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Pentru dezvoltarea schimburilor comerciale'
între Răsărit și Apus!

„Nu există nici un ambasador mai bun, 
de la popor la popor, de la om la om, ca 
schimbul formelor materiale ale muncii 
fiecăruia, spre binele tuturor". Cuvintele 
acestea le-a rostit un om de afaceri fran
cez. Ele exprimă dorința mereu crescîndă 
care se manifestă în cele mai diferite 
colțuri ale lumii în vederea lărgirii schim
burilor comerciale între țări, în vederea 
intensificării comerțului între țările din 
Răsărit și cele din Apus.

In anii din urmă în comerțul inter
național s-au manifestat o serie de feno
mene nesănătoase. Aceste fenomene își 
găsesc izvorul în încercările S.U.A. de a 
crea discriminări în comerțul cu țările 
lagărului democratic. S. U. A. a impus 
tuturor țărilor aflate sub dominația sa eco
nomică să restrîngă la maximum sau chiar 
să înceteze total schimburile comerciale cu 
Uniunea Sovietică și țările de democra
ție populară- Politica de blocadă econo
mică pe care au promovat-o cercurile con
ducătoare americane urmărea să pro
voace dezorganizarea economiei țărilor 
lagărului democrat, să stăvilească impe
tuoasa lor dezvoltare. Efectul acestei po
litici a fost însă cu totul altul decît cel 
scontat de inițiatorii ei. Țările lagărului 
democratic și-au dezvoltat economia în- 
tr-un ritm rapid, datorită strînsel cola
borări realizate între ele și mai cu seamă 
datorită ajutorului primit din partea 
Uniunii Sovietice.

Efectul politicii americane de blocadă 
economică s-a manifestat însă cu deose
bită tărie în situația economică dintr-o 
serie de țări capitaliste. Pentru multe din 
țările capitaliste pierderea piețelor tradi
ționale din Răsărit a avut drept rezultat 
restrîngerea unor ramuri industriale, 
sporirea numărului de șomeri și conse
cința cea mai firească — scăderea și mal 
pronunțată a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Efectul dezastruos al întreru
perii comerțului cu Răsăritul s-a mani
festat și prin aceea că o serie de țări 
capitaliste au început să resimtă o lipsă 
acută de dolari, ceea ce a făcut ca ele să 
cadă cu ușurință în plasa pe care le-au 
întins-o monopoliștii de dincolo de ocean. 
De asemenea declinul economic din 
S.UA.. are efecte grave în economia ță
rilor capitaliste.

Toate acestea n-au putut rămîne fără 
urmări- Politica americană de blocadă se 
lovește astăzi de împotrivirea a numeroși 
oameni de afaceri din țările capitaliste, 
care depun eforturi deosebite în vederea 
normalizării comerțului internațional. 
Lucrările celei de a 9-a sesiuni a Comi
siei Economice O.N.U. pentru Europa au 
arătat din plin năzuința crescîndă ce se 
manifestă în occident de a întreține și 
dezvolta schimburile comerciale du țările 
din răsărit. Comisia a adoptat chiar o 
rezoluție, în acest sens, al cărei proiect a 
fost elaborat în comun de către delega
țiile Marii Britanii și Uniunii Sovietice.

Schimburile comerciale au fără îndo
ială o mare importanță pentru menține
rea unor relații de prietenie și bună în
țelegere între diferitele țări. Destinderea 
internațională, crează climatul prielnic 
intensificării schimburilor între state. 
Desigur, se știe prea bine, că în S.U.A- 
și în alte țări se găsesc cercuri influente 
care nu s:nt interesate nici în destinde
rea situației internaționale și nici în 
lărgirea comerțului între țările din răsă
rit și apus. Aceste cercuri se lovesc însă 
de o împotrivire mereu crescîndă.

In anul trecut 51 de țări străine 
au făcut comerț cu Uniunea Sovie
tică. 25 din aceste țări au efectuat 
comerțul pe baza unor acorduri pe un 
an și pe mai mulți ani. Peste barierele 
create de monopolurile americane co
merțul internațional se dezvoltă. Uniu
nea Sovietică dovedește în mod consec
vent că este hotărită să-și extindă legă
turile comerciale cu oricare țară din 
lume, pe baza unor avantaje reciproce, 
că dorește să importe importante canti
tăți de mărfuri de toate felurile. In 1953 
volumul comerțului exterior al U.R.S.S. 
(în prețuri comparabile) a fost de aproa
pe 4 ori mai mare decît cel dinainte de 
război.

Cu o deosebită încăpățînare se stră
duiesc monopoliștii americani să izoleze

De vorbă cu Emile Declerck
conducătorul lotului

Cu prilejul sosirii în Capitală a jucătorilor 
echipei belgiene de fotbal /(La Gantoise", un 
redactor al ziarului nostru s-a adresat lui 
Emile Declerck, conducătorul lotului fotbali
știlor belgieni.

Publicăm mai jos răspunsul primit.
„Mă simt bucuros că stntem prima echipă 

de fotbal belgiană care vine în patria voastră. 
La Gantoise — clubul din care fac și eu 
parte — este unul dintre cele mai vechi clu
buri belgiene. El este fondat în anul 1864 și 
are 4 secții : fotbal, atletism, hochei și tenis. 
Echipele clubului nostru sînt toate în cate
goria A. Lupta pentru primul loc în divizia A 
de fotbal este dîrză. De 5 ani ne străduim să 
ocupăm primul loc în clasamentul de fotbal. 
Acest lucru nu a fost posibil pînă cînd noi 
nu am întinerit în mare parte echipa. De pildă, 
în actuala echipă sînt 4 tineri care încă nu au 
împlinit 20 de ani, jucători în care noi punem 
mari speranțe, întinerirea echipei a făcut 

din punct de vedere politic și economic 
marea Chină populară. Monopoliștii din 
Wall-Street se mai leagănă în iluzia că 
vor reuși să răpească marelui popor chi
nez libertățile pe care acesta și le-a cu
cerit prin lupta sa plină de dirzenie. 
Realitatea dovedește însă cît de lipsită 
de temei și cît de nerealistă este o ase
menea politică. Numeroase țări din Asia 
ca și de pe alte continente își exprimă 
dorința de a întreține relații comerciale 
cu China nouă. Indonezia și Ceylon au 
și încheiat acorduri pe baza cărora China 
importă cauciuc. Importante cercuri de 
afaceri din Anglia și Franța, și chiar și 
din S.U.A-, se pronunță pentru reluarea 
legăturilor de afaceri cu China.

Dezvoltarea comerțului inter-german 
constituie un mijloc important pentru 
crearea condițiilor necesare unificării 
pașnice a Germaniei. Republica Demo
crată Germană și-a arătat în repetate 
rinduri dorința ei de a întreține legături 
de afaceri cu Germania occidentală. 
Această dorință a găsit tot sprijinul Uni
unii Sovietice care la Conferința de la 
Berlin, și în alte ocazji, a făcut propu
neri în acest sens. Politica revanșardului 
Adenauer și a stăpînilor săi americani a 
împiedicat pînă acum dezvoltarea pe 
cale largă a comerțului inter-german. 
S-a ajuns chiar ca un comerciant vest- 
german care a făcut comerț cu Republica 
Democrată Germană, să fie condamnat 
pentru... trădare. In ciuda tuturor aces
tor piedici se consolidează neîncetat miș
carea menită să ducă la dezvoltarea 
comerțului între Republica Democrată 
Germană și Germania occidentală.

Alături de celelalte țări din lagărul 
democratic, Republica noastră Populară 
și-a intensificat legăturile economice co
merciale cu o serie de țări capitaliste. In 
1953 R.P.R. a făcut comerț cu 44 țări 
capitaliste. Chiar recent presa a anunțat 
semnarea unor acorduri comerciale cu 
India, Danemarca, Turcia, Egipt, precum 
și cu alte țări capitaliste. Nu de mult 
delegații economice egiptene, argenti- 
niene, austriace și altele ne-au vizitat 
țara, în scopul lărgirii schimburilor co
merciale.

Cercurile de afaceri din occident sînt 
interesate vital în comerțul cu țările la
gărului democrat, pentru că economia a- 
cestor țări este stabilă, nu cunoaște 
crize și nici anarhia în producție. Stabi
litatea pieții lagărului democrat garan
tează trăinicia oricăror legături de afa
ceri. De altfel comentînd felul în care s-au 
desfășurat schimburile dintre U.R.S.S. și 
Norvegia în anul trecut, ziarul norve
gian „Nationen" scria că „condițiile au 
fost atît de avantajoase încît avem un 
mare interes să continuăm acest co
merț". Afirmațiile ziarului norvegian sînt 
semnificative; ele arată că în timp ce 
industria țărilor occidentale este sugru
mată de concurența americană, în vreme 
ce porțile S.U.A. sînt închise pentru măr
furile străine. Uniunea Sovietică dezvoltă 
un comerț pe bază de avantaje reciproce 
cumpărînd însemnate cantități de măr
furi.

Desigur monopolurile din Wall-Street 
încearcă, folosind faimoasa „lege Battle", 
să împiedice dezvoltarea comerțului în
tre Apus și Răsărit. împotrivirea Angliei, 
Franței și altor țări față de „embargoul" 
instituit de S.U.A. este atît de mare în
cît un om de afaceri american, Wiliam 
Herod, afirma că „poate cauza prejudicii 
alianțelor noastre" (adică a puterilor oc
cidentale N.N.)

Comerțul internațional se dezvoltă ne
încetat ca o mărturie a posibilității coexis
tenței pașnice a sistemelor socialist cși 
capitalist. Legăturile de afaceri din ce 
în ce mai strînse între diferitele țări con
tribuie la întărirea păcii, la înlăturarea 
primejdiei războiului, la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale maselor largi de 
pretutindeni. Iată de ce oamenii politici 
lucizi din țările capitaliste precum și tot 
mai numeroase cercuri de afaceri din 
aceste țări, își rostesc cu tărie crescîndă 
dorința lor de a-și aduce aportul la învio
rarea comerțului internațional, la folosi
rea tuturor posibilităților existente pentru 
creșterea volumului schimburilor comer
ciale între state.

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

fotbaliștilor belgieni
posibil să ocupăm locul I în campio
natul belgian de fotbal. Consider că La 
Gantoise este în formă, fapt dovedit cu cîtva 
timp în urmă cu ocazia jocului cu echipa bel
giană Anderlecht, cînd deși conduși cu 2—0 
am reușit în ultimele 7 minute să egalăm. 
Deși eu personal am mai fost în Capitala pa
triei voastre, totuși cunosc încă puțin despre 
fotbalul romînesc. Așa că aștept cu nerăbdare 
să văd întîlnirea dintre Locomotiva Grivița 
Roșie și Flamura Roșie Arad pentru a-mi 
putea face o părere despre fotbalul romînesc. 
De bună seamă că jocul dintre La Gantoise 
și Dinamo București este în centrul preocupă
rilor mele. Consider însă că atît fotbaliștii 
belgieni cît și dinamoviștii se vor strădui să 
demonstreze publicului romîn un joc Ia un 
înalt nivel tehnic încadrat în limitele unei 
adevărate sportivități. Misiunea noastră va 
fi grea, însă cred că-i vom face cu cinste 
față, iar întîlnirea, sînt convins, că va întări 
și mai mult legăturile de prietenie dintre spor
tivii romîni și cei belgieni.

In cinstea zilei de 1 Mai

Să desfășurăm larg steagul întrecerii 
în industrie și agricultură!

* *
Un bilanț rodnic

I Ș iJ 8 S. Hrusciov împlinește 60 ani
-------------------------------------------------------------I

Muncitor!!. Inginerii și tehnicienii din în
treprinderile patriei noastre luptă pentru în
deplinirea angajamentelor luate în Întrecerea 
socialistă In cinstea marii sărbători a solida
rității internaționale a celor ce muncesc, ziua 
de 1 Mai.

Muncitorii fabricilor textile din Iași, de 
pildă, care și-au propus drept obiectiv princi
pal sporirea producției de țesături și tricotaje, 
îmbunătățirea calității produselor șt îmbogă
țirea sortimentelor, au realizat o serie dc 
succese.

In prima decadă a lunii aprilie, muncitorii 
de la fabrica ^Moldova Tricotaje" au produs 
250 de articole de tricotaje peste prevederile 
planului. Totodată, prin valorificarea deșeu
rilor. ei au început să confecționeze covorașe 
care au șl fost puse în vînzare prin magazi
nele de stat. Depășirile zilnice de 45—50 la

Cîteva din succesele obținute
Urmînd pilda tinerilor de la uzinele metalur

gice „MaoȚze-dun" din Capitală, a fost cre
ată la fabrica „8 Mai“ din Medias o secție 
producătoare de bunuri de larg consum, de
numită — secția marochinărie fină.

Majoritatea celor ce lucrează în această sec
ție sînt utemîști și tineri. In ultima perioadă 
au fost livrate 60 port-monee, 20 serviete, 107 
port-briceaguri etc.

La succesele care au fost obținute au con
tribuit din plin utemiștii Kerestei Alexandru,

Pe ogoarele regiunii Craiova
Pe întreg cuprinsul regiunii Craiova însă- 

mînțările de primăvară continuă să se des
fășoare cu avînt sporit Pînă acum cîtva timp 
colectiviștii din comuna Ștefan cel Mare, 
raionul Corabia, au însămînțat 6 ha cu ma
zăre și au început alte 10 ha. Membrii gospo 
dariei colective din comuna Catanele Noi. 
raionul Băilești, sînt exemplu pentru țăranii 
muncitori în ceea ce privește însămînțările de 
primăvară. Tot pînă acum cîteva zile ei au 
însămînțat 3 ha cu ovăz, 4,50 ha cu mazăre 
și 2,50 ha cu floarea soarelui. Fruntașii sînt 
colectiviștii Burnea Maria, Datcă, Visarion și 
Stan Luca.

Și țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale din comuna Bălțați, raionul Strehaia, 
pînă de curînd, au însămînțat o suprafață cu 
3 ha ovăz și 0,50 ha cu cartofi. Exemplu pentru 
ceilalți țărani muncitori din această comună 
în ce privește executarea lucrărilor agricole 
sînt tovarășii Petrică Alexandru, Sorescu Con
stantin și L'drescu Gh. care au fost printre 
primii la însămînțat.

In comunele Cîrcea șl Malu Mare din raio
nul Craiova, cele două brigăzi de tractoare 
de la S.M.T. Cîrcea au însămînțat pînă în 
prezent 10 ha cu ovăz, 10 ha cu mazăre și au 
arat o suprafață de 26 ha. Fiecare brigadă 
este prevăzută cu cultivatoare, pluguri cu 
grape și mașini de semănat.

Să intensificăm lucrările agricole 
de primăvară

In urma îmbunătățirii timpului, în toate re
giunile sînt condiții favorabile pentru intensi
ficarea lucrărilor agricole de primăvară.

Folosind vremea prielnică, în numeroase re
giuni unde sfaturile populare și organele agri
cole au organizat temeinic munca, țăranii 
muncitori și unitățile socialiste și-au sporit 
eforturile pentru a recupera din întlrzierea în
ceperii lucrărilor agricole de primăvară, însă, 
mințind pînă la această dată suprafețe impor
tante de culturi din epoca I.

Astfel au obținut rezultate bune regiunile Ti
mișoara, Baia Mare, Oradea, care au semănat 
peste 500/n din suprafața ce trebuie însămin. 
țață în această primăvară.

De asemenea, rezultate frumoase s-au obți
nut și de către regiunile lași, Constanța, Su
ceava și Bacău, care au început mai tîrziu 
campania de însămînțări.

Față de timpul scurt în care trebuie să se 
însămînțeze întreaga suprafață prevăzută, este 
necesar ca atît regiunile care au început cam
pania de însămînțări mai devreme și care au 
rămas mai în urmă, cum sînt spre exemplu 

sută obținute de muncitoarele Marca Slove. 
Eugenia Căliman. Maria Pricop. Rașela 
Grimberg și altele au făcut ca acestea să se 
situieze în fruntea întrecerii socialiste.

La fabrica „Victoria**, muncitorii și teh
nicienii au realizat. în aceeași perioadă, 
peste prevederile planului. 884 m. 4e pînză și 
734 kg. Ere.

Și la fabrica „Țesătura", angajamentele 
luate de colectivul de muncă de a da pîr.că 
mai multă și de bonă calitate sînt traduse în 
viață. Astfel. în primele 10 zile ale acestei 
luni, planul de producție a fost depășit cu 
2.1 la sută la Ere și cu 1,88 la sută la pînză. 
Cele mai de seamă succese le-au obținut 
fruntașii în întrecerea socialistă din sectorul 
țesătorie. printre care se află Antoaneta 
Ocheanl. Ioana Rusu si alții.

Vasiu Ana. Roth Sofia, precum ș! tineri! HC- 
ge! Horst. Folbert Da ga șl alții.

Există însă, puțini Ia număr, tineri care na 
r.e fac cinste pentru faptul că nu muncesc din 
toată inima. Așa este Breț loan, LIpot Mar
gareta. care de multe ori nu vin la timp ia 
lucru. Pe acești tineri, noi îi vom ajuta ca șl 
bilanțul muncii lor în cinstea zilei de 1 Maî, 
să cuprindă numai succes».

Corespondent 
CAROL KLEIN

La G.A.S. Halînga din raionul Tr. Severin 
s-au grăpat și însămînțat 80 ha cu mazăre și 
ovăz. Muncitorii din această gospodărie de 
stat și-au luat angajamentul ca să execute cu 
5 zile înainte de termen însămînțările de pri
măvară. Acum muncesc cu eforturi sporite 
pentru a-și îndeplini angajamentul.

Și în raionul Olteț colectiviștii din comu
nele Măciuca, Lădești, Băbeni Olteț etc., fo
losind din plin atelajele, au însămînțat nu
mai într-o singură zi 7,50 ha cu ovărz, 2 ha 
cu mazăre și 2 ha cu cartofi iar 5 ha cu floa
rea soarelui au fost semănate în cuiburi așe
zate în pătrat. Printre colectiviștii care s-au 
evidențiat se numără Petrescu Ioan, Marin 
Dumitru, Popa loan și alții.

In întreaga regiune lucrările agricole se 
execută într’un ritm tot mai viu. Muncitorii 
din S.M.T.-uri și din gospodăriile agricole de 
stat, colectiviștii, țăranii muncitori întovără
șiți și țăranii muncitori cu gospodării indi
viduale muncesc cu forțe sporite pentru ca, în 
întîmpinarea măreței zile de 1 Mai, să ob
țină realizări și mai de seamă în asigurarea 
succesului însămînțărilor. în lupta pentru ob
ținerea unor recolte îmbelșugate.

Corespondent
L. SOLOMON

regiunile Arad ți Hunedoara, cît și regiunile 
tntîrziate din cauza începerii mai tîrziu a iu. 
crărilor agricole să facă toate eforturile pen. 
tru ca însămînțările să se execute în cel mai 
scurt timp. Regiunile Ploești, Craioia, Bucu
rești și Pitești, care au început însămînțările 
mai tîrziu, trebuie să dea toată atenția desfă
șurării campaniei de însămînțări pentru a ter
mina în următoarele cîteva zile însămînțatul 
culturilor din epoca I. Totodată, trebuiesc gră
bite arăturile pe toate suprafețele ce vor fi 
însămințate cu acele culturi care nu pot fi încă 
semănate din cauza temperaturii scăzute din 
sol. Astfel, la vremea potrivită, semănatul se 
va putea face in timpul cel mai scurt.

Pentru aceasta, sfaturile populare și orga
nele agricole trebuie să organizeze astfel 
munca încit fără să se irosească nici o zi bună 
de lucru, nici o oră, să fie folosite din plin 
toate forțele și întreaga capacitate de lucru’ a 
tractoarelor, mașinilor și tuturor atelajelor 
existente la arat, grăpat șl semănat.

(Agerpres).

Tovarășului

NIKITA SERQHEEVICI HRUSCIOV 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice
‘ MOSCOVA-KREMLIN ’

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață consacrată luptei pentru binele celor 
ce muncesc. Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează Dumnea
voastră, discipol credincios al lui Lenin și tovarăș de luptă al lui Stalin, un frățesc și 
călduros salut.

Poporul romîn, care pășeșîe cu hotărî re pe calea deschisă de gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, întărind necontenit prietenia și alianța indestructibilă ce-1 
unește cu poporul sovietic eliberator, vă do rește Dumneavoastră, unul din cei mai emi- 
ner.ți constructori și conducători ai Partidu lui Comunist și ai Statului Sovietic, mulți 
ani de viață și de muncă rodnică pentru tri umful cauzei comunismului și a păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

O --------------—

laminarea Ordinului Muncii 
acad. Șt. Gh. Nicolau, acad. Gala Galaction 

și unor oameni ai artei
Ieri, 16 aprilie, a avut loc la Prezidiul 'Marii 

Adunări Naționale înmînarea Ordinului Muncii 
academicianului Șt. Gh. Nicolau, academicia
nului Gala Galaction și unor oameni ai artei.

Au participat tovarășii: dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Națio
nale; acad. M. Sadoveanu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale; Cons
tanța Crăciun, ministrul Culturii; Gh. Marussi. 
secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale^ 
acad. prof. P. Constantinescu-Iași.

Tov. Gh. iManussi a dat citire decretelor de 
decorare după care tovarășul dr. Petru Groza 
a înmînat Ordinul Muncii cl. I academicianu
lui Șt. Gh. Nicolau cu prilejul împlinirii a 80 
de ani de la nașrere, pentru îndelungată activi
tate în învățămîntul medical superior și merite 
deosebit de valoroase pe tărîmul creației știin
țifice; Ordinul Muncii ci. I academicianului 
Gala Galaction, ou ocazia împlinirii a 75 de 
ani de la naștere și pentru merite deosebite 
în domeniul creației literare.

Tovarășul dr. Petru Groza a felicitat pe cei 
decorați pentru munca lor pe tărîmul înflo
ririi științei, culturii și artei noastre, urîndu-te 
o activitate tot mai spornică în viitor.

Aîulțumind pentru înalta distincție acordată 
acad. St. Gh. Nicolau a spus printre altele : 
Această apreciere a modestelor mele merite pe 
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tărîmul muncii științifice și pe tărîmul muncii 
sanitare m-a. mișcat adine. Voi continua cu 
aceeași rîvnă, cu același entuziasm și devota
ment să muncesc ca și pînă acum pentru ridi
carea științei în țara noastră, pentru ocroti
rea sănătății poporului muncitor și pentru 
păstrarea păcii.

Acad. Gala Galaction, în cuvîntul său, a 
spus printre altele : Sînt fericit că bătrînețele 
mele au fost ajutate, onorate și sprijinite de 
Republica Populară Romînă prin conducătorii 
ei. Voi păstra mai departe recunoștința pe 
care le-o port. Mulțumind pentru înalta cinsti
re ce i-a fost adusă, acad. Gala Galaction a 
spus în încheiere : Vă încredințez că aceeași 
inimă, același dor de muncă și aceeași dra
goste mă vor călăuzi și de aci înainte.

Totodată s-a înmînat Ordinul Muncii ci. Il-a 
artistului emerit Fănică Luc>a cu ocazia împli
nirii a 60 de ani de viață și pentru merite 
deosebite pe tărîmul dezvoltării artei populare 
din țara noastră ; Ordinul Muncii cl. a IH-a di
rijorului Henry Selbing, directorul Filarmonicii 
de Stat din Sibiu și maestrului de concert 
Alfred Seimen de Ia Filarmonica de Stat din 
Sibiu, cu ocazia împlinirii a 5 ani de la înfiin
țarea Filarmonicii de Stat din Sibiu și pentru 
merite deosebite în activitatea artistică.

 (Agerpres).

S.UA
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Versurile poetului polonez 
Julian Tuwim

I
Cititorii din patria noastră n-au avut încă 

posibilitatea să cunoască versurile poetului 
polonez Julian Tuwim. De aceea este bineve
nită apariția volumului său de „Versuri pentru 
mari și mici1' publicat de Editura Tineretului 
în traducerea lui Demostene Botez. Poeziile 
înmănunchiate în această carte ajută la edu
carea copiilor, îmbogățindu-le orizontul și cu
noștințele. Citind poezii ca „Toți pentru toți", 
„Masa", „Locomotiva", copiii vor învăța să 
prețuiască munca în colectiv. Ei vor rîde cu 
poftă de îngîmfata „Sofia care știe toate11 și 
de Grișa din „Mincinosul Grișa și mătușa lui" 
și vor căuta să se ferească de defectele eroilor 
satirizați în aceste poezii.

Pline de căldură și forță de expresie, izvorîte 
din dragostea pentru patrie a poetului sînt 
poeziile „Varșovia", „Satul", ,,Gerul”, care 
vor fi citite cu interes și de către cei adulți.

Cititorii patriei noastre doresc în mod îndrep
tățit ca editarea operelor lui Tuwim să nu 
se limiteze la acest mic volum. Ei așteaptă ca 
în viitor, să poată cunoaște și alte creații ale 
acestui reprezentativ scriitor polonez.

0 nouă ediție a romanului 
«Brazdă peste haturi»

Romanul „Brazdă peste haturi" al scriito
rului Horvath Istvan, distins cu Premiul de 
Stat, oglindește transformările petrecute în 
viața satelor noastre în anii regimului demo
crat-popular. Eroii romanului, țărani din Re
giunea Autonomă Maghiară care au trăit ani 
de-a rîndul în mizerie, muncind pentru boieri 
și grofi, pornesc — la îndemnul partidului — 
pe calea făuririi unei vieți noi , îmbelșugate.

Invingînd împotrivirea crîncenă a dușmanu
lui de clasă, țăranii muncitori în frunte cu 
comuniștii trag holărît brazdă peste haturile 
care i-au învrăjbit multă vreme.

Publicarea de către E.S.P.L.A. a celei de a 
doua ediții a romanului pune la îndemîna 
unor mase tot mai largi de cititori această 
valoroasă carte a literaturii noastre noi.

---- O-----

Pe urmele materialelor publicate

Tineret l a sport!

Ca să obții succese deosebite la concurs 
trebuie să te antrenezi temeinic. Și nu-i ușor 
să treci într-un timp scurt cei SO m. garduri 
ai probei.

Primăvara sportivă... La orașe, pe terenurile de sport ale uzinelor, pe pistele de 
antrenament, în sălile de gimnastică, pe poligoanele de tir, sau la sate, pe terenul 
comunal, tinerii s-au strîns încă din primele zile ale sezonului sportiv, antrenîndu-se 
pentru competiții, aspirînd cu nesaț aerul proaspăt, primăvăratic. Străzile orașelor s-au 
umplut în după amiezile cu soare, de grupurile vesele de sportivi ce se îndreaptă spre 
terenurile de sport pentru a se antrena, pentru a trece probele complexului G.M.A.

Sezonul sportiv în aer liber este în plină desfășurare. Tineri — pe stadion!

G. M. A.

„ i ntîrziata“
Articolul ..Intîrziata" apărut în „Scînteia 

tineretului" nr. 1523. critica atitudinea nejus- 
tă față de muncă a tovarășei Szabo Melania, 
contabilă jurnalistă la Banca de Stat din 
Codlea De asemenea, se arăta că tovarășul di
rector al băncii, Enescu Victor, nu a contro
lat-o și nu a tras-o la răspundere pentru ati
tudinea ei.

In urma apariției articolului — într-o scri
soare trimisă ziarului — tovarășul director 
Enescu Victor recunoaște justețea criticii fă
cute și ne informează asupra măsurilor luate.

„Critica adusă — ne serie tovarășul direc
tor Enescu — o consider bine venită șl gă
sesc că ziarul m-a făcut să-mi dau și mai 
bine seama de atitudinea greșită pe care am 
avut-o în munca mea de conducător al acestei 
unități. Eu, personal, mă voi strădui ca prin 
analiza continuă, principială a muncii să în
depărtez orice atitudine nejustă față de mun
că ce se va manifesta în viitor pentru a rea
liza o cît mai mare productivitate a muncii 
noastre.

Tovarășa Szabo Melania a primit un spri
jin prețios din partea organizației de bază 
U.T.M., care a analizat tntr-o adunare ge
nerală atitudinea nejustă pe care a avut-o ea 
față de muncă.

îmbucurător este faptul că tovarășa Szabo 
și-a însușit critica și că angajamentul ce și 
l-a luat în adunarea generală este dus la în
deplinire. Acum, tovarășa Szabo nu mal în- 
tîrzie de la servici și folosește deplin cele 
opt ore de muncă".

Pe scurt
■ La Salonta a avut loc o reuniune pugi- 

listică. Colectivul sportiv „Recolta" din loca
litate a întrecut „Metalul" Baia Mare cu sco
rul de 12—6.

■ La Călărași a luat ființă de curînd un 
magazin al I.D.M.S., care este aprovizionat în 
permanență cu tot felul de materiale și echi
pamente sportive : pantofi de tenis, treninguri, 
mingi etc.

■ Colectivele sporlive „Recolta" obțin din 
ce în ce succese tot mai însemnate tn activi
tatea de atragere a țărănimii muncitoare pen
tru practicarea sportului. Astfel, în regiunea 
Cluj, printre colectivele fruntașe se situează 
cel de la G.A.S. Năsăud care are o echipă de 
fotbal și una de handbal, activînd în cam
pionatul regional. Colectivul mai are secții de 
baschet, volei și tenis de masă.

S Raionul Galați numără 30 de colective 
sportive sătești. Cea mai rodnică activitate au 
depus.o printre altele și colectivele „Recolta", 
,.Fulgerul", „Independența" etc., din raionul 
Tudor Vladimirescu.

■ Colectivul sportiv „Metalul" Independența- 
Sibiu a luat din vreme o serie de măsuri care 
vor permite buna desfășurare a activității 
sportive din acest an. Astfel, s-a început ga- 
zonarea terenului de fotbal al stadionului „Me
talul" mări.idu-se totodată și capacitatea tri
bunei la 4000 de locuri,

■ In cadrul colectivului sportiv „Metalul" 
Electroputere-Craiova s-a trecut de curînd la 
clasificarea și evidența sportivilor. Au fost le
gitimați 104 sportivi, iar unui număr de 20 
sportivi li s-au făcut formele de clasificare.

■ Muncitorii uzinelor '„23 August" din Capi
tală practică intens jocul de șah. In fiecare 
după amiază. în sala clubului, 9 echipe de șa
hiști își dispută titlul în cadrul campionatului 
pe uzină.

Uzinele „Boleslaw Bierut". Chiar de la in
trare, o alee asfaltată, mărginită de o parte 
și de alta de numeroase panouri care înfăți
șează tineri sportivi ce se întrec în diferite 
probe, indică oricătui nou sosit că aci 
pulsează o intensă viață sportivă.

Unul din panouri atrage atenția prin mă
rimea și îndeosebi prin conținutul său sem
nificativ. El înfățișează un tînăr pe pieptul 
căruia strălucește insigna G.M.A., un tînăr 
ai cărui ochi privesc cutezător, departe, că
ruia primăvara aceasta minunată îi rezervă 
multe bucurii.

Sentimentul acesta este și mai convingător 
atunci cînd stai de vorbă cu lăcătușul Stan 
Ilarion sau cu strungarul loja Constantin, 
purtători ai insignei G.M.A.

— De mult am așteptat zilele acestea înso
rite. De acum ne vom antrena pe teren, în 
aer liber.

Intr-adevăr, terenul din spatele uzinelor 
este folosit intens, în permanență. Fie că se 
antrenează echipa de fotbal, fie că tinerii se 
antrenează sau se întrec în anumite probe 
G.M.A. Gimnastica, cursa cu obstacole, sări
turile și probele de schi desfășurate în 
cursul lunii martie, toate acestea au antre
nat un număr mare de tineri. In probele de

schi de pildă, 27 de tineri și tinere și-au tre
cut normele de gradul I și II. 16 gimnaști 
și-iau trecut cu succes probele de gradul I 
Dar aceasta nu e tot. In cursul anului trecut 
29 de tineri muncitori de la „Boleslaw Bie
rut" au devenit purtători ai insignei G.M.A. 
gradul I.

Nu ne despart multe zile de marea sărbă
toare internațională a oamenilor muncii — 
1 Mai. Tinerii sportivi de la „Boleslaw Bie
rut" s-au gîndit să cinstească acest eveniment 
așa cum se cuvine. Pentru aceasta ei se an
trenează intens în cursa cu obstacole pentru 
gradul I și II. 1 Mai îi va găsi cu încă 30 de 
probe trecute.

Desigur că nu se poate vorbi de rezultatele 
frumoase obținute pe linie de G.M.A fără 
a vorbi de grija pe care comitetul U.T.M. o 
poartăzpentru atragerea a cît mai mulți tineri 
în activitatea, sportivă. Gazetele de perete și 
stația de radioamplificare popularizează zilnic 
succesele obținute atît în producție cît și în 
sport de tinerii Stoica Maria, Bălătică Teodor, 
loja Constantin, Ilarion Stan și mulți alții, 
stimulează și mobilizează pe toți sportivii din 
uzină. Ei sînt chemați să pășească pe porțile 
larg deschise ale stadioanelor, să se oțelească, 
să devină sportivi de frunte ai patriei noastre.

R. CĂLARĂȘEANU
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Călăuzindu-se după învățătura marxist-leni. 
nfstă și experiența P.C.U.S. partidul nostru 
acoj-dă o atenție deosebită dezvoltării forme
lor cooperației de producție în agricultură și 
sprijinirii producătorilor agricoli mici și mij
locii, în vederea ridicării volumului global al 
producției agricole, pentru satisfacerea cit mai 
deplină a nevoilor materiale și culturale ale 
întregului popor.

In politica sa față de țărănime, partidul por
nește in primul rînd de la interesele întăririi 
alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, sub conducerea clasei muncitoare.

Alianța clasei muncitoare cu țărănimea mun
citoare este o alianță care se bazează pe In
terese politice și economice reciproce ale am
belor clase. Clasa muncitoare care luptă în 
prima linie pe frontul industrializării socialiste 
a țării, este vital interesată In dezvoltarea 
agriculturii, de care depinde aprovizionarea 
industriei cu unele materii prime și a popu
lației orășenești cu produse alimentare ; țără
nimea muncitoare este și ea interesată în dez
voltarea industriei, de care depinde aprovizio
narea ei cu produse industriale de larg con 
sum și cu unelte și mașini' agricole. Alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare își 
găsește deci o bază economică trainică în 
schimbul de produse între oraș și sat, între 
industrie și agricultură. Atît clasa muncitoare, 
cît și țărănimea muncitoare, sînt deopotrivă 
interesate tn existența unor proporții juste 
între industrie și agricultură, în lichidarea ră- 
minerii în urmă a agriculturii semnalată de 
plenara C.C. al P.M.R. din august 1953, pentru 
realizarea unui avînt în dezvoltarea întregi: 
economii naționale șl a ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Un rol deosebit în ridicarea producției agrl- 
vegetale și animale revine și întovărăși- 
agricole.

cole 
rilor

Ce este o întovărășire agricolă
genialul său plan cooperatist de cons-In

truire a socialismului la sate. V. I. Lenin a 
subliniat că cooperația reprezintă calea cea 
mai ușoară și mai accesibilă pentru țăranul 
muncitor spre agricultura socialistă, tocmai 
pentru că îl ridică treptat de la cooperația de 
aprovizionare și desfacere la cooperația de 
producție, la gospodăria colectivă. Cooperația 
de producție agricolă realizează îmbinarea

Succes
Pe șosea gonește un tînăr 

ciclist. E Constantin Dumitres
cu. El se antrenează aproape 
în fiecare zi. Așa putea fi vă
zut pe șosea, încă din 1952, 
antrenîndu-se cu răbdare, că- 
lindu-se.

★
Era în octombrie 1952. Un 

grup de cicliști pedala cu 
tărie de la Băicoi spre Bucu
rești în cursa de fond, ergiani- 
zată în acel an, cu ocazia des 
chiderii întrecerilor internațio
nale de ciclism ale P.P.R. La 
această cursă participau spor
tivi din R.P. Polonă, FSGT- 
Franța și UISP-Italia. Din 
cînd în cînd un tînăr blond, 
care purta pe piept stema Re
publicii ^Populare Romîne în
cerca să se „rupă" din pluton 
dar nu reușea. Imediat era 
„prins" de ceilalți cicliști și 
plutonul gonea din nou com
pact.

Dar iată că după ce trecu 
de Săftica plutonul se destră. 
mă din nou. Tînărul nostru. 
Constantin Dumitrescu, pe 
fața căruia se putea citi o 
încordare maximă da și o 
mare voință de a învinge, reu
și să evadeze. Distanța dintre 
el și restul plutonului se 
mărea văzînd cu ochii. In or. 
ma fugarului ceilalți conea* 
renți au organizat o adevărată 
..morișcă".

Cu cîteva sute de metri îna
inte de linia de sosire tînărul 
ciclist forță alura și termină 
cursa învingător. Era prima 
victorie a tînărului de 17 ani 
într-o cursă regulată la care 
au luat parte numeroși cicliști 
consacrat!.

Anul 1952 a însemnat pentru 
utemistul Constantin Dumi
trescu începutul unei activi
tăți cicliste intense. In același 
an, el a avut cinstea de a fi

în „Cursa Scînteii"!

recrutat tn lotul Republicii 
Populare Romîne de ciclism.

De atunci au trecut doi ani, 
timp în care talentatul ciclist 
a făcut progrese mari. In 
„Cursa Păcii" —Varșovia — 
Berlin —Pra ga — desfășurată 
anul trecut. Constantin Dumi
trescu s-a clasat primul dintre 
rorr.tni. — pe locul 31. — reu
șind totodată să întreacă o 
serie de cicliști străini cu re
nume.

Desigur că competițiile cu 
oaracter internațional cît și 
cele din țară au dat posibilita
tea atît lui Constantin Dumi
trescu cît și celorlalți cicliști 
tineri din lotul R.P.R. să acu
muleze serioase cunoștințe 
tactice, mai multă experiență. 
Cu siguranță că acestea vor

ajuta mult cicliștilor noștri 
în viitoarele competiții.

In vederea primei competiții 
oficiale a anului, „Cursa Scîn- 
teii" — care începe să se 
desfășoare astăzi — utemistul 
Constantin Dumitrescu îm
preună cu ceilalți cicliști frun
tași putea fi văzut zilnic an- 
trCnindu-se de zor. El i-a a. 
sigmat pe tovarășii săi de 
muncă de la laboratorul cen
tral al Combinatului Poligra
fic Casa Scînteii „I. V. Stalin" 
că va justifica încrederea a- 
cordată, străduindu-se să se 
comporte cît mai bine atît în 
„Cursa Scînteii" cît și în în- 
tîlnirile viitoare.

— Succes în „Cursa Scîn
teii", Constantin Dumitrescu 
— ție și tovarășilor tăi I

La cros
Anul acesta colectivul sportiv „Grivița Ro

șie" s-a pregătit intens în vederea campiona
tului individual de cros „Să întîmpinăm 1 
Mai". Această măreață sărbătoare sportivă, 
denumită pe drept cuvînt sărbătoarea primă
verii, la care iau parte atît tineri cît și vîrst- 
nici, a constituit pentru conducerea colecti
vului sportiv o preocupare de seamă. De la 
ședințe cu caracter de organizare și pînă la 
munca practică, pe teren, de antrenare a sa- 
lariaților noștri, toată atenția colectivului i 
sportiv „Grivița Roșie" s-a îndreptat spre j 
buna organizare, asigurarea participării unui 
număr cît mai mare de muncitori și funcțio
nari. Toate mijloacele de popularizare a cro
sului, ca gazetele de perete, ziarul de uzină 
„Grivița Roșie" și stația de radioamplificare, 
au difuzat zilnic tn rîndul maselor de tineri 
și vîrstnici importanța crosului „Să întîmpi
năm 1 Mai", chemîndu-i pe sportivi să parti
cipe cu toți la marea sărbătoare sportivă a 
primăverii. Patru panouri mari au fost insta
late la cele 4 porți ale atelierelor. Și tinerii 
noștri, ce-i drept, nu s-au lăsat așteptați. 
Peste patruzeci de cercuri sportive, mobilizate 
cu sprijinul direct a! comitetului U.T.M. — 
„Grivița Roșie" au răspuns la chemarea co
lectivului sportiv.

Pînă în prezent au fost organizate nume
roase concursuri la care au participat 1786 
muncitori tineri și vîrstnici, dintre care 178 fe
mei. Alături de sportivi fruntași cum sînt rug- 
biștii Gheorghe Pîrcălăbescu, Constantin Co
cor, Georgescu Tudor și ciclistul Hesel Gheor
ghe, au participat mulți muncitori tineri din 
cercurile sportive. Stan Ion de la ajustaj 1 
vagoane, Elena Ignat de la sudură vagoane, 
Paraschiv Florica de la sudură locomotive și 
Ion Simiceu de la cazangerie sînt numai cîte
va nume din marele număr de participanți.

Duminica trecută a avut loc faza pe asocia
ția „Locomotiva" la care au participat trei 
echipe ale colectivului nostru sportiv, și anume 
o echipă de seniori, una de senioare și una 
de Juniori.

Două sportive senioare din colectivul nos
tru s-au clasat pe locurile 2 și 3 și vor lua 
parte duminica viitoare la etapa a IlI-a inte- 
rasociații.

Miile de sportivi din uzina noastră vor ur
mări cu deosebit interes felul în care vor par
ticipa. mai departe, în concursuri, tinerii de 
Ia „Grivița Roșie".

ȘTEFAN PETCU 
secretar al colectivului sportiv

„Grivița Roșie"

Cursuri de arbitri
O preocupare de seamă a comisiilor pe ra

muri de sport din orașul Tg. Mureș a fost 
aceea de a ridica numărul arbitrilor, al in
structorilor voluntari și de a ridica cunoștin
țele tehnice ale arbitrilor existenți.

In acest sens, încă de la începutul lunii ia
nuarie au fost organizata c serie întreagă de 
cursuri de arbitri și instructori voluntari la 
care au participat cu regularitate un număr 
însemnat de tineri.

Astfel, comisia regională de fotbal a orga
nizat un curs de arbitri la oare au participat 
21 de tineri, dintre care 13 au reușit și au 
fost admiși pentru examenul practic. Pe lin
gă acest curs a fost organizat și un curs de 
perfecționare pentru arbitrii existenți la care 
au participat 27 elevi.

La sfirșitul cursului a fost organizat un 
examen de verificarea cunoștințelor teoretice 
și practice.

Un alt curs, la care numărul participanților 
e mare, este acel al comisiei de volei la care 
au participat regulat 25 de elevi. Concomitent 
cu acesta a mai lost organizat un curs de 
instructori voluntari de volei cu 16 sportivi ce 
vor fi repartizați echipelor existente în orașul 
Tg. Mureș.

Cei mai mulți elevi la asemenea cursuri sînt 
amatorii jocului de popice, unde peste 200 de 
sportivi frecventează cursurile de arbitri pen
tru diferitele categorii.

Corespondent
FLOREA ROMULUS

r Pana de gîscâ
Cobălcescu a pus bazele muzeului de 

științe naturale, dr. Brlndză pe cele ale 
Grădinii Botanice, Anastasie Simu a fon
dat un important muzeu de arte plastice, 
S.R.S.C. a organizat expoziția: ,,Origina' 
și evoluția omului". Iar eu... eu n-am în
ființat încă nici un muzeu. Dar nu înțeleg 
să mă las mai prejos. Vreau să fac și eu
ceva pentru propagarea culturii, vreau să 
las generațiilor viitoare o operă nemuri
toare, să mă binecuvânteze copiii, tinerii și 
bătrinii, vreau să-mi rostească numele "toți 
taxatorii de tramvaie și autobuze cind
vor opri tn fața muzeului... Care muzeu? 
Ei asta e ! ce muzeu să înființez? Cobăl
cescu a fost naturalist, dr. Brlndză bota
nist, Teodor Aman pictor! Eu, ca ziarist, 
ar fi nimerit să mă opresc la ideea unui 
muzeu cu tema următoare : ,,Origina și 
evoluția scrisului". De la început, de la 
săparea in piatră a primelor semne grafice, 
pînă la modernul toc rezervor și mașina
de scris electrică.

Poate că tema acestui muzeu nu vi se 
pare tocmai originală; poate că veți 
susfine cum că un asemenea muzeu ar 
putea fi înglobat într-unul mai general, 
despre evoluția omului. Avefi dreptate! 
Dar stați că n-am terminat! Am o idee 
năstrușnică. Vreau ca muzeul meu să se 
deosebească de celelalte. Să fie un muzeu ' 
viu. Ce, n-afi mai văzut? Grădinile zoolo
gice nu sînt muzee vii ? De ce n-aș putea 
reda istoria scrisului prin tablouri vii ?

De pildă, pentru a ilustra epoca evului 
' mediu aș putea să transpun la muzeu școa

la elementară din comuna Hăntești, din ra
ionul Botoșani. Scena ar arăta cam așa: 
Plimblndu-se agale printre, rînduri, bătrt- 
nul dascăl dictează niscaiva texte de-ale 
cronicarilor iar în banca Intlia, Hulai Mir
cea scrie tacticos, mtnuind grafios... o pană 
de gîscă. In spatele lui, alfi elevi scriu și 
ei cu... pana de giscă. Luchian Eleonora 
își privește nostalgic instrumentul de scris 
și oftează: „Cite opere geniale nu s-au 
scris cu pana de giscă".

— „Don-profesor" — sare de odată un 
puști — „Mi s-a rupt tocul. Dati-mi voie să 

\ mă duc să-mi iau un altul! — după care 
iese în curte, se repede după un cîrd de 
orătănii, fugărește cîteva din ele și în țipe
tele ascufite ale glștelor și tn slsîitul re
voltat al gînsacilor, își procură cîteva 
„tocuri". Apoi se duce cu ele la instructo
rul de pionieri și-l roagă:

— Tovarășe Nichifor, vrei să-mi ajuți 
să-mi ascut... tocul?

★
Trebuie să vă spun că nu mai am de 

așteptat mult timp ca să pot realiza acest 
tablou viu. Dat fiind că la cooperativa de 
consum din Hăntești nu se mai aduc pe
nițe, tn curînd tofi școlarii vor fi nevoiți 
să recurgă la... pana de giscă.

Unde mai punefi că voi putea să pun 
la intrarea în muzeu, statuia vie și natu
rală a președintelui cooperativei, ca un 
element de atracție, o curiozitate rară, ca 
și pana de giscă.

FLORIN Z. FLORIN 
A. ABRAMOVICI
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să muncească pe petecul său de pămîtlt. Toc
mai de aceea partidul pune un accent deosebit 
ca țăranul muncitor care intră în întovărășirea 
agricolă să fie pe deplin convins de avantajele 
ce le obține și să muncească cu sîrguință 
pentru întărirea continuă a întovărășirii.

Organizațiile U.T.M. de la sate au un rol 
deosebit în a convinge pe tinerii țărani mun
citori să intre în întovărășiri agricole și pen
tru ca ei, la rîndul lor. să-și lămurească și 
părinții să intre în întovărășire.

Nu trebuie uitat însă nici o clipă că munca 
pentru crearea de noi întovărășiri agricole nu 
poate fi despărțită de întărirea economico-or- 
ganizatorică a întovărășirilor existente.

In cadrul întovărășirilor agricole, utemiștil 
trebuie să fie un exemplu de folosire a meto
delor înaintate pentru sporirea producției agri
cole și creșterea productivității muncii. Tinerii 
ingineri și tehnicieni agronomi au în această 
privință un rol deosebit de important. Ei tre
buie să ajute întovărășirilor agricole la apli
carea metodelor celor mai înaintate de 
vare a cerealelor, a plantelor tehnice 
creștere a animalelor.

Sporirea producției în întovărășirile 
cole, depinde în mare parte de S.M.T.-itri. 
Ele trebuie să acționeze ca adevărați organi
zatori ai producției întovărășirilor agricole, 
prin efectuarea muncilor după normele agro
tehnicei. De aceea, în buna organizare a mun
cii in întovărășire, revin sarcini importante 
organizațiilor U.T.M., atît din întovărășire, 
cît și celor din S.M.T.-uri. Organizațiile U.T.M. 
și fiecare utemist în parte este dator să spri
jine din toate puterile organizațiile de partid 
și sfaturile populare în pregătirea și desfășu
rarea muncilor agricole. Utemiștii trebuie să 
mobilizeze pe tinerii țărani din întovărășiri 
la îndeplinirea la timp a muncilor agricole; 
organizațiile de bază U.T.M. din S.M.T.-urile 
care lucrează pămînturile întovărășirilor tre
buie să desfășoare o muncă susținută printre 
tinerii tractoriști pentru folosirea întregii ca
pacități de lucru a tractoarelor și celorlalte 
mașini agricole, pentru executarea unor lu
crări de bună calitate. Tinerii tractoriști au 
sarcina de a asigura buna funcționare a trac
toarelor, de a înlătura pierderile de timp și 
a executa lucrări care să contribuie la reali
zarea unor recolte'bogate.

întovărășirile agricole se formează în lupta 
împotriva chiaburimii, care prin tot felul de 
uneltiri criminale și scorniri caută să împie
dice pe țăranii muncitori să-ți făurească o 
viață mai bună. Chiaburii își dau seama că 
fiecare întovărășire agricolă nou creată în
seamnă o îngus’are a posibilităților lor de a 
jefui pe țăranii muncitori. Unindu-se tn Înto
vărășiri, agricole, țăranii muncitori trebuie 
să-și sporească vigilența împotriva chiaburimii 
și tuturor elementelor dușmănoase care caută 
să-i împiedice să-și făurească uti viitor fericit, 

întărirea permanentă economică și organiza
torică a întovărășirilor agricole existente pre
cum și formarea de not întovărășiri agricole 
duce la ridicarea producției agricole-marfă, la 
creșterea permanentă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii de la orașe și sate .

A. GRUMBERG

In ajutorul activului U. T. M. de la sate

în comun 
simplă a 

ele repre- 
punte între

intereselor personale ale țărănimii muncitoare, 
de ridicare a bunăstării ei materiale, cu inte
resele întregului popor muncitor.

întovărășirile agricole de lucrare 
a pămîntului sînt forma cea mai 
cooperației de producție agricolă, 
zintă o treaptă intermediară, o
gospodăria mică și mijlocașă pe de o parte și 
formele socialiste de gospodărire pe de altă 
parte.

in sistemul cooperatist creat în țara noastră 
sub conducerea și îndrumarea partidului, în
tovărășirile agricole ocupă un loc important. 
Spre deosebire de cooperativele de consum în 
care oamenii muncii se unesc in calitate de 
consumatori, întovărășirea agricolă reprezintă 
o formă mai avansată de cooperare și anume, 
ea este o formă a cooperației agricole d- pro
ducție. Pentru țăranii muncitori. întovărășirea 
agricolă este cea mai accesibilă formă a co
operației de producție agricolă. Ea le oferă 
numeroase avantaje pentru ridicarea nivelului 
lor de trai și creează totodată posibilitatea 
sporirii producție: de produse agricole nece
sare creșterii bunăstării întregului popor.
, Reprezentînd o treaptă intermediară a co
operației de producție agricolă, întovărășirea 
agricolă îmbină elemente ale vechilor relații 
de producție, bazate pe proprietatea particu
lară asupra pămîntului și uneltelor de pro
ducție, cu elemente ale relațiilor de producție 
socialiste, bazate pe colaborare și ajutor re
ciproc în muncă și pe folosirea unor mijloace 
de producție mecanizate, proprietate socialistă 
a întregului popor. Existența unor astfel de 
relații de producție face accesibilă maselor 
largi de țărani muncitori calea 
formă de cooperare în muncă.

Întovărășirea agricolă este o 
operației de producție agricolă
mîntul, vitele și uneltele de producție rămîn 
în proprietatea țăranilor întovărășiți. In în
tovărășirea agricolă țăranii muncitori pot in
tra cu tot pămîntul lor sau numai cu o parte. 
Ținînd seama de foloasele pe care le aduce 
întovărășirea, este în interesul țăranilor mun
citori să intre cu tot pămîntul în întovărășire. 
Țăranii întovărășiți rămîn — conform statu
tului model -- proprietari asupra pămîntului, 
vitelor și uneltelor de producție ou care Intră 
în întovărășire. Produsele realizate în urma 
muncii depuse de țăranii muncitori întovă
rășiți șl a folosirii în comun a uneltelor 
și mașinilor agrlcold ale statului se reparti
zează fiecăruia proporțional cu suprafața te
renului cu care a intrat în întovărășire.

In întovărășirea agricolă, aratul, semăna-

spre această

formă a co
in care pă-

tul, strîngerea recoltelor, treeratul păioaselor, 
adică lucrările agricole principale, se fac în 
comun. Țăranii muncitori întovărășiți folosesc 
împreună mașinile puse la dispoziție de S.M.T. 
După cum prevede statutul, pot deveni mem
bri ai întovărășirii țăranii cu gospodării mici 
și mijlocii. Chiaburii, speculanții, toți cei care 
trăiesc din exploatarea muncii altora, nu pot fi 
primiți în întovărășirea agricolă. In întovără
șirea agricolă nu există exploatarea omului 
de către om, ci relații 
tor reciproc.

Principiul care stă 
întovărășirilor agricole 
rului consimțămînt. Unirea țăranilor munci
tori tn întovărășiri agricole se face numai 
de bună voie. Aceasta nu înseamnă însă că 
crearea de noi întovărășiri trebuie lăsată pe 
seama „mersului de la sine"; este de datoria 
tuturor activiștilor utemiști de a sprijini or
ganizațiile de partid și sfaturile populare prin- 
tr-o muncă de lămurire a țăranilor muncitori 
asupra foloaselor ce le pot obține intrînd în 
întovărășiri.. Orice subapreciere a întovărăși
rilor agricole, a arătat plenara din august a 
G.C. al P.M.R., este profund greșită și dăună
toare ridicării producției agricole, întăririi 
alianței clasei muncitoare cu țărănimea mun
citoare, desfășurării construcției socialiste la 
sate.

Partidul nostru, călăuzindu-se după învă
țătura leninistă privitoare la necesitatea dez
voltării producției agricole și la transforma
rea socialistă a agriculturii, dă o mare im
portanță întemeierii cît mai multor întovără
șiri agricole.

Munca partidului Ia sate pentru crearea de 
întovărășiri agricole a fost mult îngreunată 
de politica dușmănoasă a grupului deviatori- 
lor de dreapta. Demascarea și zdrobirea de
vierii de la linia partidului a dus la un pu
ternic avînt al muncii partidului la sate în 
ceeace privește înființarea de noi și noi în
tovărășiri agricole. Dacă în martie 1952, înainte 
de demascarea devierii de dreapta, existau 
abia 159 de întovărășiri, astăzi există peste 
2.000 întovărășiri cu o suprafață de aproape 
250.000 ha. teren arabil. Ele obțin rezultate cu 
mult superioare celor obținute de țăranii mun
citori neiniovărășițl.

de colaborare și aju-

la temelia constituirii 
este principiul libe-

Posibiiităji largi de dezvoltare 
a producției agricole

Folosind din plin ajutorul acordat de partid 
și guvern, lucrînd pămîntul după regulile 
agrominimului, țăranii muncitori cu gospodării 
Individuale au în momentul de față posibili
tăți însemnate de a ridica producția lor agrl-

colă. Totuși, în întovărășirea agricolă există 
posibilități de a se obține o producție agri
colă ridicată, mult mai mari și mai multe 
decît în gospodăriile individuale.

In ce constau aceste posibilități?
Este vorba, mai întîi, de mecanizarea prin

cipalelor munci agricole .prin folosirea mași
nilor statului pe tarlalele comasate ale în
tovărășirii. Folosirea uneltelor mecanizate per- 
mite o cultivare mai bună a pămîntului și ob
ținerea unor recolte mai mari la hectar decît 
cele obținute de țăranul muncitor cu gospodă
rie individuală. Lichidarea haturilor înseamnă 
totodată și creșterea suprafeței cultivate, în
lăturarea unor focare de buruieni și a ascun
zătorilor pentru rozătoare.

Este vorba de asemenea și de faptul că în 
întovărășire există posibilități mult mai largi 
de a se introduce și aplica metodele agroteh
nice cele mai înaintate. întovărășirea agri
colă nu se desface după terminarea campaniei 
agricole, ci se dezvoltă și se consolidează con
tinuu. Această împrejurare dă țăranilor mun
citori întovărășiți posibilitatea de a face pe 
terenurile lor comasate diferite lucrări de îm
bunătățire a pamîntulu: cum ar fi de pildă, 
sisteme de irigație sau îndiguiri; ei pot face 
pe o scară mai largă asolamente, lucrări de 
îngrășare a solului etc. Țăranii muncitor! în- 
‘ovărășiți beneficiază de ajutorul dat de agro
nomi, care se ocupă special de tarlalele înto
vărășirii și au astfel posibilitatea de a aplica 
cu mai multă ușurință și in 
decît 
duale

Pe 
torul 
bilitatea îndeplinirii la timp și în cele mai 
bune condițiuni a muncilor agricole și deci 
sporește productivitatea muncii. Acest lucru 
este foarte important. Ajutîndu-se intre ei, în- 
tovărășiții pot asigura îndeplinirea 
a tuturor muncilor agricole care nu 
minare.

Nenumărate exemple ne dovedesc 
sind posibilitățile ce le au, întovărășirile agri
cole pot obține 
cei mai harnici 
individuală.

întovărășirea 
ionul Lugoj a cules anul trecut pentru fiecare 
ha, cultivat, cite 2.400 kg. grîu, 3.600 kg. orz. 
7.800 kg. porumb știuleți. 22.000 kg. sfeclă de 
zahăr. Pentru a obține astfel de recolte, înto 
vărășițil au dat o deosebită atenție lucrării 
pămîntului după metode înaintate. Întovără
șirea agricolă din Ciumești, regiunea Baia 
Mare ,a realizat o producție de 3.500 kg. po
rumb boabe la hectar. S-ar putea da încă multe 
exemple asemănătoare.

Rezultatele bune obținute de întovărășirile 
agricole exercită o atracție puternică asupra 
țăranilor muncitori spre această formă a co
operației de producție agricolă.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 194-20 
august 1953 a acordat o atenție deosebită în
tăririi econonuco-organizatorice a întovărăși
rilor agricole, pentru ca acestea să devină mari

mai mare 
gospodării 
înaintate, 
în comun

măsură 
indivi-țăranii muncitori cu 

metodele agrotehnice 
de altă parte, munca 
reciproc între întovărășiți creează posi-

și aju-

la vreme 
suferă a-

că foio-

rezultate mult mai bune decît 
țărani muncitori cu gospodărie

agricolă „23 August" din ra-

producătoare de cereale-marfă, de cartofi și 
legume, să devină crescătoare de vite, porci, 
păsări etc.

Partidul și guvernul acordă un sprijin per
manent și susținut întovărășirilor agricole 
pentru a obține recolte bogate, pentru a dez
volta creșterea animalelor. In acest scop în
tovărășirilor agricole li se acordă credite pe 
termen lung și cu o dobîndă redusă și sînt 
ajutate să-și procure unelte și mașini agri
cole, instalații, animale de muncă, îngrășă
minte chimice etc. pentru a putea folosi efectiv 
creditele acordate.

Numeroase înlesniri primesc întovărășirile 
agricole din partea statului democrat-popular: 
mașinile și tractoarele statului execută lucrări 
pe tarlalele întovărășlților, li se acordă redu
ceri la cotele de colectare și la plata mun
cilor executate de S.M.T., sînt avantajate prin 
prețuri sporite pentru animalele sau legumele 
contractate etc.

Făcînd să crească producția de cereale- 
marfă. de vite, de legume și zarzavaturi, în
tovărășirile agricole pot aduce o contribuție de 
seamă la aprovizionarea cu alimente a popu
lației orășenești și la aprovizionarea indus
triei noastre cu materii prime.

Folosind posibilitățile ce le au pentru dezvol
tarea producției și sporirea productivității cul
turilor agricole. întovărășirile trebuie să cons
tituie un adevărat exemplu pentru țăranii 
muncitori cu gospodării individuale, de felul 
cum ajută metodele agrotehnice cele mai înain
tate la sporirea producției agricole.

întovărășirile agricole au un rol însemnat tn 
dezvoltarea creșterii animalelor. Aceasta este 
o problemă care trebuie să stea în centrul 
preocupărilor întovărășirilor agricole. Statul 
democrat-popular acordă o serie de avantaje 
întovărășirilor agricole care contractează creș- 
terea și îngrășarea de animale și păsări. în
cheierea de contracte de îngrășare a animale
lor. ca și de cultivare a plantelor industriale 
și legumicole, prezintă numeroase avantaje 
pentru întovărășirile agricole șl le dă totodată 
posibilitatea să contribuie într-o măsură mai 
importantă la ridicarea nivelului de trai 
oamenilor muncii.

Membrii întovărășirilor agricole au tot 
teresul de a contracta vînzarea produselor 
le revin de pe urma muncii, cu unitățile
stat și cooperatiste. De asemenea, ei sînt avan
tajați și atunci cînd își 
prețurile de achiziție, prin 
misind timp șl cheltuielile 
plasarea la oraș.

Ridicînd tn permanență
întovărășiți! au posibilitatea de a aduce pe 
piață tot mal mu'te produse șl a-și ridica bu
năstarea proprie . ei contribuind în felul acesta 
șl la dezvoltarea schimbului de mărfuri între 
sat și oraș, temelia alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, la întărirea 
lui nostru democrat-popular.

★
Intrînd în întovărășirea agricolă 

muncitor începe o muncă într-un chip
nou, altfel decît a fost obișnuit ani de-a rîndul

culti- 
și de

agri-

In
ce
de

desfac produsele la 
cooperative, econo- 
pe care le cere de-

producția agricolă,

regimu-

țăranul 
cu totul
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Vioța U. T. M,

In spre masa secre
tariatului conferinței, 
treceau din mină în 
mînă zeci de bilețele 
cu întrebări. Delegații 
întrebau comitetul ra
ional U.T.M Arad : care a fost preocuparea 
sa pentru întărirea muncii politice a organi
zațiilor U.T.M. din S.M.T.-uri, ce a făcut 
pentru extinderea metodelor înaintate sovie
tice, pentru mobilizarea forțelor tuturor or
ganizațiilor U.T.M. în campania agricolă de 
primăvară ?

Răspunsul la aceste întrebări l-au dat dis
cuțiile multor delegați care au arătat în mod 
just faptul că darea de seamă prezentată de 
tov. N. Păsărică, prim secretar al comitetu
lui raional, nu a reușit să analizeze cu sufi
cientă profunzime munca organizației raionale 
în această direcție. Este drept că în munca u- 
temiștilor și tinerilor din raionul Arad există 
rezultate peste care nu se poate trece cu ve
derea. Astfel multe din organizațiile de bază 
U.T.AL s-au întărit din ce în ce mai mult, iar 
odată cu aceasta s-a mărit și contribuția pe 
care tineretul a adus-o la opera de transfor- 
.tnare socialistă a agriculturii. Acest lucru ne 
Ieste dovedit și de cele 20 gospodării agricole 
•elective și 14 întovărășiri agricole care au 
Buat ființă și la care utemiștii și tinerii au a- 
vut o contribuție de preț. Sarcinile puse de 
partid și guvern în legătură cu pregătirile 
pentru campania agricolă de primăvară din 
acest an au constituit și constituie pentru 
activitatea majorității organizațiilor de bază 
U.T.M. o preocupare de frunte. Pentru aceasta 
în multe organizații de bază U.T.M. s-au luat 
din timp o serie de măsuri concrete. Astfel în 
S.M.T.-uri și gospodării agricole de stat s-au 
format un număr de II brigăzi de tineret care 
au asigurat în majoritatea cazurilor repararea 
la timp și în bune condițiuni a tractoarelor 
și plugurilor. De asemenea 65 de tineri țărani 

'muncitori cu gospodării individuale au mun
cit la centrele de reparații asigurînd repara
rea uneltelor agricole la timp.

Aceste realizări însă nu răspund pe deari- 
tregul la întrebările puse de delegați. Vorbind 
despre munca desfășurată de comitetul raio. 
nai U.T.M. în cadrul organizațiilor de bază 
din S.M.T.-uri, delegații au scos la iveală 
numeroase slăbiciuni. In cuvîntul său dele
gatul Buzeșean Pavel de la S.M.T. Aradul 

L-Nou a vorbit despre aportul pe care îl pot 
aduce posturile utemiste de control îh ridica
rea calității lucrărilor. Acest lucru se poate 

I țntîmpla însă numai cu o condiție, ca posturile 
I utemiste de control să existe... nu pe hîrtie ci 
I în realitate. In momentul de față — a spus 
I vorbitorul — aceste posturi utemiste nu există 
Ide cît pe hîrtie In legătură cu întărirea acti- 
I vității posturilor utemiste de control a exis- 
[tatși o hotărîre a comitetului raional. Se pare 
I însă că ea a fost pusă la dosar și păstrată 
leu multă grijă-ca nu cumva tovarășii din or- 
I ganizațiile de bază U.T.M. să o și cunoască 
I și chiar... să o îndeplinească.
I în cadrul campaniei de 
I nu au lucrat întotdeauna 
I spus delegatul Seichl Iuliu 
I așa cum este exemplul la 
I cînd reparațiile 
I proastă calitate.

marginea conferinței raionale
U.T.M. Arad

reparații, utemiștii 
conștiincios — a 
—. Au fost cazuri 
GAC Aradul Nou

la tractoare s-au făcut de 
ceea ce face ca în momentul

Cum redactez o corespondență
Mi se întîmplă de multe ori aceasta și cred 

Că nu numai mie : deși am toate datele pen
tru o corespondență — după ce le-am cules, 
le-am cercetat bine etc. — nu pot scrie to
tuși corespondența. Stau cu creionul în mînă. 
mă gîndesc și... nu știu cum să scriu. Dea 
bia apoi, după ce mă mai glndesc încă, în
cep să scriu...

Cum se scrie o corespondență? Este greu 
de răspuns la această întrebare, fiindcă fie
care corespondent voluntar are felul său de 
a scrie, de a redacta o corespondență. Eu 
o să vă arăt doar cum redactez eu o cores
pondență.

Scriu, să zicem, o corespondență despre 
realizările obținute în producție de o brigadă 
de tineret din întreprinderea noastră., vor
besc mai întîi, în general, despre rezulta

ntele îndeplinirii planului în întreaga între- 
Iprindere Arăt apoi că și tinerii din întreprin
dere muncesc cu dragoste pentru a asigura în
deplinirea sarcinilor de plan. Iar pentru a do
vedi aceasta, trec la concret, arătind cum mun
cește brigada despre care vreau să scriu și 

cum își îndeplinește planul — sau cu cît își de
pășește planut. Nu mă mulțumesc însă nici
odată să dau doar cifre sau procente, ci scriu 
mai pe larg despre munca oamenilor, caut 
unele fapte semnificative din munca lor, care

să arate limpede entuziasmul cu care mun
cesc ei.

De asemenea arăt în corespondență și me
todele pe care le folosesc ei în muncă, expe
riența lor. Iar dacă ei folosesc o metodă nouă, 
nu îndeajuns de cunoscută, sau au făcut vreo 
inovație în scopul măririi productivității mun
cii, scriu cît mai amănunțit fie despre me
toda folosită fie despre inovația făcută.

Faptul că popularizez ■ tirigada nu mă îm
piedică însă să descopăr și lipsurile care se 
mai manifestă în munca brigăzii despre care 
scriu sau în munca altor brigăzi din între
prindere. Dimpotrivă! Cercetez cu atenție lip
surile, văd cine sînt vinovați de existența lor 
și le arăt fățiș greșelile, arătîndu-le totodată 
și ce anume măsuri să ia pentru a îndrepta 
lucrurile.

Nu este deajuns să arăți cititorului numai 
cifre într-o corespondență, ci trebuie să-l faci 
să fie interesat s-o citească. De aceea eu mă 
străduiesc totdeauna ca în corespondențele 
pe care le scriu să cuprind lucruri noi și 
interesante.

Forma în care scriu corespondența caut să 
fie cît mai atrăgătoare, pentru ca — dacă va 
fi publicată — corespondența să fie citită cu 
plăcere. De asemenea, pentru a putea fi înțe
leasă de cititori, folosesc în redactarea cores

Alături de muncitorii din uzine, elevii șco
lilor profesionale obțin în cinstea zilei de 1 
Mai succese deosebite în muncă.

însușirea temeinică a meseriei, cere elevilor 
o serioasă pregătire încă din primul an de 
școală.

In fotografia de sus : în ora de tehnologie 
specială, profesorul utemist Gheorghiu Mihai 
explică elevilor din anul I cum se face regla
rea strungului pentru tăierea filetului.

Elevii Școlii profesionale metalurgice-Roman 
au dat pînă acum agriculturii 6 mașini pentru 
decuscutat sămînță, 70 căldări pentru S.M.T 
etc.

In fotografia din dreapta : elevii anului II 
lucrînd în atelierul de practică al școlii.

Foto : DUMITRU F. DUMITRU

de tiață să avem greu
tăți în muncile de 
primăvară.

Comitetul raional 
U.T.M., biroul, cît și 
activul său, nu cu- 

dm oadrul S.M.T.-urilor 
își desfășoară munca 
de tractoriști, nu cu- 

dato-

reală 
cum

nosc situația 
nu cunosc 
brigăzile utemiste 
nosc necesitățile acestora. Și aceasta 
rită faptului că atît membrii, biroului cît și 
aparatul comitetului raional se mulțumesc ca 
în deplasările pe teren să treacă , doar pe la 
stațiuni fără însă să meargă pe cîmp, acolo 
unde.și desfășoară activitatea brigăzile ute
miste, să stea de vorbă cu tinerii, să vadă 
condițiile în care muncesc, să cunoască fră- 
mîntările acestora. E și normal deci ca în a- 
ceste condiții un asemenea comitet raional să 
nu poată răspîndi experiența înaintată, iniția
tivele multor brigăzi utemiste, să nu poată în 
ultimă instanță să conducă în mod concret 
activitatea utemiștilor și tineretului.

In desfășurarea muncilor agricole, tracto
riștii au de lucru marea majoritate a timpului 
pe cîmp. In acest timp ei nu au posibilitatea 
de a lua parte la viața întregii organizații de 
bază așa cum s-a întîmplat în perioada de 
iarnă cînd erau strînși cu 'toții la stațiune. 
Viața de organizație ei și-o trăiesc în această 
perioadă în cadrul grupelor UTM. Prin gru
pele UTM ei iau cunoștință cu problemele care 
se pun în fața întregii organizații de bază 
UTM, Grupele UTM capătă în asemenea 
condiții o importanță deosebită. De aceea luînd 
cuvîntul la discuții tov. Pui Ladislau de la 
S.M.T. Felnac a criticat cu asprime comitetul 
UTM care a dovedit o subapreciere totală față 
de grupele UTM, neanalizînd munca acestora, 
neajutîndu-le în mod practic. „La noi în SMT 
Felnac — a arătat în continuare vorbitorul — 
sînt 3 brigăzi de tractoriști. Pentru ca ute
miștii din aceste brigăzi să nu fie rupți de 
viața organizației U.T.M., pentru ca fiecare 
brigadă în parte să devină un colectiv unit, 
închegat, capabil să facă față sarcinilor mari 
ce le are, noi am înființat cîte o grupă UTM 
în fiecare brigadă. Am instruit în așa fel or
ganizatorii de grupă, îneît aceștia să organi
zeze munca grupei într-un mod cît mai viu, 
cît mai interesant, să țină trează incontinuu 
la fiecare tractorist utemist, conștiința dato
riei lui.

I s.a dat apoi cuvîntul tovarășului N. Păsă
rică să răspundă la întrebările puse. Delegații 
se așteptau, ca în răspunsurile sale, tov. Pă
sărică să facă o analiză autocritică sănătoasă, 
să tragă concluziile cele mai juste din lipsu
rile avute. Dar tov. Păsărică s-a mulțumit să 
motiveze lipsurile biroului raional, după pa
ravanul teoriei că ei— membrii biroului — 
s-au bazat 
varăși din 
problemele 
tovarășului 
darnică a forțelor dacă și comitetul raional 
U.T.M. s-ar fi ocupat cu mai multă seriozi
tate de munca organizațiilor de bază U.T.M. 
din S.M.T.-uri Conferința însă a arătat că 
utemiștii nu sînt deloc de acord cu un ase
menea stil de muncă. Ei vor ca noul comitet 
raional să conducă activitatea organizației ra
ionale cu mai mult simț de răspundere, să se 
ocupe în 
bază, să 
în parte, 
satisfacă 
tilor.

pe faptul că la SMT-uri sînt to- 
secțiile politice care se ocupă cu 
tineretului și deci, după părerea 
Păsărică, ar fi fost o irosire za-

mod serios de toate organizațiile de 
muncească în mod concret cu fiecare 
Și noul organ ales are datoria să 
această cerere justificată a utemiș.

I. PETRU

Cu ajutorul 
inglnerHor agronomi stagiari

TIMIȘOARA (de la corespondentul nostru).—
In curînd se va împlini o lună de zile de 

cînd cei 173 de studenți ai anului IV. de la 
Institutul agronomic din Timișoara au fost 
repartizați să facă practică la gospodări! 
agricole colective, gospodării agricole de stat 
și ICAR-uri din regiunile Timișoara, Arad și 
Oradea.

In această perioadă practicanții, au adus 
o contribuție prețioasă la lămurirea țărani 
lor muncitori asupra avantajelor ce se obțin 
prin aplicarea metodelor agrotehnice înain
tate Bunăoară, studenții care fac practică la 
G.A.C. și G.A.S din comuna Giarmata, îm
preună cu brigadierii și tehnicienii de acolo 
au dat o atenție deosebită apli :ării metode
lor înaintate în agricultură. La gospodăria 
agricolă colectivă unde face practică studen
tul Ion Pagani, au fost grăpate l:a timp toate 
culturile de toamnă, iar pe cele 20 La. plani
ficate pentru însămînțarea sfeclei de zahăr 
s-a efectuat și cultivația pămîntului. Pentru 
asigurarea unei recolte timpurii de cartofi, 
practicantul a propus să se însămînțcze în 
cuiburi dispuse în pătrat 2 ha. cu oartofi la- 
roviziați, lucrare care s-a și efectuat Tot cu 
sprijinul practicantului, s -au confecționat 
două marcatoare în vederea însămînțării în 
cuiburi dispuse în pătrat a porumbului șț a 
altor culturi. Pentru oa însămînțările să se 
termine la timp, au fost cuplate cinci semă 
nători mici Io un tractor.

La G.A.S. Giarmata, practicanții printre 
oare și utemisba Heler Florira au contribuit 
la însămînțarea a 14 ha. cartofi în cuiburi 
dispuse în pătrat, la grăparea a 184 ha. cui 
turi de toamnă. De asemenea, pentru cele 
peste 100 ha. porumb 'care vor fi însămînțate 
în cuiburi dispuse în pătrat, s-au și confec
ționat marcatoarele necesare. Pentru ca în
sămînțările să se termine la timp așa cum 
prevede agrominimul, s-au confecționat cîte 
patru cuplaje a trei semănătoare și trei cul
tivatoare, cuplaje oare au contribuit ca însă
mînțările din epoca I și urgența a Il-a să 
fie terminate la timp. Tinerii Adam Ferch, 
Constantin Marcu și Ecaterina Șneider, oare 
au lucrat cu aceste cuplaje au putut realiza 
zilnic cîte 2 norme.

In cele 6 luni cît vor 'ace practică, stu
denții vor avea ooazia nu numai să cunoască 
muncile practice agricole, dar vor putea să-și 
aducă contribuția lor prețitasă în lupta pen
tru obținerea unei recolte bogate în acest an.

Semnarea unui Protocol comercial 
și de plăti cu Islanda

In urma tratativelor duse de delegația co
mercială a Republicii Populare Romîne la 
Reykjavik, s-a semnat la data de 13 aprilie 
a.c. un Protocol comercial și de plăți între 
Republica Populară Romînă și Islanda.

Pe baza acestui Protocol, Islanda va livra : 
pește sărat și congelat, heringi sărați și con
gelați și conserve de pește.

Republica Populară Romînă va livra: gea
muri, sticlărie, felinare de vînt, sare, produse 
chimice, cherestea și ciment.

(Agerpres)

In sprijinul participanfilor Ia concurs

pondenței cuvinte obișnuite, așa cum vorbesc 
cu oricare tovarăș, și numai acolo unde este 
nevoie scriu cuvinte tehnice — numirea vreu
nei mașini, o operație oarecare de producție 
etc.

Așa scriu eu o corespondență. Totuși nu 
întotdeauna scriu așa. De exemplu, într-un fel 
scriu o corespondență, cînd popularizez o 
realizare frumoasă obținută în producție și în 
alt fel scriu o corespondență în care dau la 
iveală — să zicem — unele lipsuri ce se ma
nifestă în întreprindere.

Pentru ca să poți scrie bine o corespondență 
de ori ce fel ar fi ea — înveți mult citvhd 
presa noastră și diferite cărți de literatură 
Din citirea presei eu, de pildă, îmi dau sea
ma ce probleme interesează ziarul — deci 
despre ce să scriu, și apoi, cum să scriu co
respondențele. Eu citesc cu plăcere reporta
jele apărute în „Scînteia tineretului" precum 
și în alte ziare.

Din citirea cărților de literatură, învăț 
multe cuvinte noi. Aceasta mă ajută de ase
menea mult la redactarea corespondențelor, 
pentru că mă ferește să repet aceleași cu
vinte, să scriu o corespondență plictisitoare.

ELENA MATEI 
muncitoare la „Industria lînei" 

din Timișoara

La sfat despre 
metodele înaintate

Țăranul muncitor Andriș Ion din comuna 
Beriu, deputat în sfatul popular raional, a 
participat la Consfătuirea pe țară a fruntași
lor în producție la cultura porumbului, carto
fului și a sfeclei de zahăr. La această cons
fătuire, Andriș Ion a învățat multe din expe
riența celor mai buni cultivatori de porumb, 
cartofi și sfeclă de zahăr. Așa după cum se 
angajase la sfîrșitul Consfătuirii, întors în 
sat Andriș Ion s-a îngrijit să răspîndească 
în rîndurile țăranilor muncitori învățămintele 
cîștigate.

In ziua de 25 martie, în sala căminului cul
tural, numeroși țărani muncitori ascultau cu 
interes cuvîntul lui Andriș Ion. Uitîndu-se din 
cînd în cînd în carnetul în care își notase lu
crurile cele mai importante discutate la Cons
fătuire, Andriș Ion le vorbi pe rînd despre 
metodele înaintate în cultivarea porumbului, 
cartofului și sfeclei de zahăr. El arătă pe 
larg de ce nu trebuie să se facă mușuroitul la 
porumb și cum se face semănatul în cuiburi 
așezate în pătrat, dînd exemple concrete și 
convingătoare. Tov. Andriș a făcut apoi deose
birea dintre metodele vechi pe care le mai 
folosesc țăranii muncitori din sat la cultiva
rea cartofului, și metoda nouă a iarovizării 
și plantării în puiburi așezate în pătrat.

După expunere, țăranii muncitori au pus 
întrebări și și-au dat părerea despre noile me
tode care s-au discutat la Consfătuire. S-a dis
cutat mult despre mușuroitul porumbului și 
despre iarovizarea cartofilor. Țăranul munci
lor Nistorescu Iosif, deputat în sfatul popu
lar comunal s-a angajat să aplice sfaturile pe 
care Ie-a adus Andriș Ion de la Consfătuire. 
El a chemat la întrecere pe Andriș Ion pentru 
cea mai bună recoltă obținută anul acesta.

Și angajamentul lui n-a rămas doar vorbe. 
Nistorescu a iarovizat cartofii și a pre
gătit terenul, ,pe care l-a însămînțat așa 
cum arată regulile agrotehnice. El a grăpat 
toate semănăturile de toamnă precum și tri
foiul, pe care a mai pus și gunoi de grajd. 
De asemenea acest tovarăș și-a arat, grăpat 
și gunoit locul pe care va însămînța porum
bul.

După consfătuirea din sat tot mai mulți ță
rani muncitori din Beriu au început să cultive 
cartofii după regulile agrotehnice, să însă- 
mînțeze la timp și să folosească toate îngră- 
șămintele naturale pe care le au.

Micii agronomi
Cîțiva pionieri au bătut într-o zi de iarnă 

în poarta lui Lăscău Ion din satul Bobîlna.
— Am venit să ne dai cîte 100 de boabe 

din sămînța pe care o semeni dumneata la 
primăvară.

Nedumerit, omul i-a măsurat din cap pînă 
în picioare.

— Da ce v-a venit mă țîncilor ? Ori aveți 
de gîud să jucați rișcă pe boabe de porumb 
sau orz ?

— Nu de asta ți cerem baciule Ioane. Noi, 
pionieri și să jucăm rișcă ? Vrem să vedem 
cît de bună e sămînța matale. O punem la 
încolțire, înțelegi ? Pe urmă îți spunem noi 
cît să semeni la nectar.

— Bine măi flăcăi. Numai să iasă ceva din 
truda voastră șr să nu-mi risipiți grăunțele 
de pomană, glumi baci Ion.

★

In clasă erau așezate o grămadă de cutiuțe 
din care ieșeau firicele subțiri de orz, grîu, 
porumb și alte plante. Pe fiecare cutiuță era 
pusă o etichetă cu numele celui de la care 

Timpul prielnic a permis colectiviștilor. în- 
tovărășiților și țăranilor muncitori cu gos
podării individuale din raionul Orăștie să în
ceapă chiar din prima jumătate a lunii 
martie muncile agricole de primăvară.

Tractoriștii. colectiviștii. întovărășiții și 
țăranii muncitori cu gospodării individuale 
din raion au reușit să însămînțeze pînă acum 
peste 90 la sută din culturile din urgența I~a. 
Colectiviștii au fost cei care au ieșit primii 
la însămînțări Gospodăriile colective din 
Geoagiu. Șibot, Pricaz și Beriu și-au terminat 
deja însămînțările prevăzute în prima ur
gență. Și țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale au folosit timpul prielnic, ieșind 
din timp ia muncile agricole. Peste 1500 de 
țărani muncitori din raion s-au încadrat în 
întrecerile patriotice. 40 de sate și-au trimis 
chemări la întrecere pentru terminarea la 
timp și în bune condițiuni a campaniei de 
primăvară. Utemlstul Cazan Nicolae din satul 
Tărtăria a chemat la întrecere pe tînărul 
Marin Sabin. Utemiștii din gospodăria colec
tivă Șibot s-au angajat să termine primii din 
raion lucrările agricole de primăvară. Nici 
tractoriștii din S.M.T. Orăștie n-au rămas în 
urmă. Brigada a 6-a condusă de utemistul 
Lugojan Ion și-a depășit norma cu 42 la 
sută, iar brigada a 3-a condusă de Suciu Ro
man, cu 38 la sută.

Toate acestea dovedesc că ritmul lucrărilor 
agricole de primăvară în raionul Orăștie este 
din ce în ce mai vioi. Raionul Orăștie ar fi 
putut însă să aibă realizări și mai mari. Mal 
dăinue încă în multe comune lipsuri, mal 
domnește în unele locuri moleșeală și super
ficialitate. In unele comune ca de pildă la 
Șibot nu s-a făcut încă în întregime selecțio
narea și tratarea semințelor. Din vina secre
tarului sfatului popular, Lăzăruț Francisc, șl 
a agentului agricol Gherman Ion, țăranii 
muncitorii n-au făcut schimb de semințe cu 
C.S.C. In alte comune ca de pildă la Măr
tinești datorită neglijenței secției agricole a 
sfatului popular raional formalina s-a trimis 
cu întîrziere, iar la Bobîlna nu s-a trimis 
deloc. In unele comune, ca de pildă în Geoa
giu și Romos, din lipsa de interes a sfatu
rilor populare nu s-au împărțit încă țărani

La 20 aprilie se împlinesc cinci ani de la 
primul congres al partizanilor păcii, care s-a 
desfășurat simultan la Paris și Praga.

In țara noastră, întîmpinarea- celei de a 
cincia aniversări a mișcării mondiale pentru 
pace va fi un nou prilej pentru intensificarea 
muncii comitetelor de luptă pentru pace.

Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. a luat inițiativa de a săr
bători în mod deosebit acest eveniment. In 
București va avea loc o adunare festivă la 
care vor lua cuvîntul membri ai Consiliului 
Mondial al Păcii din țara noastră. De ase
menea, se vor organiza adunări publice în 
orașele Iași, Cluj, Craiova, Timișoara și 
Tg. Mureș.

Sărbătorirea a 5 ani de la primul congres 
al partizanilor păcii

s-a luat sămînța Cînd semințele au încolțit 
bine, pionierii Marian Elena, Irimia ion, Ba 
lint Valeria și alții au numărat boabele din 
fiecare cutiuță și au scris pe o bucată de hîr
tie. Lăscău Ion, 80 de boabe încolțite — 
80 la sută putere de încolțire - La 100 de kg. 
sămînță mai trebuiesc adăogate încă 20 de 
kg. ...Și tot așa pînă au terminat cu țoale 
cutiuțele.

— Ei , dacă s-o adeveri cele spuse de voi, 
la toamnă să veniți să vă dau cîte o plăcintă 
cu brînză pentru osteneala voastră și pentru 
recolta mea bogată — le-a spus Lăscău Ion 
pionierilor cînd i-au adus rezultatul germi 
nației.

Metoda „fnsămîiițărilor” 
din birou

Președintele sfatului popular din Beriu, to
varășul Iancu Radu, e un om scund, dar bine 
legat, cu obrajii rotunjiți și trandafirii. L-am 
găsit în biroul său ospătîndu-se. După ce i-am 
arătat delegația m-a poftit la masă.

— Mănîncă tovarășe, mănincă. Pe teren 
e greu, știu eu. Crezi că eu o duc mai bine ? 
Vai de capul meu. Certificate, însămînțări, 
toate «e sparg în capul meu. Ia tovarășe, ia 
și oul ăsta. Cum îți spuneam, o duc tare greu.

— Cu însămînțările cum stați, tovarășe pre 
ședinie ? — îl întrebai eu după ce se termină 
ospățul

— Cu însămînțările stăm bine Chiar foarte 
bine. Vrei ceva date, așa, concrete ? Avem 
însămînțate pînă acum aproximativ vreo 100 
și ceva de hectare, vreo 4-5000 tone de gunoi 
cărat.... Poți să scrii chiar 5000 și ceva, că nu 
greșești. Acum îi dăm bătaie cu porumbul 
și cu cartofii Am însămînțat deja 25 Ia sută.

— Porumbul? Păi nu se seamănă acum. Nu 
e în urgența asta.

—Urgența întîia. Dar se poate. Noi i-am 
dat drumul mai de vreme. 25 la sută avem 
pînă acum. Poți să scrii chiar la ziar despre 
asta. Iți dau și nume de oameni.

Deși nu-mi venea să cred, mi-am notat to
tuși în carnel cele spuse de el, după care am 
pus un semn de întrebare.

— Nu știți, însămînțează cineva pe-aici po
rumbul în cuiburi așezate în pătrat ?

— Tovarășe, drept să-ți spun, la metodele 
astea noi, nu prea mă pricep. Sînt complicate 
al dracului. Dar nu cred să aplice cineva. De 
fapt, nu e prea mare afacere cu asta. Să pui 
un porumb Ia un metru pătrat, mai mare pa
guba...

Pînă să apuc să-l contrazic, intră pe ușă 
un referent care-i puse pe masă un raport 
de activitate ce trebuia prezentat la raion. 
Curios, îl răsfoiesc și eu.

— Tovarășe președinte, văd că aici ați pus 
numai 4200 tone de gunoi cărat la cîmp. Ălie 
mi-ați spus că sînt 5000.

Președintele se uită crunt la referentul care-i 
întocmise raportul.

— Să vedeți, atîta a fost planificat și atîta 
am pus și eu la realizat — se scuză refe
rentul.

Președintele îl luă însă la rost, revoltat.
— Ce vorbești tovarășe, am depășit I Scrie 

5000 acolo. Uită te pe geam. Nu vezi, trec că
ruțele unele după altele cu gunoi.

— Tovarășe președinte — am intervenit ia
răși — dar despre porumb nu scriți nimic tn 
raport ?

— Nu. Deocamdată nu comunicăm nimic. 
Știi, ăsta e secretul nostru. Peste o săptă- 
mînă venim cu bomba : am terminat cu în- 
sămînțatul porumbului I

Referentul interveni cuviincios :
— Tovarășe președinte, nu s-a însămînțat 

încă porumbul la noi. Numai de la 15 apri
lie începe. E pămîntul încă rece.

— Cum așa ? Eu am aflat că a început și 
cu porumbul.

Discuții și ,,experiențe" care mai mult încurcă
lor muncitori toate planurile de cultură. In 
comuna Romos, secretarul sfatului popular, 
tovarășul Popa A., care este și membru ai 
comitetului raional U.T.M., și agentul agri
col Nichifor Ion stau mai mult în birou, în 
discuții sterpe.

Datorită faptului că tractoarele de la 
S.M.T. Orăștie au fost reparate superficial, 
gospodăria colectivă din Vinerea și întovără
șirea din Turdaș au rămas serios în urmă cu 
însămînțările. Tractorul care trebuia să în
ceapă lucrările pe ogoarele gospodăriei co
lective din Vinerea la 15 martie, așa cum era 
prevăzut în contract, a venit aici cu 10 zile 
întîrziere. După ce a arat o zi pe lotul zoo
tehnic al sfatului popular, tractorul s-a stri
cat. La gospodăria colectivă tractorul a 
început să are tocmai la 31 martie, pentru 
ca după o zi să i se termine combustibi'ul. 
Același lucru s-a întîmplat și la întovărășirea 
din Turdaș, unde tractorul trimis de către 
S.M.T. Orăștie s-a stricat după cîteva zile de 
Ia începerea lucrului.

O parte dintre țăranii muncitori din raionul 
Orăștie au început să aplice cu curaj meto
dele agrotehnice înaintate, să se preocupe 
serios de ridicarea producției agricole la 
hectar. De pildă țăranul muncitor Stăncioiu 
Nicolae din comuna Romos a cultivat anul 
trecut porumbul după indicațiile agronomilor 
și n-a mai făcut mușuroitul. In Telul acesta 
el a obținut o reco'tă de 3.200 kg. porumb- 
boabe la hectar. Asemenea exemple pot fl 
date încă multe. Mușuroitul la porumb nu-1 
mai fac mulți țărani muncitori din raionul 
Orăștie. Dar din lipsa îndrumării și a unei 
propagande temeinice a metodelor agrotehnice 
înaintate, mulți țărani muncitori lucrează 
fără mușuroit mai mult „pentru experiență", 
pe loturi încă mici. Țăranul muncitor Precup 
Nicolae din Blandiana a făcut însă de anul 
trecut această experiență pe două loturi. Pe 
unul a mușuroil porumbul iar pe celălalt nu.

Desigur că pe parcela unde n-a mușuroit, re
colta a fost mai mare. El a obținut 3.400 kg. 
la hectar în timp ce ipe celălalt lot recolta a 
fost pe jumătate. Dacă sfatul popular și teh
nicienii agricoli ar fi dat mai multă atenție 
acestei probleme, ar fi reușit să-i convingă pe 
cultivatorii de porumb să aplice această me
todă pe întreaga suprafață cultivată, fără

Comitetele de luptă pentru pace regionale, 
raionale și din întreprinderi, instituții, car
tiere și sate, în colaborare cu organizațiile 
de masă, vor organiza în cluburi, colțuri 
roșii, biblioteci, cămine culturale, sfaturi 
ale păcii din cartiere și sale, la stații de 
radioamplificare și radioficare etc., conferințe 
cu tema „A cincia aniversare a mișcării 
mondiale pentru pace".

Acțiunile ce se vor desfășura cu prilejul 
sărbătoririi celei de a cincia aniversări a 
mișcării mondiale pentru pace răspund ho- 
tărîrii crescînde a poporului nostru de a-și 
consacra forțele luptei nobile pentru triumful 
cauzei păcii și prieteniei între popoare.

(Agerpres)

— Nu, tovarășe președinte, nu se însămt!*® 
țează încă

— Mă rog, dacă nu se poate... Dar de fapt 
afară e destul de cald.

Președintele își aruncă privirile în fugă peste 
paginile raportului și semnă la repezeală dea
supra ștampilei sfatului. Se rezemă apoi pe 
speteaza scaunului obosit.

— E greu, tovarășe ziarist. Numai încurcă
turi am în fiecare zi. Nu mai departe cu po
rumbul. Eu știu una și oamenii din sat fac 
alta. Cică nu-i căldură. Mofturi I Eu am 
transpirat leoarcă aici în birou. E obositor, 
foarte greu.

Președintele avea dreptate. E foarte greu 
și obositor să cultivi 25 la sută din porumb, 
să te zbați cu toate regulile agrotehnice... 
și toate astea pe un bitou de lemn. Barem 

«dacă ar avea pe el sticlă, ar fi ca o seră și 
atunci, poate...

Despre activitatea 
a doi secretari

Se aseamănă între ei doar prin faptul că a- 
mîndoi au fost aleși secretari ai organizațiilor 
U.T.M. din comunele respective Se mai ase
muiesc puțin la statură, însă în ce privește 
activitatea lor de conducători, între ei este o 
deosebire categorică.

Primul, Ursu Aurel, din comuna Mărtinești, 
are întipărită în cutele de pe frunte preocu
parea de fiecare clipă față de organizație. 
Poți citi în sufletul lui : ..am făcut noi tot ce 
putem *ă facem în sprijinul însămînțărilor ? 
N-a mai rămas nimic de făcut ? " Cînd îl vezi 
rostindu-și ceva, atunci să fii sigur că și-a a- 
mintit ori să schimbe articolele ia gazeta de 
perete puse săptămîna trecută, ori să organi
zeze o nouă acțiune a tineretului din comună, 
așa cum a fost, de pildă, munca voluntară 
la curățitul pășunii, controlarea de către o 
echipă de utemiști, aleasă în adunarea gene
rală a calității reparațiilor uneltelor agricole 
din comună și multe alte acțiuni de felul a- 
cesta.

Dacă e amărît cumva, atunci aceasta e 
adesea din cauza anului de învățămînt politic, 
care nu merge așa cum ar vrea el, sau a 
întîrzierii unei conferințe pentru utemiști.

Un panou pentru fruntașii și codașii la în-* 
sămînțări; piesa de teatru „Scrisoarea" cu 
tema lucrărilor agricole de primăvară jucată 
pe scena căminului cultural ; un curs agroteh
nic suplimentar ținut cu țăranii muncitori din 
comună; ajutor dat centrului de tratarea se
mințelor, — iată numai cîteva din lucrurile 
realizate de utemiștii din Mărtinești tn urma 
îndemnului însuflețit al secietaruiui.

Celălalt secretar se cheamă Kiș. E secreta
rul organizației de bază U.T.M. din comuna 
Turdaș. Om potolit din fire pe toate laturile 
vieții. Amintiți-i numai că în zilele acestea 
însămînțările sînt în toi, dacă vreți să vedeți 
figura cea mai nedumerită din lume. La toată 
frămîntarea ta el va răspunde cu aerul cel mai 
nevinovat: „ei și ?‘

Lipsit de orice spirit de inițiativă, acest om 
a lăsat toate treburile organizației la voia tn- 
tîmplării.

întocmirea planurilor de muncă e un obicei 
de mult uitat, ședințe în care să se discute 
sarcinile ce revin utemiștiloi în această cam
panie sînt evenimente extrem de rare, iar ac
țiunile tinerești, dacă s-ar organiza și tn 
Turdaș, s-ar cruci tot satul de mirare.

Nu-i vorbă că utemiștii din Turdaș au și ui
tat cum mai arată un activist al comitetului 
raional U.T.M., de cînd nu au mai văzut nici 
unul prin comună. Nu e de mirare atunci că, 
neavînd sprijinul comitetului raional U.T.M., 
care trebuia să-i trezească din amorțeală, ute
miștii din Turdaș au rămas pasivi față de 
munca de organizație, că tovarășul Kiș mai 
privește cu indiferență sarcinile sale de se
cretar.

nici o rezervă, deoarece experiențele de mat 
înainte au dovedit fără putință de tăgadă su
perioritatea acestei metode noi. In ceea ce pri
vește folosirea gunoiului de grajd se fac de 
asemenea experiențe de prisos. Nu se cunoaște 
bine în raion faptul că de pildă, gospodăria 
colectivă din Pricaz a însămînțat anul trecut 
cartofi pe un lot gunoit și pe altul negunoit. 
Pe cel gunoit a obținut peste 18.000 kg. la 
hectar, iar pe celălalt doar 12.000 kg. Mai sînt 
necesare oare „experiențe" cînd este clar pen
tru toată lumea că gunoiul de grajd este un 
îngrășămînt care aduce sporuri serioase de re
coltă ?

Se mai practică încă în multe comune, ca 
de pildă la Beriu, Șibot, Turdaș, Vinerea șt 
Bobîlna. metoda greșită de a împrăștia gu
noiul de grajd ț>e ogoare cu mult timp îna
inte de a se face arăturile. In felul acesta 
gunoiul pierde o cantitate însemnată din sub
stanțele sale nutritive. In comuna Beriu se 
mai dă încă foc la miriști și la buruienile 
uscate, distrugîndu-se în felul acesta materiile 
organice care sînt atît de necesare plantelor.

Toate aceste lipsuri dovedesc că în rîndurile 
țăranilor muncitori din raionul Orăștie s-a 
dus pînă în prezent o slabă muncă de propa
gare e metodelor înaintate de muncă. N-a 
existat la sfaturile populare comunale preo
cuparea de a răspîndi experiența fruntașilor 
în obținerea unor recolte bogate, în rîndurile 
celorlalți țărani muncitori.

Comitetul raional U.T.M.. care a avut multe 
succese și inițiative frumoase tn această 
primăvară, n-a depus toate eforturile pentru 
a ajuta S.M.T. Orăștie să facă reparații ds 
bună calitate. Unii activiști, aa de pildă 
tovarășii Cîrneanu Viorel. Haneș Cornel șt 
Stîc loan, au desfășurat o slabă muncă d® 
îndrumare și control pe teren. Utemiștii di» 
Șibot se plîng că tovarășul prim-secretar 
Antal n-a mai mers pe la ei de mai bine d» 
un an Biroul raional va trebui să pună tn 
centrul preocupărilor sale campania agricolă 
de primăvară (lucru pe oare nu l-a făcut 
pînă acum), să vegheze ca activiștii să ducă 
pe teren o muncă de control și de îndrumar® 
cît mai calificată.

I. BA1EȘU 
și M. CARANFIL.

Informații
Cu prilejul comemorării a 10 ani de la moar

tea pictorului Cctav Băncilă, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a emis un decret pentru 
atribuirea denumirii de „Octav Băncilă" șeoliî 
medii de arte plastice din lași.

★

In sala Dalles a avut loc, vineri seara, uti 
concert de muzică de cameră maghiară.

S-au cîntat compoziții de Bela Bartok, Zoi. 
tan Kodaly șl Leo Weinet, a căror interpre
tare a fost călduros primită de public. .

(Agerpres).

„Scînteia tineretului”
17 aprilie 1954 Pag. 3-â1



laminarea Premiului Internațional Stalin 
nPentru întărirea păcii între popoare" 

iui Andrea Andreen
' MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS trans- pace trainică și îndelungată în întreaga 
raite: lume — spune acad, Skobeltîn — ea va rosti

După cum s-a mai anunțat, la 15 aprilie a ; cu recunoștință numele acelora care fără 
avut loc înmînarea Premiului International i să-și cruțe forțele au luptat pentru aceste 
Stalin ,,Pentru întărirea păcii între popoare"scopuri înălțătoare.
doctorului în medicină Andrea Andreen, , Printre aceste nume va fi rostit pe drept 
luptătoare activă pentru pace, președinta | cuvînt și numele dr-ului Andrea Andreen". 
Uniunii de stînga a femeilor din Suedia, J In aplauzele furtunoase și prelungite ale 
vice-președintă a Federației Democrate Inter-asistenței, academicianul Skobelțîn înmînează 
naționale a Femeflor... Saia Sverdlov din diploma și medalia de aur de laureat al Pre- 
Kremlin. La orele 14 s-au adunat aici membrii pmiului Internațional Stalin dr-ului Andrea 
Comitetului, sovietic pentru apărarea păcii,yAndreen.
reprezentanți ai comitetelor antifasciste ale i In numele Comitetului sovietic pentru 
femeilor sovietice și tineretului sovietic, re-1 apărarea păcii, scriitorul N.S. Tihonov fell- 
prezentanțl ai sindicatelor. ; cită călduros pe dr. Andreen pentru primirea

Intră în sală dr. Andrea Andreen, laureată | acestei înalte distincții.
a Premiului Internațional Stalin, acad. D. V. F N. V. Popova salută pe laureată în nu- 

■Skobelțîn, președintele Comitetului pentru ș.mele femeilor sovietice și caracterizează în
decernarea premiilor internaționale Stalin, ftfllivinte calde activitatea desfășurată de ea în
scriitorul N. S. Tihonov, președintele. Comite- s mișcarea internațională a femeilor.
tului sovietic pentru apărarea păcii, N. V.S In numele medicilor și lucrătorilor pe tă- 
Popova, președinta Comitetului antifascist al primul științei medicale sovietice, dr. Andrea 
femeilor sovietice. ' Andreen a fost felicitată de M. S. Zaharova

Asistența salută prin aplauze furtunoase^de Ia Institutul de epidemiologie și micro- 
pe eminenta fruntașă a mișcării internațio-f biologie „Gamalei", doctor în științe medi- 
nale pentru apărarea păcii, vajnică luptătoare-;|cale. M. I. Levcenko, laureată a Premiului 
pentru pace și înțelegere între popoare. ‘Stalin, muncitoare la fabrica de încălțăminte 

Se dă citire hotărîrii din 12 decembrie 1953.A„Burevestnik", i-a adresat cuvinte de felici- 
a Comitetului prin care s-a decernat Pre- tare în numele tinerilor și tinerelor din Uniu- 
miul Internațional Stalin ,,Pentru întărirea | nea Sovietică.
păcii între popoare" dr-ului Andrea Andreen. 7 Ia cuvîntul d-na Eva Palmer, activistă de 

înainte de a înmîna premiul dr-ului Andrea î seamă a mișcării partizanilor păcii din Sue- 
Andreen, acad. D. V. Scobelțîn arată într-oț dia și a mișcării democrate a femeilor, 
scurtă cuvîntare că înmînarea acestui premiu* In cuvinte pline de căldură ea își caracte- 
doctorului Andrea Andreen are loc îptr-unfrizează compatrioata, care a meritat pe de- 
moment cînd în întreaga lume se desfășoară J plin această înaltă distincție.
cu o nouă vigoare mișcarea popoarelor pen- ' Președintele ședinței dă citire telegramei 
tru tratative între . marile puteri, pentru în-i de salut primită de la New York din partea 
cetarea cursei înarmărilor și interzicerea ar- lui Howard Fast, laureat al Premiului Infor
mei atomice. național Stalin și adresată dr-lui Andrea

„Cînd omenirea prdgresistă va obținei o Andreen.

Andrea Andreen
căldură de asistență, lau-i 
Internațional Stalin, dr.§

Cuvîntarea lui
numele 

uneia 
Stalin

De aceea mulțumesc astăzi în
_____ ,____ . dr.ănostru al tuturor pentru decorarea

a rostit următoarea cuvîn-g dintre noi cu Premiul Internațional 
f „Pentru întărirea păcii între popoare".

Exprimîndu-mi recunoștința pentru această

Tntîmpinată cu 
.reata Premiului 
’Andrea Andreen, 
tare :

Domnule Președinte, dragi prieteni I . E..r.i...:..d„ ...1 _____________________ 1“
Aici totul are proporții gigantice. Uniunea j|mare distincție, mulțumesc în același timp 

Sovietică este o țară imensă ; Moscova este;^pentru un fapt care are o însemnătate și mai 
un oraș uriaș ; sala aceasta este vastă ; sen-^‘p]are : pentru lupta consecventă pentru pace, 
timentele voastre de prietenie sînt nemăr-gjjygj je Comitetul sovietic pentru apărarea 
ginite; cinstea ce mi s-a acordat este mare. ;păcil, de guvernul Uniunii Sovietice și de 
iar cît despre mine — sînt foarte mică. poporul vostru, luptă care se exprimă printre

Unicul meu merit este că lupt de multă ; altele prin Premiul Stalin pentru pace. Sînt 
vreme, de cel puțin un sfert de secol, împo-jj convinsă că apărătorii păcii din întreaga 
triva războiului. Acest lucru îl dovedește j ]ume împărtășesc convingerea mea că miș- 
scrisoarea pe care nu demult am găsit-o ; carea întregului popor sovietic pentru apăra- 
întîmplător. Este o scrisoare pe care o adre
sasem în 1928 președintelui conducerii cen-’ 
trale a Crucii Roșii, din care făceam și eu ’ 
parte pe atunci. In această scrisoare spuneam 
că Crucea Roșie nu se poate mulțumi cu or
ganizarea apărării civile împotriva războiului 
cu gaze. Este absolut limpede, scriam eu, că 
în război vor fi folosite arma chimică și arma 
bacteriologică. De aceea, războiul.este o pri
mejdie de moarte pentru omenire și trebitie 
să luptăm cu toții împotriva lui.

Din momentul cînd am primit admirabila 
telegramă prin care mi se comunica că am 
fost distinsă cu Premiul Stalin pentru pace, 
am încercat să-mi închipui care vor fi sen
timentele mele în ziua minunată în care mă 
voi afla aici, dar mi-a lipsit imaginația. 
Chiar și în momentul de față însă, mi se pare 
ceva ireal, un vis, un basm îneîntător.

Ași fj vrut să fiu un orator plin de elocință 
în stare să-și exprime sentimentele de recu
noștință în cuvinte destul de puternice. Acest 
sentiment de profundă recunoștință îl în
cerc nu numai eu. Aflîndu-mă aici, simt că 
sînt o reprezentantă a luptătorilor pentru 
pace din țara mea, din toate țările nordice.

Ceea ce m-a emoționat cel mai mult din 
clipa în care am aflat vestea că mi s-a de
cernat Premiul Păcii au fost dovezile primite 
din partea apărătorilor păcii din țările noas
tre, din care rezultă că ei consideră această 
distincție ca o cinste pentru noi toți, ca O 
mare încurajare, ca un omagiu și în același 
timp ca un îndemn.

rea păcii are în zilele noastre cea mai mare 
însemnătate pentru întreaga omenire.

Noi, locuitorii unor țări în care nu există 
deocamdată o largă mișcare populară împo
triva războiului, simțim profund răspunderea 
ce ne revine. Noi știm că mișcarea mondială 
pentru apărarea păcii este o mare forță în 
stare să salveze omenirea de primejdia exter
minării, care a început s-o amenințe.

Nicicînd omenirea nu s-a aflat într-o situa
ție atît de primejdioasă ca în prezent. Totuși, 
acum mai mult ca oricînd, există premize pen
tru cucerirea unui viitor fericit. Astăzi, putem 
vedea zorii acelei zile în care toți oamenii 
de pe pămînt vor căpăta posibilitatea de a 
trăi în condiții omenești. In același timp 
trăim o epocă de perfecționare a mijloacelor 
de exterminare. Vedem că forțele nerușinate 
își continuă Jocul, în care miza este civili
zația noastră, existența noastră, viitorul ome
nirii. Iată de ce apărarea păcii este cea mai 
importantă sarcină a generației noastre. 
Chiar în proporțiile actuale, 
dială pentru apărarea păcii i 
mărețe. Dar este necesar ca i 
să crească.

Va sosi ziua cînd masele 
toate țările vor spune „Nu" războiului. Aceas
tă zi va constitui începutul unei ere noi în 
istoria omenirii. Iată care este speranța 
noastră. Așadar, să continuăm lupta pentru 
pace (aplauze furtunoase, prelungite).

mișcarea mon- 
săvîrșește fapte 
ea să continuie

populare din

Congresul U. T.
COPENHAGA 16 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 15 aprilie s-a deschis la Olborg 
Congresul al XXI-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist din Danemarca.

Aksel Larsen, președintele Partidului Co
munist a adus Congresului salutul Partidului 
Comunist din Danemarca. Congresul a fost 
salutat de asemenea de o serie de invitați 
străini, printre care Gloria Segal (S.U.A.),

C. din Danemarca
secretară a Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat.

Ingmar Wagner, președintele Uniunii Tine
retului Comunist din Danemarca, a prezentat 
raportul politic. Wagner a acordat o atenție 
deosebită luptei tineretului danez împotriva 
politicii de remilitarizare a Germaniei occi
dentale.

Spectacolele „Cometiel Franceze1* 
la Moscova

MOSCOVA 16 (Agerpres). - TASS trans
mite :

La 15 aprilie a avut loc la Teatrul „Evghe
nii Vahtangov" ultima reprezentație dată de 
Comedia Franceză cu comedia „Burghezul 
Gentilom" de Mollăre.

La terminarea spectacolului, publicul a ova
ționat îndelung pe eminenții reprezentanți ai 
artei teatrale franceze. Artiștii care au recol
tat cele mai multe aplauze au fost L. Seigner, 
B. Bretty, J. Meyer, G. Rouer M. Escande, 
M. Boudet, M. Sabouret și J. f^iat. Artiștii J. 
Charone, A. Manuel, J, Chamarat, R. Henry, 
L. Eymond, A. Rollan, J. L. Jemma, J. P. 
Roussillon, au interpretat de asemenea cu suc
ces rolurile lor. Regizorul J. Meyer a pus în 
scenă un spectacol de neuitat, pentru care ar
tista S. Lalique a creat decoruri minunate. 
Maestrul de balet L. May a montat dansuri 
interesante. Sub conducerea dirijorului A. Jo- 
livet, orchestra a executat impecabil muzica 
celebrului compozitor francez Lulli. Și-au dat 
de asemenea concursul la spectacol cîntăreți 
sovietici, artiști instrumentiști, de cor și balet.

La spectacol au fost de față G. M. Malenkov, 
V. M. Molotov, N. S. Hrusciov, K. E. Voroși- 
lov, N. A. Bulganin, L. M. Kaganovici A. I. 
Mikoian, At. G. Pervuhin, P. N. Pospelov. A 
asistat de asemenea L. Joxe, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Franței în 
U.R.S.S.

In Comisia O.N.U. 
pentru dezarmare

NEW YORK 16 (Agerpres). - TASS trans
mite :

In ședința din 14 aprilie a Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare a continuat examinarea pro
blemei înființării unui subcomitet în confor
mitate cu rezoluția din 28 noiembrie 1953 a 
Adunării Generale O.N.U. și cu comunicatul 
din 18 februarie 1954 al conferinței de la Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe ai celor 
patru puteri.

Delegația Angliei a prezentat în această 
problemă un proiect de rezoluție în care se 
propune înființarea unui subcomitet compus 
din reprezentanți ai Angliei, S.U.A., U.R.S.S., 
Franței și Canadei. Potrivit acestui proiect, 
subcomitetul urmează să stabilească el însuși 
programul și metodele sale de lucru și să pre
zinte comisiei pentru dezarmare un raport de 
activitate nu mai tîrziu de 15 iulie. Reprezen
tantul Angliei, Dixon, și delegatul Columbiei, 
au sprijinit acest proiect de rezoluție. Re
prezentantul Libanului nu și-a exprimat pă
rerea în legătură cu proiectul englez.

A. I. Vîșinski, reprezentantul Uniunii. So
vietice, care a luat apoi cuvîntul, a arătat că 
o astfel de soluționare unilaterală a proble
mei componenței subcomitetului nu corespun
de nici cu hotărîrea Adunării Generale, nici 
cu comunicatul conferinței de la Berlin a mi
niștrilor afacerilor externe ai celor patru pu
teri. Sarcina subcomitetului, a spus Vîșinski, 
este să găsească „o soluție acceptabilă".

In legătură cu aceasta, A. I. Vîșinski a pro
pus să se înființeze un subcomitet compus 
din Uniunea Sovietică, Statele Unite ele Ame
rică, Republica Populară Chineză, Anglia, 
Franța, India, Cehoslovacia și Canada.

Uniunea Sovietică, a spus Vîșinski, pornește 
de la faptul că o asemenea componență va 
corespunde scopului important urmărit prin 
constituirea acestui subcomitet și va permite 
rezolvarea sarcinei care îi revine. Reprezen
tanții S.U.A., Franței, Angliei și Noii Zee- 
lande s-au pronunțat împotriva propunerii so
vietice.

In încheierea discuțiilor a luat din nou cu
vîntul A. I. Vîșinski. care a arătat că afirma
țiile adversarilor propunerii delegației sovie
tice sînt absolut neîntemeiate.

Următoarea ședință a comisiei pentru dezar 
mare va avea loc la 19 aprilie.

Inlenlarea unui proces 
ziarului -L’ Humanife’

PARIS 16 (Agerpres). —
Tribunalul din Sena a cerut intentarea unui 

proces împotriva ziarului „L'Humanite", sub 
acuzația de „calomniere a mlui ministru și 
ofensă adusă unui ministru de bxterne al unui 
stat străin".

„Acuzația* tribunalului se întemeiază pe ar
ticolul publicat recent în săptămînalul 
„L’Humanite-Dimanche*, Intitulat „Sîngele 

I vărsat în Indochina urcă acțiunile la bursa 
din New York", In care erau demascați ade- 

I vărații profitori de pe urma războiului din In
dochina și planurile lor de extindere a răz-

I boiului.
După cum se știe, ziarul a fost interzis de 

autoritățile polițienești, care făcînd uz de forță 
au confiscat toate numerele găsite Ia redacție, 
încercînd totodată să împiedice difuzarea sa în

I provincie și pe străzile Parisului.

Ipsemn&ri

Un grafic despre prețuri și mizerie
Ctieva cifre și cîteva linii așternute pe al

bul colii de hîrtie. In aparentă un grafic obiș
nuit, unul din nenumăratele grafice pe care 
renumita revistă britanică ,.Economist" le pu
blică cu o regularitate incontestabilă. Graficul 
acesta cuprinde insă întrînsul ceva neobișnuit 
pentru „Economist" : recunoașterea pauperi
zării continuie a unor mase largi ale poporului 
englez.

In graficul reprodus mal sus se vorbește 
despre preturile la vînzarea cu amănuntul a 
bunurilor de larg consum. Comparația se face 
cu anul 1947. Dacă privești cu atenție nu-i greu 
să vezi că săgeata care indică nivelul pretu
rilor a urcat mereu, an de an, vrînd parcă să 
cucerească înaltul cerului. Pe hîrtie lucrurile 
par simple. In viata de toate zilele situația e 
cu totul alta. Fiecare milimetru în sus al să
geții de pe grafic a însemnat suferințe nenu
mărate pentru oamenii de rînd din Anglia — 
pentru textlliștii din Liverpool, pentru minerii 
din Țara Galilor, pentru meșteșugarii din Lon
dra. Preturile cresc — salariile bat însă pasul 
pe loc. Iar șomajul își profilează silueta la 
orizont.

• ••

Comitetul economic al imperiului britanic 
este o instituție cu „tradiție". Asta înseamnă 
că știe să jongleze cu cifrele astfel incit rea
litatea să fie cît mai bine ascunsă. Dar totuși 
de multe ori chiar și cifrele pe care le pune 
la dispozifie sînt concludente. Iată de pildă, 
potrivit datelor furnizate de acest comitet, din 
195! pînă la sfîrșitul anului 1953, In Anglia 
consumul de unt a scăzut pe cap de locuitor cu 
7 la sută, la celelalte grăsimi cu 17 la sută, 
iar la brînză cu 9 la sută. De fapt situația 
este cu mult mai gravă. Un săptămînal al mo- 
nopoliștilor englezi „Statist" relata că deși 
rațiile care se dau pe cartelă sînt de mizerie 
totuși „mutfi muncitori cu salarii mici nu pot 
să-și cumpere rațiile de carne, bacon și intr-o 
serie de cazuri, nici rafiile de grăsime", tn 
această categorie intră sute de mii de munci
tori. Cînd cunoști această stare de lucruri îți 
dai seama cit de justificată a fost afirmația 
acestui săptămînal englez că Anglia trăiește 
„zile groaznice de mizerie socială".

Trec săptămînile, trec lunile, trec anii și to
tuși situația oamenilor simpli din Anglia nu 
se îmbunătățește. E o enigmă a cărei dezle
gare a fost de mult aflată. Boala are un leac. 
Dar sînt și unii care se tem să i-l adminis
treze. Leacul nu este altul decît încetarea 
cursei înarmărilor. Cel care se tem de el nu 
sînt alții decît guvernanții britanici. Dovadă 
este bugetul pe exercițiul financiar tn curs 
prezentat recent Camerei Comunelor.

Oamenii simpli din Anglia cunosc bine gra
ficul din „Economist". II cunosc nu atlt din 
revistă, cit din viața lor de fiecare zi. Și nu-i 
greu de înfeles că muncitorii englezi s-au să
turat să tot strlngă cureaua. El vor ca săgeata 
de pe grafic să-și înceteze ascensiunea. Acea
sta va însemna pe masa lor mal multă pline, 
mai mult unt, mai multă carne...

M. R.

Fapta nobilă 
a unor militari sovietici

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS
Ziarul „Krasnaia Zvezda" relatează despri 

o faptă nobilă a doi militari sovietici care au 
salvat în timpul unui incendiu o femei și 
șapte copii germani.

Sergentul Nikolai Skorohod șl soldatul 
Konstantin Lukianov dintr-o unitate militară' 
făcînd parte din trupele sovietice din Ger
mania, întoreîndu-se noaptea tîrziu la cazar
mă au zărit cum în spatele unei păduri se 
înalță flăcări. Intr-un sat german situat în 
apropiere de unitățile militare izbucnise ::n 
incendiu. Soldații sovietici s-au îndreptat în- 
tr-acolo. Sergentul Skorohod a pătruns într-o 
casă care ardea, nimerind într-un apartament 
unde se aflau patru copii. După ce a scos 
copiii în stradă, a început să salveze lucrurile.

In același fel a procedat și soldatul -Lijk:::- 
nov. Intr-una din camere a găsit o femeii. Ba 
stătea pierdută în mijlocul camerei, strîngînd 
la piept doi copii. Al treilea copil dormea în 
cărucior. Lukianov a luat în mîini căruciorul 
trăgînd după el felmeia și a început să se 
strecoare spre ieșire. Apoi s-a înapoiat în casa 
cuprinsă de flăcări și a început să scoată de 
acolo îmbrăcăminte, vase de bucătărie și mo
bila.

Declarația lui Nehru
DELHI 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în 

Camera populară a parlamentului, Nehru — 
primul ministru al Indiei, a cerut ca Port'j. 
galia să-și retragă trupele din Goa.

Referindu-se la declarația primului ministru 
al Portugaliei care a spus că teritoriul Goa 
intră în sfera Uniunii Atlanticului de nord. 
Nehru a spus: Guvernul indian declară tn mod 
categoric că India, ca stat suveran, nu ponte 
fi legat de nici un fel de tratate internațio
nale sau regionale la care ea nu participă.

Folosirea acestui teritoriu ca bază a unsr 
puteri străine, a subliniat Nehru, întîmpină 
împotrivirea hotărîtă din partea guvernului 
indian.

Deschiderea Congresului Partidului Comunist 
din Marea Britanie

LONDRA 16 (Agelrpres), — TASS transmite:
La 16 aprilie ș-a deschis la Londra cel de 

al 23-lea Congres al Partidului Comunist al 
Marii Britanii, ale cărui lucrări se desfășoară 
sub lozincile luptei împotriva imperialismului 
englez și american, pentru unitatea clasei 
muncitoare, pentru interzicerea armelor ato

mică și cu , hidrogen, pentru dezvoltarea co
merțului între răsărit și apus.

Congresul a fost deschis de președintele Co
mitetului Executiv al Partidului Comunist al 
Marii Britanii, William Gallacher — veteran 
al mișcării muncitorești engleze.

Raportul politic a fost prezentat de secreta, 
rul general al partidului, Harry Pollitt.

Manevrele de inspirație americană ale guvernanților francezi
PARIS 16 (Agerpres). —
După cum relatează presa, la 15 aprilie gu

vernul francez, în încercarea de a evita o criză 
guvernamentală, a hotărît să ceară președinți
lor grupurilor parlamentare să se întrunească 
într-o ședință comună la 18 mai pentru a a- 
dopta măsuri în vederea începerii imediate a 
unor dezbateri cu privire la garanțiile engleze 
și americane.

Aceasta înseamnă că va fi dezbătută pro
blema îndeplinirii așaziselor „condiții preli
minare" de care, după cum se știe, majoritatea

guvernamentală din parlamentul francez a le
gat ratificarea tratatului.

Ziarele subliniază că această hotărîre a Con
siliului de Miniștri a reușit pentru moment să 
evite o criză de guvern, dar nu a înlăturat 
divergențele dintre membrii guvernului.

Comentatorul agenției France Presse, Mau
rice Fabry, scrie că „atîta timp cît pe ordi
nea de zi va figura problema ratificării trata
tului cu privire la comunitatea defensivă euro
peană, guvernul se va afla într-o stare de cri
ză latentă".

O- ------------ ■

Scurte știri
• In urma apelului lansat de Confederația 

Generală a Muncii din Franța (C.G.T.) în ve
derea organizării ia 28 aprilie, a unei greve 
generale de 24 ore. Confederația franceză a 
muncitorilor creștini a chemat pe toți munci
torii afiliați la organizațiile sale sindicale sa 
participe la această acțiune alături de s'indi. 
cafele C.G.T.

• Corespondentul agenției France Presse 
anunță că la 14 aprilie a sosit la Saigon ge
neralul Earle Patridge, comandantul forțelor 
militare aeriene ale S.U.A. în Extremul Orient.

La Saigon, această călătorie este pusă în le
gătură cu extinderea amestecului american în 
războiul din Indochina.

• După cum anunță postul de radio Tokio, 
în Japonia își continuă lucrările Conferința 
mondială a pacifiștilor care s-a deschis la 1 
apri.ie și ale cărei ședințe au loc în cele mai 
mari orașe ale Japoniei. Ședințe ale conferinței 
au avut loc la Tokio, Fukuoka, Hirosima și 
Osaka.

• In urma tratativelor comerciale sovieto- 
cehoslovace care s-au încheiat cu succes la 15 
aprilie a. c.. între U.R.S.S. și Republica Ceho
slovacă a fost semnat la Moscova protocolul 
cu privire Ia livrările reciproce de mărfuri pe 
anul 1954.

• După cum se anunță, 148 de ofițeri și 
subofițeri din corpul expediționar francez, 
luați prizonieri de Armata Populară Vietna
meză și aflați actualmente într-un lagăr de 
prizonieri de război au adresat guvernului 
francez o scrisoare în care cer începerea de 
tratative de pace cu guvernul Republicii De
mocrate Vietnam.
• La 15 aprilie, la Casa centrală a ziariș

tilor din Moscova a avut loc o reuniune con
sacrată împlinirii a 50 de ani de la înființarea 
ziarului francez „L’Humanite".

e A. D. N. transmite din Dusseldorf comu
nicatul celei de a XIII-a plenare a conducerii 
Partidului Comunist din Germania.

in comunicat se spune că plenara a hotărît 
să convoace Congresul Partidului Comunist 
din Germania pentru toamna anului 1954. Ple
nara a elaborat de asemenea planul pregătirii 
politice și organizatorice a acestui Congres.

• Comitetul Central al Partidului Comunist 
din India a dat publicității un apel către popor 
în sprijinul luptei populației din India fran
ceză. Comitetul Central cheamă guvernul In
diei să sprijine lupta patriotică a populației 
din Pondichery.

Echipa belgiană de fotbal 
La Gantoise 

a sosit în Capitală
Vineri după amiază a sosit în Capitală e- 

chipa de fotbal La Gantoise, fruntașă în cla
samentul campionatului de fotbal al Belgie; 
și campioană pe anul 1953, care va întiln! 
duminică pe stadionul „23 August" echipa 
„Dinamo" București. Lotul echipei La Gan
toise cuprinde 14 jucători printre care inter
naționalii Freddy Chaves și Armand. Segbers, 
precum și cunoscuțil jucători Maurice Beri??, 
Maurice Willems, De Coster, Van Herpe și 
alții.

Campionatul mondial de șah
MOSCOVA 16 (Agerpres). - TASS
Cea de a 14-a partidă a meciului de șah 

pentru titlul mondial dintre Botvinik și Smîs- 
lov i-a adus din nou la egalitate pe cei doi 
mari maeștri.

Jucînd cu albele, Botvinik a început partida 
prin mutarea pionului din fața damei. Ca 
răspuns, Smîslov a ales apărarea indiana re
gelui, o variantă foarte complicată. încă de 
la început, lupta a devenit foarte ascuțită. 
La mutarea a 10-a, Smîslov a recurs la o con
tinuare rar aplicată în ultimul timp. Cedînd 
turnul pentru cal și pion, el a creat amenin
țări serioase pe aripa regelui advers. Pen
tru a para acest atac, Botvinik a dat trei 
piese ușoare în schimbul damei, dar poziția 
regelui alb a continua! să rămînă nesigură. 
In continuare, pentru a îndepărta pieseie 
negre. Botvinik a încercat să înainteze cu 
pionul de pe linia „a". In acest moment, 
Smîslov a lansat însă o ofensivă decisivă 
împotriva poziției regelui alb. La mutarea 
a 34-a, Botvinik a fost silit să cedeze. Scorul 
a devenit astfel din nou egal 7-7,

Partida a 15-a se Joacă la 17 aprilie.

Note de călătorie Prin Luxemburg
Drumul de la Bruxelles la Luxemburg are 

circa 250 km. Mașina străbate această dis
tanță in mai puțin de patru ore. Mergem 
pe o șosea bună, lăsind în urmă, în drumul 
nostru, pe rînd Namur, Marche, Bastogne, 
orășele medievale ale Belgiei.

Am intrat pe teritoriul statului Luxem
burg. Marele ducat de Luxemburg are. o în
tindere de numai 2586 km. pătrați și o 
populație de circa 296.000 locuitori. Este deci 
una din cele rnai mici țări din Europa.. Insă 
prin industria sa dezvoltată, prin poziția șa 
strategică, această țărișoară a atras atenția 
marilor puteri și în special imperialiștilor de 
dincolo de ocean, care au trimis aici o le
gație compusă dintr-un personal numeros, 
printre care cîteva zeci de diplomați pre
cum și numeroși reprezentanți de tot soiul 
care cutreeră țara. Imperialiștii englezi și 
francezi au de asemenea aci reprezentanțe 
numeroase. Luxemburgul este bogat în mi
nereu de fier. înainte de război se extrăgeau 
3,8 milioane tone minereu de fier. Luxem
burgul ocupînd în această privință locul 6 
în lume după U.R.S S., Germania, Franța, 
Anglia și Belgia.

In producția oțelului, Luxemburgul ocupa 
al 6-lea loc in Europa și al 9-lea în . Iunie. 
Aceasta explică viul interes al imperialiști
lor față de această țărișoară. Pe de a’.ta 
parte, așezarea geografică a • Luxemburgu
lui între Germania, Franța, și Belgia pre
zintă un real interes strategic pentru marile 
puteri imperialiste. Nu de puține ori a- 
ceastă poziție a dat mult de furcă luxembur
ghezilor, care șl-au văzut țara transformată 
tn cîmp de luptă între armatele puterilor ve
cine ce-și disputau acest teritoriu.

ORAȘUL LUXEMBURG, 
O FORTĂREAȚĂ ISTORICA...

Orașul Luxemburg, capitala statului, se 
află în sudul țării, la 20 km. de graniță. 
Numără doar 60.000 locuitori și are un

trafic foarte redus cu o singură linie de 
tramvai. Mergem pe Grand Rue (Strada 
Mare) care este artera principală a orașului 
și curînd ajungem la Hotel Cravatte, unde 
ne instalăm. Pentru a nu pierde timpul, ieșim 
să facem o plimbare prin oraș. Luxemburg 
este unul dintre cele mai vechi orașe dxi 
Europa, urmînd să-și serbeze in 1963 o me 
de ani de la înființare. Casele sale vechi 
construite astfel pentru a se putea preta ka 
apărare, amintesc istoria zbuciumata a evu
lui mediu. Mergem să vizităm fortificațiile 
și cazematele Bock. Alături de aceste caze
mate, iată ruinele castelului conților luxem
burghezi, distrus în 1544.

Multe secole orașul Luxemburg, plasat la 
intersecția marilor căi de comunicație care 
duceau din Țările de j’os către ducatul de 
Bourgogne și din Franța in Germania, a 
fost o fortăreață disputată de către spa
nioli; francezi, austriac! și prusieni. Orașul 
a fost asediat de 22 ori și de mai multe ori 
incendiat.

in 1684 Luxemburgul fu cucerit de arma
tele lui Ludovic al XIV-lea, care puse pe ce
lebrul inginer Vauban să refacă aceste forti
ficații construite în secolul 11. In 1815 for
tăreața Luxemburgului este ocupată de o 
garnizoană federală germană.

După dezmembrarea Confederației Ger
mane, ducatul fu ridicat la rangul de Mare 
ducat. După primul război mondial Lu
xemburgul ^iese din Uniunea vamală cu Ger
mania și intră sub influența Franței și apoi 
a Belgiei.

...DAR Șl UN CENTRU DE AFACERI
Orașul Luxemburg este așezat pe un 

platou stîncos. O vale adîncă îl desparte în 
două. In această vale curge rîușorul Petrusse 
cîntat de marele poet german Goethe. Ajuns 
Ia cartierul Grund, rîulețul se varsă în 
Alzette. In această vale se află cele trei 
cartiere vechi ale Luxemburgului: Grund, 
Clausen și Pfapfentall cu clădiri foarte ve
chi și pitorești.

La unele case, balustradele scărilor lipsesc, 
în locul lor sînt frînghil de care locatarii se 
țin pentru a urca în locuințele lor. Pe ulițele

înguste ele acestor cartiere sărace aleargă 
copii desculți și sărăcăcios îmbrăcați. Valea 
este încălecată de multe poduri și viaducte 
care datează de secole. Trecem peste podul 
Adolphe, care e de o mare frumusețe arhi
tectonică. Const:uit în 1903, acest pod are o 
deschidere de 84 m. și duce spre gară, punc
tul cel mai aglomerat el Capitalei.

Orașul ere un.teatru municipal însă fără 
trupă proprie. A’cl vin uneori trupe de teatru 
franceze și belgiene. Acum cîteva săptămîni 
o trupă progresistă belgiană a prezentat la 
Luxemburg „O scrisoare pierdută", capodo
pera marelui nostru Caragiale.

In piața modernă a gării se adună vizita
tori, turiști, oameni de afaceri din întregul 
occident al Europei. Aici se încheie afaceri 
de milioane. Numeroase mașini luxoase sta
ționează în piață. Dar nu departe de această 
piață se află cartiere fără canalizare; cîte 
o strada întreagă se aproviz:onează cu apă 
dintr-un bazin-rezervor comun.

ESCH PE ALZETTE — INIMA DE OȚEL 
A ȚARII

La 25 km. sud de Capitală, situat pe apa 
Alzette, într-o regiune bogată în minereu de 
fier, se află puternicul centru industrial 
Esch. Aici se înalță coșurile și cuptoarele 
înalte ale uriașei oțelăr i Thomas de la uzina 
Belvial. Trebuie să subliniem că numai^ 1/3 
din populația Luxemburgului se ocupă cu 
agricultura în t'mp ce 68 la sută din locui
tori lucrează în industrie.

Esch cu cei 30.000 de locuitori, este al 
doilea oraș după Capitală. Aici, influența 
partidului comunist este mal mare decît în 
alte orașe. Pînă în 1939 primarul acestui oraș 
a fost un comunist .In consiliul municipal 
eu fost aleși șl cîțiva comuniști.

La 40 km. nord de Capitală se află 
orășelul Vianden, unul din cele mai fru
moase și mai pitorești ale țării. Pentru a 
ajunge la Vianden trecem prin localitățile 
Mersch și Diekirch.

In castelul de la Vianden, din care au ră
mas doar ruine în prezent, se adăposteau

în timpul ocupației germane rezlstenții lu
xemburghezi. in acest colț muntos hitleriștii 
nu îndrăzneau să se aventureze. Printre 
patrioții luxemburghezi care au căzut eroic 
pentru apărarea independenței țării a fost 
și secretarul general al Partidului Comu
nist din Luxemburg precum și alți condu
cători ai Partidului.

PION IN MIINILE PUTERILOR 
IMPERIALISTE

In două rînduri milltariștii germani au 
violat neutralitatea Luxemburgului, recu
noscută de el în 1870. Prima oară germanii 
eu atacat și ocupat teritoriul Luxemburgului 
în timpul războiului mondial din 1914—1918. 
in 1940, în timpul celui de el doilea război 
mondial, hitleriștii au violat din nou neu
tralitatea Luxemburgului, ocupind țara și 
punind-o sub autoritatea unui gauleiter care 
a terorizat populația luxemburgheză timp de 
patru ani.

Aceasta n-e împiedicat pe marea ducesă 
Charlotte a Luxemburgului să grațieze și 
să scoată din închisoare acum doi ani pe 
acest călău al poporului luxemburghez.

După înfrângerea Germaniei, Luxem
burgul însă n-a cunoscut adevărata elibe
rare. Locul hitleriștilor a fost luat de impe
rialiștii americani. Puțin după înfrîngerea 
Germaniei, ministrul de externe de atunci al 
Luxemburgului, Joseph Bech și liderul socia
list de dreapta belgian Paul Spaak, au con
tribuit în mod activ la formarea Blocului 
Occidental. Guvernul catolic Dupcog-Bach a 
aderat apoi la uniunea agresivă a Atlanticu
lui de nord, transformînd Luxemburgul în
tr-o bază americană. De asemenea, guvernul 
a semnat tratatele de la Bonn și Paris pen
tru formarea altei plăsmuiri americane: ar
mata europeană, împotriva căreia se ridică 
glasuri tot mal numeroase în Luxemburg ca 
și în întreg occidentul Europei.

In fiecare duminică pe străzile, prin cafe
nelele și cinematografele Luxemburgului mi
șună ofițeri și soldați americani, oare vin 
din Germanie occidentală aici in week-end, 
(vacanță le sfîrșit de săptămînă). Poporul 
privește cu ură la acești noi ocupanțl. 
Micul Luxemburg, care înainte de război nu 
dispunea ca forțe militare decît de o com
panie de jandarmi și o companie de volun
tari, are în prezent o ermată de mai multe

mii de oameni echipată cu armament modern 
american.

Cabinetul catolic al lui Bech (Dupong a 
murit de curînd) care conduce țara de 50 de 
ani, a început să construiască la ordinele 
imperialiștilor americani, drumuri strategice, 
fortificații, cazărmi pentru trupe străine. 
Luxemburgul nu posedă o aviație proprie, 
însă construiește aerodromul 1 militare pentru 
imperialiștii americani și englezi.

MIȘCAREA PENTRU PACE, 
O MIȘCARE POPULARA

Cele trei partide burgheze din Luxem
burg, partidul social creștin, partidul socia
list și partidul liberal se găsesc pe aceleași 
poziții, atît în chestiunile interne cît și în 
cele externe. Pe toate le unește ura împo
triva clasei muncitoare și a Partidului Co
munist.

Partidul Comunist luptă în condițiile unei 
presiuni creseînde din partea autorităților. 
Conducătorii săi sînt persecutați, țnfluența 
partidului în mase crește, în ciuda greutăților 
pe care le întîmpină comuniștii în propa
ganda lor.

Partidul scoate un ziar intitulat „Zeitung 
vum Letzerburger Vollek" (ziar pentru 
poporul luxemburghez), care este citit și 
susținut materialicește de muncitorii 
înaintați. Comuniștii se bucură de in
fluență mai ales în sînul muncitorilor cali
ficați.

Mișcarea pentru pace, împotriva politicii 
americane a guvernului catolic, crește in 
Luxemburg. Publicația editată de organi
zația partizanilor păcii găsește un ecou tot 
mai larg în sinul populației luxemburgheze.

Cetățenii pașnici din Luxemburg au sa
lutat cu entuziasm recenta știre cu privire 
la încheierea acordului economic între 
U.R.S.S. și Uniunea economică belgo- 
luxemburgheză. Acest acord va da industriei 
din Luxemburg un impuls pentnu a rezolvai 
mai bine problema folosirii întregii sale ca
pacități de producție.

★
In drumul spre Bruxelles, mașina noastră 

străbate din nou frumoasele ținuturi bo
gate în vegetație ale Luxemburgului. Din 
mașină minunate priveliști, de un colorit 
bogat, se oferă ochilor noștri. In cîteva ore 
sîntem la Bruxelles de unde, pe calea ae
rului, ne vom înapoia în patria noastră.

ȘTEFAN DUMBRĂVEANU

Știri sportive
e In seara ziiet de 15 aprilie s-eu disputat 

partidele din cadrul celui de al cincilea tur 
al turneului internațional studențesc de șah 
din meciul dintre echipele Uniunii Sovietice 
și R. P. Bulgaria. Șahistul sovietic Moiseev 
a cîștigat l>a Mileev, Nikitin la Pedevski iar 
Korcinoi a pierdut la Minev. Partida dintre 
Kroguis și Bobocev s-a terminat remiză. Ast
fel întîlnirea a luat sfîrșit cu rezultatul de 
21/2—i'A puncte în favoarea șahiștilor so
vietici..

Echipa R. Cehoslovace a cîștigăt toate ceie 
patru partide în meciul cu echipa Franței. 
Echipa Angliei a cîștigat două partide în ir- 
tîlnirea cu echipa combinată italia și Scoția. 
Șahistul suedez Alenius a cîștigat Ia islande- 
zul Asmunson. Celelalte partide s-au întrerupt.

• Startul celei de a 7-a ediții a tradiționa
lei întreceri cicliste de fond „Cursa Scînteii" 
va fi dat astăzi, la ora 11,30 din Piața Uni
versității. La ora 12, se va da startul oficial 
în prima etapă București-Orașul Stalin (161 
km.) din fața Casei Scînteii.

Spectacole
Sîmbătă 17 aprilie 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R-P.R.: Dama de pică; Național „1. L. Ca
ragiale" (sala Studio), orele 15.00: Gaițele, 
orele 19,30: Viață nouă; Național „I. L, Ca
ragiale" (sala Comedia), orele 15,00: O scri
soare pierdută, orele 19,00 : Fata fără zestre ; 
Teatrul de Stat de Operetă : Culegătorii d<ș 
stele ; Municipal : orele 15,00 Cîinele grădi/ 
narului, orele 19,30: Vassa Jeleznova Tiț 
neretuiui : orele 15,00: Inșir-te mărgărite, 
orele 19,30 Simeon Albac ; Armatei (B dul 
Magheru), orele 14,30: Avarul, orele 19,30; 
Cazul Bennet; Armatei (Calea 13 septem
brie) : Vlaicu Vodă : Muncitoresc C.F.R. 
(Giulești) : orele 15,00 : Titanic vals, orele 
19,30 : Vara furtunoasă ; Studioul Actorului 
de Film „C. Nottara" : Iașii în carnaval ; An
samblul de estradă: Fără mănuși; Teatrul 
evreesc de stat: Hase di iesoime.

CINEMATOGRAFE : Patria, I, C. Frimu : 
Povestea micului cocoșat ; Republica, 1 Mai. 
București : Pulberea argintie; Înfrățirea în
tre popoare : Republica Populară Romînă. 
Marinică; Elena Pavel; Schubert; Lumi
na : Nu-i pace sub măslini ; Victoria : Insula 
misterelor ; Maxim Gorki ; Filme pentru cei 
mici (matineu) Copilul nimănui, Inimă de 
voinic și povestiri despre pătratele verzi 
(după amiază) ; Gh, Doja, Al. Sahia: Un 
pichet în munți ; AI. Popov : Lupta pentru 
viață ; 8 Martie: Corăbiile abacă fortărețele 
(seria Il-a); Grivița, M. Eminescu, Raho
va, Miorița : Povestiri despre pătratele verzi. 
Copilul nimănui. Inimă de voinic ; V. Roaită, 
Volga: O scrisoare pierdută; Cultural: Fiul 
mării ; Unirea : Keto și Kote : C. David a 
Preludiul gloriei : Flacăra : Suspine pe stra
dă ; T. Vladimirescu ; Cu inima tînără ; Arta: 
Ruy Bias; Moșilor: Prințesa tru’așă; 23 
August : Nunta cu zestre : Donca Simo: A- 
părătorii patriei : Ilie Pintiiie : Calin Vultu
rul ; Popular : Femeia are cuvîntul : 8 Mai : 
Amiralul Nahimov ; Libertății: Fiioa regi
mentului ; N. Băicescu: Comoara din insula 
păsărelelor.
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