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Sarcina de organizație

Toate forțele noastre
pentru obținerea unor recolte bogate

Fruntași 
la întreținerea 

culturilor

înainte — pentru titlul 
de „cel mai bun trr.ctorist“

1 Uniunea Tineretului Muncitor își com
pletează zi de zi rîndurile cu noi și noi 
membri din rîndurile celor mai cinstitL 
mat harnici, mai înaintaji tineri din patria 
noastră.

Clipa primirii în organizația comunistă 
a tineretului este una din cele mai înălță
toare din viața acestor tineri. Intrînd în 
marea familie a utemiștilor, tînărul își a- 
sumă prima obligație față de organizație, 

-'rostește primul angajament de utemist, se 
angajează să fie membru activ și disci
plinat al U.T.M. Dar în clipa intrării în 
organizație, tînărul muncitor, țăran mun
citor, elev sau student nu are încă, de 
cele mai multe ori, o conștiință socialistă 
gata formată ; el a fădut doar primii paș1 
pe calea cea nouă, luminată de partid. 
Formarea caracterului acestor tineri, cul
tivarea in conștiința lor a celor mai brne 
calități ale omu'ui nou. socialist — 
datoria organizației U.T.M

Conștiința socialistă a tinărulul se 
mează prin muncă și învățătură, prin 
tivi ta tea de fiecare zi

Uniunea Tineretului Muncitor, ajutorul 
și rezerva de cadre a partidului, este 
prin însăși natura sa, o organizație edu
cativă. Una din particularitățile ce e mai 
importante ale U.TJW este adeeș că ea 
reunește învățătura și educația «ineretu- 
lui cu munca practică pentru îndeplini
rea hotărîrilor partidului și guvern jitii

Organizația noastră se bazează pe ac
tivitatea conștientă și voluntară a fie
cărui membru al său, fără excepție. In 
organizație nu pot exista membri activi ți 
membri „onorifici". Uniunea Tineretului 
Muncitor cere fiecărui membru al său 
să studieze și să aplice politica partidu
lui, să participe activ la «Jonstmrția c-i 
Stat și economică, să fie stăpîn pe tehnica 
muncii sale, să îndeplinească bine și U 
timp sarcinile date de organizație.

in fața organizațiilor U T-M. stau sar
cini deosebit de mari La sate se desfă
șoară acum muncile ag'icole de primă
vară și utemiștii sînt chemați să fie în 
primele rînduri în lupta pentru o recoltă 
bogată In fabrici și uzine utemiștii și'ti
nerii sînt chemați să participe activ >a ri- 
didarea productivității muncii, la scăde
rea prețului de cost și îmbunătățirea ca
lității produselor. Elevii și studenții ute
miști sînt chemați să fie în frunîea luptei 
pentru însușirea științei și culturii, pentru 
întărirea disciplinei școlare și universita
re. Spre îndeplin:rea acestor sarcini tre
buie îndreptată întreaga forță a organi
zațiilor U.T.M. Totul depinde de pricepe
rea comitetelor U.T.M. de a antrena la 
o activitate rodnică și creatoare pe toți 
membrii organizației, de a face ca fiecare 
utemist să aibă cîte o sarcină — o păr
ticică din sarcinile mari care stau în 
fața organizației respective.

încă înainte de începutul muncilor a- 
gricole de primăvară organizația de bază 
U.T.M. din satul Fulga de Sus, raionul 
Mizil. a recomandat pe cei mai buni u- 
temiști spre a face parte din colectivul de 
agitatori al organizației de partid. Gheor
ghe Radu, ca și alți utemiști din sat, a 
primit sarcina de agitator. Această sar
cină i-a plăcut lui Radu și de aceea el s-a 
străduit s-o îndeplinească cum se Cuvine. 
Dacă n-ar fi primit această sarcină, poate 
n-ar fi studiat cu atîta ardoare prevede
rile agrominimului, dar ca agitator tre
buia să cunoască aceste probleme.

Discuțiile organizate de Gheorghe Radu 
cu numeroși țărani muncitori despre în
sămînțarea porumbului, cartofului, tloa- 
rei soarelui în cuiburi așezate în pătrat, 
au făcut ca ei să înțeleagă mai bine im
portanța acestei metode pentru obținerea 
unor redolte bogate. Agitatorul și-a înde
plinit sarcina primită desfășurînd o inr 
portantă activitate obștească, de folos pa
triotic : i-a îndrumat pe țăranii muncitori 
pe calea arătată de partid.

Sarcina de organizație are și un 
mare rol educativ. îndeplinind sar
cina primită, utemistul este pătruns de 
un sentiment de răspundere față de colec
tiv, învață să fie disciplinat și ordonat. 
Sarcina îl ajută să obțină deprinderi 
practice, îl învață să înfrîngă greutățile, 
îi călește voința și caracterul.

Utemistul, dacă este pătruns cu ade
vărat de importanța muncii ce i s-a în
credințat, se va strădui să găsească noi 
căi de rezolvare, va studia, va cerceta, 
își va dezvolta spiritul inventiv.

Iată un exemplu. In urmă cu un

iată

for- 
ac-

an

utemistul Zavat Gheorghe de la întreprin
derea F.R.B. din București a fost numit 
în postul utemist de control.

De la început el a pus suflet în muncă, 
s-a străduit să descopere rezerve interne și 
posibilități pentru sporirea producției, să 
găseasdă și noi forme agitatorice, prin 
care să atragă atenția tinerilor asupra 
neajunsurilor în muncă și să-i mobilizeze 
împotriva acestor neajunsuri.

De curînd Zavat Gheorghe, ajutat de 
un alt membru al postului utemist decon
trol, a organizat la secția ringuri o ex
poziție de deșeuri în care a expus tuburi 
goale, tuburi cu piese și cu resturi de 
bumbac care in loc să fi fost folosite se 
pierdeau. Prin activitatea lui. postai ute
mist de control a adus foioase Ir.teprin- 
derii, dar aceeași activitate i-a educat i-a 
călit și a dezvoltat spiritul inventiv și 
membrilor sâi-

Unii activiști ai organizațiilor UT-M. 
scapă din vedere sau ira U ’ _ 
ducativ al sarcinii de organiza: e Ei u 
că educarea comunistă a unui trnăr 
realizează na prin intrarea lu; fo-ma’ă 
IJ.T.M. d prin participarea lui activă 
viața organizației, prin muncă și învăță
tură.

Se știe că supraaglomerarea utemistu- 
lui cu diferite sarcini obștești poate dău
na munci: lui In product*. cal;!kări< Iul 
vieții lui familiare. La fel de dăunătoare 
este insă și scutirea utemistului de orice 
activitate în cadrul organizației, de orice 
fel de sarcini Fiecare utemist este obligat 
să participe ia viata o'ganizafiei, la 
rezolvarea problemelor care stau în fata 
ei, să îndeplinească cite o sandnă de or
ganizație oricît de mică ar fL Utemiștii 
trebuie astfel educați ca ei înșiși să ceară 
să li se încredințeze sarcini, să nu se 
complacă in inactivitate.

Multe organizații U.T_M_ desfășoară o 
slabă activitate deoarece membrii axn te
telor vor să rezolve total singuri, fâ^ă 
sprijinul colectivului de utemiști Nu 
utemiștii trebuie să aibă neapărat răs
punderi pe o lungă durată, cum ar fi mun
ca de propagandist, de membru al colec
tivului de redacție al gazetei ’de perele 
etc. Ei pot primi și sarcini temporare, ca 
de pildă pregătirea unei recenzii, organ! 
zarea unei reuniuni tovărășești sau stu
dierea posibilității de aplicare a unei noi 
metode de muncă. Se cere însă nu o re
partizare arbitrară, intknplătoare a aces
tor sarcini, după tabele și statistici, ci o 
repartizare chibzuită, după necesitățile or
ganizației UT-M. respective Fiecare sar
cină să fie încredințată omului cel mai 
potrivit Un lucru e să dai o sarcină unui 
utemist care s-a remarcat deja printr-o 
activitate mai îndelungată în cadru1 or
ganizației, și altceva e să încredințezi o 
sarcină unui tînăr dare a intrat de curînd 
în U.T.M., care nu și-a manifestat încă 
aptitudinile In acest caz se cere conducă
torului tact pedagogic, pricepere, înțele- 

i fiecărui

țejeg rolul e- 
» Ei citi

se 
in 
la

In prima decadă a lunii mai
PLOEȘTI (de fa corespondentul nostru 

Puiu Nicolae).
La fiecare început de lună brigăzUe ute- 

miste de producție tși încheie contracte de 
întrecere sociaiis'ă In baza obiectivelor pe 
care și le propun, fiecare membru cunoaște 
tn mod concret sarcina ce o are de îndeplinit.

Așa se petrec luciur’le la filatura ,,Olga 
Bancic” din ca onul Pucioasa. In prog-amele 
de lucru și ta contractele de întrecere sînt 
trecute obiectivele pe perioade de timp, me
todele tnainfate de litera ce se aplică in pro
cesul de 
sever de 
capacități 
obiective 
de prodocție din secția 
se afă 
r.iotu Loc», 
Ma-si.

Au trecut cfteva zile din luna tnai. Ca de 
obsce* după pr-.ma decadă se face o scurtă 
inal ză asap-a felului cum s-a uatncit și ce 
t.-ric« să se faci pe vHtor. Șf iată ci s-e 
dovedit că o-geniztadu-și munca. împărțind 
sere:'."e pe fiecare membru, brigăzile au ot>- 

frumoase rezultate.
aceste z9e cele 3 brigăzi, ai obținut ta 
o cantitate de fire de cea —ai bonă caii, 
din care se poc fabrica peste 3D.0U0 

I țesături de bumbac. De pMi brigada 
asă de ctemista Ilncu Lucia a produs In 

pe pnzua decadă a luna iae:e pes*e 
SCO3 kg. f-e de bambac. Obținerea acesto- 
rezuitate > fast pos;o ă datorită aplicării 
setodefar avansate soviet ce CJ» ar fi ma"Ș- 
rat. zxțiatfaa Efane: Cbtșia. precum ș< redu
cerea completă a fuselor inactive.

Productivitatea tnonefi a crescut eu m2 ta 
sută iar prețul de cost a fost redus cu XNfa 
sută față de anul trecuL ta jtrima decadă a 
•ceste: luni brigăz:le de tineret au dat dova
dă de disciplină desăvârșită.

In felol acesta tex*.;Eștii de h fabnsa _O^ț 
Bancic- contribeie la mărirea aimârzauc 
sătunfar necesare oamealfar mâner'.

prod-jcție, lupta pentru un regim 
econom : și folosirea completă a 
de lucru a utilajului. Cu aceste 

și-au început activitatea brigăzile 
ringuri, printre care 

și brigăzile conduse de iitemistele 
Dumitrescu Elena și Bălălescu

Ia 
plas i 
taxe 
metr? 
cxndj 
pîas

ie-

Succese e otelarilor 
de la Hunedoara

HUNEDOARA. — Ia perioada I—12 mal. ațe 
țarii de Ia cuptorul Smers Martin au dat 20 
șarje rapide de oțel de bună ca: 
șihd | 
cest < 
prim 
Pășit 
Vaier 
și de 
depășire de 113 ta sută. Succese însemnate 
au obținut și oțelarii din echipele conduse de 
Alexandru Petrovici. Gheorghe Andruț. Traian 
Bîrlea. etc, care tn această perioadă și-au rea
lizat planul de producție In proporție de pes
te 107 la sută. Odată cu realizările obținute 
a crescut și clștigul oțelarilor. De pildă, tn 
luna aprilie. Vaier Lăbuneț a dștigat 2138 lei, 
iar Gheorghe Andruț 1270 leL (Agerpres).

iate. depă- 
graficuî de producție cu 2.5 fa sută, 
cuptor e deservit de echipa condusă 
topitorul Vasile Costache, care și-a 
graficul cu 18.6 fa sută, de echipa 

' Lăbuneț. cu o depășire de 18.5 fa sută.
cea condusă de Dumitru Stratulat. eu o

n
de 

de- 
lul

Muncă rodnică

de 
din 
tă. 
in-

timp

Folosind din plin timpul priel
nic, oamenii muncii de pe o- 
goarele Regiunii Autonome Ma- 
gh'are au executat cea mai ma
re parte din sarcinile planului 
însămînțărilor de primăvară. 
Gospodăriile agricole colective 
din Săcăreni, Crăciunești, Gheor
ghe Doia. Curteni. Ideciul 
Sus. întovărășirile agricole 
Hodoșa, Ceaușul de Cîmpie, 
renii muncitori cu gospodării
dividuaîe din comunele Cornești. 
lara de Mureș, Glodeni, Șardul 
Ninajului și din multe alte co. 
mune și sate, au terminat Insă- 
mînțările de primăvară.

Culturile Insămințate la
s-au dezvoltat In bune cond'ți

Numeroși colectiviști 
muncitori co gospodării 
doale din regiune au început lu
crările de întreținere. Pînă ia 
12 mai. colectiviștii din Crăcfa- 
nești iu termina: prima prașlă 
la sfecta de zahăr. Colectiviștii 
d:n Curteni eu executai prima 
pmșilă pe întreaga suprafață 
însămlnța'ă cu sfeclă de zahăr 
și f.oe-ea soarelui, iar membrii 
gospodăriei ag- cole colective 
August* d.n Leordeni eu plivit 
6 ha Insămințate cu grîu de 
toamnă- Iu întreaga regiune s-a a 
plivfl pînă acum peste 1.100 
Insămințate cu pioase și 
executat pruna prișSă pe o 
prafață de peste 330 ha.

și țăran1 
inltvi-

ha. 
s-a 
sa

Intr-o gospodărie 
agricolă de stat
Hrriorf tehusrieiH grs 

podl-îei *gria>je de stat dta Să- 
cur-'L neghune» Oradea, au exe
cuta: ta t rap și ta bene cendt- 
țE «grpeeteice sxacue agricole 
d n prizzăvata «țeasta. I-scă dă 
prime .ta z ie prieiaice ■zaritar 
agrcoăe^ taate arătarifa ax iest 
g-ăpa:e Pentra a cxitribz1 ia 
mărirea prpiucțm ia becar. 
gospodăria a tasks!=î«: ta pri
măvara aceasta, după metoda 
tasăstfațării ta cuburi așezate 
ta pătmL 41 tea. ca peruriă. 5 
ha. se eartoff. ritm ș 51 Si. 
ca Lueerskă și taifei ta rtăămf ta- 
crorișate Dta cee apraape M 
ha. taskaerșare asai acesta. H5 
ha. ape—ăa făi râ ie fagve 
Cete 3 brigăzi tegua.eoiîe «je 
gospodăriri aa pua—tat pt-4 a- 
ss peste 3H»9B Ere de rețd 
t'.m». “a. varxl t-aparie. arde 
Și alte*» Pestrp a ia*ri p-odxc- 
ția la bersar și a obțăe egxse 
t Wrl aa fost pta-ta'e ta gN;- 
vete nutri'ie 5x000 Ere de var
ză. vinete, roșii și alte iegatue 
timpuriu

Zilele acestea, ta gospodăria «- 
grico'.ă de stat din Săcoeni s-« 
început munca de Intre'.;.-, ere a 
culturilor. Pînă acum an fost 
plivite culturile de toamnă ca ra- 
p:|a. grîuL secera ți altele, pe c 
suprafață de peste 300 ha. și s-a 
prășit sfecla de zahăr și fura
jeră pe o suprafață de Ii» ha. 
La grădina ie legume au fost 
prășite aproape 40 ha. cu varză 
timpurie, roșii și altele.

(Agerpres).

SIBIU. — (de la coresponden. 
tul nostru. Popa Gavril).

Tinerii mecanizatori de la 
S.M.T. Turnișor, raionul Sibiu, 
continuă cu avînt lupta pentru 
grăbirea lucrărilor agricole de 
primăvară, pentru realizarea în 
și mai mare măsură a planului 
de producție. Succesele lor 
ogoare sînt din ce în ce 
mari. Pînă acum cîteva
planul lucrărilor de primăvară 
pe stațiune a lost realizat 
proporție de 227 la sută.

Fruntașă pe stațiune continuă 
să se situeze brigada condusă 
de utemistul Keul Werner, reali- 
zind pînă acum peste trei pta-

pe 
mai 
zile.

in

dusă 
pâșit

știi Roth Martin și 
arin lucrînd pe același 
aj rea uzat pînă irutn 

e de 5 planuri.
de cel mai bun tracto- 
deți.ne utemistul Roth 
care și-a depășit pta- 

229 fa sută. EI este 
e Grăjdan Constan

ur-
tin.

Tot odată tinerii tractoriști au 
realizat și însemnate economii 
de combustibil. Astfel pe sta. 
țiune s-a realizat o economie de 
10.000 kg motorină, precum și 
însemnate cantității de ulei, 
benzină și vaselină. Numai trac
toriștii Grăjdan Constantin și 
Fronius Ion au economisit 1523 kg. 
motorină.

Succese 
gistrat și cele 5 echipe de repa
rații ale ‘ ‘ ‘ 1
fost reparate 40 batoze. Au mai 
fost de asemenea reparate 40 mo
toare electrice pentru acționat 
batoze și două motoare pentru 
acționat pompe de irigat Echipa 
condusă de utemistul Denghei 
Simioo a terminat 5 batoze, tar 
altele 4 sînt reparate tn propor
ție de peste o0 fa sută. Și echi
pele conduse de tovarășii Boica 
Gheorghe și lonescu Ion au re
parat cite o batoză peste plaj>. 
S_au evidențiat printre alții, ti. 
nerii Kastenhauber Samuel. Să. 
căianu Lau-ența ș! alții, care au 
muncit cu multă d-agoste pentru 
a asigura repararea fa timp a 
batozelor.

însemnate au

batozelor. Astfel

12 mai

în re

au

ritmul lu- 
primăvară. 
organizării 
șl intensei 
de către 
în rîndu.

Cîte v a fapte

• Fruntaș ta stațiunea
Regiunea Autonomă Maghiară I 
titlul de „cel mai bun tractorist __ _____
Dănilă ApUdnd cu succes metoda graficului___________ _
larg cup.aje.e de mai multe mașini agricole Ia un trac*or ei a 
reușit să-și depâșea-că, ptaă de curînd. saremile de plan cu 
275 Ia sută.

Pînă aemn. el este cel ma! bun tractorist din stațiune. Tot 
va fi oare și ta viitor ?

(Corespondent. TRALAN OL.ARG)

de mașini și tractoare Reghin din 
în întrecerea socialistă pen.ru 

-t" este tînărul tractorist Frenț 
orar și folosind

el

peascâ

(Cocespoodeat. N1COLAE ȘTEFANESCU)

aprig hptă-je esfa fesă tractoristul Lndovic Pa- 
-« » ®aL tamixi tractorist a reușit să IndepB- 
- P* tatreaja campanie ta proporție de 31S Ia sută.

• Frunaoase sî-t realizările tinerilor mecanizatori
S.'LT. Bistrița din regiunea Cluj Mulți tractoriști, luptlnd pen
tru titlsl de cir.s:e de _cel mai bun tractorist" au realizat în
semna e depășin de normă. Cele mai mari depășiri Ie-a avut 
Insă ■temistal Maltei Olteana. Tocmai de aceea el a reușit să i 
întreacă pe toți. todepLm rdu «i planai, pînă Ia S mai. ta pro- 
peepe de 307 Ia suta.

de la

• SflrșRal cele de a treia decade de muncă în S.ALT.-urile 
din regiunea Craiova— Ca și în decadele trecute în fruntea în
trecerii pentru „cel mal bun tractorist" este tot utemistul loan 
Postelnicu de la S M T. Bîrca. In 194 ore lucrate în brazdă, el 
a reușit să realizeze peste 161 hantri. obținînd o viteză medie 
zilnică de peste 205 Ia sută Pînă la 10 mai, el a realizat planul 
în proporție de 185 la sută. .

Fruntași la porumb —• 
codași la bumbac

CONSTANȚA. — (de la cores, 
pondentul nostru, Ion Ghițuică)

6 mai 86,02 la sută;
96,63 Ia sută. Această diferență 
de la 83,02 la sută la 96,63 la 
sută arată că în ultimele șase 
zile colectiviștii, membrii înto
vărășirilor agricole cît și țăranii 
muncitori cu gospodării Indivi
duale din întreaga regiuna Con
stanța au intensificat 
crărilor agricole de 
Aceasta se datorește 
temeinice a muncii cît 
munci politice dusă 
comuniști și utemiști
rile țăran'lor muncitori,

Luîndu-se toate măsurile pen
tru folsirea tuturor atelajelor 
existente în raioanele Medgidia, 
Hîrșova și Istria s-a reușit ca 
pînă la 12 mai să se realizeze 
planul însămînțărilor de primă
vară tn 
108.46 la 
porumb, planul a fost îndepli
nit pînă 
raioane — cu excepția raionului 
Adamclisi care nu reaFzase de. 
cît 96,66 Ia sută. — Fruntașe la 
însămînțarea porumbului sînt 
raioanele: Fetești, care a reali
zat planul tn procent de 112,77 
la sută. Medgidia cu 119,69 la 
su’.ă ș: Hîrșova, care d.e asemenea 
a îndeplinit planul în procent 
de 103,63 la sută.

Aplicarea metodei tnsămînță- 
porumbului în cuiburi așezate 

in pătrat a fost folosită pe scară 
-‘gă. in întreaga regiune s-au 

însămînțat în cuiburi dispune 
în pătrat o suprafață de 13.192 
ba cu porumb. Fruntași tn a. 
plicarea acestei avansate 
de sînt raioanele Negru 
unde s-au tnsămînțat 3.510 ha și 
Medgidia, unde s-au însămîn. 
țat 3 046 ba.

Pa-a lei cu efectuarea celor- 
la.îe lucrări, o atenție deosebită 
a fost acordată însămînțării 
bumbacului. Numai în șase zile, 
în regiune s-a însămînțat 90 la 
stră diu suprafața planificată. 
Plnă In zija de 12 mai, în raio
nul Hîrșova. de pildă, planul la 
cultura de bumbac a fost înde- 
p -rit în proporție de 107,36 la 
sută.

Dacă în raioanele Negru Vodă, 
--i ș: Ist-:a s-au obținut 

u-.eie succese la însămînțarea 
porumbului, nu acelaș lucru se 
poa.e spune și despre tnsămîn- 
țarea bumbacului. In raionul 
Negru Vodă însămînțarea bum
bacului nu s-a realizat decît 
l- procent de 83.3 la sută 'ar în 
raionul Medgidia doar 85,04 la 
sută. Codaș pe regiune se situ
ează raionul Istria, care nu a 
î-.sâmînțat, pînă la 12 mai, decît 
4 . ■) 'j sută din suprafața pla. 
n:-cată să se cultive cu bum
bac. Acest procentaj anată des
tui de clar că comitetele execu. 
t:ve i’e staturilor populare co. 
mu.naîe și organizațiile de bază 
U.T.M. din rsoaneie Negru Vodă 
".rtc:.: ș Istria nu acordă a- 
tenție cuvenită culturii 
cului și însămînțării

Comitetele raionale 
ganîzațiile de bază 
și staturile populare 
comunale vor trebui 
măsurile pentru a grăbi 
mt.nțarea bumbacului, să 
lizeze toate forțele pentru 
garea și a acestei bătălii.

proporție de 101,15— 
sută. La cultura de

la această dată în 5

meto-
Vodă,

bumbu
lui la timp. 
U.T.M, or. 
U.T.M. cît 
raionale și 
să ia toate 

însă. 
mob1- 
cîști-

gerea caracterului, cunoașterea 
utemist.

Convingerea este principala 
Comunistă de conducere. Este fcartî im
portant ca utemistul să știe de ce trebuie 
să îndeplinească o sarcină sau a'ta, ce 
importantă practică are ea. El va munci 
sîrguincios și cu dragoste dacă va ști că 
munca lui este necesară, folositoare .

In unele organizații U.T.M. s-a înră
dăcinat însă o practică greșită: se dă 
utemistului o sarcină și apoi se uită de 
ea. Tînărul nu este controlat în muncă, 
nu este ajutat să învingă greutățile. A- 
ceasta practică îl face pe om să se în
doiască de importanța sarcinei primite, 
iar atunci cînd întîmpină piedici, cînd lu
crurile se domplică, dacă nu este ajutat 
să se descurce, el își pierde deseori în
crederea în forțele proprii, se descurajea
ză, nu îndeplinește sarcina. Controlarea 
muncii fiecărui utemist, ajutarea și încu
rajarea lui atunci cînd se ivesc greutăți 
— iată datoria activiștilor utemiști Ast
fel va învăța tînărul sau tînăra cum să 
învingă greutățile. Iar după îndeplinirea 
unei sarcini, i se poate încredința utemis
tului alta mai grea, mai complidată. Așa-I 
facem pe tînăr să nu stea pe loc, 
crească, să meargă înainte.

Să obținem ca fiecare utemist să 
simtă nu oaspete, ci stăpîn în organizație, 
să se simtă răspunzător pentru activita
tea ei. Să nu uităm că prin activitatea 
fiecărui utemist, a fiecărei organizații de 
bază se realizează sarcinile mari care 
stau în fața Uniunii Tineretului Muncitor.

■e--------------------

metodă

să

se

Ședința plenară a Consiliului General A.R.L.U.S.
Zilele acestea a avut loc o ședință plenară 

a Consiliului General A.R.L.U.S., prezidată 
de acad. prof. dr. C. I. Parhon. președintele 
A.R.L.U.S.-ului

Tov. Niculae Teșa, secretar al A.R.L.U.S.- 
ului, a prezentat o dare de seamă cu privire 
la activitatea organizațiilor A.R.L.U.S. tn 
primul trimestru al anului 1954. A urmat un 
referat privind contribuția organizațiilor 
A.R.L.U.S. la popularizarea agrotehnicii sovie
tice și a experienței colhoznice în ridicarea 
producției agricole la hectar.

Tov. Sanda Rangheț, secretar al A.R.L.U.S.-
ului. a prezentat apoi proiectul de plan privind 
acțiunile ce vor fi organizate de Asociație

cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de la elibe
rarea patriei noastre și cu ocazia aniversării 
a 10 ani de existență a A.R.L.U.S.-ului.

Pe marginea problemelor expuse, au urmat 
ample discuții.

Tov. Gh. Hossu, vicepreședinte a! A.R.L.U.S.. 
uln' a prezentat propuneri în legătură cu 
unele schimbări organizatorice.

Plenara Consiliului General a ales pe tov. 
M. Socot ca vicepreședinte al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S șl a aprobat o serie de mă
suri organizatorice, în vederea îmbunătățirii 
activității Consiliului General A.R.L.U.S. și 
a Biroului său. (Agerpres)

DIN
Comsomolsc-pe-Amur, azi

Au trecut 22 de ani de cînd pe harta 
Uniunii Sovietice a apărut un nume nou: 
Comsomolsc pe Amur, — „orașul tinere
ții*. In viața unui oraș acesta nu e un 
termen lung. Și totuși, cit de mult s-a 
schimbat înfățișarea Comsomolscului, cît 
de puțin seamănă el cu orășelul de odi
nioară, ridicat în taiga.

Există tn. oraș un bulevard care poartă 
numele de Aleea Muncii. Pe locul acesta, 
cu 21 de 
smuls cu 
tru noile 
entuziastă
Urmașii lor, comsomoliștii de azi, scriu 
noi pagini glorioase în istoria Comsomo- 
luiui leninist.

* Tînărul 
continuat 
lui și mai 
este mai 
largi și drepte se înalță clădiri cu mai 
multe etaje — case de locuit, cluburi, bi
blioteci, apar noi stadioane. Orașul are 
peste o sută de clădiri puse la dispoziția 
instituțiilor culturale și sociale, 61 de bi 
blioteci. peste 40 case de cultură. Numai 
în anul 1953. oamenii muncii din Comso 
molsc-pe-Amur au primii locuințe pe o su 
prafață de peste 50.000 m p. Au fost con 
struite cinci noi clădiri pentru instituții cui 
turale și sociale. Intr-un singur raion a 
fost terminată anul trecut construirea a 
trei școli, trei grădinițe pentru copii, doua 
creșe, s au deschis opt noi magazine. Se 
înfrumusețează nu numai centrul orașului, 
ci șl cartierele mărginașe. Cu patru ani 
tn urmă, în cartierul Maiski erau numai 
36 de case ; acum numărul lor a ajuns la 
230.

Vara, în Comsomolsc-pe-Amur, verdeața 
fragedă înetntă privirile trecătorilor. Toate 
raioanele orașului au parcurile șl scua 
rurile lor.
tiferl ocupă

Munca de 
avînt. Anul 
de locuit, va intra în funcțiune o parte 
a noului sanatoriu, se vor deschide peste 
15 magazine, cîleva școli, cluburi. In cu- 
rînd va începe construirea unei fabrici de 
mobile, a unei fabrici de confecții ți a unei 
noi fabrici de pîine, a unui combinat de

ani în urmă, comsomoliștii au 
trudă taigăi o suprafață pen- 
construcții. Despre munca lor 
vorbește numele bulevardului.

oraș Comsomolsc-pe-Amur a 
să crească și în timpul războiu- 
ales in ultimii ani Acum, orașul 
frumos ca oricînd. Pe străzile

Grădinile cu pomi fruc 
o suprafață de 100 hectare.
construcție în oraș e în plin 

acesta se construiesc noi case

ȚARA SOCIALISMU
carne șl a altor întreprinderi. Mal îm
belșugată, mai plină de bucurii va fi viața 
oamenilor muncii din acest oraș — centru 
industrial și cultural de seamă al Orien
tului îndepărtat.

O mașină pentru sădit cartofii 
în cuiburi așezate în pătrat

Pe ogorul de cartofi, de-a lungul și de-a 
latul, înaintează tractoare cu cultivatoare 
care afînează pămîntul între tufele de car
tofi.

Cum s-a reușit să se sădească cartofi în 
așa fel, încît tractoriștii pot să și conducă 
liniștiți mașinile printre semănături, fără 
să se teamă că le vor vătăma ?

Aceasta se face cu ajutorul noii mașini: 
semănătoarea de cartofi în cuiburi așezate 
în pătrat S.K.G.-4. Distanța dintre cele 
patru brăzdare care fac în sol brazde pen
tru sădit este de 70 cm. Mașina înaintează 
de-a lungul unei sîrme de măsurat, întinse 
pe cîmp. Pe această sîrmă sînt făcute niște

noduri la intervale de 70 cm. Agățîndu-se 
de noduri o furcă specială, deplasează un 
dispozitiv, permitîndu-i o întoarcere de un 
sfert de rotație. împreună cu el fac un 
sfert de rotație patru dispozitive distri
buitoare ale semănătoarei și astfel în fie- 

■ care brazdă cad ctle doi cartofi cu îngră-
șămînt, formînd cîte un cuib. Discurile în
gropătoare de brazdă acoperă cartofii să
diți.

înainte de sădire, în niște borcane spe
ciale ale mașinii de sădit cartofi se toarnă 
îngrășăminte, iar în coșurile mașinii — 
cartofi. In timpul lucrului cartofii sînt 
apucați de niște linguri și aruncați pe pa
letele dispozitivului distribuitorului. Tot 
acolo curg din borcane și îngrășămintele.

Folosirea mașinii de sădit cartofi și a 
cultivatoarelor mecanizează în întregime 
sădirea și îngrijirea cartofilor, reducînd 
aproape de douăzeci de ori consumul de 
muncă, în comparație cu munca manuală.

In afară de aceasta, folosirea noii me
tode de sădire a cartofilor sporește în mare 
măsură recolta acestei culturi..

LUI

■ ■■

Pentru dezvoltarea continuă a agriculturii sovietice, plenara din septembrie 
1953 a C C. al PC U.S. a hotărît ca în primăvara acestui an să trimită pentru 
munca permanentă in colhozuri șl S.M.T.-uri 100.000 de agronomi și zootehni- 
cieni. Studenții Academiei ,,Timina zev“ au fost printre primii care răspund la 
chemarea partidului.

In fotografie: Studenții Academ iei „Timiriazev“ din Moscova studiază un 
nou tractor pentru lucrările din grădini și livezi.

înfloresc talentele populare
Peste cinci milioane de oameni al mun

cii sovietici participă la activitatea artis
tică de amatori. Despre înflorirea fără sea
măn a culturii în Țara Socialismului vor
besc și rezultatele trecerii în revistă a ac
tivității artiștilor amatori de la sate din 
R.S.F.S R., care s-a încheiat de curînd.

In cursul ultimelor luni, sute de mii de 
oameni din satele colhoznice și-au arătat 
măestria în cîntece. dansuri, recitări De 
pe întreg cuprinsul Republicii Sovietice 
Federative Socialiste Ruse s-au îndreptat 
eț spre centrele raionale și regionale, nter- 
gînd cu trenul, în sănii trase de reni, în 
automobile, cu avionul sau pe jos, înfrun- 
tînd uneori viscole și furtuni.

Trecerea în revistă a oglindit toată bo
găția creației popoarelor din R S.F.S R, 
înaltul nivel de cultură al satului colhoz
nic. Corurile colhoznice, orchestrele de 
instrumente populare și soliștii au executat 
bucăți muzicale complicate de Glinka, We
ber și Brahms, de Ceaicovski și Liszt. Ar
tiștii amatori sosiți din Kuban și Daghes
tan, Smolensk și R S.S.A. Mariică și din 
alte regiuni au adus la concertul de în
chidere și propriile lor creații — cîntece 
compuse de oamenii satului colhoznic — 
„Patriei iubite" și „Pinul" create în sa
tul Bolșaia Sosnova, cîntecul liric „Sco
ruș din Ural", cîntece glumețe. Ei au exe
cutat cîntece care vorbesc despre fericirea 
de a munci pentru construirea comunismu-

Spectatorii au putut admira 
tiștilor colhoznici și în ceea 
dansurile. Membrii colectivului de dansuri 
al unei case de cultură din regiunea Ka
linin, de pildă, au redat in dansul croat 
de el — „,lnul“. munca colhoznicilor cul
tivatori de in.

De mult succes s-au bucurat recitările — 
versuri de Maiakovski, fragmente din poe
mul „Zoia" de M. Aligher ele. Con
certul de închidere al trecerii tn re
vistă a constituit o minunată demonstrație 
a înfloririi talentelor populare. El s-a în
cheiat cu un cor Impresionant — „Marșul 
patrioților sovietici" — intonat de toți cel 
1.500 de participanți la concert.

măestria ar
ce privește

pen.ru


ADUNAREA GENERALA U.T.M.
DEZBATE PROBLEMELE PRODUCȚIEI
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Experiența organizațiilor de bază U.T.M. 
fruntașe a arătat că desfășurarea adunărilor 
generale depinde în mare măsură de felul în 
care problemele ridicate interesează tineretul, 
de pregătirea lor minuțioasă. Un rol im
portant î-1 are în această privință și felul cum 
este pregătit referatul, conținutul și calitatea 
sa. Numai un referat cu un conținut bogat, 
pătruns de spirit critic și autocritic, în care 
problemele sînt ridicate principial, 
naștere la discuții aprinse în jurul 
lor.

„Este foarte important ca oamenii 
flăcăreze — a spus M. I. Kalinin — 
trenați la un schimb de idei, să-și
rerea. Atunci adunarea se va însufleți, și 
contestabil, folosul va fi mai mare, căci 
întîmplă cîte odată ca adunarea să se des
fășoare în genul slujbei bisericești de odini
oară. Oratorul vorbește, ascultătorii moțăie, 
stau la adunare timpul cuvenit și apoi se îm
prăștie".

Comitetul organizației de bază U.T.M. de 
la uzinele „Vasile Roaită" din București, or- 
ganizînd o adunare generală pentru discuta
rea problemelor producției, a acordat o deose
bită grijă întocmirii referatului. Referatul a 
fost alcătuit pe baza celor mai principale 
probleme privind producția. El a analizat 
minuțios aportul tinerilor în producție, nece
sitatea ridicării productivității muncii și cum 
se poate înfăptui aceasta.

Referatul a arătat că astăzi tineretul uzi
nei aplică în mod creator metodele înaintate 
de muncă. A crescut exigența și spiritul de 
răspundere al tineretului față de muncă. Din 
referat au reeșit experiența și succesele unor 
brigăzi utemiste ca cele conduse de tinerii 
Mocanu Mircea și Moise Alexandru care au 
zilnic o depășire a normei minimă de 150 la 
sută. Aceste succese — a arătă! referatul — 
sînt tocmai rezultatul aplicării sistematice a 
metodelor sovietice Voroșin, Bîcov, Bortchevici 
și Colesov. Organizarea și curățenia locului 
de muncă după metoda Voroșin e de o impor
tanță covîrșitoare pentru fiecare tînăr. Pentru 
ca mașina să fie în perfectă stare de funcțio
nare e necesar ca strungarul să aibe o deo. 
sebită atenție față de mașină. Mereu, înainte 
de începerea lucrului, el trebuie să strîngă bine 
șuruburile și lagărele, să verifice starea trans, 
misiilof, să ungă cu atenție mașina, să fixeze 
bine păpușa mobilă, să cunoască puterea ma
șinii, etc.

Un alt lucru Important pentru strungarii 
care aplică metoda Colesov e că trebuie să 
țină tot timpul seama, că la avansuri și adtn- 
cimi mari, crește efortul de așchiere și acest 
lucru cere fixarea cît mai sigură a piesei în 
strung. Cuțitul folosit d strungari după me- 
toda Colesov. e de o geometrie nouă, confec
ționat dintr-o placă de aliaj dur. cu trei tăi
șuri și se deosebește fundamental de 
obișnuite.

Referatul a subliniat că succesele 
de unele brigăzi ca cele conduse de
Mocanu Mircea și Moise Alexandru se datoresc 
tocmai aplicării acestor metode. Explicînd im-

portanța numeroaselor inițiative născute în 
rîndurile tinerilor ca și însemnătatea apli
cării cu succes a metodelor înaintate, refera
tul a arătat că acestea au dus în mod simți
tor la ridicarea productivității muncii.

O atenție deosebită a acordat reîeratul lup. 
tei pentru un regim sever de economii, pen
tru descoperirea și folosirea rezervelor interne. 
De asemeni, s-a arătat' că în direcția lichidării 
deșeurilor și a reducerii rebuturilor, uzina a ob
ținut în ultima perioadă succese remarcabile.

Referatul a scos în evidență faptul că la 
cele 4000 semănători manuale de porumb, 
realizate peste plan pe primul trimestru rebu
turile au fost reduse aproaDe cu desăvîrșire.

Din referat a reeșit că 50 la sută din ino. 
vatitle și raționalizările aflate în studiu 
cabinetul tehnic sînt ale tinerilor. Numai 
luna aprilie au fost aplicate în practică 
uzină 14 inovații și s-a obținut ca rezultat 
aplicării acestora, o economie în valoare 
peste 70.000 lei.

Executînd un dispozitiv pentru stnunjit ro
toarele pompelor centrifuge, utemistul Bunca 
Petre, pe lîngă faptul că prin inovația sa a 
redus simțitor timpii morți, aduce anual o e- 
conomie de materiale în valoare de 16.485 lei.

Referatul a scos la iveală și 
suri existente în uzină. Așa de 
că nu toți tinerii uzinei aplică 
todele înaintate.

Referatul a criticat în acest
utemiste conduse de tinerii Toma Paul și Că- 
praru Iancu care nu se străduiesc să apl:c“ 
întocmai metodele sovietice, motiv pentru care 
lucrează uneori sub normă. A fost com
bătută atitudinea unor, tineri și brigăzi care în 
goană după cantitate lucrează în dauna caii-- 
tații.

Problemele producției interesînd în 
deosebit pe tineri, 
teres general.

Luînd cuvîntul. 
responsabilul unei 
mult cunoscută în 
nute în producție,
notniilor și a folosirii rezervelor interne uzina 
are încă numeroase lipsuri. „De ce — a spus 
tînărul Mocanu — 
noastră a realizat

. numai 1680 lei ?
S-a spus aici că 

Aceasta înseamnă
lizarea de economii. Tînărul a criticat aspru 
comitetul organizației de bază U.T.M. pentru 
că n-a dus o muncă intensă în rîndul tinerilor 
în această privință. Experiența din ultima 
vreme a uzinei noastre — a spus el în conti
nuare — a demonstrat că inițiativele creatoa
re și spiritul gospodăresc în foloMțea meta
lului fac posibilă realizarea unor economii în
semnate.

Cu toții ne mîndrim — a arătat tînărul Chi- 
țimia Constantin — că uzina noastră a rea. 
lizat pe primul trimestru peste plan 4000 se
mănătoare manuale pentru porumb. Dar nu 
trebuie sij uităm că tocmai în această perioadă, 
întrecerea socialistă s-a desfășurat deiectuos. 
Noi am avut brigăzi care n-au fost antrenate

la 
în 
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uzină pentru succesele obți- 
a arătat că în direcția eco-

pe primul trimestru uzina 
economii în valoare de

nu sînt toate contabilizate, 
că nu este stimulată rea-

cuțitela

obținute 
tinerii

în întreceri. Comitetul organizației de 
U.T.M. și însuși tovarășul secretar 
Constantin a cunoscut de mult această prof 
blemă, dar măsuri pentru antrenarea tuturor 
brigăzilor în întrecerea socialistă nu s-au luat 
nici pînă acum.

Tînărul Chițimia a ridicat problema indis
ciplinei în secția din care face parte. El 
arătat că numeroasele 
de la lucru, venirea cu 
netovărășească a unor 
de muncitorii vîrstnici.

Comitetul organizației de bază trebuie să 
ia fără® zăbavă atitudine împotriva tinerilor 
Gavrilescu Constantin șl Vornicu Păun 
au serioase abateri de la disciplină.

„Vă amintiți cît de folositoare ne-au 
înainte raidurile posturilor utemiste de 
trol și gazetele ..fulger" ? a întrebat tînărul 
strungar Gheorghe Rafiu. Acum acestea nu 
mai există. Posturile utemiste de control sînt 
dezorganizate. In secții se află cîte o gazetă 
monotonă, neinteresantă. Nimeni nu poate 
ști dacă într-o secție un tînăr lucrează bine 
sau rău. Comitetul organizației de bază 
U.T.M. n-a făcut aproape nimic în acea'stă di 
recție. Se știe că posturile utemiste de control 
au un rol deosebit. Ele au menirea, sezisînd 
unele lipsuri, să schimbe în bine atitudinea i 
unor tineri față de muncă, să ridice calitatea I 
pieselor executate, să antreneze brigăz'le în 
folosirea cu mai mult succes a metodelor îna- I 
mtate. E numai decît necesar ca în uzina noas. 
tră să se reorganizeze postul utemist de con 
trol pe uzină și posturile utemiste pe secții"

Utemistul Rafiu a criticat în adunarea gene 
rală pe directorul uzinei, tov. Babarț Gheor
ghe. pentru izolarea sa față de tineret De a- 
semenea și alți tineri care s.au înscris la cu 
vini au criticat faptul că tovarășul director e 
străin de activitatea și frămîntările tinerilor 
Tinerii au arătat că participînd la unele adu
nări generale U.T.M. tovarășul director ar fi 
avut putința să cunoască de ce au tinerii ma 
mult nevoie în producții și ce trebuie făcu 
în acest sens.

Numărul tinerilor care au luat parte la dis
cuții a fost mare. Nici o adunare generală de 
pînă acum n-a cunoscut un interes atit dc 
mare din partea tinerilor față de subiectul 
problemei. Referatul fiind temeinic pregătit, 
tratînd problemele cele mai semnificative ale 
producției, aducîud exemple convingătoare, a 
însuflețit pe fiecare tînăr. fiecare avind ceva 
de spus în această adunare.

In adunarea generală s-a desprins cu multă 
claritate ce s-a făcu: și ce maf trebuie 
pentru lichidarea lipsurilor, ce trebuie 
pentru ridicarea productivității muncii, 
trebuie desfășurată întrecerea- socialistă, 
tru ridicarea producției, realizarea de econo 
mii. descoperirea și folosirea rezervelor in
terne.

Există condițiile pentru ca în urma aceste: 
adunări generale U.T.M.. succesele tinerilor 
uzinei „Vasile Roaită" să întreacă simțitor 
realizările de pină acum.

GH.

a 
absențe nemotivate 

întîrziere și atitudinea 
utemiști și tineri față 
sînt intolerabile.

bază 
Pufu,

care

Mecanizatoarele
G. Ligorciak

făcui 
tăcu' 
cum 
pen

CIRSTEA

Din activitatea școlii fruntașe
Lupta pentru a face din școala noastră, o 

școală fruntașă pe regiune, a ajutat colectivu
lui școlii noastre profesionale metalurgice fe
roviare nr, 4 din Ploești să mențină timp de 
doi ani la rînd acest titlu.

Succesele se datoresc în bună măsură mun
cii avîntate dusă de elevii și profesorii de 
aici. De pildă în planul de acțiune alcătuit 
într-uma din ședințele trecute se prevăzuse ca 
lecțiile să fie predate într-un stil mai viu și 
interesant, orele consacrate studiului indivi
dual să fie folosite mai judicios sub suprave
gherea profesorilor, educatorilor și în deosebi 
a comitetului organizației de bază U.T.M.

Acest lucru a făcut posibil o creștere a note
lor la toate clasele. Notele de 4 și 5 acum sînt 
în proporții mai mari dccît cele de 3, după 
cum rezultă din ultimile constatări.

înțelegerea și însușirea lecțiilor a adus o 
serie de succese în munca din atelier.

Numai la atelierul de strungărie de sub con
ducerea maistrului instructor Petre Vasilescu, 
planul lunar este depășit cu 120—130 la sută.

Pe lingă însușirea materiilor tehnice și cu
noașterea mașinilor, elevii au mai învățat 
să-și pregătească din timp sculele, materia
lele și schițele. De asemenea ungerea și între
ținerea mașinilor cît și folosirea metodei Vo
roșin — a organizării locului de muncă — au 
contribuit din plin ha creșterea succeselor 
noastre.

Tot elevii acestfii atelier au ajutat Școala 
medie tehnică horticolă din comuna Tîrgușo- 
rul Nou, care îngrijesc o suprafață conside
rabilă de pomi fructiferi, prin mai multe 
unelte confecționate în scurt timp.

Astfel, cele 9 pompe carosabile și de spate 
care folosesc la stropirea pomilor vor tace ca 
roadele perilor, merilor, piersicilor, prunilor 
etc., îngrijiți de colectivul școlii în acest an 
să fie mult mai bogate ca jn anii anteriori.

In atelierul strungărie elevii claselor I-a A. 
și a 2-a A. au reușit să-și realizeze primii pla
nul de producție, evidențiindu-se în mod deo
sebit elevii Oprea Valeriu, Nicolescu LiviU; 
Mihai Vasile, Goman Nicolaie și alții.

secția ajus 
Iordănescu

ai atelierului confirmă

pe regiune
Nici cei de la atelierul instructaj 

tură condus de maistrul utemist
Gheorghe nu s-au lăsat mai prejos.

Folosind metoda Voroșin și îng'ijindu-se și 
de calitatea pieselor lucrate, elevii de aici au 
redus rebuturile aproape la zero.

Panoul de onoare
succesele lor zilnice. Aceasta a însemnat și o 
metodă de stimulare pentru elevii fruntași. Ei. 
pe lîngă faptul că și-au îndeplinit planul lu
nar, au reușit să execute și unele materiale 
didactice necesare cercului de transmisiuni 
cum sînt cele 12 manipulatoare morse, și cele 
trei panouri cu piese din componența apara
telor de

Pentru 
semnate 
școli s-a
calitate al pieselor îndeplinind în același 
cu regularitate și sarcinile de plan.

Corespondent
PAVEL IOAN

transmisiuni etc.
obținerea unor succese și mai în- 
în ultimul timp colectivul acestei 
angajat să sporească procentul de 

timp

primăvara anului 
Maria Drotenko.

din satul Liman, ra o- 
nul Tuzlovsk. a lansat 
chemarea: ..Fetelor, pe tractoare, la’volanul 
combinei !“. Ea a sosit cea dinții la S.M.T.-ul

I din Morozlecvsk și a cerul să muncească a- 
■ colo Dar nu este posibil să conduci tractorul 

fără a avea cunoștințe tehnice practice. Ma
ria a început să învețe cu sîrguință. Urmînd 

I exemplul Măriei. în aceeași toamnă au în- 
| cepul să lucreze in S.M.T. încă cîteva fete 

Astfel a luat naștere aici prima brigadă de 
I fete tractoriste.

In scurt timp. în întregul ținut s-a dus ves
tea despre minunatele realizări ale brigăzii 
de fete condusă de Maria Sergheevna Dro- 

I tenko. Maria își îmbogățea necontenit cu- 
I ucștințele. Ea nu numai că a terminat cu suc

ces cursurile de mecanizatori de Pe lîngă 
Ș.M.T. dar și-a însușit cu perseverență și 
practica înaintată. Un mare ajutor în muncă 
i-a fost și cartea renumitei tractoriste Pașa 
Anghelina ..Oameni ogoarelor colhoznice" 

I In .950. brigada condusă de Maria Drotenko 
a ocupai primul loc în întrecerea socialistă 

I între mecanizatorii din ținut. Toate tractoris- 
I tele au fost distinse cu diplome de onoare ale 
I Ministerului Agriculturii din R.S.S. Ucnam a- 
! nâ. iar brigăzii i s-a acordat titlu, de briga- 
I dă de înaltă calitate.

Maria Drotenko conduce și acum brigada 
de fete, pregătește no. și noi oadre de rac- 

I tc-riste. își perfecționează cunoștințele agri
cole. obține noi realizări in muncă. Colhozul 
pe care-l deservește ea sirînge la culturile ce 
•ea li ere cu 3—I chintale mai mult de pe 
care hectar deci: colhozurile vecine-

Tractoristele au intimpinat primăvara 
ceasta bine pregătite; tractoarele, semănătoa 
rele, plugurile, cultivatoarele au fost repa 

' rate. Arăturile de toamnă au fost făcute la 
o adincime de 24 30 cm. și imediat ce pă- 

1 mîntul a fost bun. mecanizatorii au și început 
grăpatul.

— Să dăm mai multe, cît.mai multe cereale 
patriei — au holărll fetele Io 3—4 zile, bri
gada lor a grăpat IUI hectare depășind an
gajamentele prevăzute In plan de aproape^2 
ori.

In același timp, ea a terminat însăntînțarea 
orzului, ovăzului și a griului de primăvară. 
Brigada a dobindit noi succese folosind me
toda dc însămînțare In cuiburi așezate In pă 
traL Cu semănătoarea S.Ș.—6. înzestrată cu 
o sir â de măsurat. ea a terminat însămîn- 
ța rea florii-soarelui pe o suprafață de 35 ha. 
Tractoristele Haritina Kirju și Maria Moruli. 
lucrînd pe tractoarele D.T.—54 și-au îndepli
nit sarcinile de schimb la grăparea arături
lor de toamnă cu 110—115 la sută. Acum bri
gada duce din plin munca de desțelenire In 
’trecerea socialistă a mecanizatorilor, bri

gada condusă de Maria Drotenko ocupă pri
mul loc în S.M.T. din Morozleevsk.

Inițiativa patriotică a .Măriei Sergheevna 
Drotenko a fost urmată de multe mecaniza
toare Brigada condusă de Evdokia Pavlova 
se bucură de o mare
S.M.T. Novo — Arțîsk. cît și în raionul Ar- 
țîsk. Colhozul „Kotovski" este deservit de pa
tru brigăzi de tractoare printre care și de cea 
condusă de E. Pavlova. In fiecare an. ea o- 
cupă un loc de frunte. Anul trecut, planul 
muncilor făcute de brigada Evdokiei Pav
lova a fost îndeplinit cu 186 Ia sută. Cele 7 
tractoriste și-au însușit bine tehnica și mun
cesc fără întreruperi. în două schimburi.

In cadrul brigăzii s-a controlat calitatea 
motoarelor reparate, s-au pus la punct mar
catoarele, semănătoarele și cultivatoarele, E. 
Pavlova s-a înțeles cu muncitorii auxiliari 
repartizați de colhoz să semene toate culturile 
de toamnă într-un termen redus cu 3—5 zile 
lucrătoare și să însămînțezc porumb în cui
buri așezate în pătrat pe o suprafață de 255 
de hectare .

fie-

a-

In brigadă s-a dus o 
muncă încordată. Au

■ fost puse în funcțiune *r 
cele 5 tractoare. In 2— 

zile au fost grăpate 700 ha. Tractoristele auW 
semănat 50 
sămînțarea 
în pătrat.

Alexandra
creze în S.M.T.-ul din Sarat 
țiunea de abia începuse să deservească colhozu
rile. Direcțiunea i-a propus să învețe mese
ria de tractoristă și ea a primit cu bucurie. 

Dornică de cunoștințe și muncă, ea studia 
cu rîvnă teoria fără a-și- precupeți timpul, 
petrecea zilnic cîteva ore pe tractor detnon- 
tîndu-1 și montîndu-1 pe ansamble. Lecțiile 
și practica i-au' fost de folos. Primăvara, ea 
conducea un tractor iar spre toamnă condu
cea deja prima brigadă de fete din raionul 
Sarat.

Lucrînd pe pămîntul colhozului „Hrușciov", 
împreună cu alte două brigăzi, brigada de fe
te condusă de Alexandra Pelina, a făcut anul 
trecut cîte 1000 .de ha. arătură de fiecare 
tractor de 15. c.p. cî.știgînd primul Ioc în în
trecere.

Aplicînd experiența brigăzii lui Ivan Buneev
— Erou al Muncii Socialiste cele opt mecani
zatoare îngrijesc bine tractoarele. Ele au în
vățat să prcțuiască fiecare minut dc muncă și 
să efectueze muncile după graficul orar. Nici 
această primăvară nu le-a prins nepregătite; 
tractoarele și celelalte mașini agricole au fost 
reparate. încă din timpul iernii, fetele și-au 
însuși: metoda de însămînțare în cuiburi așe
zate în pătrat.

S.M.T. din Sarat a organizat o nouă bri
gadă de fete tractoriste. Conducerea acestei 
brigăzi i-a fost încredințată Alexandrei Pe
lina — cea mai experimentată șefă de briga
dă. Vechea ei brigadă a fost lăsată în tnîini 
bune — Lukeriei Kapralenko, cea 
tractoristă, care știe să organizeze 
varășelor ei. să le facă să lupte 
col te bogate.

Brigada condusă de Pelina, care
- colhozul „Kaganovici". duce 

intensă.
toare cu
roți.

In minunății noștri munți, stațiunile 
balneo-climaterice și-au deschis larg 
porțile pentru oamenii muncii trimiși în 
concediu la casele de odihnă.

In clișeu : pavilionul central de la
Sovata. J

popularitate atît în

de ha. de orz și au început în- 
florii-soarelui în

Fokovna Pelina

cuiburi așez-a te

a intrat să Iu- 
atunci cînd sta-

mai bună 
munca to- 
pcntru re-

deservește 
„Kaganovici". duce o muncă 

Luînd în primire cele două trac- 
șenile și cele trei tractoare pe 

Alexandra Pelina a încercat personal 
fiecare mașină în parte și împreună cu agro
nomul a elaborat graficul orar. Ea a contro
lat topirea zăpezii pe cîmp că să nu piardă 
nici o zi și să desfășoare întreaga muncă a 
complexului de lucrări de primăvară la timp 
și de calitate bună.

Membrele brigăzii își vor îndeplini cuvîn
tul dat. Munca e în toi. Ele au și însămîn- 
țat 109 ha de culturi cerealiere 
vară, au grăpat peste 600 de ha. 
de toamnă, au făcut 53 ha. de 
primăvară. '

Tractorista comsomolistă Valia 
lina obține rezultate bune în muncă. Lu. 
crînd pe un tractor D.T.—54 ea depășește re
gulat norma.

Și brigada condusă de Lukeria Kapralenko 
își duce munca cu succes în colhozul „Hruș- 
ciov". In scurt timp, tractoristele în colabo
rare cu colhoznicii, au reținut umezeala în 
sol pe o suprafață de aproape 1000 ha. au în- 
sămînțat aproape 70 ha ou orz și ovăz. Tracto. 
rista comsomolistă Marusia Maximenko din a- 
ceastă brigadă are o productivitate ridicată în 
muncă. Ea depășește cu 10—15 la sută norma 
pe tractorul D.T.—54. Inzestrînd semănătoa
rea S.Ș.—6 cu dispozitive pentru semănarea 
în cuiburi așezate în pătrat, brigada condusă 
de Lukeria Kapralenko a trecut la semăn-a- 
rea florii-soarelui.

Incadrîndu-se în întrecerea 
cinste^ celei de a 300-a 
Ucrainei cu Rusia, toate 
tractoriste ocupă primul 
nizatorilor din S.M.T.

de primă- 
de arături 
arături de

Razmatu-

socialistă în 
aniversări a reunirii 
aceste brigăzi de 
loc în rîndul meca-

Cunoscutul scriitor realist rus A.l. Cuprin 
și-a intitulat una din remarcabilele sale nu
vele „Moloh", arătînd că — asemenea zeului 
Moloh căruia unele popoare din antichitate, 
socotind că nu poate fi săturat decît cu carne 
de om, îi aduceau jertfe umane — capitalis
mul este de neconceput fără asuprirea oame
nilor, fără distrugerea vieții multora dintre 
ei, fără schingiuirea lor sufleteaspă

Denunțări' chipului de fiară nesățioa
să al orînduirii capitaliste care macină ne
încetat viața a mii și mii de oameni. îi este 
dedicat și celebrul roman al marelui scrii
tor progresist american Theodore Dreiser „O 
tragedie americană", apărut de curînd în 
traducere romînească în E.S.P.L.A. Carac
terul demascator al acestui roman al lui Drei
ser ca și al întregii sale opere dealtfel, are o 
însemnătate specială fiindcă 
cu îndrăzneală demagogia
lume a burgheziei americane, fiindcă sfărîmă 
mitul trîmbițat de milioane de ori al Ame
rică ca „țară a celor o mie și una de posibili
tăți", a „democrației" și a „marilor șanse 
egale". Orice om cinstit care citește o singură 
carte de Dreiser se convinge de înșelătoria ca
racteristică a pseudo-democrației americane 
de trăsăturile monstruoase și antiumane ale 
civilizației clădită pe sînge și lacrimi dincolo 
de ocean.

Dreiser nu este numai un luptător împotri
va minciunii și un prieten al poporului ame
rican ci și un mare artist. „O tragedie ame
ricană" este o pildă vie a ceea ce înseamnă 
pana unui scriitor de mare talent îp slujba 
unei cauze drepte. Autorul n-a socotit necesar 
să reproducă un tablou amănunțit al întregii 
lumi americane ci a știut să lumineze grăi-

contracarează 
neîntrecută în
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0 răscolitoare demascare a orinduirii
tor cu reflectorul scrisului său, o anumită 
parte a societății sale. Arta lui constă în fap
tul că reușește să ridice cazul povestit în ro
man la rangul de trăsătură comună a întregii 
orînduiri capitaliste și să dea posibilitate 
cititorului să tnagă concluzie general vala
bilă despre felul în care trebuie judecată șj 
hotărîtă soarta acestei orînduiri. Titlul roma
nului — ..O tragedie americană" — arată 
de la început cititorului că nu asistă numai la* 
desfășurarea tragediei personale a lui Clyde 
Griffiths, ci și la aceea a multor alte milioa
ne de oameni simpli americani, tineri și vîrst- 
nici, striviți de zeul sîngeros al

Autorul
rica trebuie să fie salvată", a înțeleg necesi
tatea de a 
că nu vreo
bate oarecare cauzează tragedia vieții lui, cl 
tocmai domnia a tot puternică și neîngrădită 
a monopolurilor care dispun de 
mulți ca de orice obiect aflat în 
lor..

Marele talent al Iui Dreiser se
prin faptul că, povestind o întîmplare care, 
în alte condiții, ar fi putui constitui subiec
tul unui roman polițist de duzină — o crimă 
— reușește să creeze caractere umane vii și 
veridice, surprinzînd o imagine tipică, viguros 
conturată a mai multor pături sociale 
populează orașele americane.

Pe străzile încinse ale unui asemenea 
se tîrăște anevoie un grup de oameni 
mani, familia predicatorului Griffiths 
încearcă să reaprindă flacăra credinței 
gioase în sufletele oamenilor necăjiți, 
cleștați în apriga luptă zilnică pentru o buca
tă de pîine. însăși această scenă cu care se

capitalului, 
cărților „Bastionul" și „Aine-

arăta omului simplu din S.U.A. 
soartă implacabilă, nu vreo fatali-

viața celor 
proprietatea

ilustrează și

ce

oraș 
săr- 
care 
reli- 

în-

deschide romanul, se ridică la înălțimea unei 
imagini artistice de o mare valoare generali
zatoare. Micul grup se pierde derutat în pra
ful și zgomotul orașului .în întreaga atmos
feră infernală a uneia din miile de așezări ale 
..diavolului galben", cum spunea Gorchi.

Cu atît mai demne de milă apar speranțele 
caraghioase ale bătrînului predicator cu cît 
însăși familia sa nu e în stare să se opună 
influienței vieții corupte pe care el 
s-o însănătoșească 
și ineficace Fiica 
căminul ambulant 
lui austeră, fugind
tist în căutarea unei vieți care să-i dea sa
tisfacții mai palpabile de cît cele oferite de re. 
petarea la nesfîrșit a imnurilor și psalmilor. 
Iar fiul lui,. Clyde — eroul romanului — se 
sgîește cu poftă la „condamnabilele" plăceri 
ale vieții pămînte.țti ajungînd la rîndul 
să plece de acasă renunțînd a mai sluji 
vocea sa corul familiei și pornind să-și 
sească un servici. Tînărul Clyde devine
rînd vînzător într-un magazin de răcoritoare 
și apoi băiat de servici la un mare hotel.

In aceste servicii, părticele din marea 
șină capitalistă, băiatul Griffiths-ilor nu 
pătă numai un salariu ci își creează și
caracter, după chipul și asemănarea mediu
lui în care a intrat. Clyde se deprinde cu 
cîștigurile ușoare și cu înjosirea propriei sale 
demnități, cu toate murdăriile și desfrîul pe 
care le putea vedea el, servitorul, la cei pe 
cat;e-i slujea și pe care socotea că e de bun 
gust să-i imite cu posibilitățile sale. întocmai 
ca și stăpînii săi, Clyde capătă o trăsătură 
dominantă de caracter: setea nepotolită de 
avere, de bani cu care să-și satisfacă toate

vrea 
slabe 
rapid

ar 
cu mijloâce atît de 
lui, Esta, părăsește 
părintesc și toată morala
la primul prilej cu un ar

său
cu

gă-
pe

ma
ca-
un

Noi înscrieri 
în întovărășire

Țăranii muncitori din comuna Zăvoaia, raitx 
nul însurăței, regiunea Galați, urmînd exem
plul țăranilor întovărășiți din satele vecine 
s-au unit în întovărășire pentru a-și lucra pă. 
mîntul cu mijloace mecanizate spre a obțină 
roade bogate.

Țăranca muncitoare Ioana Gogoașă, mem
bră de partid și deputată în sfătui popular 
regional, 0 făcut prima cerere de înscriere.

Utemîștii din comună ca și comisiile de fe
mei de pe lîngă sfatul popular comun-a! au 
dat un prețios ajutor constituirii acestei în
tovărășiri. Tînărul Ion Ungureanu, secreta
rul organizației U.T.M. și-a lămurit părinții 
de avantajele muncii în comun, după metode 
înaintate. Și ei se numără printre primii care 
au făcut cerere de înscriere în întovărășire.

Astfel s-au unit în întovărășire 
de țărani săraci și mijlocași cu o 
de 126 ha.

Adunarea generală de constituire a ales în 
consiliul de conducere al întovărășirii pe cei 
mai buni .membri ai întovărășirii. Cu majo
ritate de voturi a fost ales oa președinte ță
ranul muncitor Vasile Negoiță, membru de 
partid și deputat în sfătui popul-ar comunal. 
Ga membrii în consiliu -au fost aleși țăranii 
muncitori Stoica Papuc și Tudor Cotoi.

Intovărășiții din Zăvoaiia muncesc cu spor. 
Ei obțin frumoase realizări în muncile agri
cole de primăvară. Munoa lor a însuflețit și 
pe alți țărani muncitori din Zăvoaia. Mereu 
alți țărani muncitori fac cereri de înscriere 
in întovărășire. convingînd'U-se că pe acest 
drum ei merg spre un trai îmbelșugat.

Corespondent
GETA SULICA

48 familii 
suprafață

Pe urmele materialelor publicate

„Toată grija muncii pditice 
în campania de însămînțări'4

dușmane omului*)
capriciile, obișnuința de a nu se da înapoi 
de la nimic pentru a și ajunge scopuri!r*ego- 
iste. Așa se face că el fuge oa un laș de la 
locul unui accident de automobil în a cărui 
provocare era implicat și nimerește în orașul 
Lycurgus unde se angajează muncitor necali
ficat la fabrica unot rude.

Iată însă că intervine în viața lui un mo
ment de cumpănă. El se îndrăgostește de o 
tînără muncitoare. Roberta Alden. In alte 
condițiuni, Clyde s-ar fi putut căsători cu a- 
ceastă fată și și-ar fi continuat viața ca un 
simplu muncitor, asemenea atîtor altor to
varăși de ai săi. Dar Dreiser ne arată că acea
stă cale banală dar cinstită, nu putea fi urma, 
tă de tînărul său erou, pe de o parte fiindcă 
ea nu corespundea 
cepția de viață pe 
cioasă i-a sădit-o 
parte fiindcă însăși 
el se simțea atras, 
pieirea.

Disprețul cu care Clyde era privit 
unii bogătași îl îndîrjește, îl face să-și pună 
ca unic scop al vieții acela de a parveni cu 
orice preț. In același timp, patronii care-l 
erau rude, nedorind să se compromită cu să
răcia lui, îl înaintează în funcție și îi măresc 
salariul, deschizîndu-i și mai mult pofta de 
parvenire. Iar o fată din mediul bogătașilor 
orașului, Sondra Finchley îi arată simpatie, 
făcîndu-1 să întrezărească posibilitatea unei 

. căsătorii care să-i aducă averea mult visată. 
Nevăzînd alt m'ijloc de a scăpa de Roberta 
care-l iubea cu pasiune și care urma să aibă 
și un copil de la el, Clyde o ucide cu preme
ditare, îneeînd-o. Descoperit de poliție el e 
judecat și executat pe scaunul electric.

cu caracterul său, cu con- 
care morala burgheză vi- 
în suflet, tar pe de altă 
lumea capitalistă 
îi da asaltul, îi

spre care 
pregătea

de către

Clyde Griffiths, fiul bătrînului predicator, 
moare în floarea tinereții, înainte de a apuca 
să-și valorifice însușirile cu care l-a dotat 
natura.- Moare și buna 
iar toți membrii celor 
truși sufletește. Cum a 
treba îngrozit cititorul, 
femeia pe care a iubit-o și care era 

fost posibil 
familie care 
credințe și
un

și iubitoarea Roberta, 
două familii 
fost posibil, 
ca un tînăr

sînt dis- 
se va în
să ucidă 
de o

vinovăție îngerească, cum a 
un tînăr de abia ieșit dintr-o 
dura mizeria în numele unei 
unei morale aspre, să devină 
monstru moral? Cine e vinovat .de 
Clyde ? Roberta? Nu. răspunde Dreiser. Vi
novat este sistemul social capitalist în care 
au trăit ei. tpult lăudatul „mod de viață ame
rican" expresie a putreziciunii acestui 
tem. Clyde Griffiths nu putea să sfîrșească 
decît ca un criminal indiferent dacă avea 
fie condamnai la moarte șau să devină 
burghez care jefuiește și ucide fără a fi 
mărit de justiție. Căci morala burgheză 
băgal tot timpul în cap ideea că el trebuie să 
înlăture din calea parvenirii sale orice pie
dică. chiar dacă este un om cu totul nevino
vat. Chiar dacă cei doi eroi ar fi supravie
țuit, — ne lasă autorul să înțelegem — situa
ția nu ar li fost cu nimic mai bună, deoarece 
în locul lor ar fi murit zeci și zeci de alte 
victime lipsite de apărare, așa cum 
nic în acea lume.

Concluzia adevărată
ser, chiar dacă ea nu e cuprinsă ca 
text, este: Molohul capitalist cere tot 
multe victime omenești. Dacă vrem să salvăm 
oamenii, trebuie să-i scăpăm de sub stăpîniroa 
lui, de sub asuprirea capitalului.

B. DUMITRESCU.

a romanului
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*) Theodore Dreiser — „O tragedie ame
ricană" — roman in două volume — Editura 
de stat pentru literatură și artă — Colecția 

..Clasicii literaturii uni versate*1

In ziarul „Scînteia tineretului" nr. 1528, 
a.c. la rubrica Viața U.T.M. a fost publicat 
articolul intitulat „Toată grija muncii politice 
în campania de însămîrițări". In articol se cri
tica munca defectuoasă pe care a desfășu
rat-o comitetul raional U.T.M. Urziceni în 
-vederea îndrumării și antrenării tineretului 
din sectorul individual la buna desfășurare a 
însămînțărilor din primăvara aceasta.

„Articolul a constituit un prețios ajutor 
pentru noi,, — scrie comitetul raional U.T.M. 
Urziceni în răspunsul trimis la redacție. PenJ 
tru înlăturarea lipsurilor arătate, biroul comi
tetului raional U.T.M., cu sprijinul comitetu
lui raional de partid, a luat o serie de măsuri 
menite să ducă la îmbunătățirea muncii po
litice în cadrul organizațiilor de bază U.T.M. 
de la sate în perioada desfășurării însămîn
țărilor.

In baza lipsurilor sezisate noi am întocmit 
un plan de măsuri pe care le-am prelucrat cu 
întreg activul bugetar și extrabugetar. In 
organizațiile de bază U.T.M. de la sate au 
fost trimiși activiști care au avut ca sarcină 
să instruiască cu problemele muncii politice, 
pe centre de comune, comitetele organizații
lor de bază U.T.M.

Pentru îmbogățirea cunoștințelor activului 
în legătură cu problemele agrotehnice, în ca
drul ședințelor de instructaj ținute am invitat 
un tehnician din partea secției agricole a sfa
tului popular care a ținut conferințe în legă
tură cu semănatul porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat, iarovizarea cartofului etc.

In vederea sprijinirii comitetelor cetățenești 
care-și desfășoară activitatea pe lîngă sfaturile 
populare și care au ca sarcină antrenarea ță
ranilor muncitori în întrecerile patriotice pe 
case, ulițe și comune, s-au luat măsuri și de 
antrenare a tineretului în întreceri.

Comitetul raional U.T.M. și-a pus ca obiec
tiv principal în această perioadă activizarea 
colectivelor gazetelor de perete și intensifi
carea muncii de agitație vizuală la sate care 
au un rol deosebii 
țărani muncitori la

Măsurile luate — 
soarea comitetului ____ ___ _
duce la îmbunătățirea muncii politice în ca

de la sate, 
și la timp 
producției

în antrenarea tinerilor 
lucrările de primăvară, 
spune în încheiere scri- 
raional U.T.M. — vor

drul organizațiilor de bază U.T.M. 
la desfășurarea în bune condițiuni 
a muncilor agricole, la creșterea 
agricole la hectar.

Cărți noi
P. CO7.LANIUC: „Povestea

Clion"
Eroul povestirii lui Cozlaniuc 

ran muncitor din Galiția ucraineană, pe nume 
Ivan Clion. In timpul stăpînirii habsburgilor 
și a panilor polonezi. Ivan — oa toți țăranii 
muncitori — a dus-o tare greu din cauza să
răciei, începuse chiar să se certe cu frate-su 
pentru o brazdă de pămînt sau pentru o cra- 
tiță rămasă moștenire de la părinți. Poves
tind»-?' viața, Ivan Clion arată că abia sub 
Puterea Sovietică țăranii muncitori din Ga- 

ucraineană au pășit pe calea belșugu- 
' mai au nevoie să

pămînt. 
colhoz- 

de roa-

lui Ivan

este un ță-

-lițiia t—' “ “ ■
lui. Ivan și Serghei nu 
se-nvrăjbească pentru o palmă de 
Ei au intrat în rîndurile țăranilor 
nici și trăiesc fericiți, bucurîndu-se 
dele muncii lor libere.

D. ISLAMOV: „Oaspetele din t
Oaspetele din Cuban este un tînăr cazac, 

vestit combainier, care a venit într-un colhoz 
din Bașchiria, să ajute lia strîngerea recol
tei. Tînărul cazac muncește cot ha cot cu 
colhoznicii bașchiri și trăiește în mijlocul 
lor, fiind primit oa un frate drag. In cele 
din urmă se îndrăgostește de o frumoasă 
fată bașchiră Cartea pune în lumină ta
bloul prieteniei și solidarității dintre toate 
popoarele Uniunii Sovietice.

Cuban"



Grupa viitorilor profesori 
de limba rusă

su-
de

„Peste-ntins cărunt de mare, vîntul norii 
șl-i adună. Intre cer și între mare, zboară 
mîndrul burevestnic, 6emănînd un fulger ne
gru. Atingînd cu aripa valul, oa săgeata-n 
nori se-nalță, strigă el și bucurie aud norii 
în strigarea-i îndrăzneață..." — răsună cu

mintele îndrăznețe ale lui Gorki. întreaga 
Igrupă oaută împreună un cuvînt, o expresie 
potrivită, ca să traducă cît mai corect și să 
redea mai bine avîntul marelui- scriitor.

In procesul învățăturii pasionate se 
dează unitatea grupei 716 din Facultatea
filologie de la Universitatea „V. Babeș". Zi 
de zi muncind, ajuiîndu-se reciproc, s-a fău
rit colectivul grupei. Studenții și lectorii, 
împreună cu ceilalți membri ai corpului di
dactic, au reușit să facă din grupa lor una 
din cele mai bune grupe ale secției de limba 
și literatura rusă. Așa au ajuns să aibă astazi 
în grupă studenți fruntași ca Nastpadin 
Nicolae, care la toate examenele a obținut 
calificativul „foarte bine".

Acum nu mai este o greutate cînd trebuie 
6ă traducă din Pușchin sau Lermontov. Iși a- 
duc aminte zîmbind de timpul cînd se uitau 
cu teamă la tovarășa lectoră care le cita cu
vintele lui Maiakovski, că ar fi învățat limba 
rusă, numai pentru că ea a fost vorbită de 
Lenin.

In pauză studenții își mai răsfoiesc noti
țele. Unii răsfoiesc vocabularul ca să-și îm
prospăteze cunoștințele, alții continuă o dis
cuție veche.

— Traducerea trebuie să redea în întregime 
ideile scriitorului...

— Asta-i drept, dar să nu uităm că tradu
cerea trebuie făcută într-o limbă frumoasă și 
corectă.

— Amintiți-vă de felul cum am tradus „Ves
titorul furtunii" al lui Gorchi :' le spune to
varășa Ana Felea, lectora, care intrase în
tre timp.

Acum fiecare va încerca să dovedească 
dreptatea sa traducînd cîte un fragment din 
poezia lui Lermontov : „Moartea poetului". Cu 

i cunoșteau istoria creării ei, condițiile a- 
riției poeziei. Cuvintele de dragoste și ad

mirație față de poetul iubit alternează cucele 
de ură la adresa celor care l-au ucis.

Textul este interesant, atractiv. Fiecare stu
dent care citește — Cupșa Maria, Săvescu Ste
la. Fonoage Nicolae sau ceilalți se străduiesc 
să redea toată pasiunea cuvintelor marelui 
poet. Tot timpul cît citesc, tovarășa lectoră 
le atrage atenția asupra necesității de a pro
nunța cît mai corect. „In limba rusă cuvin
tele trebuiesc pronunțate cu multă atenție" 
— spune ea.

kDupă ce 6-au analizat cuvintele necunoscute 
î avnrncJila -Xși expresiile mai grele. lectora le propune si 

traducă conținutul poeziei. N or ci
redai conținutul atît de bogat 
ziei. Unii se mai codesc. „Cum 
de așa ceva" ?

Cuvintele lectorei: „începeți și 
ajut" îi îndeamnă parcă. Intîi se ridici to
varășa Cupșa. Citește și traduce. Citesc ap o: 
tov. Fonoage și ceilalți studenți ai grupei. 
Strofă de strofă, vers după vers 6înt citite 
și traduse.

Soneria care vestește pauza I-a găsit cu teș- 
tul înțeles și tradus. S-a făcut un nou pas pe 
calea cuceririi cunoștințelor necesare pentru a 
deveni buni profesori de limba rasă.

De ourînd colegii lor din anii superiori le-an 
povestit despre practica pedagogică, despre 
faptul că acum în școlile medtf. șt:,
tot mai bine rusește, că astăzi ca să pro- 
fesor de limba rusă trebuie să fii bine pre
gătit.

Aceste ipovestiri le-au fost încă un imbold 
în muncă. Sala de lectură este tot mai des 
frecventată de studenții anului II. Aici ei ci
tesc

O 
turi 
dov 
cineva întreabă pe tovarășa Stroe Maria din 
anul IV cum trebuie înțeleasă o poezie a lui 
Pușchin.

Citind, traducînd singur:, cerînd <_tt-t:_l 
lectorilor și asistenț.:Ior ca și pe cel al stu
denților din anii superiori, studenții din anul 
II își însușesc cunoștințe not pe care ei le 
folosesc în mod rodnic. Așa s-a înt’mplat că 
la cercul științific de limbă și literatură rusă 
acești studenți au citit referate, aj porn't dis
cuții interesante cu privire la diferite pro
bleme științifice. Și cît sînt ei de mîndri că 
vorbesc rusește.

Peste cîțiva ani răspîndindu-se în țară, ei 
E vor învăța pe copii limba rusă.

P. SCHWEIGER

idei a! poe- 
să te apuci

eu o să vă

din literatura rusă clasică.
studentă recitește fabulele lui Crîlov. Ala
un student studiază comedia lui Griboe- 
„Prea muli'ă minte strică". La altl Raț?

Am sosit la Sărătura 
împreună cu o scri
soare. Scrisoarea pur
ta pecetea poștei din 
București; eu veneam cu dorința de a o afla 
pe Maria pădurărița de la cantonul 37. O bu
cată de drum am străbătut-o împreună cu 
purtătorul depeșei, care dacă n-avea telegari 
fermecați ca ștafetele împărătești, în schimb 

; ținea de coarne un fugar potolit cu picioarele 
ferecate în puzderie de spițe de oțel. „Bici- 
ciul", cum își numește moș Toader fugarul, îi 
apără picioarele de îndrăcitele dureri ce-1 în
cearcă mai ales cînd se pregătește afară de 
ploaie. Durerile acestea moș Toader le-a adus 
din război. Cruntă moștenire, greu de lepă
dat. Peste o lună, ori două, moș Toader își 
va lua rămas bun de la fugarul său. Cu bi
letul în buzunar, bilet însă pe care el nu va 
da nici măcar o para — e doar bilet de con
ced — moș Toader va pleca Ia scăldat. Se va 
îmbăia ca pruncul în lapte de 
din picioare în apa albastră 
un șarpe în nămolul vîscos. 
apoi oleacă otrava din oase 

■kilui și va porni înapoi spre 
Revadă fugarul, să-l mîngîie 
din nou, străbătînd Viile pînă 
rătura, cu grămada de plicuri și cărți în 

. tolba pe care oficiul poștal ar fi trebuit de 
^mulf să o scoată la pensie.

Am sosit la Sărătura împreună cu scri
soarea. Ea odihnea pe masă într-o liniște de 
plină, albastră ca și cerul de care se apropia 
grăbit amurgul de mai. Bătrîna, mama pădu
rarului, a mîngîial drăgăstos plicul de parcă 
și-ar fi trecut degetele prin părul auriu al 
unui copilandru șl a suspinat. Scrisoarea era 
de la nepoată. Mai tîrziu, strînși în jurul me
sei, pe care se adunaseră o seamă de bună
tăți care mai de care mai ademenitoare, dar 
pe care numai în casa unor oameni ai pă 
durii poți să le înțelegi într-adevăr, a fost 
desfăcut plicul albastru de la nepoată.

...Ciupercile lăptoase cu miros de levănțică 
și parfum de clopoței, erau îmbălsămate în 
zeamă aurie de ou. Șunculița cu dungi roșie- 
tice de mușchi, se topea în gură de parcă ar 
fi fost de zahăr. Laptele spumos, aburind în 
oala gălbuie de pămînt, care nu cunoscuse 
botezul apei, înălța spre tavanul din lemn 
cioplit al cășii rugi fumurii care îți gîdilau 
fcările și te îndemnau să lași de o parte re- 
Uulile bunei cuviinți cu privire la ospățul în 
străini. Masa era în cinstea scrisorii sosită 
din București. Vasil pădurarul și soața sa 
Maria, o femeie scundă, cu fața plină, cu păr 
bălai, începură să citească cu emoție scri
soarea. Le scria Angela fiica lor, studentă la 
Institutdl de limbi străine din București. 
Scria fata pădurarului cum că îi era tare dor 
de ei, că învăța bine, că are de toate, că o 
cam supără vederea și de aceea și-a luat oche-

De ce întîrzie însămînțatul bumbacului 
în comuna Plevna

său 
așa 
în
de

In comuna Pievna, raionul Lehliu, sînt doi 
agenți agricoli pentru cultura bumbacului : 
unul harnic și cinstit, legat de interesele oa
menilor muncii, pe nume Jerleanu Constan
tin, țăran cu gospodărie mică; altul birocrat 
și dubios, pe nume Petrescu NicoLae, fost 
plutonier de jandarmi.

Munca însuflețită desfășurată de tovară
șul Constantin Jerleanu a dat roade de la bun 
început. Țăranii muncitori din sectorul 
au primit avansul și sămînța la timp, 
că pe ziua de 3 mai au început cu spor 
sămînțatul bumbacului. Bucurîndu-se
sprijinul și îndemnul agentului pentru bum
bac, mulți contractanți 
primele zile favorabile însămînțatul. 
tre aceștia se numără 
Ioana N. Costache și țăranii muncitori 
tru Milea, Constantin Gr. Petrache și Alexan
dru Matei.

In numai trei zile s-au însămînțat în sec
torul tov. Jerleanu 105 hectare cu bumbac, 
iar la 11 mai, 90 la sută din suprafața sec
torului a fost însămînțată. Contractanți: a- 
cordă o grijă deosebită culturii bumbacului, 
de pe urma căreia va crește simțitor bună
starea lor.

Dacă aceasta-i situația în sectorul tovară
șului Jerleanu, alta-i situația în sectorul lui 
Petrescu.

Birocrat înrăit, rupt complet de inte
resele (țăranilor muncitori. Petrescu a întîr- 
ziat timp de 10 zile, vădit intenționat, de a 
ridica de la stația de egrenat Sighireanu, co
muna Dor Mărunt, cantitatea de 14.000 
sămînță de bumbac. Această cantitate 
tea fi ridicată înainte de 1 mai. 
mijloace de transport «e găsesc și încă des
tule, iar distanța pînă la această stație 
întrece 12 km. Prin urmare nu poate fi vor
ba că n-eu existat condiții pentru aducerea la 
timp a semințe: ci de un sabotaj evident.

A trecut o zi. două, cinci; zadarnic au 
așteptat contractant» sămînță de bumbac 
din milostenia sabotorului. Iată de ce nici pe 
ziua de 6 mai In sectorul lui nu Incepose 
însămînțatul bumbacului. Pînă la S mai. pe 
două tarlale nu Insămințaseră dedt doi cuo- 
tractanțL Chiaburii Nită Mîrea. care ae-rie

și-au terminat din
Prin- 

țăranoa muncitoare 
Pe-

kg 
pu- 

deoarece

no

trîmbițat de-a 
Plevna ce cre- 
una s-au ridi-

abia acum Ie-a

a

4P-

semene 1,50 hectare cu bumbac, Constan- 
Oltenașu cu 1,75 hectare și Nicolaie Se- 

cu 1,50 hectare, deși au sămînță, 
întîrzie însămînțatul

In întîmpinarea Conferinței tineretului european 
împotriva „Comunității Defensive Europeneli

să 
tin 
căreanu 
ocrotiți de Petrescu, 
cu intenția de a sabota mărirea producției 
de bumbac.

Președintele sfatului popular comunal. 
Preda Gheorghe, și secretarul. Suciu loan, 
nu au dat atenție manevrelor dușmănoase 
ale sabotorului Petrescu. Orbiți pe de-o par
te de scuzele și plecăciunile măgulitoare ale 
acestuia, iar pe de altă parte de faptul că 
secția agricolă a sfatului popular raional 
Lehliu I-a recomandat ca bun scriptolog. ei 
nu iau atitudine termă împotriva lui.

Profitînd de această slăbiciune. Petrescu 
a întîrziat aducerea seminței cu încă 3 zile. 
Țăranii muncitori contnactanți, îngrijorați de 
această situație au fost nevoiți totuși să se 
consoleze cu răspunsul „răbdare și tutun", 
pînă cînd in sfîrșit. președintele și secretarul 
și-au dat seama că timpul este foarte întîrziat, 
iar sămînța nu-i adusă. De 
venit mintea la cap și...

Vrînd. nevrînd. Petrescu a 
lungul și de-a latul comunei 
deai că se dărimă cerul. Ca 
cat 19 căruțe din cele peste 300 care sînt în 
comună și s-a adus cantitatea de 14.000 kg. 
de sămînță. Mai trec două ziie pînă ce se îm
parte contractanților și de abia după aceea 
poate să înceapă însămînțatul a peste 150 hec
tare cu bumbac. Dintr-o dată 10 zile bune 
pentru însămînțatul bumbacului au fost furate 
de vestitul „scriptolog" — sabotorul Petrescu.

Tovarășul președinte și tovarășul secretar 
al statului popular coatuuai nu 
ză să-l facă pe 
legilor statului 
Secția agricolă 
nu s-a corvins 
scriptolog-?

Se găsesc ta 
merii rj-sseiț- ș; 
dar care pot

de îrx: a. 
trt.

-e-

izlazurilor
Stzi ISCtt-

Din inițiativa unui grup de reprezent anți a diferite organizații de tineret din 
Franța și Germania a fost convocată pentru zilele de 18—19 mai la Berlin o Conferință 

a tineretului din țările Europei împotriva „Comunității Defensive Europene", pentru 
pace și prietenie.

In legătură cu aceasta publicăm mai jos apelul adresat tinerilor din Europa de re
prezentanții tineretului francez și german. Publicăm de asemenea o declarație a secreta
riatului F.M.T.D. privitoare la convocarea conierinței.

Apelul grupului de reprezentanți ai tineretului 
din Germania și Franța

rruntași în sport 
fruntași în producție

ca _Ejec.-5p»rtesvr
I ta ■Knr-ț jt ta 
a n. e ehțw ase-

Tineri și tinerel
Un perico! serios amenință viitorul tinere

tul.: din d.feritele țăr ale Europei. Prolec- 
■u- ..Cctnatrtăț:: Defensive Europene" înseam
nă neinannarea Germaniei militariste, divi
zarea def'mtivă a Germaniei și scindarea Eu
rope in două griipăr: ostile de state. Aceasta 

ace după ste creșterea pericolului de răz- 
mărirea cedz-.e'jot m litare, scăderea chei
lor ta scopur: riv:le (educație, sănătate. 

: construe scă-icrex canarilor de larg 
co .suna s reducerea n veiulc: de trai al fie- 
chraia. Noi cracem că cea ma: fierbinte do
rință a iroeretulu: german fi francez ca și a 
tinerilor din toate țările Europe: este de a 

• iest nderva aleniațnoall asigu- 
a- ie4 an vi w de pace.

ea este necesar ca proiecto* 
- f : Cerc- - ve Earoperte" să fie aban- 

d»oL N n credes de asemenea că este nece
sar să te ••?.' t—e- ere pe cate pațrică pro- 
: î==r gertoa-xă . . ri-riMn-se secarttatoa due- 
' t -y ee E—-ope. Credea totodată că 
este -sevenar să se cexTofce legături de pr e- 
te-e ;- tra îrae dn toate țările Ecrope:: 
rzi'.ar esr-• -m.ae. ce'arale șt sportive pe

să se ?ar»a-4tăto*»că situata Une-

d: Germania și Franța reprezentînd concepții 
politice și spirituale diferite, invităm repre
zentanții tineretului din toate țările Europei 
a o conferință la Berlin în zilele de 18 și 19 
~ ■. pentru a discuta aceste probleme și a 
căs: soluții comune. La această conferință

■ ara generație iși va putea exprima dorința 
de a tre în pace. Ea va putea spune ce spe- 

\e 1-: ea,ă de un viitor de pace și va pu
te.-. trata ce înțelege să facă pentru a întări 
pacea.

Pentru tineretul german 
STEPHAN HERMLIN - scriitor 
HANES KENSCH — Consiliul Central 

al Tineretului Fber German.
= -NO KÎEBLER — laureat al premium 

hr național a! muncii
* OL. GANG SCHOOR — catolic, corrw 

pozltor
HORST TAMBACH - membru 

;ie: centrale a șomerilor din 
occidental

LUDWIG SCHENK — membru 
iotului Socialist.

al direc*
Berlinul

a! Tine-»

Pentru tineretul francez 
JEAN ELLEN — din comitetul 

al Uniunii Tineretului 
Francez 

JACQUES V1TOUX — din 
ternațională de Acțiune 
catolic 

ARTHUS — din tinerii de 
dependent

RAi.MONDE DIEN — Uniunea 
lor Fete din Franța.

Dedara; a Secretariatului F. M T. D.

național 
Republican

Mișcarea in- 
pentru pace<

centru — iru

zrișcăr1 de tineret Tinere*

«>

Secretaratul F.M.T.D. e convins că 
~ir. o organizație responsabilă 
■ genera:: nu poate accepta

nici un 
în fața 
această 

s-t-aț e. D-tr-;a tuturor tinerilor iubitori de 
pace, de prietenie internațională și de feri- 
- este ca intre toate popoarele Europei 
tără o deosebire să se stabilească legă- 
tari. schimburi amicale în spiritul respectării 
^depa-tdenței fiecărei națiuni. Aceasta ar fi 

o CC ::;:e -îeprețuită la întărirea păcii în 
utnea întreagă.
Secretariatul F.M.T.D. salută cu căldură 

j.-ș: dă to; sprijinul său convocării acestei 
conferințe la Berlin. El cheamă toți tinerii 
mteresați să pregătească această Conferință 
prin acț:uni unite din cele mai largi.

SECRETARIATUL F.M.T.D.

porte de calea fereai fi călAtcrii «a-- 
văd așa bine ca pe mine. r—— ci 
tevarășii Coșereanu Ion, referentul agricol 
al sfatului popular Căiinești fi lonescu Fio- 
rica, secretară a aceluiași sfat. Radu Vaâle se
cretar al sfatului popular comunal din Topo- 
loveni. cit fi tovarășii secretar; a orga.-—a. 
țiilor de bază U.T.M d~n aceste comuni. D-jl 
Constantin fi Xegrt foo. care susțin Itorto 
puterea cd sintem curățate. «a riad pe o-a. Ar 
fi bine să-i cunoască P pe ei aă-itori.
pe ei trebuie să fie supără^.

Of. ce păcat cd acești tovarăși nn fast 
aici zilele trecute dnd plouase, si 5 z-czic 
blestemurile noastre tind smcrcăicm seb p- 
cioarele animalelor, care ne făceau In
trupuri.

Și pentru toate astea
mai sus numiți nu găsesc scuze at-nc. ăna 
sînt luafi din scurt, tind sini aduși la fața 
locului ? Oho. cite încă...

Iată numai pe tovarășul Coșerecna. II în
trebăm : ..Dece nu se ocupă nimeni de ioi T“

— Apoi, o-am mai curățit... dar nu cu : stoi
că vedeji n-a fost așa timp... răspunde ei.

INFORMAȚIE

credeți ca tcnzcr&șa

Efcxs» Canea f u-U s Casa Priereoîel 8» 
rihK-Sos«tu» JLS-L.U.&. ax argaxzas joi 

«re. iul. te sala fc str. Batxște or. M. 
s scurt aarsoe-r J poet et rase și sovieice

Ca taesc prtjr.. scrafiort Al Pfcî'-ippiie. loa
rei' »l Prar- de Stat. Mârsea Gbeorghn: 
șj Virgri Tt-oictscu «a c':‘ versor ale poe- 
Jloc Pz do. Leraxitov. i ikovski ș; Sergbei 
Mtaa&ov. ta traducere proprie. Actorii Ion 
Manclescu. artist al poporului din R.P.R.. Iri
za Ridttțeanu. artistă emerită a R.P.R., Tanți 
Cocea și Gabriel Dănciulescu au făcut lecturi 

operele poeților Șevce.nko. Nekrasov, Ianka 
Ktrpala și Tvardovski.

IN CODRII DE LA SARATURA

iapă, stropșind 
și lunecînd ca 
Iși va lepăda 

în apele ghio- 
Sat Mare să-și 
și să-l încalece 
aproape de Să

lan. La sfîrșit, înainte de a-i săruta pe toți. 
Întreba Angela ce mai e nou cu experiența cu 
pomișorii ce s-au sădit în toamnă.

In Viile, ca și sus la Sărătura. oamenii po
menesc acum des de „experiențe". Unele se 
fac aci pe tăpșan, despre altele poartă vești 
ziarele sau vorbesc conferențiarii sosiți de la 
oraș. De departe a venit zilele trecută o știre 
la Viile. Spunea sumbra știre că 19 oameni, 
pescari de meserie, de pe vasul japonez „Mi- 
saki Maru" au fost atinși în urma unei expe 
riențe cu bombe atomice organizate de S.U.A 
în Oceanul Pacific, de radiațiuni radioac 
tive. Poate că nu toți din Viile să fi știind 
precis ce sin*, radiațiunile radioactive, dar în 
schimb ei știu precis că încă 19 mame, soții 
și copii, tremură la gîndul soartei ce-i aș
teaptă pe cei 19 oameni care au suferit de pe 
urma experienței aducătoare de moarte.

Oamenii din Viile știu ce înseamnă să tre
muri pentru o ființă iubită, ca și pentru un 
lucru scump. Zile și nopți de-a rîndul Maria, 
pădurărița de la cantonul 37 a stat și a ve- 
ghiat la căpătiiul celor 80.000 de puieți puși 
de brigada ei în toamnă pe crestele Sără 
turii. Era singură Ioan plecase la școală 
Micuții ștejari intraseră de curînd în noile lor 
lăcașuri Iarna grea acoperise totul în alb 
Apoi zăpada se trase și puii de ștejari și pal
tini își răcoreau căpșoarele în iureșul tăios a) 
vîntului de primăvară din 
ei oare ? Vor prinde și se 
se vor usca ? Ce viitor îi 
trecui cu bine peste aceste 
toți puieții au înverzit. Acum pune alți pu 
ieți. 50.000 de puieți de ștejari, de paltini, de 
ceri etc.

Lewis Straus, președintele comisiei ameri
cane pentru energia atomică a cerut de cu 
rînd încă 427 milioane dolari pentru expe
riențele funebre cu bombe. Poate i se vor da, 
poate nu. Un lucru cert este însă acela că pă
durarii din Sărătura vor continua experien 
țele lor. Maria Vasil este o simplă pădură 
riță Meseria a învățat-o de la bărbatul ei 
Cîteodată Ioan e posac. Gîndește : muierea 
i-a luat-o înainte; i-au dat Medalia Muncii, 
i-au afișat poza la raion și la regiune, chiar 
și la ziar au scris despre ea. Dar lui nu i-au 
dat nimica. Nu el a învățat-o ? Și-apoi expe
riența nu o fac amîndoi ? Cine i-a făcut cu
noștință cu Lîsenco ? Acum sigur, Lîsenco în 
jos, Lîsenco în sus, cîmpul meu experimen
tal, după metoda Lîsenco...

Pe întinse hectare își leagănă crengile pu
iandri de stejar. Sînt așezați în cuiburi: cîte 9 
mlădițe în cuib; cîte 5 cuiburi pe metru pă
trat. Unul jntr-altul. Pătratele sînt perfecte. 
De te uiți drept — o aliniere de puiandri ca

munți Vor rezista 
vor Face mari, sau 
aștepta ? Maria a 
încercări Aproape

la paradă. De le acți La Aagoaaiă — la feL 
Vînlul bate, adace aer carat, araestecă sămînța 
cind ea este Iacă ia Doare j. sîejărefi cresc. 
Care din cuib va fi ma: icguros, va crește 
mai drept, va rămlue. oeila.p se transplan
tează.

Vor trece anii, 15. S0 și <En experiențele 
imperialiștilor cu bomoeie atacatoare de 
moarte nu va râmîne . deci: tris^ aducere 
aminte Istoria ie va i.'.gropa. Dar aci ta Sără 
tura, se va ridica un minunat codru de ste 
jari. Trecînd printre rjndurile de pu.ețî, pădu 
rărița se oprește adesea in fața vreunui go 
run >au stejar „Iaca 
drețe de cumpănă de 
„cumpăna de fîntînă" 
Pînă atunci mai sînt
Nici pădurarul nici pădurărița nu vor mai fi 
pe aici Dar pădurea va fi Munca lor va 
sluji oamenjor Poate va fi și-o tăblița Codri: 
Săriturii — Maria Vasil 1949. De sigur va fi t 
Dacă un scriitor tipărește o carte sau un arhi 
teci ridică un edificiu, ei își semnează creația 
lor. Așa și aci. Dacă pădurea va crește înaltă, 
frumoasă să știe oamenii cine s-a străduit 
pentru ea, iar dacă va crește rară, cu cioturi 
și bolnăvicioasă, cu lemn bun doar de ars. 
oamenii să poată rosti supărați: „Asta degeaba 
a făcut umbră pămjntului" Se prea poate ca 
tocmai aceasta să fi fost pricina pentru care 
pădurarul a plecat mai acu anul la Sinaia, de 
unul singur. Maria nu a venit cu el. Era un 
an hotărîtor.
era nespus de 
planul: planul 
fusese de mult 
ocrotească puiandrii. Nu se încumetase să-i 
încredințeze altcuiva, loan i-a aruncat atunc: 
supărat : „Vezi să nu-ți ridice o statuie... Ea 
a tăcui și a zîmbit. Poate că se gîndea la 
tăbliță. Nu, ori cum, oamenii nu vor clătina 
supărați din capi

In casă, pădurarii nu se ceartă nicicînd, dat 
afară, parcă naiba știe ce au de nu se în
țeleg, 
și de 
unde 
gete, 
aruncă sămjnța 
apleacă la gropi, 
găsit: „Stații Nu 
Maria sare aprinsă: 
arde sămînța. Pînă la urmă cad la învoială. 
Nu o grămăjoară, ci doar atît cît e nevoie 
ca să nu se apropie larvele de viitorii copăcei.

Toamna trecută la Sărătura au apărut oas
peți 
codrii

din ăsta va >eț; o mîn 
fintină". Te uiți în jos. 
n-are nici măcar 4 ani. 
mai bine de oO de ani.

Plantația de paltini și frasin 
gingașă. Maria se scuza cu 
trebuie îndeplinit. Dar planul 
gătat de ea. A rămas însă să

Iaca: se pune în țărînă sămînță de tei 
prun. Femeia arată brigăzii ei, locurile 
trebuiesc plantați copăceii Cu trei de- 
așa ca și cum a-i da cu tifla, fetele 

în gropi. Apare Vasil; se 
încearcă sămînța, în fine a 
merge așa. Puneți nitroxan.

„Nu puni Nitroxanul îmi

noi. Veneau de la mari depărtări. In 
de la Sărătura nu s-au mai înălțat nici

cjnd către cer, coco- 
tierii. Nucul american a 
fost primit pe colinele 
din preajma Viilor cu un 

dioseart interes. Oamenii au aflat că sămînța-i 
F-.ti de rod. Arborelui jnsă nu-i prea pria 

: . '. i : M iria l-a așezat Intre fra
sin ș: stejar. La cîteva cuiburi 
a pus și cîte un cocotier. Arborii 
bine. Primăvara și-a trimis apoi 
firul a trecut în zbor deșteptînd 
păml.-.-.j, a început a musti. Dar iarna a asal
tat apoi din nou Sărătura. Gerul viclean a 
pălt: -.l-orii dezbrăcați de nea și ei și-au
plecat frunțile, căzînd într-un somn adînc. La 
Sărătura s-a dat alarma Oamenii au alergat 
;ngr.;Maria nu-și mai găsea capul. In 
asuc; ce cazuri se aprind focuri pe tîpșan. 
Fu?:., gros se tjrăște printre rînduri și se 
..tta frigul. Aceasta durează doar atît cît 
ține valul de frig Apoi, soarele chipeș iese din 
nou ș parcă își cere iertare pentru absența 
dinainte Natura greșise. A fost o eroare, dar 
care - costat viața unui număr de cocotieri. 
Pe Sărătura a fost mare zbucium atunci.

Și .stă că :n primăvară, a sosit pe aceste 
meleaguri o știre despre o altă „eroare" — 
așa ce-i puțin i se zice acolo faptului dinainte 
pregătit — eroare care a făcut ca 300 de oa- 
meni să nu mai fie oameni întregi. Permițînd 
intrarea celoi 300 de nevinovați 
găseau în Ocean 
cui! — în zona 
hidrogen, cioclii 
supus efectului 
radioactive. Vă închipuiți cumva că „eroarea" 
i-a zguduit pe făptașii ei ? De loc I Sînt nevoit, 
cu -egret, să pomenesc din nou numele ami
ralului Lewis Straus, care întrebat fiind ce 
simte pentru „eroarea" provocată, a exclamat 
plin de cinism: „O eroare care n-are nimic 
extraordinar". Faptele nu mai au nevoie de 
nici un comentariu.

Cocotierii vor crește totuși mai departe, tre- 
cuți prin acea încercare vor fi chiar mai vigu- 
roș: Stejăreii și ulmii, prezintă de pe acum 
indicii serioase că din ei vor ieși niște straș
nice leuci de căruță, seînduri de gatere, valuri 
de mătase albă pentru ziare și cărți, mobilă 
fină pentru locuințe muncitorești. Gorunii se 
rotunjesc mereu; și nu peste 
vreme, din trunchiurile 
mîndrețe de 
bea cu nesaț 
trînesc.

Iar acuma
dreptul Viilor, la granița de nord-vest a țării, 
luînd-o înainte geografilor, hașurați o por
țiune. Aci se vor înălța cu siguranță codrii 
din Sărătura.

de localnici 
au iernat cu 
pețitori: ze- 
ghioceii, iar

care se 
pe micuțele lor vase de pes- 
experiențelor cu bomba cu 

ailați în slujba morții, i-au 
distrugător al radiațiunilor

poloboace, 
cititorule,

deschide-ți

prea multă 
lor se vor naște o 
din care, poate, vei 
un rubiniu vin bă

larg atlasurile, și în

M. ZONIS

VIENA M (Agerpres). — TASS transmite :
La -o ma. s-a deschis la Viena Congresul al 

! XVI-Jea a! Partidului Comunist din Austria.
Ce agresai a fost deschis printr-o cdVîntare 

« ce :tr.z H ~-z::ztz B:roc-
- ?: c a> CC. a! Partidului Comunist Jir 
Vxscria.

La pr-puoerea .ri Franz Honrter. Congresul 
• cresta orereoria tai I. V. Stalin, precum s 
a tai KJereeot Gottwald, ridirindu.se în pi- 
oaare.

D-pi alegerea prezidiului și comisiilor și 
dapă stabilirea regulamentului de lucru, Con- 
greșul a adopta: următoarea ordine de zi:

• ~ Ca.ea spre obținerea și asigurarea in
dependențe Austriei — raportul Comitetului 
Centrai cu privire la situațe politică (rapor
tor Johann Koplenig).

-■ — Gestiunea financiară a Comitetului 
Central (raportor Rudolf Richter).

3. — Raportul Comisiei Centrale de Contrei 
(raportor Franz Freihaut).

4. - Alegerea Comitetului Central și a 
misiei Centrale de Control.

Președintele ședinței a dat cuvîntul 
Johann Koplenig. președintele Partidului 
mumst din Austria, care a prezentat raportul 
cu privire la primul punct de pe ordinea de 
zi : „Calea spre obținerea și asigurarea in
dependenței Austriei — raportul Comitetului 
Central cu privire la situația politică".

După raportul lui Koplenig. președintele a 
anunțat că pe adresa Congresului a sosit me
sajul de salut din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
Delegații șl oaspeții au întîmpinat această 
știre cu aplauze furtunoase. Friedl Fuernberg, 
secretarul general al C.C. al Partidului Co
munist din Austria, a dat citire următorului 
text al acestui mesaj de salut:

Către Congresul al XVI-lea al Partidului 
Comunist din Austria t

Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice trimite un salut frățesc Con
gresului al XVI-lea al Partidului Comunist 
din Austria.

In decursul întregii sale existențe, Partidul 
Comunist din Austria — detașamentul de avan
gardă al clasei muncitoare austriace — a dus 
lupta neobosit împotriva militarismului și a 
reacțiunii imperialiste, pentru Independența 
națională a Austriei, pentru cauza clasei mun
citoare. pentru unitatea rîndurilor oamenilor 
muncii.

Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice urează Partidului Comunist 
din Austria succese în lupta pentru dezvolta
rea independentă și democratică a țării, pentru 
unirea tuturor forțelor democratice și patrio
tice împotriva militarismului și primejdiei unui 
nou Anschluss, pentru interesele vitale ale oa
menilor muncii, pentru 
partidului, pentru pace și 
poare.

Trăiască prietenia între 
și Uniunii Sovietice I

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

Co.

lui 
Co-

întărirea rîndurilor 
prietenie între co

popoarele Austriei

★
Mesajul de salut al Comitetului Central 

P.C.U.S a fost întîmpinat de delegații 
Congres și de oaspeți cu aplauze furtunoase 
prelungite. Toți se ridică și intonează imnul 
comuniștilor „Internaționala".

Apoi Congresul a ascultat și aprobat ges
tiunea financiară a C.C. și raportul Comi
siei Centrale de Control.

Congresul al XVI-lea al partidului a fost 
salutat din partea Partidului Comunist Ita. 
lian — de Riccardo Ravagnan, iar din partea 
Partidului celor ce muncesc din Ungaria — de 
Karoly Kiss.

Delegații și oaspeții au ascultat cu o deose
bită atenție telegrama de salut a Partidului 
Muncii din Coreea.

Lucrările Congresului continuă.

al 
la 
Și

VIENA 14 (Agerpres). - TASS transmite; 
Raportul lui Johann Koplenig, președintele 
Partidului Comunist din Austria, prezentat la 
Congresul al XVI-lea al P. C. din Austria și 
intitulat „Calea spre obținerea și asigurarea 
independenței Austriei".

In perioada dintre Congresul al XV-lea și 
al XVI-lea. a spus Johann Koplenig. partidul 
nostru a luptat în condiții deosebit de grele 
pentru apărarea intereselor vitale ale mun
citorilor austriaci împotriva tendinței parti
delor guvernamentale de a transforma Austria 
intr-un avanpost al imperialismului ameri
can.

întreaga desfășurare a evenimentelor, a con
tinuat raportorul, arată că guvernul austriac 
renunță tot mai muit la suveranitatea econo
mică și politică și îndeplinind obligații față de 
monopolurile străine, el nu ezită să creeze 
pentru zeci de mii de oameni primejdia de a 
deveni șomeri.

Coaliția guvernamentală, se spune în raport, 
nu numai că a pus în slujba imperialismului 
american economia, finanțele, comerțul exte
rior și viața culturală, ci organizează și viața 
politică a Austriei sub semnul americanismu
lui. Hotărîrile în problemele de politică in
ternă și politică externă nu se iau în confor
mitate cu interesele și nevoile Austriei, ci în 
conformitate cu utilitatea lor pentru politica 
americană a „războiului rece"

In noua situație internațională politica gu
vernului creează noi primejdii, și mai mari 
pentru țara noastră, pentru existența ei națio
nală. In urma politicii americane de reînviere 
a militarismului german, a continuat Kople
nig, se ivesc primejdii serioase pentru Aus* 
tri.a.

Koplenig a citat numeroase fapte care dove
desc că în Austria acționează forțe, care pre
gătesc un nbti Anschluss (anexarea forțată a 
Austriei la Germania. N.R.) și că ele se bu
cură de sprijinul guvernului.

Interesele vitale ale Austriei, a spus Kople
nig, pot fi apărate numai în lupta comună a 
tuturor popoarelor iubitoare de pace împo
triva reînvierii militarismului german. De a- 
ceea poporul nostru trebuie să salute în in
teresul său propriu propunerea cu privire la 
încheierea unui tratat general european cu pri
vire la securitate, propunere pe care Molotov 
a făcut-o în numele Uniunii Sovietice la 
Berlin.

Adoptarea propunerii prezentate de Molotov 
ar fi dus la încheierea tratatului de stat șl 
ar fi însemnat pentru țara noastră un impor
tant pas înainte pe calea obținerii suvera
nității depline. Guvernul austriac însă, res- 
plngînd propunerile sovietice, a împiedicat 
încheierea tratatului de stat.

In continuare. Koplenig a subliniat că în le
gătură cu primejdia mereu crescîndă pe care 
o reprezintă militarismul german, Partidul 
Comunist din Austria nu se mai poate mul
țumi cu cererea neutralității Austriei.

Comuniștii vor tțepune toate eforturile pen
tru ca în lupta pentru revendicările econo
mice și sociale.să creeze unitatea de acțiune 
a muncitorilor - socialiști, comuniști și fără 
de partid - și să intensifice astfel spiritul de 
luptă al întregii clase muncitoare făcînd-o ca
pabilă de a respinge toate atacurile și de a 
obține noi succese sociale și politice.

J. Koplenig a raportat Congresului despre 
munca depusă în domeniul întăririi ideologice 
și politice a partidului. El a citat exemple 
ilustrînd succesele partidului în lupta pentru 
apărarea Intereselor economice și politice ale 
populațief muncitoare.
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Conferința de la Geneva
Ședința din 14 mai

r (3ENEVA 14 (Agerpres). - De la corespon
dentul special:

La 14 mai a avut loc cea de a patra ședință 
fe miniștrilor afacerilor externe consacrată 
problemei Îndoctrineze. Ședința a fost prezi
dată de V. M. Molotov, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. Primul a luat cuvîntul 
V. M. Molotov, care a rostit o importantă 
fcuvîntare.

Arăttnd că unii delegați oare au luat cu- 
Vîntul în ședințele precedente, au evitai' să se 
refere la faptele istorice, V. M. Molotov a 
precizat care este adevăratul caracter aj răz
boiului din Indochina. In timp ce dl. Bidault 
susține că acesta este un război civil, faptele 
dovedesc contrariul. Războiul purtat de Fran
ța este un război colonial, în timp ce războiul 
purtat de popoarele Indochinei este- un război 
de eliberare națională împotriva dominației 
.colonialiste străine.

Bazat pe fapte istorice, șeful delegației so
vietice a arătat că singurul guvern legal în 
Vietnam esi'e guvernul Republicii Democrate 
Vietnam.

In cuvîntarea sa, ministrul afacerilor exter
ne al Uniunii Sovietice a atras atenția asu
pra primejdiei crescînde pe care o reprezintă 
extinderea războiului din Indochina.

Se vorbește acum despre crearea unei noi 
^.comunități defensive", deși este limpede că 
nu este vorba de apărarea Statelor Unite, 
Angliei, Franței sau altor state, ci de crea
tes unui nou bloc militar îndreptat împotriva 
mișcării de eliberare națională a popoarelor 
din Indochina și din Asia de sud-est. Scopul 
acestui bloc este de a coaliza statele intere
sate în menținerea regimurilor coloniale, și

care sînt gata în acest scop, să extindă răz
boiul în Asia.

Molotov a arătat pe bază de fapte zelul 
Statelor Unite în desfășurarea războiului din 
Indochina.

In afară de aceasta — a spus V. M. Molo
tov, Statele Unite încearcă să creeze dezbi
nare între popoarele din Indochina și cele
ilalte popoare din Asia, și să folosească acea
sta în propriul lor interes.

Ocupîndu-se în continuarea cuvîntării sale 
de sarcinile conferinței de la Geneva, V. M. 
Molotov a subliniat că este necesar să se 
asigure încetarea grabnică a ostilităților și 
în același timp să se ajungă la un acord 
care să satisfacă cerințele legitime ale po
poarelor din Indochina, pentru asigurarea in
dependenței ior naționale și a drepturilor lor 
democratice.

In continuarea ședinței de azi, a luat cu
vîntul ministrul afacerilor externe al Franței. 
Bidault. Punctul de vedere susținut de Bi
dault prezintă lipsa inițială a propunerilor 
delegației franceze și anume faptul că dele
gația franceză separă artificial problemele 
militare de cele politice, fără să țină scama 
că ele sînt organic legate și că problemele 
militare nu pot fi rezolvate separat de alte 
probleme extrem de importante pentru resta
bilirea .păcii în Indochina.

Ultimul vorbitor a fost reprezentantul 
Cambodgiei, care s-a raliat în întregime la 
punctul de vedere al Iui Bidault.

Cu aceasta ședința a luat sfirșit.
Mîine nu va avea loc nici o ședință, iar 

luni problema restabilirii păcii tn Iodoch'na 
va fi discutată în ședință restrînsă. fiecare 
șef de delegate fiind însoțit de numai tre: 
colaboratori ai delegației respective.

------------------ e»---------------- ■

Guvernele de rezistență din Patet Lao și Khmer 
sprijină propunerile delegației R. D. Vietnam
ȘANHAI 14 (Agerpres). — Agenția Vietna

meză de Informații transmite:
La 13 mai, guvernul de rezistență din Patet- 

Lao a dat publicității o declarație prin 
care sprijină declarațiile făcute la confe
rința de la Geneva în ziua de 10 mai de de
legația Republicii Democrate Vietnam. Decla
mația este semnată de Sufanuvong, primul

ministru al guvernului de rezistență din Patet- 
Lao:

La 13 mal. guvernul de rezistență din Khmer 
a dat publicității o declarație pria care spr: 
jină declarația făcută la 10 mai la Geneva de 
delegația Republicii Democrate Vietnam la 
conferința de la Geneva. Declarația este sem 
nată de Son Ngok Msn. țelul guvernului de 
rezistență din Khmer.

-e-

Vizita lui Eden la Ciu En-!ai
GENEVA 14 (Agerpres). - China Nouă 

transmite : La 14 mai, Anthony Eden, șeful 
delegației engleze la Geneva, a vizitat pe

ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze. 
Ciu En-lai. șeful delegației R.P. Chineze. în
trevederea a durat 30 de minute.

Evacuarea primului grup de răniți francezi, 
căzuți prizonieri la Dien Bien Fu

HANOI 14 (Agerpres). — După cum anunță 
agenția France Presse. începerea evacuării 
primului grup de 450 de răniți din forțele 
corpului expediționar francez, care au căzut 
prizonieri la Dien Bien Fu a fost fixată 
pentru dimineața zilei de 14 mai. După cum 
se știe, acordul asupra evacuării răniților a 
fost realizat în urma propunerilor iui Fam 
Van Dong, șeful delegației R. D. Vietnam, fă
cute la conferința de la Geneva.

♦
HANOI 14 (Agerpres). —
Agenția France Presse anunță că coman

dantul trupelor Uniunii Franceze din nordul 
Vietnamului a adresat un mesaj înaltului co- 
piandant al forțelor populare vietnameze, tn

care arată că tn urma primelor fntreved ri 
care au avut loc intre delegația franceză și 
reprezentanți ai torțelor populare s-a ajuns 
la un acord în ceea ce privește evacuarea 
răniților de la Dien Bien Fu. Comandamentul 
francez — se arată mai departe în mesaj — 
„mulțumește reprezentanților înaltului co
mandament al Anr«atei Populare Vietnameze 
pentru grija umanitară cu care forțele poott- 
lare s-au ocupat de soarta răniților francezi* 
luați prizonieri la Dien B en Fu.

Comandamentul francez arată de ase
menea că In tot timpul evacuării rănițilx 
vor fi oprite toate operațiunile aeriene pe o 
rază de 10 kilometri în jurul fortăreței Dien 
Bien Fu.

------------------------O- - ■

Scurte știri
r ® La 11 mai 1954, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a ratifi.at acordul privitor 
la acordarea de către Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste a unui împrumut Repu
blicii Finlandeze, acord încheiat la Moscova 
între guvernul Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și guvernul Republicii Finlandeze la 
6 februarie 1954.
• După cum se anunță din Japonia, la 14 

m.ai a luat sfîrșit la Tokio cel de al IV-lea 
Congres al Consiliului organizațiilor de tine
ret din Japonia, care a durat patru zile. La 
ședința de închidere a fost adoptată cu ma
joritate de voturi propunerea delegației din 
partea prefecturii Kioto de a se desfășura o 
mișcare pentru interzicerea armelor atomică 
ți cu hidrogen.

In legătură cu răspunsei! puterilor occk'enîale 
la nota Guvernului Sovietic

LONDRA 14 (Agerpres). — TASS trans
mite:

Presa a anunțat că Guvernul Angliei a a- 
dresat Guvernului Sovietic o notă de răs
puns la nota acestuia din 31 martie a.c.

Note similare au fost adresate concomi
tent Guvernului Sovietic de către Guvernele 
S.U.A. și Franței.

După cum se știe, în nota Guvernului So
vietic se sublinia că pentru menținerea păcii 
în Europa și în interesul păcii generale ar fi 
de o uriașă însemnătate crearea unui sistem 
general european de securitate pe baza efor
turilor colective ale tuturor statelor din Eu
ropa.

In notă se spunea deasemenea că Guvernul 
Sovietic nu vede nici o piedică în calea re
zolvării pozitive a problemei participării S.U.A. 
la „Tratatul general european eu privire la 
securitatea colectivă în Europa". Guvernul 
Sovietic arăta In nota sa că nu împărtășește 
punctul de vedere al S.U.A., Angliei și Fran- 
ției, că „Organizația tratatului nord-atlantic" 
ar avea un caracter defensiv și nu ar fi în
dreptată împotriva vreunui stat sau grup de 
state. Dimpotrivă, acest tratat „creează o 
grupare de state. închisă, nesocotește sarcina 
prelntîmpinării unei noi agresiuni germane și 
întrucît dintre marile puteri care au făcut 
parte din coaliția antihitlenstă, numai 
U.R.S.S. nu participă la acest tratat, tratatul 
nord-atlantic nu pălite să nu fie considerat 
ca un tratat agresiv îndreptat împotriva U- 
niunii Sovietice.

In legătură cu aceasta, călăuzindu-se după 
principiile imuabile ale politicii sale externe 
de pace și tinzînd spre micșorarea încordării 
In relațiile internaționale. Guvernul Sovietic a 
declarat că este gata să examineze împreună 
cu țările interesate proalema participări: 
U.R.S.S. la tratatul nord-atlantic. ..In acest 
caz se spune tn nota sovietică. „Organizația 
trajetulu: nord-atlantic* ar înceta să f>e o 
grupare tni'. ari de state închisă, ea ar fi des
chisă ș: pentru aderarea altor țări europe ie. 
ceea ce, paralel cu crearea unui sistem etn# 
ce de securitate colectivă Io Europa, ar avea 
cea mai mare însemnătate pentru întărirea 
păci< generale".

In notele lor de răspuns, cele trei pjteri oc
cidentale au respins propunerile Guvemaim 

j Sovietic, declarînd fără temei că aceste pro. 
J puneri nu ar putea contribui la slăbirea !n- 
! cordăru In Europa ți ia înlăturarea sc.n- 
. dări:.

In aceste note se afirmă de asemenea că 
; crearea sistemului securității colective ^ar 
j avea ca rezulta: subminarea prestigiului N*a- 
I junilor Unite** Proczdlnd In acest iei. aric- 
I rfi răspunsului nu-și pun proble-na oompa'i- 
! bil-tăți: I.n acest caz a existenței actualului 
I tratat nord-atlantic cu menținerea presttg.u- 
: lu Organizației Națiunilor Unite.

Respingerea propunerii sovietice cu privire 
Ia participarea U.R.S.S. la tratatul nora- 
atlaatic este motivată in notele puterilor oc
cidentale prin teama de a vedea ,.dcstrămz*e 
alianțele defensive", cu alte cuvinte gradă
rile militare de state create sau In curs de 
creere și care sînt Iu dreptate împotriva altor 
state.

I.n felul acesta, cele trei puteri occidentale 
recunosc In lond in mod fățiș că eâe sin: 
pentru menținerea actualei stări de scudtre 
a Europei, deși tncearcă să arunce răspun
derea per.rj aceasta asupra Uniunii Sovie
tice.

Propunerile sovietice sînt de la început și 
pînă la sfîrșit îndreptate spre crearea unui 
sistem eficace de securitate colectivă în Eu
ropa, în conformitate cu principiile Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

„Această sarcină, se arată în nota sovieti
că, poate fi rezolvată cu succes dacă în lo
cul unor grupări militare ale statelor euro
pene, grupări opuse una alteia, va fi creat 
în Europa un sistem de securitate bazat pe 
eforturile comune ale tuturor statelor euro
pene".

Notele de răspuns cuprind încercarea de 
a se arunca asupra Uniunii Sovietice vina 
pentru faptul că la conferința de la Berlin 
nu și-au găsit rezolvarea problema unifică
rii Germaniei și problema tratatului de stat 
cu Austria, Or, se știe că la conferința de 
la Berlin Uniunea Sovietică a fost aceea care 
a prezentat în aceste probleme propunerile ei 
constructive, care au fost respinse de cele 
trei puteri occidentale.

Guvernul Sovietic consideră „comunitatea 
defensivă europeană" ca o serioasă primej
die pentru pacea în Europa, în timp ce în 
notele lor, puterile occidentale iau sub apă
rarea lor această „comunitate", fără a ascun
de totodată faptul că ea are menirea „să re
zolve problema contribuției Germaniei la apă
rare", cu alte cuvinte să favorizeze crearea 
unui wehrmacht agresiv și să dea mînă libe
ră militarismului german. In nota sovieti
că se sublinia — pe bună dreptate că „a 
păși pe calea reînvierii militarismului german 
și a creării de grupări militare în Europa 
înseamnă nu numai a nu contribui la" întări
rea păcii, dar, dimpotrivă, a îndrama lucru
rile spre pregătirea unui non război".

Nota Guvernului Sovietic a stîrnit o reac
ție deosebit de ostilă în cercurile oficiale a- 
mericane. Departamentul de stat al S.U.A. 
sa grăbit să respingă nota so/ietică încă 
înainte ca ea să fi fost primită la Washing
ton. Imediat după aceasta, ca la comahdă, 
ziarele burgheze americane și o serie de se 
natori s-au pronunțat împotriva propunerilor 
sovietice.

Aceasiă pripă a stîrnit în cercurile opiniei 
publice vest-europene surprindere și dezamă
gire. Ziarul eiglez ..News Chronicle" scria 
că S.U.A. au respins nota Guvernului Sovie
te „după cum se pare fără a reflecta cum 
trebuie asupra neliniș'.ei și indignării pe care 
o asemenea tactică o poa'e stîrni în țările 
N.A.T.O." (adică în țările participante la 
blocul nord-atlantic). Herbert Morrison, fost 
ministru al afacerilor externe în guvernul 
laburist, a declarat la 1 aprilie în Camera 
Comunelor în legătură cu nota sovietică din 
>i mart e că „S ațele Unite n-ar fi trebuit 
să facă imediat declarații fără a se fi con
sultat ca guvernul englez". Mcrrison a a- 
dăugat că guvernul englez ar trebui să se 
ocupe de problema securități: europene „in- 
-"ere-t ceea ce ar putea să spună un
alt guvern".

Resp ngerea propunerilor Guvernului So
vietic d o 3! martie a.c. de către guvernele 
S.U-Aj Angliei și Franței nu poate să nu 
s'.l.—tească ș: stîmește surprindere și dezamă 
ț.*e în rlndurile opiniei publice din diverse 
*,i~i Cercurile democrate din aceste țări văd 

a f.clnJ acest pas. puterile occidentale, și 
'■ rînd Statele Unite, dovedesc că
-- sînt interesate tn slăbirea încordării in
ternat onale în asigurarea păcii și securită
ți ti Europa și în întreaga lume.

India nu va permite puterilor occidentale să-și s/cbi/ecscâ 
bare militare pe teritoriul ei

Sesiunea Consiliului F. M. T. D.
Comitetul Executiv al Federației Mondiale a 

Tineretului Democrat a acceptat invitația noii 
Uniuni democrate a tineretului din China de 
a ține la Pekin următoarea sesiune a Cons1- 
liului F.M.T.D. Această sesiune va avea loc 
între 9 și 15 august a.c.

Ordinea de zi a sesiunii cuprinde trei 
puncte :

1. — Lupta tineretului din țările coloniale

și slab dezvoltate pentru drepturile lor, peri* 
tru independența națională și pace și sarcinile 
F.M.T.D. ;

2. — Participarea organizațiilor naționale a- 
filiate la F.M.T.D. în pregătirea tntîlnirilor 
internaționale ale tineretului de la sate ;

3. — Organizarea celui de al V-lea Festival. 
Mondial al Tineretului și Studenților și a celej 
de a Il-a ediții a jocurilor sportive amicale 
internaționale ale tineretului.

O----------------------

LucrcrHe Congresului Uniunii Tinerelului Popular ol lui Dimitrov
Participanții Ia Congresul al 3-lea al Uni

unii Tineretului Popular al lui Dimitrov 
(U.T.P.D.) din Bulgaria, care are loc la So 
fia, au ascultat raportul de activitate al Co
mitetului Central al Uniunii Tineretului 
Popular al lui Dimitrov, prezentat de Luce- 
zar Avramov, secretar al C C. al U.T.P.D. 
Raportorul a subliniat că Uniunea Tinerelu
lui Popular al lui Dimitrov s-a prezentat la 
cel de al 3-lea Congres și mai strîns unită 
în jurul Partidului Comunist din Bulgaria și 
al Comitetului său Central.

U.T.P.D. este rezerva de luptă și ajutorai 
credincios al partidului. Avramov a arătat că 
U.T.P.D. a învățat întotdeauna și va învăța 
de la Comsomoi, a participat și va participa

activ la toate acțiunile Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat și ale Uniunii Interna
ționale a Studenților, îndreptate spre strînge- 
rea rîndurilor tineretului în lupta pentru pace 
și un viitor mai bun.

Congresul a ascultat de asemenea rapor’ul 
prezentat de Țveta Cervenskaia. președinta 
Comisiei Centra’e <ie Revizie.

La ședința din seara zilei de 12 mai V. I. 
Zalujnîi, secretar al C.C. al Comsomo’.ului, 
a rostit o cuvîntare de salut î:i numele Co
mitetului Central al Comsomolului. Dclegafi 
Ia Congres au întîmpinat pe reprezentantul 
tineretului sovietic cu aclamațiile de „Ura 1“ 
și „Prietenie veșnică".

OuItură fizică și sport

Finalele campionatului de box ale R.P.R.
Finalele campionafului republican de box 

pe anul 1954 au atras în „potcoava" sta
dionului Republicii aproape 15.000 de spec
tatori, dornici să asiste la ultimele întîl- 
n ri din cadrul acestei importante compe- 
|i.
Din cele 10 meciuri programate, doar u- 

nul s-a terminat înainte de limită și altui 
prin reprezentarea adversarului. Toate ce
lelalte au prilejuit dispute de o excepțio 
naiă dîrzer.ie, terminate la diferențe mini
me de puncte. Ca și reuniunile precedente, 
nici gala de aseară nu a fost „scutită" de 
surprize Cea mai mare surpriză a fost 
furnizată fără îndoială de tînărul metalur
gist craiovean Const, lordache care l-a în
trecut de o manieră categorică pe Șcrbu 
Neacșu recentul învingător al maestrului

sportului N. Linca. O altă surpriză a con- 
siituit-o în'rîngerea campionului R.P.R. de 
anul trecut la categoria pană, dinamov’s- 
tul Ilie Gheorgh.e, de către sibianul Nico- 
laie Bîrsan.

In general, <j*n campionii anului trecut 
clear V. Tiță și D. Ciobotaru și-au păstrat 
titlurile de campioni, dar la categorii su
perioare de greutate, restul campionilor— 
cu excepția iui V. Schiopu — cucerind pen
tru prima oară înaltul titlu.

Desfășurarea meciurilor din cadru! fina
lelor a arătat seriosul progres înregistrat 
de tinerele elemente în îața cărora au 
trebuit să plece steagul boxeri experimen
ta';!, avînd rutina multor întîlniri interna
ționale, ca Gh. Fiat, llie Gheorghe, N. Lin
ca. etc.

«a Cuvîntul unor
Dintre noi' campioni de box ai R.P.R. pe 

anul 1954, cel mai tînăr este C. Iordache. 
La 19 ani, utemistul Iordache cucerește tit
lul de campion al țării, înaintea celor mai 
buni boxeri ai categoriei, după ce cu un an 
înainte cîstigase tricoul de aamp'on al Ju
niorilor la categoria ușoară. C. Iordache este 
rectificator la fabrica Electroputcre din Cra
iova. Despre performanța reușită el a decla
rat următoarele :

„Sînt fericit că am cîștigat titlul de cam
pion al țării Știu însă că mai am multe de 
învățat și multe lipsuri de înlăturat, pentru 
a putea să confirm rezultatul acesta. Sper că 
acum voi avea mai mult sprijin din partea 
colectivului sportiv Metalul Electroputere, 
sprijin pînă acum redus și că în general prac
ticarea boxului se va răspîndi în întreprin
derea noastră. Mă voi strădui ca prin munca 
mea să fiu un exemplu pentru toți ceilalți 
tineri din fabrica unde lucrez".

Dănilă Done nu poate fi ccns'derat un ve
teran în box, dar nici începător nu este. El

învingători
boxează din anul 1947, dar succesul I-a o’-*-:-’* 
nut abia acum, cînd a îmbrăcat tricoul -s 
oampio.i al țării.

„Am fost deosebit de emoționat, cînd l-am 
învins pe Gh. Fiat. Această victorie pe care 
— ca să fiu sincer — nu prea o speram, mi-a 
dat aripi. încrezător în forțele mele, am suit 
ringul în ultima gală hotărît să înving. Re
zultatul se cunoaște. O serioasă contribuție 
la aceasta o are antrenorul meu, care mi-a 
dat curaj și m-a îndrumat foarte bine din 
colțul ringului. Fără el. poate ași fi scos alt 
rezultat...

Analizîndu-mi comportarea, văd că mai am 
mulie lipsuri și în special în pregătirea mo
rală și de voință. Bine înțeles că mă voi stră
dui să-mi îmbunătățesc și pregătirea tehnică. 
Cred că viitorul va arăta că știu să-mi țin 
angajamentele...".

Utemistul Dănilă Done, ajustor meoanic la 
uzinele 23 August, se va strădui, desigur să-și 
îndeplineasră angajamentul.

ȘTIRI SPORTIVE

e Agenția France Presse anunță că Corni 
tetul olimpic internațional a acceptat Republi 
ca Populară Chineză ca membră în comitet.

O Ziarul „Oraladina" scrie că tn Iugo
slavia „se simte tor mal mult lipsa de cadre 
tinere calificate". Cauza principală a acestei 
situații, scrie ziarul, o constituie faptul că 
în ultimii ani s-a redus considerabil numă- 
rul școl'Tor speciale și numărul elevilor care 
învață în aceste școli. In raport cu anul școlar 
1949—1950, tn anul școlar 1952—1953 numărul 
școlilor a scăzut cu 215 iar al elevilor cu 
31.844. Scăderea numărului ucenicilor din in
dustrie. arată ziarul, este de asemenea rezul
tatul faptului că numeroase întreprinderi r.u 
primesc la lucru 'tineri, declarînd că munca 
acestora ar fi neproductivă.

— Declarația
NEW DELHI 14 (Agerpres). - După rar 

anunță agenția France Presse. râspunz:-.: 
unor întrebări cu privire la problemele p*>s.si- 
unilor străine din India, primul minisTu a 
Indiei, Nehru, a declarat în parlamentul :nd: 
an că „guvernul Indiei este sigur că râd o 
putere occidentală nu-și va stabili baze mill

in' \ehru —
pe ter in! indian, deoarece India nu 

- a permite niciodată acest lucru”.
Fr m nistru indian a arătat că a aver- 
::* guvernele participante la pactul Atlanti

cul-: de nord câ nu va tolera ca posesiunile 
ra-.ceze și portugheze din India să fie folosite 

ca baze miliare pentru alianța occidentală.

Sesiunea subcomitetului Comisiei O.X.U. pentru dezarmare
LONDRA 14 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 13 mai s-a deschis la Londra sesiunea 

subcomitetului Comisiei O N U. pentru dez
armare. La lucrările subcomitetului participă 
reprezentanți ai cînd țări. Delegația sovietică 
este condusă de ambasadorul U.R.S.S. In 
Marea Britanie. I. A. Malik. Marea Britanie 

| este reprezentată prin Setwyn Lloyd. Statele

Unite — prin Mootechead Patterson, Franța 
— prin Jules Moch, Canada — prin Lester 
Pearson.

Prima ședință a subcomitetului care a avut 
loc intr-un cadru închis și care a fost prezi
dată de Jules Moch, a fost consacrată reali
zării acordului în privința procedurii trata
tivelor pentru viitoarele săptămîni.

PARDUBICE 14 (Agerpres). —
Participanții la marea competiție ciclistă in

ternațională „Cursa Păcii" Varșovia—Berlin— 
Praga au petrecut la 13 mai o plăcută zi de 
odihnă în stațiunea balneo-climaterică Bad 
Schandau din R. D. Germană. La 14 mai, ei 
au trecut pe teritoriul R. Cehoslovace, luînd 
startul din orașul Decin în cea de a 10-a etapă 
a cursei, care s-a terminat după 186 km. în 
orașul Pardubice.

La Pardubice, primul a sosit ciclistul polo
nez Krolak care a izbutit în mod neașteptat să 
întreacă pe cehoslovacul Ruzicka cunoscut ca 
un redutabil sprinter. Ciclistul sovietic Nemî- 
tov, a confirmat comportarea bună de jjînă 
acum, sosind și în această etapă în primul 
grup pe locul trei, în același timp cu Kro
lak. i

lată clasamentul etapei : 1. Krolak (R. P.
Polonă) 4h.59'12” ; 2—5 Ruzicka (R. Ceho
slovacă), Nemîtov (U.R.S.S.), Kocev (R. P. 
Bulgaria), Broeke (Olanda) toți în același timp 
cu Krolak.

Din echipa R.P.R. primul s-a clasat C. Du
mitrescu cu timpul de 5h.03’55". Apoi au urmat 
Constantinescu și ceilalți 4 alergători romîni.

★
Vineri seara s-a desfășurat pe terenul 

din incinta velodromului Dinamo din Capitală, 
întîlnirea prietenească internațională de bas
chet dintre echipele „Dinamo" București și 

Spartak" Sofia.
Jucînd cu multă energie și atacînd în ma

joritatea timpului, echipa romînă a obținut o 
meritată victorie cu scorul de 52—37 (25—12),

Ședința Comitetului Național 
pentru apărarea copilului

Anul acesta, primă
vara a coborît mai tîr- 
ziu ca de obicei în o- 
rașul situat la poalele

Alpilor, pe malurile lacului Leman. Geneva 
este în aceste zile orașul în care se desfă
șoară o conferință internațională de o deo
sebită însemnătate, locul spre care se în
dreaptă atenția opiniei publice mondiale.

Geneva care numără aproape 200.000 de lo
cuitori are o istorie de două mii; de ani. Des
pre ea pomenește și Iuliu Cesar în însem
nările sale „Despre războiul cu galii". Si
tuată la o răscruce de drumuri între Franța, 
Italia și Germania, Geneva a devenit de-a 
lungul secolelor un centru comercial și tu
ristic important. Luată în ansamblu. Ge
neva este un oraș destul de frumos. Un as
pect caracteristic îl oferă hotelurile, restau
rantele și magazinele încărcate cu măr
furi de lux, destinate vizitatorilor bogați 
din S.U.A., Anglia, Franța. Totul în oraș 
pare a fi făcut să placă îndeosebi tu
riștilor transoceanici : reclame în stil ame. 
rican, mașini de tip american, distracții 
și sport după model american ș. a. m. d. 
Dacă vreuna din reclamele colorate strident 
nu-și agață în coadă adjectivul „minune în 
stil american" succesul negustorului respec
tiv nu mai este asigurat, vizitatorii de peste 
Atlantic îi ocolesc magazinul, vînzarea este 
compromisă.

Dar în aceste zile, în Geneva are loc un eve
niment deosebit : conferința miniștrilor aface
rilor externe consacrată examinării probleme
lor Asiei.

Bineînțeles că negustorii genevezi au *e- 
zisat din timp că și conferința poate con
stitui un prilej pentru înviora:"ea afacerilor lor. 
Cei mai operativi și-au amenajat vitrinele, 
ornîndu-le cu steagurile națiunilor partici
pante la conferință, tixindu-le cu mărfuri, 
obiecte și publicații cît mai adecuate eveni
mentului — bineînțeles din acelea ce se pot 
găsi lia Geneva. Cărți despre problemele 
Asiei scrise de inveterați dușmani ai liber, 
tații popoarelor coloniale, volume despre

«Scînteia tineretului»
I Pag. 4-a 15 mai 1954

IN ORAȘUL CONFERINȚEI
De la trimisul special al ziarelor

politica „civilizatoare* > colonialiștilor, res
taurante cu mîncăruri orientale etc.

Geneva adăpostește sediile a peste 40 de 
organizații „mondiale și :-temaționale* <u 
cele mai variate preocupări, de Ia „alianța 
biblică universală’ piuă ia ..Academ-a In
ternațională de ceramică*. Ea a intrat de 
asemenea tn istorie ca orașul mirilor In- 
ttlniri internaționale. între care ultima. In 
preajma actuale: conferințe. a fost aceea a 
experților economiei din Europa în vederea 
intensificării legăturilor come reia te lare 
Est și Vest.

La una din extremitățile orașului, pe ma
lul lacului Leman de-a lungul iu: Avenue de 
la Paix. se întinde un mare parc frumos 
împodobit, cu arbori și flori de tot feluL în 
mijlocul căreia se înalță clădirea albă cu 
linii sobre a „Palatului Națiunilor*. Avînd 
un volum de 440.000 m. cubi. Palatul Națiu
nilor a fost inaugurat în septembrie 1937. 
La ÎS aprilie 1946. cînd s-a adoptat rezolu
ția privitoare la desființarea Ligii Națiuni
lor. palatul cu toate bunurile sale a iost 
transferat Organizației Națiunilor Unite.

In fiecare zi. In jurul orei 15. o mulțime 
de curioși așteaptă în fața intrării palatului 
sosirea delegaților Ia conferință. Uneori sînt 
19 delegații, alteori 9, după cum se discută 
la conferință problema Coreei sau a Indo
chinei.

Pentru locuitorii Genevei spectacolul con
voaielor de mașini oficiale se oprește la 
poarta de la Place des Nations. In cprfea pa
latului nu pol pătrunde decît cei prevăzuți 
cu legitimații speciale — ziariști, fotorepor
teri, cinematografiști. a! cărcr acces se 
oprește și el la intrarea în sala de ședințe. 
Culoarul viu de ziariști și fotografi se 
strînge Iu jurul delegaților, aparatele țăcă
nesc, înregistrind pe pelicule ceea ce va con
stitui curînd subiectul reportajului de sen
zații al ziarelor burgheze de seară : mașinile 
„ZIS“ ale delegației sovietice, pînă acum pu
țin cunoscute pe străzile Genevei, sosirea de
legației Chineze, zîmbetul acru al domnului 
Smith, încruntările domnului Bidault sau 
mersul nesigur al delegatului baodaist...

„Scinteia” și „Scînteia tineretului-*
C’nd ușa sălii de ședințe se tnchide. în

cepe o a doua ședință, mai puțin protoco
lară, adesea foarte gălăgioasă. Grupuri- 
crepuri. zeci de ziariști vorbesc In toate 
limbile pămlntalm. iac comentarii și pronos
ticuri.

Deodată un megafon anunță distribuirea 
unui document sau a unui d scurs. Atunci în
cepe năvala, busculada — fiecare caută să 
fie printre primii posesori ai materialului 
al cărei conținut va zbura peste puțină vre
me pe lirele telefonice, pe undele radiofo
nice. pe calea telegramelor, spre toate col
țurile pămîntului.

Aceasta este tnsă prea puțin. In curînd. 
ziariștii vor trebui să cunoască părerile pur
tătorilor de cuvînt ai delegațiilor partici
pante. care Ia 20—30 minute de la încheierea 
ședinței vor ține conferințe de presă asupra 
lucrărilor la zi.

Pe Rue du Rhone, în centrul orașului, din
colo de unul din podurile ce traversează flu
viul la cîțiva pași de extremitatea subțiată 
a lacului Leman, se află Casa Presei. In 
drum într-acolo, ți se ridică înaintea ochi
lor peretele uriaș al Alpilor cu vîrful Mont 
Blanc, al cărui pisc acoperit de zăpadă scli
pește semeț în razele soarelui de primăvară. 
Curînd însă minunatul peisaj dispare, iă- 
sînd loc șirului neîntrerupt de reclame lu
minoase ale magazinelor și hotelurilor .din 
centru.

In sfîrșit, ajunși la Casa Presei, cei mai 
mulți dintre ziariști se află adesea într-o 
grea dilemă. Zilnic au loc cîte 5-6 conferințe 
de presă ce se țin concomitent. Megafonul 
anunță: „In sala A — conferința de presă a 
delegației sovietice, în sala C — conferința 
de presă a delegației chineze etc.".

Unde să mergi mai întîi? Cele mai aglo
merate sînt întotdeauna conferințele de 
presă ale delegațiilor sovietică și chineză, 
care se deosebesc de celelalte prin seriozi
tatea informațiilor și analiza profundă a do
cumentelor.

Calmul și obiectivitatea nu caracterizează 
însă pe unii purtători de cuvînt occidentali, 
cînd este vorba să împărtășească părerea 
delegațiilor lor cu privire la propunerile fă

cute în conferință de 
reprezentanții țărilor 
democrate. De pildă, 
zilele trecute nervozi

tatea d-lui Baeyens, șeful serviciului de pre
ss de Ia Quay d’Orsay (ministerul de exter- 

e irancez) cînd au fost'prezentate propune- 
■ ie Republicii Democrate Vietnam, faptul 

că în cursul unei conferințe de presă a fost 
-;-.oit să dezmintă afirmațiile ce le-a făcut 
î~. alta, au constituit obiectul comentariilor 
ironice a numeroase ziare occidentale.

După terminarea conferințelor de presă 
’-..-epe munca propriu zisă a ziariștilor. Nu 
este un spectacol lipsit de interes să vezi la 

a sute și sute de corespondenți ai ziarelor 
1 agențiilor de presă din cele mai diferite 
•,ă.*: aflați aci, dintre care unii, în goană 
după „senzații", nemulțumiți cu cele aflate în 
conferințele de presă, își caută surse de in
spirație în tot felul de zvonuri și păreri „au- 
terizate*. Apoi, cabinele telefonice sînt luate 
c_ asalt, tele-imprimatoarele agențiilor de 
presă emit în toate colțurile lumii, telegra- 
:.! transmite comentariile ziarelor de a 
doua zi.

O medie statistică exactă a volumului ști
rilor transmise de serviciile de telegraf și 
telefon nu s-a făcut încă; se știe însă că nu
mărul cuvintelor rostite sau transmise este de 
mai multe sute de mii zilnic. La Casa Presei ac. 
t.viiatea se prelungește pînă noaptea tîr- 
ziu. Tabloul de informații din hol nu mai 
anunță nimic nou. dar nimeni nu se încu
metă să plece, la gîndul că s-ar mai putea 
ivi cîte ceva.

După zile ca acestea din urmă, în care 
delegațiile statelor democrate au făcut noi 
eforturi constructive, afirmîndu-și încă odată 
dorința sinceră de a se reglementa cît mai 
grabnic problemele în discuție pe baza res
pectării aspirațiilor popoarelor respective, 
poziția cercurilor agresive a devenit tot mai 
dificilă. Pentru gazetarii ce slujesc țelurile 
vrăjmașilor păcii, sarcina dezorientării și 
dezinformării opiniei publice a devenit în 
același timp tot mal grea.

In ciuda încercărilor de ase falsifica realita
tea, glasul forțelor ce luptă fără încetare 
pentru apărarea păcii, libertății și securi
tății popoarelor răsună cu putere sporită în 
sala conferinței de la Geneva și de acolo în 
lumea întreagă.

C. RADUCANU

Joi după amiază a avut loc ședința Comi
tetului Național pentru apărarea copilului, 
consacrată pregătirilor în vederea sărbătoririi 
zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului.

Ședința a fost deschisă de acad. ȘT. S. Nico- 
Iau, membru în Prezidiul Academiei R.P.R., 
care a rostit o scurtă cuvîntare.

Dr. Natalia Scurtu, directorul Asistenței me
dicale curativoprofilactice a mamei și copilului 
din Ministerul Sănătății, a expus apoi planul 
de pregătire și sărbătorire a zilei de 1 iunie.

In cinstea Zilei Internaționale a Copilului, 
printre altele, se vor organiza în marile orașe 
din țară mitinguri pentru pace și apărarea 
tinerei generații, conferințe la cluburi și colțuri 
roșii, la căminele cuiturale.

Se vor organiza de asemenea serbări publice

Ședința de constituire 
a noului Consiliu de conducere 

al S. R. S. C.
In ziua de 11 mai a.c. a avut loc, la sediul 

S.R.S.C. din Splaiul Unirii nr. 1, ședința de 
constituire a noului Consiliu de conducere al 
Societății pentru Răspîndlrea Științei și Cul
turii, la care au participat tov. IM. Beniuc, 
prof. L. Banyai, acad. prof. P. Constantinescu- 
iași, N. Giosan, prof. V. Malinschi,, acad, 
prof. Ștefan Milcu, ecad. prof. Ilie Murgiule- 
scu, Rudolf Palocsay, Grigore Preoteasa, acad, 
prof. Nicolae Profiri, prof. L. Răutu, acad. 
M. Ralea, acad. prof. Raluca Ripan, acad, 
prof. Gheorghe Spacu, acad. prof. Simion 
Stoilov, prof. E. Ungurcanu, acad. prof. 
Ștefan Vencov și alți reprezentanți ai vieții 
publice și oamțni de cultură.

Acad. prof. Traian Săvulescu, președintele 
Academiei R.P.R., a fost reales în unanimi
tate președinte al Consiliului de conducere al 
S.R.S.C.

Tov. prof. Dinculescu Constantin, rectorul 
Politehnicii din București, prof. Ion Maier, 
prorectorul Institutului agronomic „N. Bălce- 
scu", acad. prof. Mîrza Vasile, Eduard Me
zincescu și Alexandru Buican au fost aleși 
vicepreședinți ai Consiliului de conducere.

Consiliul a aprobat planul tematic de con
ferințe și planul editorial pe anul 1954 (trei 
trimestre).

(Agerpres) 

pentru copii, competiții sportive și jocuri, în- 
tjlniri ale copiilor cu fruntași în întrecerea so
cialistă, oameni de artă și literatură.

Se vor rezerva locuri pentru mamă și copil 
în trenurile accelerate fără regim de tichete și 
în trenurile de persoane de lung parcurs la cla
sele a Il-a și a IlI-a.

La discuțiile în legătură cu programul sărbă
toririi zilei de 1 iunte au luat cuvîntul dr. I. 
Bogdan, locțiitor al ministrului Sănătății, V. 
Mușat, prim secretar al C.C. al U.T.M., dr. 
Cornelia Păunescu, decanul Facultății de pedi
atrie, Eduard Mezincescu, vicepreședinte al 
S.R.S.C., prof. Cornel Constantinescu, direc
torul Institutului de cercetări științifice pentru 
ocrotirea mamei șt copilului, prof. dr. Ion Ni- 
colau, care au făcut o serie de propuneri.

A apărut în limbile : rusă, romînă, fran
ceză, germană, engleză și spaniolă 

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!11

București. Organ al Biroului Informativ al 
Partidelor comuniste și muncitorești 
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★ * ♦ Deschiderea Congresului al XVI-lea
al Partidului Comunist din Austria.

★ * * Poporul Franței cere să se pună
capăt războiului din Indochina.

VAN FEN : Succesele obținute în rezol
varea problemei naționale în China. 

PIETRO SECCHIA: Unele rezultate ale 
conferințelor de partid ale Partidului 
Comunist Italian.

STEFAN ZOLKIEWSK1: Știința poloneză 
în slujba poporului.

* * * Discutarea dinainte de congres a
proiectului Statutului Modificat al 
Partidului celor ce muncesc din Un
garia (Szabiad Nep).

* * * Conferința de la Geneva a mi
niștrilor afacerilor externe.

JAN MAREK: Note politice: Vorbe mie
roase și fapte agresive.
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