știu că această sărbătorire 
j-i va îmbla spre jilțul confortabil al odihnei 

la care și-a cîștigat dreptul. In ciuda anilor, a 
celor trei sferturi de veac. Gata Galaction este 
printre noi, și poate înălța și acum mîna să 
despice viitorul de trecut, lumina de bezne, 
dreptatea de duhurile vrăjmașe la pîndă.

la tovarășul IPe Bărăscu Am discutat cu el 
despre toate datele culese și apoi l-am între
bat despre munca utemiști.'or sus amintiți. 
Am aflat lucruri frumoase despre ei. Tova
rășul Bărăscu mi-a spus că ei sînt utemiști 
activi, că și-au lămurit părinții să-și predea 
printre primii cotele cuvenite către stat. 
Deci puteam să scriu ziarului despre bogata 
lor activ tate.

Faptul că am vorbit cu secretarul organi
zației de bază U.T.M. nu m-a mulțumit 
insă. Pentru ca să fiu și mai sigur de datele 
pe care le-am cules, de faptul că intr-adevăr 
utemiștii despre care vroiam să ser u și în
treaga organizație de bază U-T.M- din co
mună poate fi popularizată, am stat de vorbă 
și cu tovarășul Gheorghe Rantea, secretarul 
organizației de bază P.M.R. din comună. 
Mi-a vorbit și dinsul cu cuvinte frumoase 
despre munca utem știlor ca și a întregii or
ganizații de bază U T.M care constituie 
un sprijin însemnat pentru organizația de 
partid în rezolvarea problemelor ce frămîntă 
pe țăranii muncitori din comună.

Am redactat așa d-ar corespondența și am 
trimis-o ziarului. A fost aipoi publicată.

Așa am procedat atunci. Au fost însă ca
zuri cînd m-am mulțumit cu o cercetare for
mală a faptelor și a datelor și cînd m-am 
întrebat apoi dacă oamenii despre care scriu 
merită sau nu să fie popularizați, rni-am 
dat seama că nu puteam trimite corespon
dența, deoarece nu eram sigur pe fapte.

Cu tâmpul însă am învățat că pentru a tri
mite ziarului corespondențe bune de publicat, 
trebuie să cercetez amănunțit faptele și datele, 
să le verific cu atenție. Și așa procedez a- 
cum. Stau de vorbă cu utemiști, cu membrii 
comitetului organizației de bază U.T.M., cu 
secretarii organizațiilor de bază P.M.R. etc. 
Dacă scriu dintr-o fabrică, discut cu tehnici
enii, cu șefii de secții și chiar cu directorii în
treprinderilor. Dacă datele sînt bune, toți le 
vor confirma și nu d© puține ori ei îți vor 
mai povesti și alt© lucruri, care te vor ajuta 
să-ți îmbogățești corespondența.

A verifica cu atenție faptele și datele, a 
populariza pe cei care merită pe drept acea
sta, înseamnă a întări prestigiul ziarului în 
rîndul tinerilor săi cititori, a întări încrede
rea lor în ziar. Și noi, corespondenții volun
tari sîntem datori să luptăm pentru aceasta.

JEAN A. PIC1U
activist

al comitetului raional U.T.M.-Giurgiu, 
regiunea București

acum intens pentru însămînțatul porumbului» 
Din întreaga suprafață planificată pentru în- 
sămînțat, 80 hectare vor fi însămînțate în 
cuiburi așezate în pătrat.

In acest an colectiviștii din Luna de Jos au 
mărit suprafața planificată să fie însămînțată 
cu cartofi. Dacă anul trecut au însămînțat 
doar 7 hectare, anul acesta ei au planificat să 
însămînțeze 14 hectare. Pentru a obține o re
coltă sporită. însămînțatul cartofilor se va 
face de asemenea în cuiburi așezate în pătrat.

In întâmpinarea zilei de 1 Mai, în gospodă
ria colectivă din Luna de Jos se muncește cu 
mai mult avînt, cu mai multă însuflețire. Co
lectiviștii se străduiesc ca, în cinstea acestei 
mărețe zile, să obțină izbînzi și mai frumoase 
în bătălia însămînțărilor.



In sprijinul acțiunii de valorificare 
a noi pămînturi

Impufernicifi ai C.C. al P.C.U.S. trimiși în sovhozurile create 
în regiunile cu pămînturi virgine și înjelenite

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS trans
mite:

In scopul asigurării, organizării și construi
rii noilor sovhozuri cerealiere pe pămînturile 
virgine și înțelenite din Kazahsban, Siberia 
apuseană, Ural și regiunea Volgăi, în terme
nele fixate de guvern, precum și în scopul 
acordării unui ajutor practic în această mun
că organelor locale de partid și sovietice. Co
mitetul Central al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice a ales și a trimis împuterni
ciți ai C.C. al P.C.U.S. pentru fiecare 4—5 
sovhozuri cerealiere de curînd înființate în 
regiunile tn care se desfășoară acțiunea de 
valorificare de noi pămînturi.

înainte de a se deplasa pe teren, împuter- 
niciții C.C. al P.C.U.S. au cunoscut îndea
proape experiența în muncă a unui șir de col
hozuri și sovhozuri fruntașe din regiunea Mos
cova. Ei au fost inițiați în munca colhozului 
„Molotov", raionul Ramensk, de către N. I. 
Puzancikov, președintele colhozului, deputat 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S.; în munca 
sovhozului „Gorkt-II" de către S. G Semenov, 
directorul sovhozului și Erou al Muncii So
cialiste; în munca sovhozului ,,Lesnîe Polianî" 
de către F. I. Trizna, directorul sovhozului 
și Erou al Muncii Socialiste; în munca sov
hozului „M. Gorki" de N. A. Filatov, agronom 
șef al sovhozului.

In pavilionul mecanizării din cadrul Expo

ziției agricole unionale, împuterniciților C.C. 
al P.C.U.S. li s-au arătat noile mijloace teh
nice agricole: tractoare, mașini pentru lucra
rea pămîntului, pentru însămînțat și strînsul 
recoltei, care sînt trimise în regiunile în 
care a pornit munca de valorificare a pămîn- 
turilor virgine și înțelenite La Expoziția unio, 
•nală de construcții li s-a dat prilejul să cu
noască îndeaproape diferitele materiale locale 
de construcție, folooite pentru construirea de 
clădiri destinate producției și pentru construi
rea de locuințe în S M.T.-uri, colhozuri și 
sovhozuri.

Imputerniciții C.C. al P.C.U.S. au ascultat 
referatul lui T. A. Iurkin, ministrul sovhozu
rilor al R.S.F.S.R., despre principiile funda
mentale ale organizării de noi sovhozuri cerea
liere, conferința academicianului T. D. Lisen
ko, președintele Academiei Unionale de 
Științe Agricole „V. I. Lenin", despre agro
tehnica obținerii de recolte bogate de grîu de 
primăvară pe pămînturile virgine și înțele
nite din regiunile din Siberia și Kazahstan.

împuterniciților C.C. al P.C.U.S. li s-au pus 
la dispoziție mici biblioteci cu cea mei nouă 
literatură agricolă, broșuri și cărți despre 
experiența înaintată a colhozurilor, sovhozu
rilor și S.M.T.-urilor și îndreptare de primă 
necesitate privind problemele agriculturii.

Fiecărui împuternicit al C.C. al P.C.U.S. 1 s-a 
pus la dispoziție un autoturism „G.A.Z.-69".

Inmînarea Premiului International Stalin 
„Pentru întărirea păcii între popoare" d-nei Andrea Andreen

MOSCOVA 15 (Agerpres). —• TASS trans
mite:

La 15 aprilie, în sala Sverdlov a Cremlinu- 
lui a avut loc înmînarea Premiului Internațio
nal Stalin „Pentru întărirea păcii între po
poare", doamnei Andrea Andreen, una din 
cele mai active luptătoare împotriva primej
diei războiului, eminentă militantă pe tărîm 
social din Suedia.

La solemnitatea înmînării premiului au 
fost de față numeroși reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești din Moscova, fruntași ai 
întreprinderilor industriale, oameni de știință, 
lucrători pe tărîmul medicinei, scriitori, oa
meni ai artei.

Președintele Comitetului pentru Premiile 
Internaționale Stalin „Pentru întărirea păcii 
între popoare", acad. Dimitri Skobelțîn a fe
licitat-o pe doamna Andrea Andreen cu pri
lejul primirii înaltei distincții.

El a salutat-o pe doamna Andrea Andreen 
oa pe una din cele mai active luptătoare pen
tru cauza păcii și l-a înmînat diploma și 
medalia de aur de Laureată a Premiului In
ternațional Stalin.

După aceea a luat cuvîntul președintele Co-

..-r»

mitetulul sovietic pentru apărarea păcii, Ni
kolai Tihonov. Andrea Andreen, Laureată a 
Premiului Stalin a fost salutată călduros de: 
prof. Margarita Zaharova din partea repre
zentanților medicinei sovietice, Nina Po
pova, președinta Comitetului antifascist al 
femeilor sovietice, Maria Levcenco, lucră
toare la fabrica de încălțăminte „Burevestnic" 
din V, scova, laureată a Premiului Stalin, 
precum și de d-na Eva Palmer, membră în 
Comitetul suedez pentru apărarea păcii. Apoi 
s-a dat citire salutului primit de la New 
York din partea lui Howard Fast.

In cuvîntarea se de răspuns, d-na Andrea 
Andreen a mulțumit din toată inima pentru 
onoarea ce I s-a acordat. Subliniind însem
nătatea uriașă a mișcării partizanilor păcii 
pentru menținerea păcii în lumea întreagă 
și a prieteniei între popoare, Andrea Andreen 
și-a exprimat convingerea că va sosi timpul 
cînd războiul va deveni o imposibilitate .

„Aceasta va fi o nouă epocă In Istoria ome
nirii. Aceasta este speranța noastră, a de
clarat d-na Andreen. Să continuăm deci lupta 
pentru pace".

îndeplinirea planului cincinal al R. Cehoslovace
PRAGĂ 15 (Agerpres). — CETERA trans

mite :
La 14 aprilie. Direcția Statisticii de Stat a 

R. Cehoslovace a dat publicității comunicatul 
oficial 'cu privire la rezultatele îndeplinirii 
planului cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a Republicii Cehoslovace pe anii 
1949-1953.

In comunicat se spune că în decursul cin
cinalului. producția industrială a crescut de 
peste două ori. Cota-parte a Industriei în 
venitul național a crescut de la 56% în 1948 
la 70% în 1953.

In anit cincinalului, producția a crescut în 
toate sectoarele economiei naționale. In u- 
nele ramuri însă, sarcinile trasate de plan 
n au fost îndeplinite.

Dezvoltarea industriei combustibilului și a 
industriei energetice, precum și a extracției 
de minereu nu satisfac nevoile crescînde ale 
industriei și ale întregii economii. Agricul
tura nu ține pasul cu dezvoltarea Industriei.

In anul 1953, consumul public a fost cu 
20% mai mare decît în anul 1948. Cota-parte 
a sectorului socialist în economia națională 
(cu excepția agriculturii) a crescut de la 61% 
în 1948 la 92% în 1953.

Dintr-o regiune agricolă înapoiată. Slovacia 
s-a transformat într-o regiune industrială.

Agricultura Cehoslovaciei a continuat să 
se dezvolte. Pînă la 31 decembrie 1953, coo
perativele agricole unice au grupat 262.000 
de gospodării țărănești, cota parte a acestor

gospodării reprezentînd 32% din pămîntul 
cultivat.

In cursul cincinalului, agricultura a fost 
înzestrată cu 14.363 tractoare noi, 1.175 de 
combine, 13.577 de mașini de recoltat și 1.050 
de autocamioane. Volumul muncilor efectuate 
de S.M.T.-uri a crescut în decursul cincm.a’.j- 
lui aproximativ de nouă ori. Pianul trans
porturilor de mărfuri pe căile ferate a fost 
depășit cu 5%. al transportului de pasager: 
cu 19%.

S-a terminat instalarea de centrale telefo
nice In toate satele cehoslovace. In 1953 a 
fost construit primul centru de televiziune.

Comunicatul vorbește în continuare despre 
creșterea bunăstării materiale și a n -.ei- - 
cultural al populației. In țară, șomajul a los' 
de mult lichidat. Salariul mediu al munci 
torilor din toate ramurile economiei națkw ale 
a crescut în decursul cincinalului cu 34%. iar 
tn industrie — cu 56%. Numărul muncito
rilor a crescut cu o treime.

In comparație cu primul an al cincinalului, 
tn 1953 populația a cumpăra* cu 33% ma: 
multă pîine, cu 53% mai multă came, cu 
144% la sută mai multe grâs:— . cu 291 % mai 
mult orez, cu 53% mai multă cafea, cu 216% 
mai mult ceai. A crescut considerabil vînza 
rea de mărfuri industriale către populație.

In 1953, venitul național a fost cu două 
treimi mai mare decît în 1948.

Succesele obținute în cadrul primului dn 
cinai deschid în fața oamenilor muncii ceho
slovaci largi perspective pentru dezvoltarea 
continuă a economiei naționale și a ridică.-; 
nivelului de trai ai poporului.

In ajunul conferinței de la Genevâ

Opoziție puternică față de planul S.U.A, 
de extindere a războiului din Indochina

PARIS 15 (Agerpres). —
Intenția Statelor Unite ca sub pretextul 

mincinos al unei pretinse „intervenții chine
ze" în Indochina, să-și atragă aliiații și sa
teliții înlr-o intervenție în războiul din In
dochina întîmpină o rezistență serioasă din 
partea țărilor interesate.

In urma vizitei pe oaie Dulles a făcut-o 
la Londra și Paris pentru a obține adeziu
nea Angliei și Franței la planul american, a 
reeșit ca englezii dau dovadă de „prudență" 
față de propunerile americane și că nu do
resc să întreprindă acțiuni înainte de confe
rința de la Geneva pentru a nu anihila orice 
șanse de succes. Francezii au arătat de ase
menea că doresc „să acționeze liber" la con
ferința de la Geneva.

O stare de spirit asemănătoare manifestă și 
alte țări. Astfel, ministrul de afaceri exter
ne al Canadei, Pearson, a declarat că țara 
sa nu are acum nici un fel de obligații în 
Extremul Orient.

Richard Casey, ministrul de externe al Aus
traliei, care se află în prezent în Indochina, 
a spus că guvernul său nu a luat nici o ho- 
tărîre definitivă cu privire la apelul State-

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

lor Unite și și-a exprimat totodată îngrijo
rarea față de situația din Indochina „întru- 
cît acolo luptele continuă".

In cercurile politice indoneziene se decla
ră că atitudinea Indoneziei față de această 
problemă „va depinde de rezultatele confe
rinței de la Geneva". Totodată se declpră 
că „dacă situația se va înrăutăți în Indochi
na, Indonezia va păstra o neutralitate stric
tă".

In Japonia, după cum a declarat ministrul 
de externe japonez, Okazaki, „nici o trimite
re de trupe pe un cîmp de luptă străin nu 
va putea fi impusă de către vreo putere 
străină".

Intr-un comentar cu privire la declarația 
secretarului de stat Dulles, după care „li
bertatea Asiei de sud-est echivalează cu... 
inadmisibilitatea oricărui regim comunist", 
ziarul indian „Amrita Bazar Patrika" scrie : 
„Pentru popoarele din Asia, libertatea are 
cu totul altă semnificație. De ce trebuie un 
popor să renunțe la dreptul de a-și alege gu
vernul pe care-l dorește numai pentru moti
vul că guvernului altei țări nu-i place o anu
mită ideologie?.

„New-York Times" despre împotrivirea întîmpmatâ 
de Dulles la Londra și Paris

NEW YORK 15 (Agerpres). —
După cum reiese din relatările presei, comu

nicatul cu privire la tratativele dintre Dulles 
și Eden, pe care unele ziare îl prezintă drept 
o expresie ,, a unității de scopuri" între S.U A. 
și Anglia, dovedește în realitate că divergen
țele dintre aceste țări în problemele Extremului 
Orient nu au fost cîtuși de puțin înlăturate. 
Corespondentul din Londra al ziarului „New 
York Times". Middleton, relatează despre „di
vergențele considerabile" între interpretarea 
engleză și cea americană a comunicatului co
mun al lui Dulles și Eden. EI scrie că delega
ția S.U.A. abia părăsise Anglia pentru a ple
ca spre Paris, cînd din Londra au și sosit știri 
cu privire la „divergențele considerabile între 
cei doi aliați în privința interpretării comuni
catului". „Delegația S.U.A., continuă cores
pondentul, consideră acordul drept un „pas 
concret înainte" tn acțiunea de creare a unei 
alianțe militare în Asia de sud-est. Middleton 
arată că această „interpretare americană ofi

cială" a comunicatului este greu de împăcat" 
cu părerea Angliei, exprimată în Camera Co
munelor de Eden, care a arătat că acordul rea
lizat nu reprezintă „un angajament precis 
de a întreprinde anumite acțiuni în anumite 
condiții".

Potrivit interpretării engleze, scrie Middle
ton. S.U.A. și Anglia „trebuie să lămurească 
reacția celorlalte state interesate înainte de 
a hotărî ce măsuri trebuie întreprinse pe vii
tor". Referindu-se la tratativele lui Dulles la 
Paris. Middleton scrie că. „încercînd să obți. 
nă acceptarea planului americano-englez. Du- 
l es se lovește de o dificultate vădită : îrnpo- 
triv rea unor grupuri influente din sînul gu
vernului francez față de o intervenție interna
țională în Indochina".

McCormick comentatoarea aceluiași ziar, a- 
rată că la Londra și Paris, Dulles a constatat 
„o opoziție puternică față de politica sa de 
a—e-,-țări înainte de începerea tratativelor de 
la Geneva".

Planurile lisînmaniste de sabotare a Conferinței 
de la Geneva

PEKIN 15 (Agerpres). — China Nouă trans 
mite:

In timp ce Washingtonul ațîță isteria de răz
boi în ajunul conferinței de la Geneva, clica li- 
sînmanistă. încurajată de americani, se opu
ne din ce în ce mai zgomotos rezolvării paș
nice a problemei coreene și caută să submine
ze conferința de la Geneva.

Potrivit unei știri a agenției Reuter din 11 
aprilie. Li Sin Man poate „întreprtnde a: te
acțiuni drastice care ar arunca ța-s din nou 
în război".

Luptele de la

In aceiași timp. Li Sîn Man. împins de Sta
tele Unite, se pregătește să saboteze tratativele ■ 
privitoare la rezolvarea pașnică a problemei j 
coreene la Geneva susținîndu-și planul absurd ’ 
de „unificare" a Coreei. Aceeași telegrama a 
agenției Reuter dezvăluie că Li Sîn Man va ' 
cere tinerea unor ..alegeri* în Coreea de nord. 
<f.?4 naodeljl cunoscutelor „alegeri* efectuate 
în Coreea de sud. în scopul înrobirii întregului 
popor coreean. In afară de aceasta, el dorește 
-er-agerea detașamentelor de voluntari chinezi 
car na ș i trupelor americane.

O

Dien Bien Phu
HANOI 15 (Agerpres). — la aiUmeie afle 

luptele pentra ca-eri»ea fortărețe îi-teze 
Dien B:en Phu d • Xtecuamal de -nrd-zes: au 
continuat cu Inrerșanare. Pocr.iX rela*ăril-< 
□orespundenț:lor mlitari și age-; ar de presă 
occidentale, bătăha de la Den B-en Phu „a 
intrat tn a trna tază a desfățurărn e*.

Deosebita atenție pe care o acordă cerezr e 
guvernante franceze ș» americane topefor de 

i la Dien Bien Phu se explică pr-.u împartă ița 
strategică pe care o prezintă această )rv-ă 
reațâ situată la 3» km. ves.’ de ca? tal a VaS- 
namului. Hanoi și la 100 km es’ de Lai Ceas, 
capitala regm-m That, in a;-:;rn frorrt- 
cier chi-aeze lunan

In urma ceior două ofenrive împotriva **- 
tăreței Dien Sen Pba. forțele populare de*,x 
acum controlul as,ora a patra îcă *. •=) «i-

raate U est de rM Mxzi^kxs și a tmeî pi**,: 
a ce4s de a c±acea it4î*. an.

la znaăa pce-a-eio» . —'-ge** pe cete tre- 
peie lr>ac»<» le Ia D en Bien
Pta. coauutataul sapraaa al forțelor colonia- I 
-sre f-a-vetv dm I--dnc~ na. generalul Na- | 

rarre. coat.—că să trimită pe acest front noi

Dar aid întăririle în oameni și armament 
isr-xan au put salva trupele franceze de la 
îifrf.nscere. Ziarul _Le Monde* manifesta pu
ți oc ~ sm față de eficacitatea participării 
irșaneka americane la Dien Bien Phu. —„Din 
Statele Urate au iusi cerute de urgență avi
oane — sere ziarul — fără speranța Insă că 
;nterven‘. a lor ar fi suficientă pentru a setrm- I 
ba sitaapa existenta In jurul fortăreții ase- 1 
cute*.

Divergentele din sinul guvernului francez
PARIS 15 (Agerpres). — Agențale de pcesă 

occidertale relatează că ta arma sesanării 
convenției cu privire la relațiile dtnt.-e Marea 
Britanie și comunitatea defensivă europeană", 
in sinul guvernului francez coatuuă să dom
nească neliniște și agitație.

Agențiile de presă relatează că In timp ce 
manevra miniștrilor M R P„ care a a încercat 
să grăbească fixarea dezbaterilor tn problema 
ratificării tratatului „armatei europene**, a 
eșuat In mod lamentabil, o serie de miniștri

radicali. In frurre cu Edgar Fa-re și Marii- 
ci-d Dep_a’. v-au pronunțat la rîndul tor. ca 
și i--.--- iști, 'mpotriva fixării „pre
mature** a dezbaterilor

După cum reiatează agenția Reuter, „con 
venția** tabelată Intre Anglia și statele parti
cipare la „corn. -i'.atea defensivă europeană" 
a avut L-n efect cu totul contrar celui scontat, 
pu-f-.d în tr nori’ate tracțiunile politice favo- 
rabi? rr'" : — ări Germaniei occidentale.

Fotografia de mal sus înfățișează o manifestație de tineret în italia. Tineri muncitori, 
:are suferă de pe urma politicii antipopulare a guvernului reacționar, manifestează pentru 
îmbunătățirea condițiilor lor de viață, împotriva cursei înarmărilor, pentru pace. Pe pan- 
carde stau scrise cuvintele: „Avem dreptul la viață" ; ^Sîntem obosiți de promisiunile 

inutile — vrem fapte".

însemnări

Prezicerile lui mister Carnegie
realitatea britanică de astăzi

Senatorul american 
Ferguson face parte din 
tagma acelor diplomați 
occidentali care duc 

fără glorie o politică de ignorare a Republicii 
Populare Chineze. Fergusonii, în disprețul ra
țiunii, refuză să recunoască rolul de mare pu. 
tere al Chinei populare, refuză să recunoască 
că China populară există. De curînd „Foreign 
Affairs" — publicația oficială 4 Departamen
tului de stat (Ministerul de externe) — scria 
textual : „America nu dorește nicidecum să 
recunoască drept definitive cele petrecute tn 
China sau să admită că Republica Populară 
reprezintă China ca stat".

Fergusonilcr americani li se ooate Insă răs
punde : „Puteți să nu doriți să recunoașteți 
ca definitive cele petrecute în China Nici Î11 
1917 n-ați dorit să recunoașteți ca definitive 
cele petrecute în Rusia, pentru ca pînă la ur
mă să vă mușcați limba. China populară e- 
xistă, domnilor fergusoni, chit că doriți, sau 
că nu doriți să recunoașteți acest lucru".

Faptele dovedesc 
participarea Chinei 
sibilă rezolvarea 
nale în litigiu, 
populare au trecut patru ani și jumătate, 
acest timp, R. P. Chineză a luat parte activă 
la rezolvarea multor probleme internaționale 
In decurs de patru ani. reprezentanții poporu
lui chinez au participat fa lucrările a 164 de 
conferințe și consfătuiri cu caracter internațio
nal De peste 200 de ori delegații Chinei au 
plecat în țările Europei, Asiei și Americii, 
fiind primiți pretutindeni ca reprezentanți ai 
unei mari puteri. An de an. crește numărul de 
legaților care vizitează China nouă, dornici 
de a cunoaște mărețele sale realizări, pentru 
a stabili cu China relații cu caracter cnllural 
și economic. Astfel reprezentanți din 50 de 
țări au vizitat de peste 300 ori R P. Chineză 
Fergusonii se „îndoiesc" de existența Chinei

Și soarele a răsărit totuși

cu prisosință că fără 
populare nu este po- 

problemelor internațio- 
De la crearea Chinei
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populare dar. în perioada primului semestru 
al anului 1953, țările occidentale au exportat 
în China mărfuri tn valoare de 163 milioane 
dolari ; după cum se știe, țările apusene cer cu 
tot mal multă insistență reluarea schimburilor 
comerciale cu China populară.

Senaforul american Ferguson a mărturisit 
Insă dece refuză S.U.A să recunoască existen
ța R P Chineze — el a declarat textual : 
„A accepta să se înceapă convorbiri diploma
tice cu China comunistă prezintă un mare pe
ricol. Acest lucru ar putea aduce pacea".

Gura păcătosului adevăr grăiește. Teama de 
pace —iată ce anume a inspirat politica agre
sivă a S U.A față de China; dragostea de 
paie a poporului chinez, cuvîntul său greu in 
favoarea păcii — iată ce i a speriat pe fergu- 
soni Dar tocmai această dragoste de pace a 
Chinei populare, tocmai rolul ei important in 
stabilirea păcii mondiale a atras simpatia oa
menilor cinstiți, de pretutindeni și a lăcut pe 
unii politicieni clarvăzători să dezaprobe po
litica de ignorare față de marele popor chinez 
In țoale țările lumii, se impun glasuri^ ac.es 
tor oameni rezonabili care cer recunoașterea 
oficială a Chinei populare — mai mult încă — 
stabilirea unor relații de colaborare cu popo
rul chinez. In această privință în țările Asiei 
cercuri guvernamentale s au pronunțat pentru 
restabilirea deplină a statului internațional al 
R. P. Chineze. Ziarul indonezian „Harian Su. 
Iun" a publicat un articol semnat de Moham 
med Tabrani, membru al delegației guverna 
mentale indoneziene care a vizitat China. Ta
brani a declarat : „După războiul din Coreea, 
Republica Populară Chineză a devenit și mai 
puternică Politica de embargo dusă de Statele 
Unite nu poate slăbi China nouă. Fără parti
ciparea Republicii! Populare Chineze nu se 
pot rezolva probleme cu caracter internațio
nal".

• • •
La această concluzie iogăcă. conformă fapte

lor reale, a ajuns și premierul indian Nehru, 
și ziarul indian „Hindu" care subliniază că 
„trebuie să sperăm că apropiata conferință 
de la Geneva va însemna începutul unei mal 
juste înțelegeri a rolului Chinei in politica 
internațională", și ministrul de stat pentru 
afacerile externe al Marii Britanii. Selvin Lloyd 
care a declarat recent că „ar fi o greșeală să 
nu se țină seama de faptul că Guvernul Cen
tral Popular este adevăratul guvern al Chi
nei Recunoaștem că nu se poate să nu se țină 
seama de faptul că Organizația Națiunilor 
Unite nu poate fi o organizație internațională, 
dacă veți exclude pentru totdeauna din a- 
ceastâ organizație un guvern care conduce 
sute de milioane de asiatici' . In același sens 
s-a pronunțat și Gladwin Jebb. fost reprezen
tant permanent al Angliei la O N.U., care a 
declarat că „în principiu" Guvernul Central 
Popular trebuie să reprezinte China la O.N.U. 
„Intr.un fel sau altul — a continuat Jebb — 
noi trebuie să învățăm să ne împăcăm în lu
mea aceasta cu guverne pe care nu le iubim".

Aceste cuvinte sînt deosebit de semnificative 
pentru creșterea prestigiului internațional al 
Chinei populare : chiar politicieni care nu văd 
cu ochi buni regimul democrat popular din 
China recunosc însemnătatea noii Chine în re
lațiile internaționale actuale. Concluzia fireas
că a mișcării largi In favoarea recunoașterii 
drepturilor legitime ale Chinei populare este 
participarea sa —. ca a cincea mare putere — 
la conierinț-i de la Geneva

S-a văzut deci că marea Chină nu poate fi 
Ignorată. Și în aceste zile cînd opinia publică 
internațională așteaptă cu nerăbdare conferința 
de la Geneva în speranța legitimă că proble
mele coreeană șl indochineză vor fi rezolvate, 
tn Statele Unite a luat o deosebită extindere 
campania dușmănoasă împotriva R. P. Chineze 
— unul din statele ce vor fi reprezentate la 
Geneva

Campionul acestei campanii s-a făcut dom
nul Dulles. El nu și-a cruțat forțele rostind 
nenumărate discursuri și întreprinzînd chiar 
și o călătorie la Londra și Paris. Dece toate

acestea ? Pentru a-și 
convinge aliații din Eu
ropa occidentală la or
ganizarea unor „acțiuni

unite" In Indochina după modelul celei din 
Coreea. Cu alte cuvinte monopoliștii smeri, 
câni doresc extinderea războiului din Indochi
na prin atacarea Chinei; Ba mai mult. O 
serie de cunoscuți senatori americani au vor
bit deschis despre folosirea împotriva R. P. 
Chineze a oricăror mijloace de exterminare în 
masă, inclusiv arma atomică.

Toate acestea se înscriu de altfel pe linia 
politicii agresive a cercurilor guvernante ame
ricane față de China. Sînt cunoscute încercă
rile de a invada China prin teritoriul R. P. D. 
Coreene, acapararea de către S U.A. a insulei 
Taivan. strecurarea în China de spioni și di- 
versioniști americani. De asemenea Statele U- 
nite furnizează din belșug arme lepădăturilor 
ciancai-șiste și refac armata Japoneză.

Desigur că această accentuare a politicii a- 
gresive a S U A față de R, P. Chineză — care 
face parte dealtfel din campania de isterie 
războinică dezlănțuită cu mai multă putere în 
ultima vreme în S.U.A. — nu este decît o ma
nifestare a furiei a acelor cercuri agresive occi
dentale care văd cum marele stat chinez stă 
neclintit în apărarea păcii alături de Uniunea 
Sovietică și celelalte state democratice.

Tocmai de aceea politica agresivă împotriva 
R. P. Chineze nu poate aduce nimic bun ins
piratorilor ei. Li se poate reaminti celor care 
nu mai cunosc limite în urletele lor războinice 
sfîrșitul. intervenției americane în Coreea.

Iar acelor politicieni din occident care con
tinuă să „ignoreze" rolul Chinei populare, a- 
celor care instalați comod într-un fotoliu la 
Washington se dedau la țipete isterice împo
triva R P. Chineze, e bine să li se amintească 
următoarea poveste: un cocoș își închipuia, 
bietul, că soarele răsare, numai datorită cîn- 
tecului său și că dacă el s-ar decide să închi
dă într-o bună zi pliscul, soarele n-ar mai 
exista pentru pămînteni. Așa, într-o diminea 
ță, dorind să arate găinilor din poiată magica 
iul putere, cocoșul a ținut pliscul închis, dar 
— culmea 1 — soarele a răsărit totuși...

I. CIRJE

In anul 1899, Andrew Carnegie, pe atunci 
regele american al oțelului, a făcut unele pre- 
ziceri care-i priveau pe bunii prieteni englezi 
a: unchiului Sam. El a scris în articolul inti
tulat „O privire în viitor": „Așa cum este si
gur că soarele și-a aruncat cindva razele a- 
svpra Britanici și Americii reunite, tot atit 
de sigur este că odată, într-o dimineață, soa
rele va răsări pentru a saluta și străluci din 
nou pentru statele reunite ale Uniunii brita- 
nico-americane". Ca să nu existe vreo necla
ritate. mister Carnegie a precizat că e vorba 
de o Uniune în care „Britania ar aparține 
în măsură mai mare Americii decît America 
Britaniei", după care precizare, s-a grăbit să 
'•chițeze următorul tablou idilic: „Menirea a- 
cestei țări vechi (Anglia n r.) îmi apare cu 
desăvirșire limpede. Voi veți fi căminul fami
lial al rasei. Industria voastră va dispare cu 
desăvirșire o ramură după alta — dar Veți 
deveni din ce in ce mai mult o grădină favo
rită și locul de recreare al rasei, care va ve
dea întotdeauna în Britania casa străbunilor".

Nu știm dacă în Statele Unite există vre-un 
birou pentru remunerarea prezicătorilor ale că
ror profeții «e îndeplinesc. La un asemenea birou 
ar trebui să se prezinte urmașii în viață ai 
domnului Carnegie. Nu putem să nu recu
noaștem că multe din visurile și prezicerile 
acestui precursor al lui Morgan s-au realizat 
■-•.1: — 1 Corespondentul ziarului englez 
_D» 1 Mail” scria recent din New York: 
„lirei bezara senzație că treburile Angliei se 
hotărăsc aici. Presa americană și oamenii 
politici americani au luat in miinile lor afa
cerile noastre. Ei folosesc amenințarea și îm
bierea, avertismentele și lingușirea. Astăzi, 
sărmanul leu britanic pe care mulți îl socotesc 
măgar a ajuns intr-o stare jalnică". Dacă 
corespondentul lui „Daily Mail" care se află 
In Statele Unite, are impresia că „fără doar 
și poate Marea Britanie devine cel de al 49-lea 
stat al Americii '. în Anglia orice om care 
g-.dește are cea mai reală certitudine despre 
aceasta. Dacă un corespondent de presă tși 
poate aduce impresiile drept mărturie, oa
menii bursei și industriașii englezi constată 
acest lucru pe baza cifrelor care se referă la 
afacerile lor proprii. Potrivit datelor oficiale 
investițiile de capital american în Anglia de
pășesc cifra de un miliard de dolari. Majori
tatea noilor rafinării de petrol din Anglia 
sînt controlate direct de filialele celor mai 
rr.ari companii petrolifere americane ca Stan
dard Oii și Soconey Vacuum Capitalul ameri
can ocupă o poziție dominantă și în produc
ția de rulmenți cu role și cu bile. Firma ame
ricană Timken Roller Bearing Company deține 
51 la sută din acțiunile întreprinderilor pen
tru fabricarea de rulmenți cu bile din Bir
mingham. O mare parte din producția engleză

de automobile, mașini de cusut, mașini de spă 
lat, mașini de scris, precum și din cea de 
produse alimentare e controlată de trusturile 
americane.

Viața de toate zilele a englezului e amerL 
canizată. El mănîncă produse alimentare fur
nizate de firme sub eontrol american, se băr
bierește cu un aparat de ras yancheu ieftin și 
cu lame fabricate de firmele americane Gillette 
sau Everready Razar, își citește ziarul <ie di
mineață tipărit cu mașini americane, pe hîr- 
tie americană și scris cu cerneală americană, 
se urcă în tramvaiul fabricat de o firmă ame
ricană, intră în ascensorul, „made în S.U.A." 
care-l duce la biroul său de la etajul Ill, de 
la fereastra căruia se văd zecile de reclame : 
„Beți Coca-Cola l“ sau „Bomba stagiunii 
teatrale: noua comedie muzicală americană 
„El și fecioara l"

...Și dacă englezii se zbat și se sufocă în 
îmbrățișarea unchiului Sam, pentru ocupanții 
americani Anglia a devenit intr-adevăr un 
„loc de recreare" — așa cum a prezis Andrew 
Carnegie acum o jumătate de secol. Numai 
că ei nu se poartă ca „în casa străbunilor” ci 
întocmai ca într-o colonie, oarecare. Revista 
americană „Reader-s Digest" a schițat urmă
torul tablou al „recreării" yancheilor în „casa 
străbunilor”: „Militarii și funcționarii ameri
cani se poartă cu un aer de aroganță și dis
preț față de populația engleză. Ei insultă la 
tot pasul pe englezii onorabili și nu se supun 
nici unor dispoziții ale autorităților locale... 
Automobilele americane ocupă locurile de par
care și împing vehicolele engleze in șanțuri. 
Soldații americani întrețin o atmosferă de 
desfriu în jurul lor și scuipă polițiștii englezi 
atunci cînd aceștia îndrăznesc să intervină... 
Trupele americane amintesc în mod neplăcut 
englezilor de zilele bune cînd ei erau un po
por conducător și erau stăpîni in casa lor“.
Se pare că, spre deosebire de actualii gu

vernanți ai Britaniei. cei mai mulți englezi 
gîndesc că Anglia trebuie să rămînă totuși o 
mare putere și nu o „grădină favorită" și un 
„loc pentru refacerea" yancheilor înfumurați 
și obraznici. Tot „Reader-s Digest" a publi
cat următoireă constatare a corespondentului 
ei la Londra: „...Englezii dau americanilor o 
serie de porecle, ceea ce este surprinzător la 
un popor atît de cunoscut pentru rezerva lui. 
Oamenii noștri devin „o grămadă de bețivi", 
„ucigași”, „oameni de nimic", „o hoardă de 
risipitori lascivi" și „de prisos aici".

S-ar putea ca într-o bună zi, englezii care 
gândesc și care nu mestecă „chewing-goom", 
să aducă unele corecturi prezicerilor iui mi
ster Carnegie: să i trimită pe yanchei să se 
„recreeze" la ei acasă...

EM. RUCAR,
------------------------------------

împotriva alianței turko-pakistaneze
CAIRO 15 (Agerpres). — TASS transmite: 
După cum anunță ziarul egiptean „Al-Gum- 

nuria". Gamal Nasser, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Egiptului, a făcut o de
clarație în care a condamnat alianța turco- 
pakistaneză. După ce a subliniat că această 
alianță nu corespunde intereselor popoarelor 
arabe, Nasser a spus: „Participarea oricărei 
țări arabe la pactul dintre Pakistan și Turcia 
este de natură să submineze unitatea popoare

lor arabe și va însemna înhămarea lor la ca
rul de război al imperialismului anglo-ameri- 
can“.

După cum scrie ziarul „Al-Ahram", Salah 
Salem, ministrul orientării naționale al Egip
tului, a declarat la rîndul său ziariștilor că 
Egiptul nu va Intra tn alianța turco-pakista- 
neză, deoarece participarea Iul la această a- 
lianță „nu corespunde intereselor Egiptului".

„Cursa Scînteii"
Mîrfîe la ora 11 se va da plecarea în cea 

de a Vll-a ediție a tradiționalei competiții 
cicliste „Cursa Scînteii". Cei mai buni cicliști 
din țară vor fi prezențl la startul acestei mari 
manifestări sportive organizată de ziarul 
„Scînteia".

Prima etapă a competiției se va desfășura 
pe distanța București—Orașul Stalin (162 km.). 
Duminică, cicliștii vor avea de parcurs calea 
întoarsă. Sosirea în Capitală se va face tn

jurul orei 17, tn Piața Sctntelt. Amil acesta 
tși vor disputa victoria, dealungul celor peste 
320 km., cicliști de valoare în frunte cu Marin 
Niculescu, cîștigător tn 3 ediții, Ion Constan- 
tlnescu, învingătorul de anul trecut. Nicolae 
Vasilescu. cîștigătorul „Circuitului ciclist al 
R. P. R.“, Constantin Sandru, Constantin Îs- 
trate. Ervant Norhadian șl o serie de tineri 
cicliști cu frumoase posibilități.

Spectacole
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet ai 
R.P.R. : Rigoletto ; Național „I.L. Caragia- 
le" (sala Studio) : Martin Rogers descoperă 
America : Național „1. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Zori deasupra Moscovei ; Teatrul 
de Stat de Operetă : Ana Lugojana ; Munici
pal : Afaceriștii ; Teatrul Tineretului : Neis
prăvitul ; Armatei (B dul Magheru) : De par
tea cealaltă ; Armatei : (Cal. 13 septembrie) : 
Vlaicu Vodă ; Muncitoresc C.F.R. (Ciulești) : 
Viața începe din nou ; Studioul Actorului de 
film „C. Nottara" (Sala C.C.S.) : Nepoții 
gornistului ; Ansamblul de estradă : ...Și Ilie 
face sport ; Teatrul Evreesc de Stat : Hase 
di iesoime .

CINEMATOGRAFE: Patria: Săptămîna

filmului maghiar — Locotenentul lui Rakoszl; 
Republica, 1 Mai, București : Pulberea argin
tie; l.C. Frimu: Boier cu orice preț ; înfră
țirea între popoare: Republica Populară Ro- 
mînă, Marinică , Elena Pavel : Schubert ; Lu
mina : Nu i pace sub măslini; Victoria: In
sula misterelor ; Maxim Gorki : Filme pen
tru cei mici (matineu); Copilul nimănui, Ini
mă de voinic și Povestiri despre pătratele 
verzi (după amiază): Gh. Doja, Ai Sabia: 
Un pichet în munți ; Al. Popov : Lupta pen
tru viață ; 8 Martie : Corăbiile atacă fortă
rețele (seria a li-a) ; Grivița, M. Eminescu, 
Rahova, Miorița : Povestiri despre pătratele 
verzi, Copilul nimănui, Inimă de voinic,
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