
Proletari din toate tarile, unifi-vă ! Să aplicăm regulile agrotehnice
pentru obținerea de recolte bogate
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Știința agrotehnică — 
chezășia recoltelor bogate

Mulți tineri țărani muncitori, multi ac
tiviști uterrrști de ia sate dovedesc un 
Interes deosebit pentru metodele înaintate 
ie muncă indicate de știința agrotehnică. 
Și în acest interes al tinerilor se găsește 
cuprins un mare adevăr al vieții: dragos
tea tineretului pentru ceea ce este nou, do
rința sa arzătoare de a cunoaște și folosi 
cele mai bune metode cu ajutorul cărora 
să-și făurească un trai tot mai îmbelșugat.

Maeștrii recoltelor bogate din Uniunea 
Slovietică și fruntașii din agricultura 
arii noastre au devenit figuri cunos- 
)ute, dragi și respectate In rindurile tine
retului muncitor de la sate. Dar, cum au 
teușit oare acești minunați oameni să ob
țină adevărate recorduri în sporirea pro
ducției la hectar ? Fie că este vorba de 
cunoscutul cultivator de porumb sovietic 
M. Ozernîi, care a obținut peste 22.380 kg. 
porumb la hectar, sau de țăranul mijlocaș 
Vass Adalbert din raionul Turda, care a 
obținut 48-800 kg. cartofi la hectar, răs
punsul e același: ei au folosit în munca 
lor cele mai înaintate metode agrotehnice.

Plenara din august 1953 a C.C. al P.M.R. 
I pus în fața țărănimii muncitoare o sarcină 
tir seamă: sporirea producției agricole la 
hectar. Dar îndeplinirea acestei sarcini 
este cu neputință fără a folosi pe scară 
tot mai largă cele mai noi metode de mun
că sovietice și ale fruntașilor noștri din 
agricultură, fără apiicarea la timp și în 
bune condițiuni a tuturor regulilor agro
tehnice. In țara noastră nu există țăran 
muncitor, fie cu gospodărie individuală, 
fie întovărășit sau colectivist, care să nu 
aibă astăzi largi posibilități de a-și însuși 
și folosi metodele agrotehnice înaintate. 
Partidul și guvernul, călăuziți de grija 
pentru ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii, sprijină pe diferite căi țără
nimea muncitoare pentru a-i da posibili
tatea să-și însușească metodele înaintate 
de muncă și astfel să zmulgă pămîntului 
cît mai multe roade. La sate sînt trimiși 
tot mai mulți agronomi și tehnicieni, sînt 
răspîndite numeroase broșuri de popu
larizare a agro minim ului și zootehmini- 
mului, au fost create numeroase cursuri 
agrozootehnice etc.

Țărănimea muncitoare este direct inte
resată să aplice metode agrotehnice înain
tate, deoarece în acest fel ea poate să spo
rească cu mult producția la hectar și 
să-și creeze o viață îndestulată.

Tot mai mulți țărani muncitori se con
ving că nu se pot obține recolte bogate 
muncind „așa cum s-a apucat din bătrîni“.

De aceea, nici nu e de mirat că nume
roși țărani muncitori nu mai pot fi ade
meniți cu „sfaturi" chiaburești ca acela 
de a „însămînța porumbul cînd cîntă 
cucul". Ar fi greșit însă să se crea
dă că în satele noastre nu se mai găsesc 
țărani muncitori care, stăpîniți încă de 
prejudecăți, trăind sub povara obiceiuri
lor vechi sau influențați de chiaburi, mai 
folosesc metode de muncă înapoiate. Mai 
sînt unii țărani muncitori care nu au pă
răsit încă metodele greșite de muncă, 
cum ar fi „rărițatul" și „mușuroitul" deși 
aceste metode vlăguiesc pămintul, micșo
rează producția agricolă și împiedică ridi
carea nivelului lor de trai.

In actugla campanie de primăvară

mulți țărani muncitori — și printre ace
știa se găsesc numeroși tineri — au folo
sit metodele înaintate de muncă ca iarovi- 
zarea sau însămînțarea în cuiburi așezate 
în pătrat metode indicate de știința agro 
tehnică pentru obținerea unor recolte bo
gate. Încrezători în forța de nebiruit a 
științei, mulți tineri țărani muncitori au 
aplicat indicațiile agrominimului cu pri
vire la îngrășarea culturilor și se pregătesc 
să ap’.ice și alte metode înaintate ca pole
nizarea artificială și copilitul la porumb, 
buchetatul și răritul la sfecla de zahăr etc.

In lupt3 pentru însușirea și aplicarea de 
către tinerii țărani muncitori a metodelor 
de muncă înaintate pentru sporirea pro
ducției agricole, un rol hotărîtor îl au ac
tiviștii utemiști de la sate de la care ti
nerii nu așteaptă sfaturi în general, ci 
sfaturi concrete, calificate.

In legătură cu această sarcină a activu
lui utemist de la sate, e plin de actualitate 
îndemnul pe care l-a dat 1. V. Stalin acti
vului comsomolist de la sate: să studie
ze agricultura, să cunoască măsurile pen
tru îmbunătățirea ei să știe să dea țărani
lor muncitori sfaturile necesare în acest 
domeniu.

Dar, pentru a putea să învețe pe 
alții, activistul utemist trebuie să învețe 
el însuși, să-și însușească principiile agro
tehnicii înaintate, să cunoască măsurile 
concrete elaborate de partid și guvern pen
tru sporirea producției agricole.

Există comitete și organizații U.T.M. 
care dau o mare atenție însușirii agroteh
nicii de către activiști. Comitetul regional 
U.T.M. Bîrlad, de pildă, s-a preocupat în
deaproape ca activiștii regionali să studie
ze în mod organizat broșuri de specialitate 
agricolă și să participe la lecții despre 
agrotehnică.

Organizațiile U.T.M. de la sate au nu
meroase posibilități de a ajuta pe tinerii 
țărani muncitori în studierea metodelor a- 
grotehnice. Atragerea tineretului în 
cercurile, miciuriniste, mobilizarea iui la 
conferințele pe teme agrotehnice ce se țin 
de către specialiști în cadrul căminelor 
culturale, nopularizarea și răspîndirea bro
șurilor agrotehnice, iată numai cîteva din 
aceste posibilități.

Un rol din cele mai însemnate în răs
pîndirea științei agrotehnice îl au tinerii 
agronomi și tinerii învățători de la sate 
care au posibilități minunate de a trans
mite țărănimii muncitoare cunoștințe des
pre cuceririle științei agrotehnice.

Nici o clipă nu trebuie însă să uite ti
nerii de la sate că în calea răspîndirii 
metodelor înaintate de muncă în agricul
tură stă dușmanul de clasă care nu se dă 
înlături de la nici o ticăloșie pentru a 
împiedica pe țăranii muncitori să-și însu
șească și să aplice cuceririle științei înain
tate. Demascarea uneltirilor chiaburilor 
și lupta contra elementelor birocratice 
care propovăduiesc metodele de muncă în
vechite, trebuie să fie o sarcină perma
nentă și importantă a utemiștilor, a tutu
ror tinerilor țărani muncitori.

In fața tinerilor de la sate stă astăzi o 
sarcină măreață, plină de răspundere : să 
cucerească cetatea științei agrotehnice. 
Drumul care duce la această cetate este 
totodată drumul spre recolte bogate, dru
mul spre o viață luminoasă și îmbelșugată.

Recordul de Ia sonda 899
In cadrul întrecerii socialii e. muncitorii de 

la oficiul Turbobur din Moinești au obț nut 
noi succese.

Astfel, tinerii din brigada sondei nr. 899 
condusă de brigadierul Birligiu Ion. aplicinl 
forajul rapid, au obținut in 17 zile de foraj 
o viteză comercială de 1638 metri grame 
pe lună, față de vechiul record obținut de bri
gada sondei nr. 881 care era de 1067 metri.

La realizarea acestor indici a contribuit din 
plin și sondorul fruntaș al întrecerii socia
liste Măciuca Dragomir, care a forat cei mai 
multi metri alături de Chira Constantin.

Corespondent 
MARIN ȘTEFANESCU
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Bunuri de larg consum 
realizate din economii

In atelierul de valorificare a deșeurilor de 
la fabrica de încălțăminte ,.Tudor Vladi- 
mirescu" din orașul Pitești întrecerea socia
listă se desfășoară din plin,

Ho’ărîrile plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 
din august 1953, însuflețesc colectivul de 
muncitori.

Așa se explică faptul că pînă la 1 mai 
a.c., colectivul secț;ei de valorificarea deșeu
rilor din fabrica ,. fudor Vladimirescu" a dat 
oamenilor muncii 4 570 perechi sandale și 
bocanci, peste 220 bucăți curele pantaloni, 
59 sacoșe etc. La obținerea acestor frumoa
se realizări au contribuit din plin și munci
torii fruntași Victor Dogaru, Constantin Du
mitru și Tanța Marin. Muncind neobosiți 
pentru a confecționa cît mai multă încălță
minte ei au realizat de asemenea succese im- 
Dcrtante-

Corespondent 
GANCI SEVER

★

O preocupare de seamă a muncitorilor din 
secția de valorificare a deșeurilor a coopera
tivei meșteșugărești „1. C. Frimu" din Cra
iova, o constituie folosirea rațională a fiecărui 
centimetru de piele.

Tovarășul Dobre Marin, responsabilul sec
ției se preocupă îndeaproape de fieoare mțin- 
citor și asta face oa zilnic să se obțină noi 
succese.

In primul trimestru al acestui an au fost 
confecționate din deșeuri 205 perechi de san
dale care au adus o economie de 6200 lei.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă, mun
citorii din secția de valorificare a deșeurilor 
au confecționat în luna aprilie 492 perechi în
călțăminte care au adus un venit de 16.728 lei

Continuînd să muncească cu aceeași însu
flețire, în pfma jumătate a lunii nrai ei au 
confecționat alte 76 de perechi sandale, eco
nomisind 2594 lei.

Corespondent 
NICOLAE ROVENȚA

-----•------

Un nou magazin universal 
în comuna Luncani_

Zilele acestea în comună’ Luncani. raionul 
Turda, s-a deschis un nou magazin universal.

La amenajarea clădirii noului magazin au 
participat numeroși țărani muncitori, precum 
și deputați ai sfatului popular al comunei.

•Magazinul, care cuprinde secții de textile, 
alimentație publică. încălțăminte, chimicale, 
articole de menaj și unelte agricole, este bo
gat aprovizionat cu mărfuri. încă din prima 
zi a deschiderii s-au vîndut mărfuri în valoare 
de 13.000. Iei. (Agerpres)

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru, lancu Trifin).

După ce au termina: însă- 
mlnțănle de p- .năvară. co- 

întovărășiți și cu gospodări 
individuale din regiunea Ga-
Jați au Iik»put lucrările de
întreținere a căiturilor. Pînă
acum s-a făcut mai imens
prășitul Borii-soarelui. La
gos^xiâria coieerivă _11 Iu-
n:e 1W din comuna Pe-
chea. raionul Gaia’,:, colec- 
tiviș.ii antrenați in între
cerea socialiști, au reușit să 
prășească chiar In primele 
zile 6 hectare cu fioarea-soa- 
reiui precum și o suprafață 
de 10 hectare cnreandru și

Cișmele l-’rmînd exemnlul 
coiect.viștilor. numeroși țărani 
muncitor; din întovărășiri 
agricole și cu gospodării in
dividuale an înceout munca 
de întreținere a culturilor.

Desigur că acum, reali
zările obținute de harnicii co
lectiviști în privința întreți
nerii culturilor — centru a 
lega și a da un rod bogat 
— sînt mult mai mari. Ș: 
colectiviștii muncesc pe mai 
departe cu aceeași rîvnă pen
tru a executa în condițiuni 
ootime și această importantă 
lucrare agrotehnică, menită 
să asigure sporuri însemna
te de recoltă

Plivesc și prășesc culturile
CONSTAXTA. — (de h co

respondentul nostru. loan 
Ghițuicăi.

Obținerea de recolte boga
te la hectar este determina
tă de felul cum sînt aplica
te regulile agrotehnice la 
întreținerea culturilor. Insu- 
șindu-și cele învățate la 
cursurile agrotehnice, la con
ferințele cu caracter agricol 
ținute la căminele culturale 
din comune si sate în timpul 
iernii, muncitorii gospodă
riilor agricole de stat, colec
tiviștii. întovărășiți! și țăra
ni; muncitori cu gospodări: 
individuale din regiunea 
Constanta ati pornit intens 
la plivitul păroaselor ș: pră- 
șitul culturilor prășitoare.

Astfel oină în ziua de 14 
mai în ln’reaga regiune s-au 
plivit 3329 hectare de grîu. 
secară și orz de toamnă și

s-eu prăsit de asemenea pes
te 2967 hectare de floarea 
soarelui. sfeclă, mazăre, nă-
nut etc

Printre primii din regiune 
care au început plivitul cuL 
tarilor sînt țăranii muncitori 
cin raionul Medgidia. care 
au plivit de buruieni supra
fața de 1544 hectare și cei 
din raionul Negru-Vodă. care 
au plivi: 1063 hectare. Co
lectiviștii din raxxiul Medgi
dia. de pildă, au plivi: 925 
hectare iar cei din raionul 
Negru-Vodă peste 735 ha. 
Plivitul culturilor a înceout 
de asemenea și în gospodă
riile colective din cartierele 
Viile noi și Pelazul Mare 
din rara orașului Con
stanta, unde s-au plivit pînă 
acum peste 346 hectare.

La gospodăria colectivă 
„Olga Bancic" din cartierul

Palazul Mare s-au plivit pî
nă acum 249 hectare cu grîu. 
In mod deosebit s-a eviden
țiat brigada a Il-a condusă 
de utemîstul Ținea Anton, 
secretarul organizației de ba
ză U.T.M.. care a plivit 99 hec
tare. realizlnd o depășire de 
normă de 20 la sută.

Fruntaș la prășitul florii- 
soarelui, sfeclei și a altor 
culturi pînă acum este tot 
raionul Medgidia, unde s-eu 
prășit 610 hectare în gospo
dăriile colective, 173 hectare 
în întovărășirile agricole, iar 
de către țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, 277 
hectare. Urmează apoi raioa
nele Fetești, unde s-au pră
șit 637 heclaje și Negru Vo
dă. unde pînă la data de 14 
mai, s-au prășit 360 hectare.

In duda timpului nefavo
rabil din ultima vreme, în 
Regiunea Autonomă Ma
ghiară lucrările agricole de 
primăvară se apropie de 
sfîrșit.

La efectuarea tuturor lu
crărilor agricole de primă
vară s-a dat o mape atenție 
aplicării pe scară largă a 
metodelor agrotehnice înain
tate. Pînă acum, în întrea
ga regiune au fost Însămîn
țate în cuiburi așezate în 
pătrat 6840,31 ha. cu diferite

In ciuda timpului
culturi prășitoare. din care 
o suprafață de 3827,10 ha. 
a fost însămînțată cu po
rumb.

In paionul Tg. Mureș s-au 
însămînțat în cuiburi așeza
te în pătrat 2203 ha. cu po
rumb, 173 ha. cu floarea 
soarelui și 646 ha. cu cartofi. 
In raionul Odorhei s-au în
sămînțat după această me
todă 783 ha. cu porumb, 52 
ha. cu floarea soarelui și 
846 ha. cu cartofi, iar în ra
ionul Sîngiorgiu de Pădure 
537,10 ha. cu porumb, 215,88

ha. cu floapea soarelui, 
456.27 ha. cu cartofi.

Totodată, pentru a se păs
tra umezeala solului și pen
tru distrugerea buruienilor, 
au fost efectuate pe suprafe
țe întinse lucrări de între
ținere a culturilor la semă
năturile de toamnă și de pri
măvară. Astfel, pînă la 17 
mai, în întreaga regiune, 
prășitul a fost executat pe 
o suprafață de 1273 ha., pli
vitul pe o suprafață de 6173 
ha., iar grăpatul culturilor 
pe o suprafață de 582.93 ha.

53.424 hectare plivite în regiunea Craiova
Continuînd munca pentru 

obținerea unei recolte boga
te în acest an, muncitorii a- 
gricoli, colectiviștii și după 
exemplul lor. țăranii munci
tori întovărășiți și cei cu 
gospodării individuale. din 
regiunea Craiova se stră
duiesc să asigure o bună 
îngrijire a culturilor de 
toamnă și primăvară. Pînă 
la 17 mai. în întreaga re
giune au fost plivite culturi
le pe o suprafață de 53.424 
ha. Odată cu plivitul Dăioo- 
selor. în regiune a început 
și prima prașilă. Pînă la a- 
ceeași dată au fost prășite

4.428 ha. cultivate cu porumb 
și floarea soarelui.

Membrii gospodăriei agri
cole colective din comuna 
Băbeni au executat numai 
într-o singură zi prășitul 
culturilor pe o suprafață de 
15 ha. iar țăranii muncitori 
cu gospodării individuale 
din comuna Cordești au pli
vit într-o singură zi peste 
4'9 ha. cu păioase. Țăranii 
muncitori Vasile Anghel și

Nicolaie Cruceru. • fruntași 
în campania de însămînțări. 
au plivit într-o singură zi 
cîle 0,50 ha cu grîu.

Ca și la celelalte lucrări gos

podăriile agricole colecti
ve sînt în fruntea muncilor 
de întreținere a culturilor. 
Pînă acum, colectiviștii au 
plivit 2.147 ha cu păioase și 
au prășit culturile pe o su
prafață de 208 ha.

Tehnicienii agricoli acor
dă un larg sprijin cultiva
torilor și în perioada între
ținerii culturilor. Acolo un
de s-au semnalat dăună
tori ai plantelor, tehnici
enii agricoli au îndrumat 
pe cultivatori să izoleze 1o. 
tupile și să combată dăună
torii.

Roadele hărniciei colectiviștilor
Pe ogoarele regiunii Arad 

au început lucrările de între
ținere a culturilor de toam- 
nă și primăvară. Pînă la 15 
mai a fost făcută prima pra
șilă pe 8.733 ha. însămînțate 
cu Boarea soarelui, sfeclă de 
zahăr și cartofi. De aseme
nea a început și prașila Il-a 
în special la culturile de sfe
clă de zahăr care sînt mai 
bine dezvoltate.

Cele mai mari suprafețe au 
fost prășite pînă acum de că
tre colectiviștii din satul Ti
sa Nouă, raionul Arad, care, 
lermintnd însămînțăriie la 10

aprilie, au început prășitul. 
Pînă acum, ei au prășit în
treaga suprafață însămînțată 
cu sfeclă de zahăr și sfe
clă furajeră, iar la floarea 
soarelui și la cartofi prașila 
este pe terminate. In afară 
de aceasta, ei au grăpat 
toate semănăturile de toamnă 
și au aplicat îngrășăminte 
chimice suplimentare la toate 
culturile care au ieșit slab 
dezvoltate din iarnă.

O atenție deosebită este a- 
cordată întreținerii culturilor 
de către colectiviștii din co
muna Zerind, raionul Criș.

Pînă la 15 mai, pe ogoarele 
gospodăriei colective din a- 
ceastă comună s-a făcut pra
șila I cu mijloace mecaniza
te pe 12 ha. însămînțate cu 
porumb în cuiburi așezate în 
pătrat. Fruntașe în muncile 
de întreținere a culturilor sînt 
și gospodăriile agricole colec
tive din comunele Sîntana și 
Pădureni din raionul Criș, 
care au prășit o mare parte 
din suprafața însămînțată cu 
cartofi și floarea soarelui și 
care fac acum prașila I la 
culturile de porumb.

(Agerpres).
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Exemplul celor din Peștișani
Țăranii muncitori din comuna Peștișorii, ra

ionul Tg. Jiu. știu că pentru a obține recolte cît 
mai bogate nu este deajuns numai să pui în 
pămînl sămînța de bună calitate și în timpul 
potrivit, ci imediat după ce semănăturile au ră
sărit, e:e trebu'e îngrîj't'e după sfatul tehni
cienilor. De aceea de îndată ce au terminat 
însămînțăriie au pornit primii pe raion la pră
șitul culturilor mai avansate. Astfel pe ogoa
rele însămînțate cu porumb și cartofi a înce
put încă de ia 10 mai, prima prașilă. In numai 
cîteva zile, țărani' muncitor' din Peștișani au 
prășit o Însemnată suprafață însămînțată cu 
porumb și cartofi.

In fruntea muncilor de întreținerea culturilor 
se aiiă țăranii muncitori Rădu’.esou Petre, 
Soare Gh., Coteț Aristică, Sipanu Gh. , Ico- 
naru Nicofae, Bojincă Dtru, Sprincenatu Si- 
mion și alții care au ieșit cei dintîi la prășitul 
culturilor servind de exemplu nu numai celor 
din satul lor ci și tuturor țăranilor muncitori 
din cuprinsul raionului.

Corespondent 
ION ȚEPELUȘ

Două comune fruntașe
NEGRU VODĂ (de la corespondentul nostru) 
in comunele Cumpăna și Topraisar din ra

ionul Negru Vodă însămînțăriie de primăvară 
s-au terminat în întregime încă cu cîteva zile 
tn urmă. De îndată ce au terminat însămînță- 
rlle țărâna muncitori au început executarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor.

Numai in cîteva zile în comuna Cumpăna; 
de pildă, s-au prășit 92 hectare floarea soare
lui. 32 hectare mazăre și 11 hectare ceapă. Frun^ 
tași >a prășitul florii soarelui și mazării s-au 
situat membrii gospodăriei colective „23 Au
gust" din comună, care. într-un timp scurt, au 
terminat pr:n>a prașilă pe o suprafață de 50 
hectare floarea soarelui și 30 hectare mazăre.

Primi: din comună care au ieșit fa prășitul 
florii soarelui skit' țăranii muncitori Lupoiu 
Iqn. Fiorea Teliu și alții care au terminat în 
întregime prășitul florii soarelui.

Lucrările de întreținere a culturilor sînt a. 
vansate și în comuna Topraisar. Tot pînă fa a- 
ceeași dată, în cele patru gospodării colective 
și patru întovărășiri agricole, s-au prășit peste 
155 hectare cu floarea-soarelui, 30 ha. de năhut 
și 30 ha. ceapă.

Printre fruntași se numără țăraii muncitori 
Ion Tănase din satul Biruința și Musa Ame- 
tidin d:n satul Topraisar oare au terminat pri
mii prășitul fiorii soarelui. In muncile de în
treținere a culturilor în mod deosebit s-a evi
dențiat brigada I-a de cîmp de la gospo
dăria colectivă „înfrățirea" din Topraisar, con
dusă de tovarășul Gheorghe Gheorghe, care 'a 
prășitul florii soarelui a depășit z'lnic norme
le cu 20 îa sută. De asemenea și echipele condu
se de utemistcle Rezmie Gani, Nusi.a Zeidu’a 
și Lenuța Petre, care au prășit cu 10-15 fa 
sută mai multă floarea soăre’u.1 în fiecare zi 
peste plan, sînt printre fruntașii în lucrările 
de întreținere a culturilor din gospodărie.

Cele dintîi succese
Pe ogoarele regiunii Cluj lucrările de între

ținere a culturilor sînt în plină desfășurare. 
Pînă în prezent, în regiune au fost prășite 
2.552 ha. însămînțate cu culturi prășitoare și 
s-a plivit o suprafață de 27.865 ha. Fruntașe 
pe regiune sînt raioanele Aiud, Sărmaș și Be- 
clean unde s.au plivit semănăturile de pe 9.940 
ha. In raionul Cluj prima prașilă s-a executat 
pe o suprafață de 1.087 ha.. în raionul Turda 
pe 1.081 ha., iar în raionul Luduș pe 830 ha.

Colectiviștii din comuna Ceanu Mare au 
prășit pînă acum 4 ha. din cele 6 ha. însă- 
mînțate cu lloarea-soarelui și alte 4 ha. cu 
sfeclă furajeră, iar cei din comuna Horoatu 
Crasnei, raionul Zalău, au prășit 3 ha. cu 
mazăre, 6 ha. cu sfec'.ă furajeră și 5 ha. cu 
chimion Și au început plivitul culturilor de 
cereale de toamnă. La gospodăria agricolă 
colectivă „Octombrie Roșu” din comuna Răz- 
boieni, raionul Aiud, cultura de floarea-soare- 
lui a fost prășită pe o suprafață de 6 ha. 
Pentru buna executare a prașilei, colectiviștii 
au făcut cuplaje cu prășitori.

Și numeroși țărani muncitori cu gospodării 
individuale desfășoară cu elan lucrările de în
treținere a culturilor. Țăranii muncitori din co
muna Chețani, raionul Luduș, execută în pre
zent prășitul sfeclei de zahăr, iar cei din co
muna Uriu, raionul Beclean, au plivit 100 ha. 
culturi de toamnă, au prășit 4 ha. cu cartofi și 
au început prășitul la floarea soarelui.

încordare a atenției. Tot de aici se 
supraveghează mersul instalațiilor 
auxiliare ce asigură buna funcționare

energie 
permite

electrică între- 
extinderea re-

termocentraiă 
operații se în-

această 
dificile

doar zumzetul ușor și 
egal trădează existen
ța unei forțe uriașe.

Dacă inima termocen
tralei se află în sec
ția turbogeneratoarelor 
creerul acestei uriașe 
uzine se află în sala 
de comandă (fotografia 
nr. 3) De aici din a- 
ceastă sală, izolată de 
zumzetul agregatelor, 
spațioasă și plină de 
lumină, ingineri și teh
nicieni supraveghează 
funcționarea întregii in
stalații și dirijează răs
pîndirea curentului e- 
lectric. Cu ajutorul su
telor de aparate, a ze
cilor de ochi electrici 
verzi și roșii, sînt diri
jate în diverse Jocuri 
cantități mai mari sau 
mai mici de energie 
electrică — după cum 
este nevoie. Aci este o 
muncă frumoasă, de 
mare răspundere — dar 
care cere o continuă

se 
fis 
șj 
se 

ridică spre bolta cerului nu scoate fum ci doar 
un abur abia vizibil. Pare fără viață termocentrala.

neratorilor. In fotografia nr. 1, mecanicii de înc
hină, Kagtar Gri gore și larca Marin, suprave
ghează printr-un njic tablou funcționarea turb:- 
nei cu aburi. Cea mai neînsemnată scădere sau 
creștere a presiunii este observată aici ți pe 
c^le automată totul se a duce la normal.

In complexul ei. termocentrala este mare ți 
întinde pe foarte mulți metri pătrați (fotogra 
nr. 2). Priviți cît de inaltă este. Are linii sobre 
totuși este elegantă Coșul de zeci de metri ce

■ 'j : . ■
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Pe harta electrificării țării strălucește de cîtva 
timp încă un punct luminos. Datorită muncii în
suflețite a muncitorilor de la întreprinderile: 
„Energoconstrucții" și „Electromontaj" a fost con
struită și pusă în funcțiune nu de mult Termo
centrala de la Sîngiorgiul de Pădure.

Fiind o unitate de mare capacitate, utilată cu 
echipament de înaltă tehnicitate sovietică, această 
termocentrală furnizează 
prinderilor industriale și 
țelei electrice la sate.

Munca de conducere la 
nu este grea — cele mai 
deplinesc în mod automat, la simpla apăsare a 
unor butoane.

Inima termocentralei se află în secția turboge-

a termocentralei. O ast
fel de instalație auxi
liară este stația de e- 
purare chimică a apei. 
Înainte de a intra în 
cazan pentru a se 
transforma într-o forță 
de o sută și ceva de 
atmosfere, apa este „e- 
purată" de impurități, 
printr-o instalație spe
cială. In fotografia nr

4, tînăra laborantă Vulea Anica supraveghează 
pompele stației.

Și în sfîrșit, un organ foarte prețios în com
plexul termocentralei, este secția cazanelor. 
De la cazane, aburii pornesc spre turbine pu- 
nîndu-le în mișcare. Dacă privești un timp 
mai îndelungat un cazan in toată înălțimea 
lui, poți foarte ușor căpăta amețeli. Este atîț 
de înalt îneît împrejurul lui sint mai multe 
platforme cărora muncitorii le spun etaje.

Cazanul ca de altfel toate instalațiile prin
cipale, este supraveghiat de It tabloul de co
mandă. In fața unor aparate (fotografia nr. 
5) se desfășoară conducerea uriașului meca
nism. Cu ajutorul manetelor și al aparatelor, 
șeful de tură Măndoiu Ion și tînărul maistru 
Bogdănescu Ion, dirijează funcționarea caza
nului nr. 1.

...Pe harta electrificării țarii încă un punct 
luminos strălucește de cîtva timp. Și strălu
cește viu, puternic, căci cei care i-au'dat viață 
și-i întrețin strălucirea, sînt oameni de nădejde.

(Foto : AGERPRES)



Despre ce trebuia să se mai vorbească 
într-o conferință raională

Nu de mult a avut loc conferința de alegeri 
e comitetului raional U.T.M. Moinești. Este 
cunoscut faptul că în raionul Moinești se află 
un centru petrolifer oare a luat o mare dez
voltare în anii regimului, nostru, precum și 
fin important bazin carbonifer.

Datorită acestui fapt, raionul Moinești 
.tare un specific industria,1 și este șl firesc ca 

. o mare parte a . atenției comitetului raional 
: U.T.M. să fie îndreptată în această direcție. 

Era și de așteptat ca darpa de seamă și dis
cuțiile purtate la conferința raională, să a- 

..corde o mare importanță activității dusă de 
‘comitetul raional -U.T.M. în rîndurile tineri- 
‘■for petroliști și mineri.

.Despre munca tinerilor din acest sector, 
dpspre realizările și lipsurile lor, s-a vorbit 

r însă foarte puțin în conferința de alegeri.
Darea de seamă, nu a scos în evidență fe-

■ Iul cum organizațiile de bază U.T.M. antre- 
. nează tineretul în lupta pentru îndeplinirea

și depășirea sarcinilor dp plan, nu a arătat 
.. contribuția .dată de către comitetul raional 

U.T.M. în această direcție și, din cauza spi- 
■’"ritului autocritic scăzut în oare a fost întoc

mită, nu a arătat nici cît de cit lipsurile în
grijorătoare manifestate de către comitetul

■ raional U.T.M. în munca cu tineretul în 
producție. Se poate spune că darea de sea-

■ mă nu a'răspuns nici pe departe rolului său, 
i'ravînd din acest punct de vedere caracterul

unei note informative.. Discuțiile purtate de 
delegații la conferința raională — din cauza 
felului cum a fost întocmită darea de sea
mă — au fost generale, fără a scoate cu tă
rie în evidență problemele legate de munca 
tineretului, de frămîntările . sale.

Datorită faptului că darea de seamă a fost 
-. întocmită superficial, iar discuțiile s-au pur- 
- tat într-un spirit critic și autocritic scăzut, 
f conferința raională n-a constituit un serios 
‘ prilej de adîncă analiză a lipsurilor organi

zației raionale U.T.AÎ. în ceea ce privește 
antrenarea tineretului în producție, mobili
zarea lui în lupta pentru a d,a patriei cît 

. 1 m.ai mult țiței și cărbune.
■ 'Conferința raională n-a putut dezbate pe 

larg munca comitetului raional U.T.M. în 
sectorul carbonifer și petrolifer' și datorită

■ faptului că printre delegații la conferință au 
fost puțini delegați sondori și mineri, puțini 
delegați care cunosc munca tinerilor petro
liști și mineri, care cunosc frămîntările lot 
și felul cum au fost sprijiniți.

' Faptul că darea de seamă a comitetului 
'"raional n-a arătat contribuția tineretului în 

lupta pentru îndeplinirea planului, felul cum 
' se răspîndcște experiența înaintată de mun

că, lupta tineretului pentru economii și fe
lul cum este înțeleasă și respectată de către 
tineri disciplina socialistă a muncii, nu este

' întîmplător.
Munca comitetului raional cu tinerii pe-

■ trolîști și mineri este cu totul nesatisfăcă- 
tc.are.

Darea de seamă a dat foarte puține exem
ple de tineri fruntași în muncă și chiar a- 
cesteia iau fost în mare parte de la atelierele 

. centrale, adică, din unitățile unde se poate 
. merge mai ușor, unde tinerii și datele de 

oare, are nevoie comitetul raional, se pot 
găsi mai repede. Despre fruntașii în muncă, 

. despre rezultatele frumoase în muncă ale ti- 
, nerilor, cei care aduc un aport. însemnat 

luptei pentru întărirea patriei noastre, cît și 
despre lipsurile și greutățile care mai dăi- 
riue în rîndurile tineretului din schele și 
mine, darea de seamă, n-a vorbit nimic. Nu 
pentru că acestea n-ar existia, ci pentru că 
comitetul raional nici nu ,le cunoaște și nici 
nu s-a ocupat'îndeaproape de ele. In sche
lele de pe Valea Tazlăului, în minele din ba
zinul carbonifer Comănești sînt tineri oare 
prin munca și rezultatele lor, constituie 
mîndria întregului tineret din raionul Moi
nești, sînt stimați și apreciați de către tova
rășii lor de muncă; De numele tînărului bri- 

. giadier Herțan Teodor și de tovarășii lui de 
muncă dintre care cei mai mulți nu-1 întrec 
în vîrstă, au auzit nu numai tinerii, ci în
tregul colectiv al oficiului de turbobur. 
Brigada lui este prima care a cucerit titlul 
de brigadă fruntașă în întrecerea socialistă. 
Nu mai puțin- cunoscuți sînt și tinerii briga
dieri Ilăș Petre, Anghel Constantin și ti- 

• nerii maiștri sondori China Constantin și 
Stanciu Nicolae, care obțin succese de seamă 
în bătălia pentru a da cît mai multe sonde 
producției. Și în alte sectoare de muncă sînt 

‘ numeroși tineri care se află în frun
tea bătăliei pentru a extrage cît mai mult 
•țiței. Tînărul șef .de sector' Badoa Constan
tin, brigadierul . utemist Zaharechescu Dumi
tru, sondorițele Drăgan Maria și Vrînceanu 
Profira, sînt numai cîteva exemple de- frun
tași în muncă din marele număr de tineri 
care zilnic contribuie la îndeplinirea planu
lui pe oficiu. Tinerii mineri Agafiței Nicolae, 
Mutu Gheorghe, Chiriluș Gheorghe, Ulber.t 
Alexandru, Bobeică Ion și alții, au devenit

față de tehnicieni, față de muncitorii vîrst- 
nici etc. Așa se petrec lucrurile și în sche
lele și minele din paionul Moinești. Existen
ța lipsurilor este determinată de inactivita
tea vechilor comitete ale organizațiilor de 
bază U.T.M. și, după alegeri, de amorțeala, 
de moleșea ța de care au fost cuprinse noile 
comitete -alese. Slăbiciunile din munca orga
nizațiilor de bază U.T.M. își au ca obîrșie, 
lipsa de îndrumare competență și de control 
din partea comitetului raional U.T.M. sau 
mai precis, nepreocuparea acestui organ față 
de activitatea în producție a tinerilor petro
liști și ‘mineri. Problemele sporirii produc
ției de petrol și cărbune, adică a acelei pro
ducții care asigură combustibilul necesar 
industriei noastre socialiste,. este . necesar să 
șe bucure de atenția cuvenii’ă. A extrage mai 
mult petrol și . cărbune, înseamnă că m.ai 
multe mașini vor merge și mai multe tre
nuri vor avea combustibil, că mai multe în
treprinderi vor avea posibilități să funcționeze 
din plin, deci să contribuie1 la ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc. Era de 
datoria comitetului raional U.T.M. să în
drume organizațiile de bază U.T.M. în ceaa 
ce privește educarea tineretului în spiritul 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan, al 
descoperirii și folosirii rezervelor interne, 
ol spoririț productivității muncii și realizării 
de cît mai multe economii.

Comitetul raional U.T.M. a uitat însă, că 
munca organizațiilor de bază U.T.M. și a 
comitetului raional va fi apreciată în primul 
rînd, după felul în oare a reușit să mobi
lizeze tineretul din mine și schele 1a îndepli
nirea sarcinilor de plan. .Membrii comite
tului raional U.T.M. și îndeosebi mem
brii biroului, au uitat de sarcinile ce au fost 
trasate organizațiilor U.T.M. de a se ocupa 
de antrenarea unui număr cît mai mare de 
tineri în întreceri, de organizarea tineretu
lui în formele specifice lui de muncă, în bri
găzi, schimburi și echipe de tineret, în pos
turi de control etc. Numai așa se poate ex
plica faptul că pe înireguț raion ■-.umărul ti
nerilor. antrenați în întreceri este mic față 
de posibilitățile existente. De vreme ce nu 
au fost îndrumați, controlați și trași ia răs
pundere,. secretarii comitetelor organizațiilor 
de biază U.T.M. și ai comitetelor locale, nu 
nu depus c muncă susținută pentru antrena
rea în întreceri a cit mo: mulți tineri, pen
tru mobilizarea lor în lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, pentru ridicarea 
calificării lor în producție. Membrii conrte- 
țelor organizațiilor de bază U.T.M. aveau 
datoria ca împreună cu comitetele de între
prindere să se ocupe de antrenarea tinere
tului în întrecere, să urmărească îndeaproape 
felul cum. ei muncesc, să cunoască realiză
rile mai de seamă, să popularizeze și să 
extindă experiența înaintată de muncă, în 
rîndurile tineretului. La oficiul de turbobur 
și la oficiul de foraj, de pildă; sînt numeroși 
tineri destoinici, capabili să conducă munca 
unor brigăzi de tineret. Dar, în niciunul din 
aceste oficii, nu există măcar o brigadă de 
tineret care să desfășoare o activitate rod
nică și să constituie un exemplu demn de 
urmat și pentru alți tineri, dornici să mun
cească și ei organizat. Fără îndoială, că 
aici rolul birourilor organizațiilor de secție 
U.T.M., este de mare importanță. Dorinței 
tinerilor de a se organiza în brigăzi, de a 
lupta organizat pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, de a aplica pe scară cît mai 
largă metodele sovietice, membri: birouri
lor U.T.M. au datoria să-: răspundă pritx- 
tr-un sprijin efectiv, prin ma: multă preocu
pare față de munoa lor. Nu numai organi
zația de secție U.T.M. din oficiul turbobur, 
dar și comitetul organizație: de bază și cel 
raional, s-ar bucura și s-ar mîndri dacă în 
schele ar exista zeci de tineri fruntaș: în
muncă, brigăzi de tineret, oare — îndrumate 
și sprijinite — ar obține succese zi de z; în 
muncă. Dar' tov. Nițulescu, secretarul birou
lui organizației de 
cest
Și
ocupă 
oadrul 
nerii
forarea sondelor.
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Multă vreme la oficiul de producție a exis
tat o rezervă față de aplicarea metode: '.te 
Dumitru Arjan. Una din brigăzile de inter
venție a încercat însă și încercarea aceasta 
a- reușit. Ga urmare a acestei fapt, majori
tatea brigăzilor de intervenție au trecut să 
aplice metoda lui Arjan. Oare organizația 
U.T.M. n-ar fi avut nimic de făcut în această

cunoscuți de către minerii din bazinul Co
mănești pentru meritele lor deosebite în 
munca de extragere a cărbunelui. Și numă
rul exemplelor b'uiie de tineri ar putea con-

direcție ? Metoda forajului rapid ia regimul de 
foraj cu turbină aduce rezultate peste orice 
așteptări. Biroul organizației de secție U.T-M. 
din cadrul oficiului, comitetul organizație: t:

tinua, faptul acesta dovedind cu prisosință 
avîntul lor în muncă, înțelegerea deplină a 
sarcinilor ce le stau în față de a spori pro
ducția de petrol și cărbune.

Succesele însă, sînt puține față de posibi
litățile ce există în schelele și minele raio
nului Moinești.

Dar, după cum se știe însă, succesele nu 
cad din senin — ci trebuiesc organizate, tre- 

..buie antrenat tineretul în lupta pentru plan. 
Fără o muncă politică ă organizațiilor U.T.M.

bază U.T.M și cel raional U.T.M. ar :: pc- 
tut populariza în rîndurile tinerilor această 
metodă pentru a fi cunoscută, pentru a fi 
extinsă. Ele însă n-au făcut nimic.

Comitetul raional U.T.M. a raporta- dese
ori comitetului regional U.T.M. Bacău, des
pre un mare număr de brigăzi existente ir. 
minele de. cărbuni. In realitate însă, cele 
două brigăzi de la mina Răriră și cele trc. 
de la mina Asău, n-au exista: deoarece 
acestea au fost constituite formal, fără spi-

aplioarea și extinderea metodelor noi de 
muncă în ridicarea productivității muncii și 
scăderea prețului de cost, care să permită 
creșterea continuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Deși în numeroase mine de cărbuni sînt 
posibilități, organizațiile de bază U.T.M. din 
aceste locuri și comitetul local nu iau dove
dit preocupare pentru popularizarea și apli
carea metodelor înaintate de muncă și 
îndeosebi a graficului ciclic, oare ar contri
bui într-o măsură importantă la ridicarea 
productivității muncii în bazinul carbonifer 
Comănești. Comitetul raional U.T.M. știe că 
brigada utemistului Agafiței Nicolae aplică 
metodia Lidiei Conabelnicovia. Aceștia este un 
fapt foarte important. Economiile de mate
rial lemnos și explozibil, mărunte în apa
rență, contribuie cu succes la reducerea pre
țului de cost al cărbunelui. Dar experiența 
acestei brigăzi, n-a fost extinsă, n-a fost a- 
dusă la cunoștință și altor brigăzi de ti
neret.

O slabă preocupare a avut comitetul ra
ional U.T.M. și față de disciplina tineretu
lui în producție. Sînt tineri care după ce iau 
salariul, lipsesc cite 2—3 zile, alții oare 
chiulesc, umblă de colo pînă colo părăsind 
instalațiile ce le sînt încredințate. Exemplul 
cel mai elocvent îl constituie 'cele, două ab
solvente ale unei școli medii tehnice de petrol, 
Dumitrescu Matilda și Georgescu Maria oare ■ 
chiulesc, pleacă de la instalațiile lor, se poar
tă necuviincios cu tovarășele lor de muncă 
etc. Tinerii Pavel Gheorghe și Bozdoagă 
Constantin din cadrul oficiului de producție, 
au o atitudine lipsită de respect față de to
varășii lor de muncă, față de maiștri, sînt 
în permanență gata de scandal și dovedesc 
unele apucături nedemne de un tînări înain
tat. Cu acești tineri nu a stat însă nimeni de 
vorbă în mod temeinic și tovărășește. Biroul 
organizației de secție U.T.M. nu s-a gindit 
să-i critice pe acești tineri cît și pe alții care 
au asemenea atitudini, să-i ajute să se în
drepte.

Comitetul raional U.T.M. Moinești a neso
cotit în mod condamnabil importanța muncii 
politice cu tinerii de la om la om, edu
carea tineretului prin muncă, factor de sea
mă în făurirea unui tineret disciplinat cu o' 
morală comunistă.

Lipsuri în activitatea tinerilor mai sînt 
încă numeroase. Ele arată că organizațiile 
de bază U.T.M. cu unele mici excepții, n-au 
muncit temeinic cu tinerii sau au muncit 
sporadic, în campanii. De inactivitatea . co
mitetelor organizațiilor de bază U.T.M. se 
face vinovat ’ comitetul raional U.T.M.

O dovadă că comitetul raional U.T.M. nu prea 
s-a ocupat de activitatea în producție a tine
rilor din sectorul de petrol și cărbune este 
și faptul că în nici o ședință de birou și în 
nici o plenară a comitetului raional nu s-a 
discutat temeinic vreuna din problemele ac
tivității tinerelului în producție. Fostul șei 
al secției organizațiilor utemiste Lovin 
Mircea și fostuj secretar II Dumhriu 
Stelian, au muncit fără spirit de răs
pundere în sectoarele de activitate ce le-au 
fost repartizate, n-au controlat munca organi
zațiilor de bază și au informat greșit birou', 
comitetului raional asupra muncii tineretului 
în schele și mine. Tovarășul Papară Constan
tin, secretar al comitetului raional, a dovedit 
o inadmisibilă comoditate și lipsă de răspun
dere in muncă. Acestor „calități* care nu iac 
cinste unor conducători, li se datoresc.situații- 
’e nefirești existente in munca tinerilor și In 
activitatea organizațiilor de bază L'.T-M. Jri
- '
Șcrarășai secretar n-a iotesa ajcaoecl Jrix t 
dm pz-tea coct.tecx.te raxnal parrid s I 
chiar din partea coarser:, te rej.-.-taî U-T-M. 
Ea rindjl său. cocsltet— re^xaul C-T-M. 
Bacău se tace vinovat și el de exzsaeața aces- 
tor grave lipsuri îa ac' . stea doar tetata ra
ional U.T.M MoineștL Toxarășsu secretar Albu 
Constantia care a răspuns de coaâerisța raio
nală. a avut pr.lejai să csnască foarte pațin 
munca tineretu ui dt-_ schele și mâne, să cu
noască puțin acLvicatea i iimTcIii i raxxtai 
U-T-M. .Aceasta se datocește și iaptakii că aici 
merg mai puțini acrivișt: a‘ coaniteiu te regio
nal U-T-ML dedt in celelalte raioane. Oare 
cxn poate să nesocotească birote comitetuiu: 
regie ia' U-T-M. Bacău importanța munci' In 
raional Mo« ■*■-'.? B--aa* regional a cunoscut 
in pane unele grave lipsuri ta cadrul comite- 
tuius raional. insă n-a luat măsuri energice 
de curmare a ior.

Noul comitet «afonei «ies are mit de mun
că. Lipsurile semnalate ki conferința raională, 
și mai ales cele neseomalate acolo, dar exis
tate in realitate. trebuiesc curmate din ră
dăcini.

Note cosnîtet tafonal U-T-M. cu sprijinul co- 
m-tatteu: regional U-T-M.. are datoria să lupte 
Împotriva lipsurilor maaSestate «le către ve- 
ddnl comttet raăxml. să lupte din toate pu
terile sale, să îndrume temeinic comitetele or
gan, zaț.: or de bază U.T.M. pentru antrenarea 
tineretului ta tapta pentru indeplinirea sarci
nilor «ie p«an.

El «ui trebuie să uite nici o clipă că organi
zația L’.T_M. este ajutor a) partidului in opera 
«ie construire a socialismului. Acest lucru se 
reauzează : teste z: prin antrenarea și ma‘ 

■ în producție a tineretului sub condu
cerea organizațiilor de partid, prin organ'< 
zarea tfmcinfcă a muncii sale, prin stimula-' 
rea inițiativelor sale creatoare.

Co— trite ra:c::a; U.T_M. Moinești. trebuie să 
țină seama in munca sa de faptul că numai 
în . u eșji munc concrete de construire a so-

Sarcini deosebit de însemnate pun partid ul și guvernul în fața crescătorilor de ani
male. Muncitorii de la secția zootehnica a gospodăriei agricole de stat din comuna Afu
mați, raionul Băilești, se străduiesc sa obțină realizări cit mai frumoase, îngrijind anima
lele după înaintatele metode sovietice și resp ectînd întocmai regulile zootehnice.

In fotografie un aspect din munca harnicilor crescători de animale: adăpatul vitelor.
---------------------------  * * ~ ' --------- -

Tinerii z o otehnicieni
Brigadierul zootehnic Todor Gheorghe de la 

gospodăria agricolă de stat Stupini, raionul 
Stalin mi-a vorbit într-o zi despre mai mulți 
tineri îngrijitori de vite din gospodărie.

Întotdeauna cînd îi cere cineva numele 
îngrijitorilor de vite fruntași Ghiuri-baci 
(așa ii spun tinerii brigadierului) nu uită să 
vorbească mai întfi despre tînăra Mardara 
Tudona. Ghiuri-baci mi-a vorbit cu multă 
căldură despre ea.

— Nu e prea vorbăreață din fire și cînd o 
vezi întîia oară nu-ți vine să crezi că e o 
ființă deosebită. Și lotuși Tudora prin teiul 
cum muncește, prin grija ei față de anima
lele pe care le îngrijește e o fată minunată. 
Dar cred că e mai bine s-o laud nu prin 
cuvinte ci prin cifre, deoarece e'e spun 
multe. Pe luna martie, de pildă, ea a obți
nut dela vacile pe oare le îngrijește 711 litri 
lapte peste plan. Lucrul acesta nu e în.im- 
plător. De cînd a venit în sectorul nostru 
(înainte lucra la grădină), Tudora șî-a dat 
tot interesu] pentru hrănirea și îngrijirea 
bună a animalelor ce i-au fost date in pri
mire. Sînt vaci de ia care obține pînă la 23 
litri de lapte zilnic, producție pe care alții 
înaintea ei n-au obținut-o de la aceste vaci. 
Din prima zi cînd a venit la noi, Tudona 
mă întreba cite ceva ori de cite ori mă in- 
tilnea : de unde să înceapă țesăietul vacilor, 
cum se cunoaște o vacă înainte de a :ă-a. 
de ce e mai bine să se hrănească vițeii din 
găleată, după metoda sovietică, ți alte lu
cruri. A cerut siaturi și îngrijitorilor mai 
vechi. A’roia să cunoască cum lucrează fie- 
03re. ce rezultate obțin cei care muncesc 
b:ne ți respectă programul indicat pentru 
hrăn rea și îngrijirea vacilor și ce rezuhaie 
obțin alții care nu fac întocmai acest lu-

Deci nu sînt o taină pentru nimeni suc
cesele Tudorei. Ea a știut să învețe tot ce « 
bun «ie la ceilalți muncitori și a lucrat cu 
tragoste.

Pm'rz rea uă-Je ei fr1 imoase in or—ud 
Tudcm • fost răsp_ă;ztâ ius fEs.

Ante -ecrr. dad -ar-, spns d a tast pro- 
?.-» -i piere ia cooced.u de odihnă fa. Si
naia. tn-i venea să creadă.

Plină de îngrijorare ea m-e întrebat cine va 
răspunde în acest timp de vacile pe care le 
aven In primtre. Aste s-a aranjat, i-am răs- 
pur- Să n-ai nicio grijă. înainte de a pie
re. Tudora a stat' mult de vorbă cu înlocui-

— Să ai grijă de ele, să nu scadă produc
ția de lapte cu nici un gram — i-a spus ea 
la plecare.

Cînd s-a reîntors ne-e povestit plină de 
însuflețire despre noii prieteni, cunoscuți le 
oi r :ă. cum aceștia au felicitat-o auzind că 
e îngrijitoare fruntașă.

Și Tudora a început să muncească cu mai 
muită dragoste.

O să-ți povestesc o întîmplare pentru ca 
să-ți dai și mai bine seama de grija ei pil
duitoare față de animale.

In această iarnă. ’într-una din nopți, visco
lise mult. Pe silozurile în care se găseau

sfecla și porumbul furajer se așezaseră tro
iene mar: de zăpadă. Stratul de pămînt cu 

erau acoperite silozurile era înghețat. 
Dimineața continua să viscolească. Rămăse-
sem fără nutreț murat pentru animale.

strîns pe toți îngrijitorii și le-am spus
ce trebuie iăcu : să scoată nutrețurile de
sub zăpadă. Treaha asta nu era de loc ușoa-
ră. Un timp au tăcut cu toții. Mardara Tu-
dora și-a prîv; animatele îngrijorată. S-e
întors apoi spre ceifalți îngrijitori și le-a
spus:

— Animalele nu pot sta nehrănite. Trebuie 
să mergem cu coșurile să cărăm nutreț. Eu 
n-am să las vacile de care răspund să su
fere de foame. Și cred că nici unul dmtre voi 
n-o să facă aceasta.

Cuvintele hotărîtoare ale Tudorei le-a dat 
curaj tuturor. Ea a fost prima care a în
ceput munca. Gerul era aspru. Viscolul le 
biciuia fața, dar nimeni nu a dat înapoi. 
Unul după altu| coșurile încărcate erau adu
se fa grajd.

Brigadierul s-a oprit o clipă din vorbă 
parcă să se odihnească. A continuat apoi 
mai însuflețit.

Cu asemenea îa.ă ne m'-.drim. Pentru gos
podărie e aur. Cînd e printre noi parcă ne 
umple sufletele cu soare.

Multe s-ar putea spune despre îngrijitoarea 
noastră fruntașă. Asemenea ei mai avem și 
eiți tineri. Gaspar Zojten de pildă s-a reîn
tors tot ia noi din armată. E un tinăr plin 
de inițiativă. Numai după citers zile de lu
cru a obținut de fa sările ce i-au fost date 
în primire mai mult lapte ca vechea mulgă
toare. Vaca cu nr. 196 și-a sporit producția 
de lapte in citeva zile cn aproape jumătate. 
Asemenea rezultate Gaspar Zoltan a obținut 
tn scurt timp ți de fa alte vaci.

Nu de mult timp am fost învoit acasă pen
tru 3 zile. Lara lăsat în locul meu pe tînă- 
rui Zoltan.

— Mergi fără grijă. Treaba va merge bine, 
Ghfeef-tec: dl a: să lîpsețtj — m-a asigurat 
el )a plecare. Șl într-adeTăr, în zilele cît 
am lipsit eu. producția de lapte de ia toate 
vacile a crescut In medie cu 40 litri zilnic. 
.Asta nu putea desigur decît să mă bucure. 
Gaspar Zoltan e un viitor brigadier zootehnic 
de nădejde.

Ce și el, și-a însușit multe cunoștințe 
practice la . noi și tînăru). Szasz Francisc 
care a absolvit școala profesională. De la 
una din vacile pe care el le-e îngrijit a ob
ținut 5.000 litri de lapte anual. Acum este 
brigadier la altă secție a gospodăriei.

Băieții mei mi-au arăl’at că sînt plini de 
tine'rețe la lucru. Cu ei mă mîndresc întot
deauna. Pe trimestrul I noi am depășit 
planul cu peste 7.250 litri de lapte. De ase
menea, pe luna aprilie am dat peste plan a- 
proape 5.000 litri lapte.

...Multe mi-a povestit Ghiuri-baci. Privirea 
lui strălucitoare era plină de o mîndrie în
dreptățită.

POPA GAVRIL 
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Stolin

O școală 
lăsată în paragină

Școala- elementară a satului Chița dia 
comuna? Gorneni, raionul Mihăilești este si
tuată chiar îm capătul satului. Este o clă
dire spațioasă și durabilă, în care învață 
carte copiii țăranilor muncitori din sat.

Păcat însă că școala a încăput pe ntîna 
directorului Traian Teodorescu care iu se 
îngrijește de loc de ea.

După aspectul să.u exterior școala ele
mentară din satul Chița dă impresia unei 
clădiri părăsite. Broaștele de . la uși sînt stri
cate și ușile încuiate cu lacăte, ferestrele nu 
sînt spălate poate de ani de zile iar din șo
sea. printre giurgiuvelele ferestrei unei săl:,,e 
din fața școlii se văd teancuri înghesuite de 
hîrtii de toate felurile

Școala nu este împrejmuită cu gard, iar. 
rondurile în fața școlii sînt neamenajate.

Toate acestea n-au frămîntat însă pe di
rectorul școlii. Probabil că tovarășul Teo- 
dorescu așteaptă pe altcineva să-i mobili
zeze elevii pentru a participa la amenaja
rea 'școlii. Dar pînă acum nimeni n-a fost 
în stare să ghicească tîlcul așteptării di
rectorului Teodorescu. Nici chiar secția de 
școli medii și pionieri a comitetului raional 
UTM. Mihăilești care nu s-a învrednicit 
pînă acum să creeze o unitate de pionieri 
în această școală. Poate că dacă această 
problemă ar fi fost rezolvată, școala nu se 
găsea în situația actuală, pionierii ar fi 
avut grijă să facă puțină ordine, să curețe 
curtea și să amenajeze rondurile cu flori și 
tot ar fi schimbat înfățișarea școlii.

Dacă toate aceste neajunsuri, — faptul 
că școala este lăsată în paragină, — au 
fost trecute cu vederea și nu s-a luat nici o 
măsură, este vinovat în mare parte și sfa
tul popular al coirțunei Gorneni. Tovarășa 
secretară a sfatului, Veron-loa Moise, se su
pără dacă-i vorbești despre starea în care 
se află școala în loc să ia măsuri. Dacă-i 
spui că școala nu e împrejmuită, ea îh- 
dată-ți răspunde că școala n-a avut gard 
de cînd există. Aceasta însă nu justifică de 
loc nepăsarea sfatului popular.

Dintre cele două săli de clasă num ii una 
este folosită de elevi, cealaltă nu e folosită 
pentru că „nu sînt atîția elevi" spune to
varășa Veronica Moise. Bine curățată și ame
najată însă, sala poate fi transformată într-un 
muzeu, într-o expoziție menită să întregească 
și mai mult cunoștințele elevilor. Pot fi a- 
menajate în această sală insectare, ierbare, 
colțuri vii și alte lucruri din care elevii poC 
învăța.

Actualmente această școală constituie o 
mare rușine nu numai pentru sfatul popu
lar al comunei Gorneni dar și pentru secția 
învățămînt a sfatului popular raiOn-al Mi-' 
hăilești, rușine care trebuie grabnic ștearsă.

ION BURCUȘ 
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea București

La „Mecano-preozie"

A luat denumirea de cooperativa meșteșu
gărească „Mecano-precizie". De fel nu-ți poți 
închipui ce obiecte de precizie se lucrează 
aici, pînă nu intri să vezi. Inăunt/Ugcjțjy-a, ti
neri bat la niște mașini de scris. încerci par
că o nedumerire. Dactiiografie să fie? Aceiași 
tineri demontează apoi aceleași mașini, de 
nu le mai cunoști

Multe mașini de sepis, de contabilitate, de 
calculat, manuale și electrice, gestedner de 
multiplicat au fost aduse pentru reparat la 
„Mecano-precizie". Multe dintre ele au fost 
de mult scoase din uz. Aici însă, după ce 
zeci de ani au stat aruncate în magazii, au 
început din nou să funcționeze.

Cu puțină vreme în urmă au sosit pentru 
reparat două mașini de scris și una de multi
plicat. Ele au fost încredințate tinerilor me
canici de precizie Macica Mihai și Truță Pe
tre. Clientul le-a spus povestea acestor ma
șini. Cum că au m.ai fost pe la citeva ateliere, 
dar că n-a fost cu putință să se repare. Aici 
însă povestea lor a fost încheiată.

N-a intrat pînă acum nici o mașină la Me
cano-precizie unitatea 6 care să nu fie înapo
iată clientului în stare de funcționare. La 
locul de muncă, muncitorii tineri și vîrstnici 
folosesc cu succes metoda sovietică Voroșin. 
E: au reușit numai pe luna aprilie să repare 
peste 100 de mașini de scris, de contabilitate, 
de calculat și de multiplicat, multe dintre 
ele fiind înainte scoase .din uz.

conduse de organizațiile de partid, își fac 
loc lipsurile printre tineri, indisciplina în 
muncă, lipsa de grijă față 'de utilaje, rămî- 
nerea în urmă față de plan, lipsă de respect

rit de răspundere și apoi au io-: i:ps e 
de îndrumare, de ajutor practic. Comiteite 
raional U.T.M. Moinești a nesocotit roite 
ce-1 are împărtășirea experiențe: inate.a'.e,

dailismutaii. organizația U.T.M. va putea să 
ii'deplinească principala sa sarcină, de a face 
educație comunistă tineretului.

ION ȘINCA

NOTE BIBLIOGRAFICE
Cititorii noștri pot; cunoaște cele mai. de 

seamă lucrări a|e lui Â. I. Cuprin în volumul 
opere alese apărut recent. în Editura 

„Cartea Rusă". In volum- sînt cuprinse un 
număr de douăsprezece nuvele, nuvela „Mo
loh" și cea mai bună scriere a lui Cuprin. 
„Duelul".

Cuprin oglindește cu fidelitatea proprie 
scriitorului realist moravurile și oamenii 
Rusiei țariste. Iată, tabloul ofițerimii ruse, în 
ajunul revoluției din 1905, reacționară, desfrî- 
niată, îndobitocită, de o brutalitate sîngeroasă 
față de soldați („Duelul").

In „Moloh" aflăm cura uzina capitalistă 
.macină la două zile odată viața unui munci
tor. Datorită sălbaticei exploatări a patroni-
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A. I. Cuprin —
lor, uzinele semănau cu înfricoșătorul zeu 
barbar Moloh, care cere jertfe omeneștL

Cuprin a fost scîrbit de ipocrizia și josni
cia mic-burgheză, despre care ne-a lăsat o 
imagine, puternică în nuvela „Viață pașnică". 
El a cunoscut viața nenorocită a micilor func
ționari aflați la discreția patronilor („Min
ciuna sfîntă") și de asemenea munca și fră
mîntările oamenilor alungați la marginea so
cietății („La circ", „Cum am ajuns actor").

Cuprin a înțeles că artistul e dator să con
semneze în opera sa adevărul vieții, că el 
nu are voie să sulemenească realitatea cu 
farduri, să o ascundă sub văluri trandafi
rii, ci e dator să o prezinte așa cum este. 
Disprețuind și urînd societatea burgheză, el 
a visat la vremile fericite cînd munoa va fi 
o bucurie, cînd geniul omenesc va triumfa. 
(„Toast").

Marele scriitor a fost însuflețit de o dra
goste fierbinte pentru om. El a avut încrede
re că oamenii vor distruge ticăloasa orîndu- 
ire burgheză. Cum însă, pe ce căi anume, 
Cuprin nu e înțeles. El nu ți-a dat seama de

„Opere aleseu
■ . . esențială a societății în care a 

trăit: contradicția dintre burghezie și pro
letariat și nici de menirea istorică a proleta
riate?.:: de a desființa pentru totdeauna ex
ploatarea omulu: de către om. De aceea Cu
prin scria la începutul secolului nostru că 
oameni: vor dobîndi libertatea de abia peste 
o m:e de ani, în timp ce muncitorii au cuce, 
rit-o peste numai cîțiva ani! Și de aceea, eroii 
săi pozitivi, oamenii curați. însuflețiți de sen'- 
timente nobile, ca tînărul ofițer Romașov din 
„Duelul", nu sînt figuri de luptători, ei mor 
înainte de a începe lupta cu „monstrul cel 
cu două capete" — țarismul.

Datorită poziției sale ideologice confuze, 
opera lui Cuprin nu a putut avea aceeași u- 
riașă și răscolitoare înrîurire în popor pe 
care a avut-o opera marelui său contempo
ran, Maxim Gorki, întemeietorul realismului 
socialist.

Cuprin rămîne un reprezentant de seamă 
al realismului critic rus, iar opera sa un va
loros document artistic asupra ultimelor de
cenii ale orînduirii burgheze în Rusia.

însemnări
Ga membru al lotului reprezentativ al 

R.P.R. am așteptat și eu cu multă nerăbdare 
campionatele mondiale de tenis de masă de 
la Londra. Pentru acest eveniment între
gul nostru lot s-a pregătit în mod temeinic.

La Londra am sosit seara. Panorama ora
șului văzută din avion este un spectacol deo
sebit. deoarece luminile orașului par de sus 
ca și milioa.no de stele, aprinse de o mină 
nevăzută. La aeroport am fost așteptați de 
președintele Federației Internaționale de te
nis de masă și de alți membri ai Federației. 
Acest fapt îl consider ca o mare cinste deoa
rece în țările occidentale așteptarea sporti
vilor nu constituie un obicei. Dacă totuși cu 
noi s-a făcut această excepție, ea se d-ato- 
rește bunului renume pe care-1 avem, felului 
în care au fost primiți, sportivii străini la noi 
îjn țară, anul trecut, cu ocazia campionate
lor mondiale de la București. >

A doua zi de la sosire ne-am plimbat prin 
oraș și am vizitat diferite clădiri renumite 
ca parlamentul, catedrala Westminster, și 
palatul Buckingham. Toate aceste edificii sini 
fdarte vechi ș: tocmai din această cauză in
teresante. Am intrat la colegiul Westminster 
despre care credeam că este o școală mare 
înzestrată cu tot confortul. Mare mi-a fost 
surpriza cînd am văzut niște încăperi îngus
te, întunecate, cu bănci, incomode în care lu
mina electrică nu fusese introdusă. Dealtfel 
același aspect m-a izbit mai tîrziu și 
la vizitarea faimosului colegiu Eton. De la 
colegiul Westminster am trecut să vizităm 
străzile principale ale Londrei, ca Trafalgar- 
Square, Piccadily, Regent-street străzi foar
te înguste și cu o circulație foarte animată. 
Fără discuție că această parte a Londrc: este 
frumoasă, cu magazine mari, hoteluri de lux, 
baruri etc. Doream însă să văd și cartierele pe
riferice, așa numitul East-end. Constrastul 
dintre East-end, cartierul săracilor și West
end, cartierul bogaților este pe de-a dreptul 
izbitor. După casele îngrijite și magazinele 
somptuoase din West mi-a fost dat să văd 
niște colibe compuse dintr-o singură ca
meră în care, în majoj-itatea lor, locuiesc cîte 
șase-șapte persoane, într-o mizerie de nedes- 
cris. Am văzut foarte mulți copii murdari, 
cu haine rupte jucîndu-se pe stradă. Am ră
mas foarte mirat de acest lucru, căci am vă
zut o mulțime de parcuri goale cu cel mult 
una, două persoane în ele. Mi s-a explicat 
că majoritatea parcurilor Londrei sînt închi
se cu lacăt, și numai cei ce plătesc o chi 
rie, oare dealtfel este prea ridicată, primesc 
cheia cu oare se poate intra în parc. Aceas
ta este explicația faptului pentru care copiii 
se joacă pe stradă în murdărie și praf. Adesea,

de la campionatele de tenis de masă
în aceste parcuri, se poate vedea cîte o cu
coană singură plimbîndu-și cățelușul favorit.

Din păcate n-am putut continua un tirhp 
mai îndelungat vizitarea orașului căci a doua 
zi urmau să înceapă campionatele pe care le 
consider că au fost cele mai grele care au 
existat vreodată în istoria tenisului de masă. 
Intr-adevăr dacă pînă în acest an, numărul 
țăpilor participante la campionatele moridia- 
le a oscilat între 15—20, de data aceasta au 
participat 38 de țări. Pe lingă aceasta, pre
zența jucătorilor japonezi puțin cunoscuți 
a dat acestor campionate o amploare și mai 
deosebită.

In vederea acestor întîlniri noi ne-am pla
nificat antrenamentele în așa fel ca forma 
noastră sportivă să atingă punctul maxim 
tocmai în perioada în care se desfășurau 
rampionatele. Munca noastră de luni de zile 
a fost încununată de succes, Consider că nu 
este pentru nimeni necunoscut faptul că ma
estre emerită a sportului Angelica Rozeanu 
a cîștigat pentru a cincea oară consecutiv 
eampionatul mondial la simplu femei la te
nis de masă.

In general toți jucătorii romîni s-au com
portat la un nivel tehnic ridicat și au reușit 
să obțină performanțe însemnate. Analizînd 
însă felul în oare au decurs campionatele 
ne putem da seama că rezultatele noastre 
puteau fi și mai valoroase dacă nu aveam de 
înfruntat o serie de greutăți provenite chiar 
din partea organizatorilor acestei întîlniri. 
In primul rînd temperatura sălii a fost de 
6«C, deoarece sub podea era ghîață arti
ficială pe care în fiecare joi și sîmbătă sea
ra erau organizate întîlniri de hochei iar 
sala era complet Reîncălzită. Pentru a putea 
termina la timp întîlnirile de tenis de masă 
programate, joia și1 sîmbăta, pentru a face 
pregătirile pentru întîlnirile de hochei, orga
nizatorii au aglomerat foarte mult ’ progra
mul pe celelalte zile. Numai așa se explică, 
de ce în cadrul probei pe echipe oare a du
rat 4 zile și în care am avut de jucat împo
triva participanților din 8 țăr.i, am jucat pri
mele două zile cîte 3 meciuri, iar în urmă
toarele 2 zile cîte un meci pe zi.

Un alt inconvenient prezenta și faptul că 
sala era foarte departe de locul unde am fost 
cazați, astfel făceam cîte o jumătate de oră 
cu mașina pînă acolo. Făcînd de patru ori 
zilnic acest drum este și normal că acest lu
cru a fost foarte obositor și deci consider că 
a avut o influență negativă asupra perfor
manței noastre.

Așa se explică faptul de ce Ângelioa Ro
zeanu pînă în finalele campionatului, a ju

cat sub valoarea ei obișnuită, iar la finală 
cînd a avut un singur meci de jucat, a putut 
demonstra un joc de mare clasă, demn de o 
mare campioană. Meciul ei cu japoneza Ta
naka a fost cel mai spectaculos joc al întregu
lui campionat mondial.

A doua noastră jucătoare Ella Zeller a ju
cat destul de bine din punct de vedere tehnic. 
Insă, din cauza totalei inconsecvențe în tac
tică și din cauza emotivității ei exagerate 
pierde multe meciuri, pe care normal ar tr&- 
bui să le cîștige.

A treia noastră jucătoare maestre sportu
lui Sari Szas a întrerupt mult timp antrena
mentele și nu a fost suficient de pregătită. 
Totuși victoria ei asupra talentatei jucătoare 
egiptene Abu Heif arată că dacă se va antre
na și mai serios va putea obține în viitorul 
apropiat din nou rezultate valoroase.

Dintre băieți, de data aceasta eu am fost 
în cea mai bună formă și am reușit să mă 
clasez printre primii 8 jucători din lume. Și 
colegii mei de echipă au jucat bine, în spe
cial Harastaszi, care deși ia. un moment dat 
a întrerupt antrenamentul din cauza unei 
fracturi, a reușit să obțină unele victorii re
marcabile. Victoria sa asupra celui de-al doi
lea jucător maghiar Gyetosy este deosebit de 
valoroasă. Al treilea jucător, maestrul Matei 
Gantner a jucat bine dar inconstant. Cred că 
dacă ar juca mai curajos, ar putea obține re
zultate cu mult mai bune.

Dintre ceilalți participant prezenți la acest 
campionat cel mai bine s-au prezentat jucă
torii japonezi. Datorită atacului permanent, 
jucătorii japonezi au reușit' în mare măsură 
să-și impună stilul de joc.

Foști mari campioni ca Sido, Andreadis, 
sau Tereba n-au putut face față japonezilor 
tocmai pentru că au fost depășiți prin viteză 
și vigoare Se poate spune că echipa noastră 
a fost pe lingă echipa japonezilor cea mai 
tînără din acest campionat. Consider că nu 
greșesc ’cu nimic dacă afirm că la cea de 
« 21 ediție a campionatelor mondiale de te
nis de masă au învins acei care au prestat 
un joc variat și posesorii unui excelent Joc de 
picioare.

Din recentele campionate mondiale de te
nis de masă ce au avut loc anul acesta la 
Londra noi am tras învățăminte prețioase, în
vățăminte pe care le vom folosi în viitoarele 
noastre antrenamente, pentru ridicarea și mai 
departe a nivelului nostru tehnic, pentru glo
ria sportivă a patriei noastre.

TOMA REITER
maestru ei sportului

milioa.no


Cititorii răspund utemiștilor din comuna Peret

„Cum să facem viata de U. T. M.
mai interesantă, mai plină de conținut

Să cunoaștem bine oamenii cu care muncim
Utemiștii din comuna Peret au ridicat o 

problemă interesantă : cum să facem mai a- 
tractivă, mai plină de conținut viața organi
zațiilor U.T.M.?

In această privință s-ar putea spune multe 
lucruri. Eu cred — și despre asia vreau să 
vorbesc — că viața de U.T.M. poate fi inte
resantă și bogată in conținut numai dacă 
fiecare utemist pune umărul și împinge îna
inte munca organizației. Deci, să nu domneas
că plictiseala, ci o activitate clocotitoare in 
organizație. Se pune însă întrebarea: cum să 
facem aceasta?

A fost o vreme cînd comitetul organizației 
noastre U.T.M. repartiza sarcinile la întimpla- 
re. Treaba se făcea în felul următor: se în
tocmea o listă a tuturor sarcinilor, se lua ta
belul utemiștilor și se spunea: „Ionescu va 
fi agitator", ,,Popescu va face gazeta de 
perete", „Georgescu va activa în echipa de 
dansuri naționale", ș.a.m.d. fără ca să-și pu
nă cineva întrebarea dacă Ionescu are pre

gătirea necesară pentru a fi agitator, dacă 
Popescu știe să scrie și are gust decorativ 
sau dacă lui Georgescu îi place să danseze. 
Singura grijă a comitetului organizației noas
tre era să nu împovăreze vreun utemist cu 
prea multe sarcini, ceea ce la drept vorbind 
nu era un lucru prea greu, tinînd seama de 
numărul mare de uiemiști din întreprinderea 
noastră. După această împărțire mecanică a 
sarcinilor, țineam o ședință cu utemiștii, le 
spuneam ce au de făcut, cum, și in cit timp... 
Și cu asta socoteam că ne-am făcut datoria 
și am creat toate condițiile pentru ca sarci
nile să fie îndeplinite.

Dar ele nu se 'îndeplineau întotdeauna. 
Niciodată nu s-a întimplat ca vreun utemist 

’să spună categoric că. nu vrea să facă ceea 
ce i se cerea. Dar unii, pur și simplu nu fă
ceau nimic. De ce? — ne inirebam noi. Doar 
le-am arătat ce au de făcut!

Gu timpul ne-am dat seama că vina e a 
țțoastră, a comitetului. Noi lucram mai mult 
tu hîrtiile, nu cu oamenii I

Am început să ne interesăm mai îndeaproa
pe Se preferințele fiecărui utemist. de talen
tele sale, să vedem la ce se pricepe mai bi
ne și — înainte de a împărți sarcini — am 
început să cintărim care utemist ar fi cel mai 

^nimerit să îndeplinească o sarcină sau alta.
In colectivul gazetei de perete, de pildă, am 
numit tovarăși care scriu bine, care dese
nează frumos, care pot să înfățișeze în chip 
viu și interesant cele ce se petrec în organi
zație.

Firește, nu totdeauna găsești tineri potri
viți pentru absolut toate sarcinile. Mai ră- 
tnin unele lucruri pe care comitetul organiza
ției e nevoit să le încredințeze unor tineri 
care nu sini suficient pregătiți pentru această 
sarcină sau cărora nu le place mur.ra încre
dințată. In cazul acesta insă, vorbim mai 
înainte cu tinerii respectivi, le arătăm cil de 
important este peniru noi toți, pentru colectiv, 
pentru organizație ca sarcina să f.e '.ndepl.- 
flită. Discutăm cu dinșii ce se poate in: mpla 
Clacă o vom lăsa în părăsire, le arătăm ,-j

cunoaștem greutățile ce le vor întimpina și că 
i-arn ales pe dinșii tocmai ca o dovadă de 
prețuire, de încredere.

Reușita muncii noastre, a comitetului de
pinde de felul cum știm să ne apropiem de 
tineri, să-i cunoaștem bine, să vedem ce poate 
fiecare, ce nevoie are fiecare. La noi în fabri
că, ne-a dat mult de furcă — într-o vreme — 
colectivul de țesătoare de la secția a V-a B. 
Unele fete, ca de pildă Ana Isarie, își 'înde
plineau planul de producție, dar altele, ca Ma
ria Paznicu, Maria Boldea, Ana Todireanu, 
rămîneau in urmă. Luate fiecare in parte, a- 
ceste tinere nu lipseau nemotivat, nu erau 
certărețe și erau considerate fete bune. Ba, 
la adunarea de alegeri a biroului U.T.M. pe 
tură, Maria Paznicu a fost propusă candidată, 
dar unii tineri din secție s-au opus.

— Nu am de spus decit un singur lucru — 
a zis maistrul Avintei. Ca să fii membru în 
biroul U.T.M. trebuie să fii un bun exemnlu 
pentru ceilalți tineri și Maria Paznicu nu e. 
Singurul motiv pentru care mă opun alegerii 
ei în birou, este că nu-și îndeplinește planul 
de producție.

Maria n-a fost aleasă, dar întimplarea a 
zguduit-o profund. Faptul că a fost propusă 
in birou, a emoționat-o, dar lipsa de încredere 
a tovarășilor — de care ea singură era vi
novată — a pus-o serios pe gînduri.

Comitetul U.T.M. a socotit atunci că are 
cel mai bun prilej să lichideze cu lipsurile 
secției a V-a. Maria Paznicu, Maria Boldea, 
Ana Todireanu și alte fete care dovedeau lip
suri asemănătoare în producție au fost che
mate la comitetul U.T.M. Am evitat să le cri
ticăm și de data aceasta, mai ales că încer
cările dinainte nu dăduseră roade și am ales 
metoda discuției prietenești, de la om la om. 
Au fost întrebate ce greutăți au și de ce nu 
reușesc să-și îndeplinească planul de produc
ție.

Fetele erau descurajate din cauza pregă
tirii profesionale insuficiente. Le-am insuflat 
mai multă încredere in forțele lor și am in
sistat să fie primite la cursul de minim teh
nic. După aceasta s-a observat un oarecare 
progres, neîndestulător, insă. Nu ne puteam 
explica de ce eforturile noastre dădeau greș. 
Am luat-o pe altă cale. Am hotărît să cerce
tăm mai amănunțit viața utemiștilor din sec
ția a V-a. După puțină vreme am văzut că acolo 
nu există un spirit colectiv ca în alte secții. 
E drept Boldea și Paznicu erau prietene ne
despărțite : la masă împreună, la ședințe îm
preună, la plimbare împreună. Dar între ele 
și restul colectivului, între celelalte fete din 
secție, nu exista nici o legătură, nu o inte
resa pe una ce face cealaltă, nu socoteau re- 
numele secției, cauza secției, drept cauza lor 
personală. Nu se sfătuiau, nu se ajutau reci
proc in muncă. Ne-am gîndit in fel ți chip 
cum să combatem acest fenomen. Ne-a zenit 
în ajutor faptul că In perioada aceea ruta pe 
ecranul unui cinematograf din Iași filmul 
^Furtuna". Noi am socotit cc un episod <01 
crest film, o tmimpicre in care spi
ritul colectiv — ajutorul reciproc — toacă

un rol lioiărltor în muncă și în viață, va fi 
mult mai convingător decit orice am putea să 
le spunem noi. In același timp, ne-am propus 
să închegăm legăturile dintre membrii secției 
cu ajutorul muncii culturale.

Am organizat o vizionare colectivă a filmu
lui și le-am invitat insistent pe fetele din sec
ția a V-a. Au venit mai toate. A doua zi după 
spectacol, am discutat cu ele mult despre film 
și am pus accentul tocmai pe ajutorul colectiv. 
M-am putut convinge că filmul le-a impresio
nat foarte mult.

După citeva zile. în timpul lucrului, la ma
șinile Aspasiei Jugănaru se rupe o suveică de 
fire. E un lucru obișnuit în munca țesătoa
relor. Obișnuit, dar neplăcut. Ca să lege îna
poi jirele. țesătoarea oierde uneori mult 
timp in care mașina stă. Filmul ..Furtuna" a 
fost insă, o bună lecție pentru Maria Boldea 
și Maria Paznicu. Fără să stea pe gînduri, țâ
ră să-și oprească mașinile lor, ele au venit să 
dea ajutor tovarășei lor de muncă. In timp 
ce două fete legau firele în partea dinapoi 
a mașinii, cea de a treia trăgea firele prin 
spală și astfel, după 20 de minute, mașina 
tovarășei jugănaru a pornit din nou. Pot să 
spun că din acei moment lucrurile au inc'eput 
să meargă mai bine in secția a V-a. Fetele 
au început să se intereseze una de alta, să 
facă schimb de experiență, să fie împreună in 
timpul liber. Spre bucuria tuturor, pe luna 
ianuarie planul secției a V-a a fost îndepli
nit cu 70/%, iar acum secția realizează In 
medie 10—20% peste plan.

Comitetul U.T.M. a căutat să stimuleze și 
să întărească spiritul colectiv in viața secției 
a V-a. Ideea de a se constitui o brigadă ute- 
mistă de producție în secție a fost primită cu 
mult entuziasm de către toți tinerii. La 12 fe
bruarie, această secție a fost confirmată in a- 
dunarea generală a organizației de tură „B" 
ca brigadă utemistă de producție și responsa
bilă a fost aleasă tocmai Maria Paznicu. Noi 
i-am arătat Măriei că munca ei nu ca fi ușoa
ră dar că avem încrederea că na găsi in sine 
și in ajutorul colectivului suficientă jorță pen
tru a 'îndeplini cum se cuvine această sarci
nă. Și intr-adevăr nu ne-am inșelaL

Desigur, cele ce am povestit eu aitî nu pot 
fi urmate întocmai. Felul in care trebuie să 
acționeze comitetul U.T.M. diferă, de la caz 
la caz, de ia om la om. Principalul, este insă 
să-i faci pe tineri să simtă că organizația e 
a lor. înainte. tinerii nici nu prea îndrăzneau 
să vină la sediul organizației și cînd veneau 
cu o treabă anumită, bateau sfioși ia ușă și 
călcau in virful picioarelor. Acum, in perma
nență sini tineri la sediul organizației noas
tre. Vin aici și își fac planuri, citesc. dis
cută, ascultă radio. Pentru ei. sediul organi
zației U.TM. a devenit o a doaa casă.

Să fad ca organizația să fie o a dcxza casă 
pentru tineri și atunci viața de U.TJt. va fi 
mai interesantă. mai plăcută, mai pUni de 
eonpnxt.

SILVIA BOCHIȚOIV
acabri ic ccarireru’ ccgi-uriei <fe bazâ

V.T-M- de Ia :»“xa -.Țesitera- Ia>

Multi dintre elevii care termină anul acesta școala 
Altaiscoe au hotărît să lucreze la stațiunile de mașini 
lecției, ascultind cuvintele profesorului care le explică

de 10 am din satul siberian 
și tractoare. lată-i în timpul 
construcția tractorului.

viata unei unităti* de pionieri

• Biblioteca centrală regională Iași are 
două secții. Una pentru copii iar alta pentru 
tadulți. Ea numără 6000 de cititori. Printre 
eititorii fruntași sînt tovarășii Sria Cir:".ar.: 
S. Zilberman, Constantin Colăcel. Fiecare 
dintre aceștia citesc lunar cite 8—10 carii. Ei 
Je păstrează cu multă grijă și le înapoiază la 
timp bibliotecii.

De la începutul acestui an și pînă acrim 
fc-au înscris 2500 de noi cititori.

Aceste fapte dovedesc străduința colectivu
lui de conducere al bibliotecii pentru satisfa
cerea cerințelor cititorilor. In dorința de a 
populariza cărțile literare și tehnice, colecti- 
tivul de conducere în frunte cu tovarășa di
rectoare Langvantei Reveoa, a organizat re
cenziile a 12 cărți dintre care „Un om între 
£>ameni“, „Donbas" etc.

Corespondent 
DAN ELIȘCA

• Organele silvice din comuna Săcelu, de 
comun acord cu sfatul popular al raionului 
•Novaci, au hotărît să planteze pe coastele 
dealurilor ce împrejmuiesc comuna, tei și cas
tani comestibili.

La această acțiune a participat și tineretul 
Școlar din comună. Fruntași au fost elevii 
fie la școala elementară ciclul II oare au 
plantat pînă acum peste 7000 de puieți.

In mod deosebit s-a evidențiat colectivul 
plasei a Vil-a care a plantat peste 3.800 de 
puieți și al clasei a V-a care la rîndu-i a plan- 
fet 2.100 puieți.

Corespondent 
NICOLAE DĂNESCU

• Țăranii muncitori din comuna Pielești, ra
ionul Craiova au sărbătorit Inaugurarea că
minului cultural nou construit, căruia i s-a 
dat numele marelui nostru poet Mihail Emi- 
nescu.

Pe scena lui au răsunat pentru prima oară 
tîntecele populare „Hațegana", „De-aș mUri 
kfle dor, de dor" și „In poeniță" executate de 
torul tinerilor săteni din Pielești.

Căminul cultural „Mihail Eminescu" a fost 
Zidicat din fondurile provenite prin autoim- 
punere. La rîndul lor, tinerii din sat au dat 
un sprijin neprecupețit la construirea lui. Ei 
âu prestat în total 3.000 ore muncă volun
tară. Căminul a fost dotat cu o bibliotecă ce 
numără 1553 volume, cu un aparat de radio, 
tnai multe jocuri de șah, ziare, reviste. Sala 
de spectacol a căminului cultural a fost ame
najată și pentru filmat. Țăranii muncitori din 
Pielești vor neapărat să aibă și cinematograf 
în comuna lor și-1 vor avea.

Corespondent 
AUREL MITUȚO1U

• In împrejurimile liceului „Ion Slavici" 
din Pănciu se afla un lot de pămînt care nu 
mai fusese îngrijit — de ani de zile.

Anul acesta organizația de bază U.T.M. din 
liceul nostru a luat sub patronajul său a- 
cest teren.

Am împrejmuit lotul cu un gard cam de 
vreo 150 metri lungime. Materialul lemnos 
l-a procurat liceul iar uneltele ne-au fost 
puse la dispoziție de către sfatul popular 
pi orașului. Profesorii noștri ne-au fost exem
plu în muncă. Am terminat gardul cu o săp- 
tămînă înainte de termenul stabilit.

Pe acest lot am sădit pomi fructtiferi, tei, 
salcîmi și alți pomi. Tot aici vom amenaja 
o grădină de zarzavat.

Utemiști care au dat dovadă de dragoste și 
Interes pentru această acțiune sînt mulți. Ți-e 
greu să spui care dintre ei a muncit cel mai 
faine...

Corespondent
OVIDIU NĂSTASE

Cercul nostru literar
1

Elevii școlii noastre sînt pasionați de p: 
fesiunea pe care și-au a Ies-o. de mate* 3e 
de specialitate- Totuși, pe noi ne frim’-â 
în aceiași măsură și cunoașterea noctăț-jrr 
literare, istoria literaturii și a limbă roastne. 
Știm. că literatura sovietică, sau noua noastră 
literatură, ajută la formarea caracterului 
lui nou, cu înalte calități.

Sub îndrumarea tovarășei profesoare de 
limba romînă, Eugenia Mănescu. în clasa 
noastră își desfășoară rodnic activitatea rm 
cerc literar. Cercul are în frunte un coatztet 
format din 3 elevi.

In ședințele cercului care se țin odată pe 
lună, se expun referate asupra cărților ro- 
mînești și sovietice. Astfel nu de mult eleva 
Caraman Maria din anul II A. a susținut un 
referat interesant asupra cărții: „Oțel și zgu

ră" de A. Popov. Am urmărit cu această oca
zie plini de admirație lupta pentru zdrobirea 
dușman-ciai de clasă, căi.rea oazuim soriaric.

In Ista aprilie as sus'rxrt referatul asu
pra cărții „întunecare- de Cezar Petrescu. 
Exp-unecea a fost atlt de interesantă Incit 
n-a existat nici «n membru al crrctrltn care 
să nu ti cerut cuvintuL

Expunerile vii. interesante de la cercul li
terar trezesc și mai mult dragostea și inte
resul elevilor clasei noastre pentru cunoaș
terea comorilor limbii și literaturii romîne.

BALTARU MIHAI
elev în anul II,

la Școala medie tehnică de energie 
electrică din Iași

Ne apropiem de a 
etapă importantă în 
viața școlii — perioada 
pregătirii și desfășu
rării examenelor de pro
movare și absolvire.

Pentru școlile profesionale ale Rezon’e'.or 
de Muncă, pentru elevii și lucrăiori: în do
meniul învățământului profesional începe o 
perioadă de mare răspundere.

In curînd în toate sectoarele producției vor 
intra absolvenții, noii muncitori calificat*', 
care au datoria de a contribui prin rr.::::?a 
lor, l,a traducerea în viață a sarcinilor Ple. 
narei din 19—20 august 1953 cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale și ridicarea 
neîncetată a nivelului de trai materia! și cul
tural al oamenilor muncii.

Examenele de sfîrșit de an vor arăta gradul 
de pregătire al elevilor și absolvenților, r=- 
pacitiatea lor de a iega teoria de practică, vor 
verifica temeinicia cunoștințelor și a deprin
derilor lor profesionale, necesare obțineri! 
succesului în anul școlar următor sau în 
activitatea de producție

De aceea pregătirea pentru încheierea cu 
succes a anului școlar are o deosebită >n‘ 
semnătate, iar valorificarea din plin a 
timpului rămas pînă ta examene este deopo
trivă sarcina elevilor cît și a tuturor cadrelor 
din învățămîntul profesional.

Procesul de învățămînt desfășurat în acest 
an școlar în școlile profesionale, asigură in
trarea în examene în mai bune condiții decît 
în anii trecuți.

In acest an școlar a crescut în mod simți
tor nnmărul cabinetelor școlare, mijloace im
portante ale unei bune desfășurări a învăță
mîntului teoretic și practic Ele au fost în
zestrate cu variat material didactic, planșe, 
unelte, mașini etc. Atelierele destinate ins
tructajului practic au fost mai bine organi
zate respectîndu-se în mai mare măsură prin
cipiile didactice ale predării, potrivit experien
ței școlilor Rezervelor de Muncă din Uniunea 
Sovietică și ale școlilor fruntașe din pat-ria 
noastră. Pe baza unei juste planificări a ma
teriei și a întocmirii planurilor de lecții po
trivit cerințelor metodice, în cursul anului 
școlar 1953—1954 a crescut calitatea lecțiilor 
predate de profesori și maiștri-instructori. 
Cele două cabinete metodice din București 
și Cluj, colectivele de metodiști din cadrul 
direcțiilor regionale, au inclus în planul lor 
de muncă și au rezolvat mai bine ca în tre
cut problemele dificile ale desfășurării muncii 
în școlile profesionale, contribuind în mod 
concret ta îmbunătățirea desfășurării procesu. 
lui de instruire și educație.

Un rol deosebit în ridicarea calității învă- 
ițămîntuluf în școlile profesionale l-au avut 
Consfătuirile regionale ale cadrelor didactice

Semnarea unei Acord comercial și de plăți 
intre Heptibiica Populară Romă 

și Grecia
In urma tratativelor duse cu delegația eca» 

nomică guvernamentală greacă ta București, 
s-a semnat la daba de 19 mai a.c. un Acord 
comercial și de plă^i între Republica Populară 
Romînă și Grecia.

Pe baza acestui Acord Grecia va livra : firă 
de bumbac, sfoară de sizal, măsline, ulei de 
măsline, fructe citrice, coloniale, bananți, în
grășăminte chimice etc.

Republica Populară Romînă va livra : trac
toare, utilaj industrial, produse chimice Și 
farmaceutice, cherestea și produse de lemn, 
produse petrolifere etc.

Din partea romînă Acordul a fost semnat 
de M. Novac, locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior, iar din partea greacă de Niko
las Anissas, ministru plenipotențiar și preșe
dintele delegației economice guvernamentale. 

(Agerpres)

In Moscova, în ra
ionul care pe vremuri 
se numea Zațepa se 
află o casă cu 3 etaje, cu 
luminoase. Pe fațada ei e 
Școala medie de bă eți nr. 52' 
sunat terminarea cursurilor. ! 
ple de -popii veseli și vio:, cu crava: 
la gît. Sînt pionierii. In școala 524 
lor e de 306

Unitatea de pionieri duce o viață 
și desfășoară o muncă interesantă, 
organizației de pionieri este condu-4 d 
tivul de conducere al unității care este 
din 9 elevi. In colectivul de conducere 
tații, copiii au ales câțiva comsomoiiști 
o bogată experiență in munca cu pi<x

SCRISOARE DIN UCRAINA
Cînd poștașul a sosit ia școală cop:: 

prăștiaseră deja pe
— E pentru a VI 

tnmînind avizul poștaL
— Unde să-i găsesc acum, doar 

vacanță s-a tînguit ’ngrij'toarea.
Dintre toți, ce! mai aproape ! 

Kuznețov. El a fost primul care 
pachetul prinrii șî l-a a-rzxțal s I 
Miliukov. Boria Ia rfnd.il săs l-a ao 
Igor Martinov. Igor — pe Alim 
stradă In stradă, de la ma pioni 
lost transmisă această noertare. 
trecut 15 minate și tntregai di 
clasei a Vl-a A. s-a aderat In 
lanțul pionieresc. Copai au me< 
spre poștă E au dus cu ritadul 
cheîu! trimis de prietenii lor d: 
pionieri: șeofs d&n Irasincețk. re: 
nițki. In pacfcrt ii care obținea 
o scrisoare: _\1 multamcm per 
.rimase^ 
— .Am p 
arde po> 
avut bc

V. Ve’ikanov
•“•O1

ferestre
o tâbl-’ț; 

■4. Clopoțe 
Strada se

ia casele tor.
i —A“ — a spa

a ai

1. nă

ne gazete de perete 
ale detașamentului, 
despre concursul pen- 

ilustrație Ia cartea pre-

ț.

\z

Ai

format

sc I

tpu cea mai 
ferată.

TREBUIE SĂ NE AJUTAM VECINII
— Intoarce-te cît mai repede ! — strigau 

copiii In urma lui Vitia Borodin. Vitia a ieșit 
Jin școală cu o colivie in mină. Desigur, in 

ce: va trece numai 
ir. 5141 pentru a 
n trebuiesc conMni- 
ar fi vrut mai mult 
ilava Morozov. Sașa 
'logic și să termine 
>ză. Dar colectivul 

nțat o 
Unita- 
pentru 
sărilor

ti

oo

ea îrvi

netei

pi 
(

V

-a voa-zră 
«ă care a

d ax

ase- a Vl-a A au 
smă din Kremlin.

area
o 
ie

noeput să aibă o comportare mai bună.
„Vă invităm vara aceasta la noi. — scriau 

op::: din Ucraina prietenilor lor din Moscova 
Ne vom duce cu siguranță și îi vom invita 

Moscova", au hotărît elevii din clasa 
a Vl-a și s-au așezat să le scrie răspunsul.

In scrisoare ei au povestit despre întîlnirea 
lor cu eroul Uniunii Sovietice — Vodopianov, 
despre adunarea lor cu tema „Ia exemplu de 
Ia comuniști", despre felul cum a decurs în 
unitatea lor trecerea în revistă a celor mai bu-

or

e

c •

hie
De 
le

CC

:nci 
le s

■e cin

■îrțiilu! le- 
ar pe pereți sîat zșezate o mol
are. colecții 'acute'de mîinile lor.

OVE CIMTA BINE?
- ră - uni îa școală cîntecul

! c împrejur" EI este cintat
t specticoie a școlii de cei mai mici 
e: din clasa a Iii-a. Spectatorii sînt 
celelalte detașamente. Dar cîntecul 

ii cîntăreți coboară de pe 
îectacole. Locul lor e ocu- 
tașament. Răsună o altă 
pă altul, corurile detașa- 
>re prietenie, pace, despre 
e pionierești... Fiecare de. 
ul său. Fiecare dorește să

bine decît celelalte. Nu în zadar 
i pregătit atit de mult pentru săr- 
cintecului școlar. Toate cîntecele 

sînt frumoase, toate detașamentele le inter, 
pretează b'ne. Totuși cîntecul „Marșul tineri
lor moscoviți" al detașamentului din clasa 
a Vl-a A, a fost interpretat cel mai bine. Deta
șamentul a primit dreptul să.l execute 
sărbătoarea raională a cîntecului.

IN CLASĂ SE ȚIN CURSURILE
Din nou încep cursurile. In bănci s-au _ 

șezat copiii veseli și vioi. întrecerile sportive 
și artistice organizate de unitate le-au dat 
posibilitatea să se întoarcă la învățătură mai 
puternici, mai dornici de cunoștințe.

Astfel, unitatea școlii 524 din Moscova a- 
jută pe pionieri să îrivețe cu sîrguintă

la

Pentru încheierea cu succes a anului școlar 
în învățămîntul profesional

I. Motronea
locțiitor al ministrului învățămîntului

—O—

organizate în luna ia
nuarie 1954. Luptînd 
pentru realizarea sarci
nilor reieșite din ana
liza desfășurării învățămîntului pe primul pă
trar. în pătrarul II și III multe colect’ve ale 
școlilor Rezervelor de Muncă eu obținut suc
cese frumoase. Astfel, Școala profesională 
nr. 1 Cluj, nr. 2 Tg. Mureș, nr. 4 și nr. 31 
București, le încheierea pătrarului III au ob
ținut un procent de aproape 100 la sută elevi 
promovați.

Nu se poate spune însă că la aceleași re
zultate au ajuns toate colectivele din școlile 
Rezervelor de Muncă. Așa de exemplu la Cen
trul școlar profesional Păltiniș sau la școlile 
profesionale din regiunea Galați, în pătrarul 
III a fost obținut cel mai slab procentaj de 
promovați.

De aceea, în această perioadă de pregătire 
a încheierii anului școlar, colectivele de con
ducere din fiecare școală sînt datoare să a- 
corde o atenție deosebită afît pentru orga
nizarea ajutorului ce trebuie dat tuturor ele
vilor pentru revederea întregului material 
parcurs, cît și pentru ajutorarea elevilor ră
mași în urmă.

Pentru desfășurarea în condițti cît mai 
bune a perioadei de pregăt're a încheierii cu 
succes a anului școlar, perioadă oare cuprinde 
recapitularea și sintetizarea materiei, profe
sorii și maiștrii—instructori trebuie să se 
ocupe în permanență de creșterea lor din 
punct de vedere profesional, de pregătirea te
meinică a lecțiilor, de ridicarea continuă a 
nivelului lor ideologic și politic. De gradul 
de pregătire al cadrelor didactice pentru 
lecții, de modul de întocmire a lecțiilor de 
sinteză, de atenția pe care o vor acorda lu
crărilor practice executate de elevi precum și 
răspunsurilor pe care le vor da, de modul în 
oare vor respecta parcurgerea temeinică a 
programei de învățămînt , va depinde fără 
îndoială succesul încheierii anului școlar.

In această • perioadă conducerile școlilor tre
buie să evite greșala de a încărca programa 
cu sarcini de producție oare ar abate atenția 
de la munca de instruire și educație cu 
elevii, și oare, în același timp, ar îndepărta 
elevii de Ia efortul principal pe oare trebuie 
să-l depună în momentul de față. In afară de 
aceasta, în anul școlar trecut s-a observat că 
ta unele școli, în această perioadă, maiștrii- 
Instructori n-eu urmărit cu o deosebită eten-

U.T.M., faetbr impor
tant în mobilizarea e- 
levilor la învățătură și 
în păstrarea și întări
rea disciplinei în rî:l- 
dul elevilor.

ție și n-au dovedit o 
grijă suficientă pentru 
desfășurarea practicii 
în întreprinderi, pentru 

folosirea elevilor în’ activități specifice me
seriei și chiar pentru asigurarea frecvenței la 
învățămîntul practic. Spre lichidarea acestor 
lipsuri trebuie concentrată atenția tuturor 
conducerilor școlilor. Nu trebuie să se mai 
întlmple nicăieri asemenea fenomene ca lă 
Școala nr. 2 metal București, unde și în anul 
acesta maiștrii-instructori nu controlează locul 
de muncă al elevilor în întreprindere, nu ur
măresc primirea lucrărilor practice de către 
elevi, nu dau instructajul individual necesiar, 
miîlțutnindu.se doar să conducă elevii la lo
cul lor de muncă. (

Folosirea greșită a elevilor în alte specia
lități decît în specialitatea respectivă, sau în 
alte munci, s-a observat și anul acesta la 
uncie grupe de elevi care fac practică în în
treprinderile R.E.C.A.S. (din 22 elevi numai 
2 lucrau în specialitate, restul de elevi fiind 
folosiți la întîmplare) sau la întreprinderile 
Steaua Roșie (unde elevii sînt folosiți la 
căratul materialelor):

O datorie importantă revine în această pe
rioadă maiștrilor-instructori în privința con
trolului lucrărilor executate de elevi. Ei vor 
trebui să constate dacă elevii au capacitatea 
de a executa independent operațiile învățate, 
dacă și-au format deprinderi corecte în mî- 
nuirea uneltelor și mașinilor, dacă ei cunosc 
metodele avansate de muncă.

O problemă deosebit de importantă în pe
rioada de desfășurarea examenelor, este aceea 
a exigenței examinatorilor. Maiștrii-instruc
tori și profesorii au datoria să vegheze ca a- 
precierea cunoștințelor să fie justă, ca notele 
acordate să exiprime în mod real gradul de 
pregătire și temeinicia cunoștințelor pe oare 
și le-au însușit elevii.

Pe de altă parte elevii trebuie să fie pă
trunși de uh înalt simț de răspundere față de 
munca lor și să aibă mereu trează în ei nă
zuința de a fi fruntași la învățătură. Fiecă
rui elev trebuie să-i fie clar faptul că succe
sul procesului de învățămînt depinde în mare 
măsură de seriozitatea cu care înțeleg să 
studieze individual, folosind cît mai rațional 
timpul destinat învățăturii.

O contribuție de seamă în pregătirea și 
desfășurarea cu succes a muncii în vederea 
încheierii anului școlar o au organizațiile

Organizațiile U.T.M. trebuie să analizeze 
situația la învățătură a elevilor și să elaboreze 
măsurile concrete oare trebuiesc luate pen
tru ridicarea muncii de învățătură a tuturor 
elevilor în această perioadă, precum și pentru 
ajutorarea elevilor rămași în urmă 1a învăță, 
tură. Organizațiile U.T.M. trebuie să desfă
șoare o vie muncă politică de lămurire a ele
vilor pentru intensificarea eforturilor lor în 
vederea încheierii cu succes a anului școlar.

Efortul elevilor, munca lor susținută pentru 
executarea lucrărilor de sfîrșit de an și pre
gătirea fiecărui examen, trebuie încurajată 
printr-o grijă specială în ceea ce privește asi
gurarea unor condiții cît mai bune de muncă 
și hrană, în ceea ce privește odihna lor și în
lăturarea practicii muncii „în asialt” a învă
țării în noaptea premergătoare examenului.

Noile sarcini trasate școlilor profesionale 
de Ministerul învățămîntului prin Direcția 
Generală , a Rezervelor de Muncă, referitor 
la încheierea anului școlar, vor da posibili
tatea. cadrelor didactice să-și organizeze^just 
munca , atît în perioada de pregătire cît și 
de desfășurare a examenelor. Este nevoie oa 
maiștrii-instructori, profesorii, directorii și 
directorii adjuncți să urmărească asiduu apli
carea justă a acestor instrucțiuni, ținînd 
seama în aplicarea lor de specificul fiecărei 
școli.

In perioada de desfășurare a examenelor, ca
drele de conducere ale școlilor și organele 
de îndrumare și control de 1a regiuni, au sar
cina de a urmări cu toată atenția felul cum 
decurge munca de pregătire a încheierii cu 
succes a anului școlar și de a lua 'mediat 
măsuri de îndreptare acolo unde constată a- 
numite lipsuri.

Numai printr-o muncă concretă dusă cu fie
care elev în parte, printr-o îndrumare prac
tică în ceea ce privește însușirea de către e- 
levi a cît mai multe cunoștințe, putem avea 
garanția că absolvenții de mîine ai școlilor 
profesionale Vor fi muncitori temeinic pregă
tiți, capabili să stăpînbâscă tehnica înaintată.

Echipa de fotbal a Angliei 
a sosit la Budapesta

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — M.T.I. trans
mite: Marți a sosit la Budapesta echipa de 
fotbai a Angliei care va întîlni duminică 23 
mai echipa reprezentativă a R^ P. Ungarri

Sportivii englezi care veneau din Iugoslavii 
au fost întimpinați la sosire de numeroși re. 
prezenianți ai vieții sportive din R. P. Ungară. 
Printre cei veniți să salute pe fotbaliștii en
glezi se aflau Gustav Sebeș, vicepreședinte al 
Comitetului pentru cultură fizică și sport al 
R.P. Ungare, Sandor Bares, președintele Fe
derației maghiare de fotbal, Ferenc Puțkaț, 
căpitanul echipei ungare și alții.

:iui a aterizat la ota 11. Căpitanii celor 
I două echipe s-au salutat cu prietenie. PușkaȘ, 

.. 'ferit un buchet de flori lui Wright care â 
declara’.: „Am venit cu multă plăcere la Buda- 

u::dc avem intenția să ne luării revanșă 
pentru înfringerea suferită anul trecut".

L . ..: că; :::: :o:ba!::lui maghiar au făcut O 
lă : ■ norilor delegației sportive 

engleze. Apoi reporterii și fotografii âu 
asaltat pe noii sosiți. Unui din subiectele 
?: i -.cipale tie discuție era meciul Iugoslavia— 

glia care a avut loc duminica trecută. Di
rectorul tehnic al echipei Angliei, Walter 
W-"erbo.tein, a spus in legătură cu aceasta : 
,.Nv m p:._â :t după un program eare 
- ■!.- dea p'sibl'ltatea să atingem cea mai

■ ■ :â : ::â în momentul meciului Anglia—
I Ungaria. Echipa noastră n-a jucat bine con- 
I tra Iugoslaviei, dar acest meci noi îl conside- 

-a- . - o ' gr .’-.-.lă în vederea revanșei
I de la Budapesta. Dacă repetiția generală n-a 
I reușit, sperăm totuși că reprezentația va fi 
| TÎ13Î DUOd •
: De! , /ta fotbaliștilor englezi este alcătuită
, ’ t d. persoane și cuprinde următorii ju- 
I cători. titulari și rezerve: portari: Mcrrik, 

B _• : :’;.::daș: : Starr.îorth, Byrne, IWansel;
I mijlocași: Wright. Armstrong, Owen, Di- 
I ckinșon: atacanți: Finney, Harris. Sroadis, 
I Jczzard. Haynes. Sewell. Mullen.

La Budapesta au sosit de asemenea 11 zia. 
.- < c ; zl. In -‘ serii, echipă engleză a 

j plecat la o .: â sitiMtl pe mâlul lacului Bala- 
>n . ide va rămîne citeva zile.
Meciul internațional de fotbal R. P. Ungară— 

I Anglia de la 23 mai va fi retransmis pe posiu- 
I rile de radio engieze. austrtace, olandeze, ger- 
I mane, cehoslovace, poloneze, romîne, bulgare, 

italiene $: maghiare.
.★

Duminică 23 mai în jurul orei 17,25 posturile 
-.uas re ae radio vor transmite de la Budapesta 
kriă șurarea întilnirii de fotbal dintre echipele 

R. P. Ungare și Angliei.
Meciul va fi transmis pe stațiile de radio cu 

lungimile de undă de: 351—1935—397 și 261 m.

Știri sportive
• Miercuri s-au desfășurat jocurile celei de 

a s-a etape a campionatului cătegoriâi A la 
fotbal. Deși a fost zi de lucru mii de ama
tori de sport au populat tribunele stadipâne- 

I lor pentru a urmări desfășurarea întîlniri- 
lor.

In Capitală, pe stadionul Republicii, echipă 
CCA a jucat cu echipa dinamoviștilor din 
Orașul Stalin. Fotbaliștii bucureșteni au ă- 
vut urai mult inițiativa, terminind învingători 
cu scorul de 2—1 (1—0).

Cele 4 jocuri desfășurate ftt provincie au 
dat Ioc la dispute strînse, cu excepția jocului 
de la Timișoara unde echipa locală Locomo. 
tiva a întrecut ta scor cu 5—0 echipa Locomo
tiva Grivița Roșie București.

La Petroșani, echipa Minerul a realizat o 
mare surpriză învingînd cu 2—1 echip-a Di
namo București.

Celelalte rezultate ale etapei sînt următoa
rele: Cluj: Știința—Progresul .Oradea 3—1. 
Cîmpia Turzii: Metalul Flacăra PIoești 0—0. 
Tg. Mureș: Locomotiva—Metalul Hunedoara 
2-1.

In clasament conduce echipa Flamura Roșie 
Arad cu 14 puncte urriiată de echipele Loco
motiva Timișoara și CCA cu cîte 10 puncte.

e Intre 20 și 30 mai va avea loc în ora
șul Lvov din R.S.S. Ucraineană, un mare 
concurs internațional de tir la care au tost 
invitați să participe sportivi din R.P. Unga
ră, R.P. Polonă. R.P, Bulgaria. R. Ceho
slovacă și R.P R.

In vederea acestui concurs miercuri dimi
neața a părăsit Capitala, plecînd la Lvov, 
lotul trăgătorilor din R.P.R. Delegația spor
tivilor romîni cuprinde pe maeștrii smeriți ai 
sportului losif Sîrbu,, Gli. LicMiardopol, ma
estrul sportului H. Herșcovici, T. Manicati- 
de, St. Petrescu și alții.

« Comitetul pentru cultură fizică și sport 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și Comitetul Central al KomsomOlului au ho
tărît să organizeze în luna august a. anului 
acesta prima spartaktadă unională a școlari
lor. Din programul sparbakiadei vor face 
parte concursul de atletism, gimnastică, na- 
tatie. baschet, volei și ciclism.

La aceste întreceri vor participa peste 3.000 
de elevi, cei mai buni tineri sportivi. Echipele 
selecționate ale elevilor din toate republicile 
unionale vor fi selecționate în cadrul unor 
competiții sportive de mase la care vor lua 
parte sute de mii de șyotari.

9 In cadrul unui concurs de atletism des
fășurat la Leningrad studenta Zinaida Doini- 
kova a obținut un rezultat excelent lă proba 
de aruncarea greutății. Ea a aruncat greuta
tea la ’15,23 m., performanță care constituie 
cel de al treilea rezultat din lume la a- 
ceastă probă.

a Zilele acestea a sosit la Varșovia echipa 
selecționată femenină de baschet a R. Ceho
slovace. Baschetbalistele cehoslovace vor sus
ține trei întîlniri cu echipe din R. P. Polonă.

In Editura pentru literatură politică
a apărut :

K. OSTROVIȚEANOV — Despre o- 
biectul economiei politice.
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Deschiderea conferinței tineretului din Europa 
împotriva „comunității defensive europene"

BERLIN 19 (Agerpres). — A.D.N. transmite :
La 18 mai, la Berlin s-a deschis într-un ca

dru festiv Conferința europeană a tineretului 
împotriva tratatelor de la Bonn și Paris, pen
tru pace și prietenie între tineretul european. 
Conferința a fost convocată din inițiativa ti
neretului din Franța și Germania. La confe
rință participă delegații de tineret din multe 
țări ale Europei, printre care Uniunea So
vietică, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Fran
ța, Anglia, cele două părți ale Germaniei și 
din alte țări. Conferința se desfășoară sub 
lozinca „Tineretul Europei — împotriva „co
munității defensive europene", pentru pace și 
■prietenie".

Conferința a fost deschisă de Jacques Vi- 
toux (Franța), secretarul general al mișcării 
internaționale a tineretului pentru pace și 
secretar al comitetului de pregătire. Salutîn- 
du-i pe participanții la conferință, el a subli

Partea americană încalcă prevederile acordului
GENEVA 19 (Agerpres). — Agenția Centrală 

Telegrafică Coreeană transmite declarația re
prezentantului R.P.D. Coreenq la conferința de 
presă de la Geneva.

La conferința de presă care a avut loc la 18 
mai reprezentantul R.P.D. Coreene a făcut 
următoarea declarație

In declarația lor, făcută la 7 mai în cadrul 
comisiei militare de armistițiu, membrii elve
țian și suedez ai comisiei neutre de suprave
ghere a armistițiului din Coreea s-au dedat la 
atacuri calomnioase neîntemeiate la adresa 
părții noastre și au prezentat comisiei militare 
de armistițiu cereri nejustificate.

La 17 mai, adică cu 10 zile mai tîrziu, textul 
acestei declarații a fost difuzat de către de
legația americană în rîndul dvs, în această 
casă a presei de la Geneva.

înainte de a trece la fondul acestei declara
ții aș dori să aflați un fapt important. La 20 
aprilie a avut loc cea de a 41-a ședință a co
misiei militare de armistițiu din Coreea.

La această ședință Lacy, principalul delegat 
al părții americane, a încercat, ca de obicei, 
să creeze o atmosferă de natură să ducă la 
instabilitatea armistițiului din Coreea.

In afară de aceasta, el s-ia dedat la atacuri 
nedemne, pline de născociri și calomnii împo
triva membrilor cehoslovac si polonez ai co
misiei neutre de supraveghere a armistițiului 
și a făcut o serie de observații care au pericli
tat însăși existența comisiei neutre de supra
veghere a armistițiului. Declarația pe care a-ți 
primit-o ieri a fost dată publicității în urma 
acestor observații făcute de Lacy.

Este limpede fără vreo altă explicație că 
aceasta a făcut parte din planul bine stabilit 
de a exercita o influență nefastă asupra confe
rinței de la Geneva.

In ce privește declarația membrilor elvețian 
și suedez ai comisiei neutre de supraveghere a 
armistițiului, consider necesar să clarific fon. 
dul chestiunii.

In prima parte a acestei declarații, membrii 
elvețian și suedez au încercat să arate că par
tea americană a respectat întocmai acordul de 
armistițiu și a asigurat în întregime condiții 
pentru o activitate neîmpiedicată a echipelor 
neutre de inspecție.

De la încheierea acordului de armistițiu și 
pînă în prezent partea comandamentului 
O. N. U. nu a respectat de loc paragrafele 
13—b, 13—d și 28 ale acordului de armistițiu. 
Pentru a ascunde faptul că partea comanda
mentului O.N.U., încălcînd în mod flagrant 
acordul de armistițiu a introdus ilegal în can
tități toi' mai mari materiale de război, avioa
ne militare, membrii elvețian și suedez ai ace
stei comisii au susținut că echipele neutre de 
inspecție pot efectua în mod liber inspecții In 
partea de sud. Dar faptele dovedesc însă cu 
totul altceva.

In rapoartele prezentate la 30 aprilie comi
siei militare de armistițiu de către membrii ce
hoslovac și polonez ai comisiei neutre de su
praveghere sînt citate fapte concrete. Rapoar
tele confirmă destul de limpede faptul că de 
multă vreme partea comandamentului O.N.U. 
sporește neîncetat forțele armate încălcînd ast
fel acordul de armistițiu și că în Coreea de 
sud echipele neutre de inspecție nu pot face 
în mod efectiv inspecțiile din pricina diferite
lor restricții și piedici din partea comandamen
tului O.N.U.

Comisia neutră de supraveghere a armisti
țiului a recunoscut că este necesar ca echipele 
de inspecție să aibă acces pe bordul vaselor 
pentru a putea face în mod efectiv inspecția și 
supravegherea.

In scrisoarea sa din 6 octombrie, partea co
mandamentului O.N.U, a interzis însă echipe
lor neutre de inspecție accesul pe bordul va-

Ceea ce nu poate fi ascuns...
In urmă cu cîteva zile dl. Dulles a vorbit 

d’n nou. De astădată cuvîntul său nu a fost 
roși'it la Geneva ci ta mii de k’lometri depăr
tare, le o conferință de presă în Washington.

Comentatorii occidentali au făcut numeroa
se prezumții pe marginea declarațiilor lui 
Dulles. Printre altele, un aspect al acestor 
declarații a reținut atenția și a dat prilejul 
multor comentarii Este vorba de afirmația 
lui Dulles că popoarele Indochinei ar fi lip
site de „maturitate pol’tică" și oa atare nu 
se poate pune problema unor alegeri libere 
în Indochina. Absurditatea unor asemenea a- 
firmații este evidentă. însăși faptul că dele
gația S.U.A. fa Geneva este nevoită să tra
teze cu R. D. Vietnam este o dovadă a puter
nicii mișcări de el’berare națională în Indo
china, mișcare care exprimă creșterea conș
tiinței politice a popoarelor în aceast'ă regi
une a lumi’.

Comentariile ztareloj occidentale arată însă 
că teama d-lui Dulles de alegeri libere în In
dochina nu se datorește lipsei de „maturi
tate politică" a popoarelor indochineze ci 
dimpotrivă, se datorește faptului că aceste 
popoare au căpătai' o asemenea maturitate 
politică încît sînt capabile să provoace sur
prize neplăcute conducătorilor S.U.A. De altfel 
într-o formă mai mult sau mai puțin deschisă, 
presa burgheză recunoaște aceasta.

Binecunoscuta agenție reacționară america
nă „Associated Press" relata că „oficialități 
franceze eu admis că în cazul unor alegeri, 
conducătorul comunist al Vietminului, (așa 
numesc occidentalii R. D. Vietnam, n.r.) Ho 
Și Min ar obține 90% din voturi". Agenția 
americană este categorică: ea prevede în oaz
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niat că sarcină conferinței constă în aceea ca 
reprezentanții tineretului din țările Europei 
să-și exprime în mod liber atitudinea față de 
„comunitatea defensivă europeană" și să dis
cute problemele luptei comune pentru pace și 
libertate.

A luat apoi cuvîntul președintele Uniunii 
Tineretului Liber German, Erich Honecker, 
care a subliniat consecințele nefaste ale apli
cării tratatelor militariste de la Bonn și Paris 
și a vorbit despre lupta tineretului din Re
publica Democrată Germană pentru unitatea 
Germaniei.

Reprezentantul tineretului din Germania 
occidentală, Wolfgang Schoor, a vorbit des
pre lupta tineretului vest-german împotriva 
remilițarizării.

După aceea a luat cuvîntul reprezentantul 
tineretului din Luxemburg, care a subliniat 
că militariștii germani au atacat Luxemburgul

Declarajia reprezentantului 
R. P. D. Coreene la conferința 

de presă de la Geneva
f

selor de la punctele de acces de pe teritoriul 
aflat sub controlul ei militar.

De aceea, echipele neutre de inspecție nu au 
putut inspecta în mod efectiv operațiunile de 
reîmprospătare a trupelor, armamentului și 
materialelor de război, misiune care le-a fost 
încredințată.

La Pusan și Incion echipelor neutre de ins
pecție nu li s-a permis să deschidă lăzile și 
să verifice conținutul lor.

La 20 ianuarie 1954, la Incion s-a întîmplat 
un caz grav de îngrădire a activității echipe, 
lor de inspecție.

Partea comandamentului O.N.U. a dat echi
pelor neutre de inspecție următorul ordin : „In 
după amiaza zilei de 20 ianuarie și în dimi
neața zilei de 21 ianuarie, echipele neutre de 
inspecție nu-și pot face inspecția în port".

Să amintim ce anume s-a întîmptai1 în acea 
zi în portul Incion. In acea zi. peste 14.000 
de voluntaii chinezi — prizonieri de război 
transportați în mod ilega; de la Tonjanni, si
tuat în zona demilitarizată, au fost îmbarcați 
cu forța pe vase de debarcare ale S.U.A. și 
trimiși în insula Taiwan.

îngrădind și împiedicînd activitatea echipelor 
neutre de inspecție, partea comandamentului 
O.N.U. merge pînă acolo încît jignește, inti
midează. face uz de violență față de membr.i 
acestor echipe și îi răpește.

întreaga lume știe că în localitatea Kannîn 
a fost răpit în mod fățiș reprezentantul polo
nez. Haidukewicz.

Nu este nevoie de nici o explicație și este 
absolut limpede că adevăratul scop al publică
rii de către partea comandamentului O.N.U. a 
declarației membrilor elvețian și suedez ai co
misiei de supraveghere a armistițiului care, 
după cum pretinde ea. urmărește ca echipele 
de inspecție să-și poată îndeplini în mod li
ber activitatea. în realitate tinde să împiedice 
astfel activitatea lor.

Următoarele cîteva cazuri vor fi poate sufi
ciente : la sfîrșitul lunii martie 1954, coman
damentul trupelor Națiunilor Unite a introdus 
în Coreea cu 97 avioane de luptă mai mult de- 
cît a scos de acolo.

In ce privește unele avioane care, potrivit 
declarației acestui comandament, nu erau avi
oane de luptă, precum și în ce privește avioa
nele care au fost scoase din Coreea, comanda
mentul a refuzat să dea informații. Ast
fel, numărul avioanelor introduse în m<xi 
ilegal în Coreea s-a ridicat ia 15 aprilie 19">4 
la 177. In ceea ce privește piesele de schimb 
pentru diferite tipuri de armament pe care co
mandamentul trupelor Națiunilor Unite l-a in
trodus în mod ilegal către sfîrșitul lunii fe
bruarie 1954, fără a permite echipelor de ins
pecție să procedeze la verificarea respectivă 
cu ele pot fi asamblate cel puțin 465 tunuri și 
aruncătoare de mine, 1365 mitraliere, 6.4'X) 
arme ant’tanc șr 145 de puști. In afară de 
cele menționate există și alte numeroase 
exemple de același fel.

Paragraful 13, punctul g al acordului de ar
mistițiu prevede că cele două părți trebuie 
să acorde pe toate căile protecție și să acorde 
tot ajutorul și sprijinul posibil comisiei neutre 
de supraveghere a armistițiului și echipelor 
de inspecție ale acestei comisii în îndeplini
rea funcțiunilor și obligațiilor lor.

Punctul j a[ aceluiași paragraf stipuleoză că 
cele două părți trebuie să asigure ca toți 
membri’, precum și celelalte persoane care 
fac parte din comisia neutră de supraveghere, 
să aibă libertatea și mijloacele necesare pen
tru îndeplinirea cuvenită a funcțiunilor lor.

• —o—
Revista presei occidentale

de alegeri o considerabilă majoritate de vo
turi pentru puterea populară.

De altfel aceeași agenție sublinia în comen
tariul ei „lealitatea față de guvernul Vietmi
nului" a locuitorilor de la sate. Și „acest 
lucru este valabil tn special în regiunea bo
gată In orez a Fluviului Roșu a! cărei oraș 
central este Hanoi — scria agenția america
nă. In timp ce acest punct a rămas din punct 
de vedere tehnic In mîinile francezilor, un 
număr de aproximat’v 50.000 de oartizam au 
onerat în mod liber acolo, aruncînd în aer 
șoseaua de aprovizionare de la Haitong. pro- 
vocînd alt'e stricăciuni și. în general, desmin- 
țind orice pretenție de guvemarp a Uniunii 
Franceze".

Afirmațiile agenției „Associated Press" 
sînt concludente In ceea ce privește realita
tea indochineză, realitate, care așa precum 
se poate constata, este potrivnică planurilor 
S.U.A. Tăria regimului democrat din Vietnam 
este pusă de ziarele occidenuale In contrast 
cu șubrezenie poziției regimului marionetă al 
lui Bao Dai. Ziarul burghez francez „Com
bat" a publicat sub semnătura lui Pierre 
Artique un articol in oare arăta că „dacă s-ar 
pune deschis (sublinierea noastră), proble
ma atașamentului față de împăratul Bao 
Dai s-ar ivi riscul unei surprize". Același 
ziar ridiculiza pretențiile baodaiștitor de a 
se prezenta drept exponenți ai Vietnamului. 
Ziarul scria că „ralierea Vietnamului In ju
rul lui Bao Dai nu trece de cîțiva demnitari 
și se cunoaște fidelitatea lor".

Lipsa de sprijin popular a regimului bao- 
daist îi face să tremure de frică pe protecto
rii acestui regim ța gîndul unor alegeri libere, 
la gîndul unor alegeri care să nu fie organi
zate după sistem amerioan, adică cu furt de 
voturi și teroare. Agenția „Fnance Presse" 

de două ori în decursul acestui secol. Noi nu 
vrem să admitem o nouă agresiune a revan
șarzilor germani, a spus el. și de aceea ne 
pronunțăm împotriva „comunității defensive 
europene" care duce la renașterea militaris
mului german.

In cadrul ședinței din 18 mai au mai luat 
cuvîntul reprezentanții tineretului din Belgia. 
Danemarca. Polonia și din alte țări europene.

Lucrările conferinței continuă.
★

MOSCOVA 19 (Agerpres).—TASS transmite:
O delegație a tineretului sovietic alcătuită 

din A. A. Rapohin (conducătorul delegației). 
V. M. Nichitin, V. I. Eliseev și G. F. Arovaia 
a părăsit Moscova plecîhd spre Berlin, pentru 
a participa la conferința organizată de tine
retul din țările Europei sub lozinca luptei îm
potriva „comunității defensive europene", pen
tru pace și prietenie.

de armistițiu in Coreea
Paragraful 43 prevede ca echipelor de ns- 

pectie formate din reprezentanți ai țărilor 
neutre, staționate în punctele de acces stabi
lite să li se pună la dispoziție toate mijloa
cele de deplasare în regiunile și pe drumurile 
indicate în acordul de armistițiu.

Paragraful 17 prevede că comandanții celor 
două părți trebuie să colaboreze act’v cu eo« 
misia neutră de supraveghere în ceea ce pri
vește respectarea literei și spiritului tuturor 
prevederilor acordului de armistițiu. Toate 
restricțiile și piedicile posibile puse de par
tea comandamentului trupelor Națiunilor 
Unite în oalea activități' echipelor neutre de 
inspecție, constituie o încălcare gravă a pa
ragrafelor sus menționate ale acordului de 
armistițiu. Nimeni nu ve putea nega vreo 
dată în nici un fel acest fapt.

Comandamentul trupelor Națiunilor Unite, 
încercînd să ascundă aceste încălcări săvir- 
șite în Coreea de sud și să abată atenția 
opiniei publice, a declarat că în partea de 
nord a Coreei, activitatea echipelor neutre de 
inspecție nu ar fi lost asigurată așa cum se 
cerea și că răspunderea revine părții core
ea no-ch’neze, precum și membrilor cehoslovac 
și polonez ai comisiei, care au făcut uz de 
dreptul de veto

Membrii elvețian și suedez ai comisiei 
scriau în declarația lor:

.....Or. pe teritoriul care se ef'ă sub con
trolul militar al armatei populare coreene ți 
al voluntarilor ch’nezi, membrii cehoslovac 
și polonez ai echipelor de inspecție. dato*ltâ 
dreptului lor de „veto” au redus acest con
trol pe teren aproape Ie zero-.

Ce ne dovedește insă istoria trecutului ?
Pentru a cercera cazul de încălcare gravă 

a acordului, sâvirșit 1a 20 și 21 ianuarie «a 
Incion, era necesar să se trimeală acolo 
echipe mobile de inspecț'e. dar sub presiunea 
S.U.A. membrii elvețian și suedez ai comi
siei au refuzat să prezinte această cerere In 
cadrul ședinței comisiei neutre de suprave
ghere a armistițiului. Dacă activitatea echi
pelor neutre de inspecție s-a lovit de restric
ții în punctele de acces din partea de nord, 
atunci de ce membrii elvețian ți suedez nu au 
putut cita vreun exemplu concret pentru a 
confirma susținerile lot ?

Tocmai fa partea de nord echipele au putut 
face inspecțiile fără nici un fei de piedici.

Membrii elvețian și suedez nu pot cita n’d 
măcar un singur exemplu care să poală des- 
minți aceste fapte.

In încheierea declarației lor. membri: ehre- 
țfan și suedez ai cnorsleî au propus ca punc
tele de acces de la Clhoncin. Hînnam ți Si- 
nanciu prevăzute fa mod precis In acordul 
de armistițiu — să fie mutate fa alte loca
lități, sub pretextul neiniemeiat că nu ar 
exista nici un motiv valabil de a le menține

Încă în cursul tratativelor de armistiț u 
partea coreeano-chineză a arătat fa repetate 
rînduri că noi nu intenționăm să folosim a- 
ceste puncte pentru reîmprospătare.

In ciuda faptului că noi am declarat cu 
hotărîre că nu există nici o necesitate de a 
stabili punctele de acces Cihoncin. Hînnam 
și Sinanciu, Intrucît partea noastră nu are 
de gînd să introducă nici un fel de materiale 
militare, partea amer’cană a insistat ca a- 
ceste localități să fie considerate ca puncte 
de acces. De aceea, este perfect natural că 
prin aceste trei puncte sus menționate nu se 
fac operațiuni de reîmprospătare.

Din cele arătate de mine mai sus, nu pot 
să nu trag concluzia că scopul declarației a- 
mericane pornește de ia intenția Statelor 
Unite de a tergiversa rezolvarea probleme’ 
coreene la conferința de la Geneva a miniș
trilor afacerilor externe ți de a exercita o in
fluență nefastă asupra rezolvării problemei 
IndochineL

relata din Saigon : „Observatorii declară că 
este sigur că organizarea unor alegeri în 
Vietnam fără un control strict al pregătirilor 
pentru consultarea populară, exercitat de o 
comisie ai cărei membri să cunoască graiu- 
rile locale (colonialiștii visează intervenții 
s.răine. n.r.) va transforma aceste alegeri 
Intr-un pleb’scf't în favoarea lui Ho Și Min. 
Mai mulți factori ar juca un rol în favoarea 
lui Ho Și Min. Observatorii enumără printre 
aceștia prestigiul Incontestabil de rare se bu
cură acesta în sinul populației din Viet
nam . “

Dacă colonialiștii sînt nevo’ți să recu
noască „prestigiul incontestabil" al R. D. 
Vietnam, e limpede că situația lor este de
parte de a fi roză. Poporul vietnamez și cele
lalte popoare din Indochina nu pot fi acuzate 
de lipsă de maturitate, cum încearcă în sco
puri diversioniste să facă dl. Dulles. Aceste 
popoare dovedesc o profundă înțelegere a . si
tuației patriei lor și tocmai aceasta îi neli
niștește pe colonielișiî. Popoarele indochineze 
poartă un război just care le-a fost impus 
prin agresiunea franceză și prin intervenția 
americană. In acest război ele obțin succese 
importante și colonialiștii își văd viitorul 
lipsit de perspective. Agenția ,,Associated 
Press" scria că „dacă va mai trece o vară 
fără oa situația militară să fie radical schim
bată prin aducerea de forțe siTăine de partea 
franceză, nimeni nu poate prezice decît fie 
o victorie pentru comuniști, fie un impas a 
cărui lungă durată nu va fi suportată nicio
dată de Franța".

Viitorul va arăta că poparele indochineze, 
indiferent de calculele politicienilor de la 
Washington și Paris, vor ști să-și facă auzită 
voința lor de libertate. Și, nu-i greu de înțe
les, că aceasta provoacă o serioasă neliniște 
,la Departamentul de Stat al S.U.A...

E. OBERST

Inmînarea Premiului Internațional Stalin 
„Pentru întărirea păcii între popoare'* 

eminentului luptător pentru pace Pierre Cot
PARIS 19 (Agerpres). — TASS tnansm’te: 
La 18 mai a avut loc la hotelul „Royal-Mon- 

ceau" din Paris solemnitatea înmînării Pre
miului Internațional Stalin „Pentru întărirea 
păcii între popoare" eminentului luptător 
pentru pace: Pierre Cot — activist francez 
de sea'mă pe tărîm social și militant politic.

La solemnitatea înmînării au fost de față 
V. I. Erofeev, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al U.R.S.S. în Franța, șefii reprezentan
țelor dipiomat’ce ale țărilor de democrație 
populară din Franța, Eugenie Cotton, preșe
dinta Federației Democrate Internaționale a 
Femeilor, conducători a’ Partidului Comunist 
Francez în frunte cu Jacques Duclos, Benoit 
Frachon și Alain Le Leap, secretari generali 
ai Confederației Generale a Muncii, din Fran
ța, deputați ai Adunării Naționale și mem
brii ai Consiliului Republicii, reprezentanți oi 
Consiliului Național al Păcii, ai Asociației 
„Franța—U.R.S.S.", ai Uniunii Femeilor 
Franceze, oameni de știință, scriitori, artiști 
de seamă francezi, și reprezentanți ai prese’.

Adunarea solemnă a fost deschisă de cu
noscutul scriitor francez Louis Aragon.

P’erre Meunier a dat apoi citire unui me
saj trimis de Edouard Herriot, președinte de 
onoare al Adunării Naționale Franceze, oare 
nu a putut veni din Lyon la această solem
nitate.

In mesaj șe spune:
„Respectarea vieții omului constituie prima 

cond’ție a oricărei civilizații, a oricărei re
ligii, a oricărei morale.

Vă mulțumesc pentru apărarea acestui prin
cipiu. Fiind bătrîn, vă transmit făclia 
aprinsă.

Al dvs. 
Edouard Herriot"

Președintele adunăr'i a dat apoi cuvîntul 
lui Paul Boncour, fost prim ministru al 
Franței, care a declarat că lui Pierre Cot i 
s-a decernat astăzi cel mai mare premiu din 
lume — Premiul International Staiin „Pen
tru întărirea păcii între popoare".

Au rostii apoi cuvîntări de salut eminentul 
savant francez Frederic Joliot-Curie, oare a 
subliniat marile merite are lui Pierre Cot în 
mișoarea internațională a partizanilor păcii 
și meritele în fața poporului francez și D’As- 
t’er de la Vigerle, deputat în Adunarea Na
țională, care a făcut o caracterizare a luptei 
politice și parlamentare duse de Pierre Cot’ 
pentru asigurarea securității Franței și a tu
turor popoarelor Europei.

S-a dat apoi cuvîntul scriitorului sov’etic 
Ilia Ehrenburg oare a spus:

Scumpe Pierre Cot!
Am marea cinste de a vă înmîna Premiul 

Internațional Staiin „Pentru întărirea păcii 
între popoare". Noi trăim clipe grele, dar 

, înălțătoare: de m’ntea și inima fiecărui om, 
: de mintea și inima fiecărui popor depinde 
; soarta civilizației noastre — boschetele de pia- 
j tră ale acestui minunat oraș care ne încon- 
| joară și cărțile vi’tonlor Balzac, Dickens, 
i Tolstoi, care în prezent se joacă încă fără 

grijă In grădma Luxemburg, In Hyde Perk, 
I pe bulevardul Pușkin.

Scumpe prieten!
Puteți considera cu mîndr’e că în victoria 

deii tratativelor și a înțelegerii este cuprinsă 
și o parte din munca dumneavoastră, d’n 
viața dumneavoastră.

Permiteți-mi să vă felicit de asemenea în 
I numele Comitetului sovietic pentru apărarea 

păcii și să salut în persoana dumneavoastră 
poporul francez, drag și apropiat nouă.

Noi trăim la cele două extremități ale casei 
noastre comune — Europa — și sîntem deo
potrivă de interesați să ferim această casă 
de fac. iubim, deopotrivă munca pașnică și 
cînd se găsesc oameni, care discută de cîte 
bombe este nevoie pentru a distruge cutare 
sau cutare oraș, pe noi, cetățenii sovietici, ne 

-nplu de indignare aceste vorbe criminale și 
lipsite de răspundere — ele pornesc de la per
soane care nu știu de cîte veacuri este nevo’e, 
de ce muncă și de cit geniu este nevoie pentru 
a construi Parisul sau Moscova.

Oamenii sovietici salută în dumneavoastră, 
Pierre Cot. pe reprezentantul unui popor prie
ten. pe reprezentantul unei țări cu care se 
mindrește omenirea. Cunosc și iubesc țara 
dumneavoastră. Știu că oameni ca dumnea
voastră. ca președintele Herriot. care ați de

Ședința din 19 mai a conferinței de la Geneva
GENEVA 19 (Agerpres). —
La 19 ma’, în cadrul conferinței min’ștriior 

afacerilor externe de la Geneva a avut loc 
o nouă ședință restrînsă a celor nouă dele
ge;:; care participă la discutarea problemei 
cu privire ta Indochina. Ședința a fost pre-

V. M. Molotov a primit pe d-na Amrit Kaur, 
ministrul sănătății al Indiei

GENEVA 19 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 18 mai V. M. Molotov, ministrul aface

De ce am rupt legăturile cu naționaliștii 
ucraineni

Declarația emigrantului politic ucrainean Iosif Krutii 
care a trecut în R. D, Germană

MOSCOVA 19. (Agerpres). TASS transmite:
In numărul său din 19 mai, „Pnavda" re

produce declarația făcută de emigrantul poli
tic ucrainean Iosif Krutii cu privire 1a moti
vele pentru oare a rupt legăturile cu națio
naliștii ucraineni trecînd din Germania occi
dentală în Republica Democrată Germană — 
declarație care a apărut la 18 mai în ziarul 
„Radianska Ucraina".

La 9 mai anul curent, scrie Krutii în fițui
ca antisovietică a emigranților — „Ukrains- 
kii Samostinik", oare se editează în Germa
nia occidentală, a apărut un articol în care 
se spunea că eu, chipurile, aș fi fost „răpit".

Nimeni nu m-a „răpit", subliniază autorul 
declarației, iar despre motivele oare m-au de
terminat să rup legăturile cu naționaliștii u. 
craineni aș vrea să relatez în articolul de 
față.

Eu am trăit aproape trei sferturi de secol, 
din oare jumătate de secol l-am consacrat 
activității politice în rlndurile mișcării ucrai
nene.

Krutii expune pe larg cum a emigrat peste 
graniță, unde a continuat activitatea sa în 
rîndurile lagărului naționalist ucrainean și 
unde s-a situat pe poziția anticomunistă.

In acea perioadă, nutream și eu speranța 
că cu ajutorul Germaniei fasciste există posi
bilitatea de a izgoni pe bolșevici din Ucraina.

Tot ceea ce a urmat a zdruncinat încrederea 
mea în justețea cauzei pentru care am mili
tat mulți ani.

După zdrobirea Germaniei fasciste, „hat
manii" ucraineni eu găsit un nou stăpîn — 
imperialismul american și au devenit agenți 
în solda lui. <

Pentru a-și cîștiga merite în fața stăpîni- 

pus multe eforturi pentru o apropiere între 
cele două popoare ale noastre și pentru ideea 
securității colective în Europa, oameni ca ma
rele savant Joliot Curie, oa Aragon, mențin 
în lume prestigiu) și bunul nume al Franței.

Cauza păcii trebuie să învingă și ea va în
vinge. Refldctînd asupra istoriei anilor noștri, 
oamenii se gîndesc cu recunoștință și la apor
tul adus de dumneavoastră, scumpul nostru 
prieten, la cauza întăririi păcii între popoare. 
Vă urez sănătate și putere, nu zic și fericire : 
știu că pacea — această fericire a tuturor — 
este pentru dumneavoastră cea mai mare feri
cire.

Pierre Cot, laureat al Premiului Internațio
nal Staiin „Pentru întărirea păcii între po
poare", a rostit o cuvîntare de răspuns.

CUVINTAREA LUI PIERRE COT

Domnilor 1
Medicii care mă tratează mi-au interzis 

să iau cuvîntul. Sper însă că nu voi în
călca prea mu’t prescripția lor, dacă voi 
mulțumi pe scurt acelora, a căror prezență pe 
această tribună și în această sAlă este pentru 
mine o chezășie prețioasă a simpatiei și dra
gostei lor. Cînd am aflat că mi^-a decernat 
Premiul Internațional Staiin pentru Pace, am 
încercat un sentiment de mare mîndrie.

Aruncînd o privire asupra activității mele în 
favoarea păcii, am descoperit în elf multe 
lipsuri. Bineînțeles, vorbitorii care m-au feli
citat în seara aceasta, m-au încununat cu 
lauri și mi-au făcut complimente. Nu-i credeți 
întru totul; prietenia i-a făcut prea indulgenți. 
Cunoscîndu-mi posibilitățile și forțele, am 
dreptul să cred că prin decernarea Pre
miului Internațional Staiin „Pentru întărirea 
păcii între popoare", ați vrut să distingeți prin 
persoana mea și în primul rînd și înainte de 
toate revista noastră „In apărarea păcii", 
apoi în general activitatea mișcării partizani
lor păcii din Franța și. în fine, acțiunile tutu
ror oamenilor c’.nstiți din țara noastră.

Prima idee pe care nu trebuie s-o uităm nici 
o clipă este aceea că cea mai mare problemă 
a epocii noastre e problema coexistenței paș
nice a diferitelor sisteme social-politice.

A doua idee după oare trebuie să ne călău
zim este aceea că raportul dintre forțele in. 
ternaționale se schimbă neîncetat.

Cel mai important fenomen pe oare 1-arrf 
văzut petreeîndu-se sub ochii noștri este sfîr
șitul dominației îndelungate asupra altor con
tinente a ceea ce se numește de obicei lu
mea occidentală. Imperiile coloniale, tutela 
economică și politică nu au mai multe șanse 
de a-și menține existența de cit șansele de re
naștere a imperiului roman sau a sfîntului 
imperiu al națiunii germane, fie și sub mas
ca „comunității defensive europene". Toate 
acestea sînt de domeniul trecutului și trebuie 
să rămînă în mormînt.

Intr-o epocă cînd structura sociial-politică 
se schimbă rapid, pacea trebuie să se adap. 
teze permanent la schimbările realității in
ternaționale. Pacea poate fi stabilită și men
ținută prin apropieri și concesii reciproce. Ea 
va deveni reală datorită unor tratative per
manente și unor acorduri mereu reînoite de
oarece viața este mișcare.

Mă apropii însfîrșit de ultima idee asupra 
căreia vreau să vă atrag atenția — pentru a 
consolida pacea, întreaga abilitate a diplo- 
mațiior, întreaga experiență a oamenilor de 
stat nu , sînt suficiente; și una și cealaltă 
trebuie să se întemeieze pe voința popoarelor. 
Consiliul nostru Mondial al Păcii încearcă, 
deși încă Intr-o măsură insuficientă, să ex
prime și să sublinieze tocmai această voință 
a popoarelor.

In ciuda tuturor obstacolelor și tuturor a- 
menințărilor noi vom cîștiga bătălia pentru 
pace. Prin forța răbdării vom dezarma ura 
și prostia și vom restabili între oamenii din 
Răsărit și cei din Apus încrederea și priete
nia.

Deoarece Premiul Internațional pentru Pace 
este înmînat .astăzi unui republican francez, 
permiteți ca pentru a-mi exprima încrederea în 
viitorul omului, să folosesc cele trei cuvinte 
pe care Revoluția franceză le-a diat lumii ca 
un far: cînd libertatea popoare’or se va în
temeia pe egalitatea oamenilor de toate nașele 
și din toate țările, ta orizontul omenirii vor 
apare zilele frăției.

z’dată de A. Eden, ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii.

In cadrul ședinței a continuat examinarea 
chestiunii restabilirii păcii în Indochina. La 
21 mai va avea loc o nouă ședință restrînsă.

-S--------------------

rilor externe al U.R.S.S., a primit pe doam
na Amrit Kaur, ministrul sănătății al Indiei, 
oare se află la Geneva.

lor lor și pentru a primi cît mai mulți do
lari și lire sterline. Bandera Melnik, Boro- 
veț Dolenko și elți „conducători" se. fac 
luntre și punte pentru a dovedi că în Ucrai
na există organizații naționaliste clandesti
ne, cu care ei ar întreține, chipurile, legă
turi

In realitate însă, continuă Krutii,. poporul 
ucrainean nu acordă nici un sprijin națio
naliștilor ucraineni, lucru pe cape îl știu 
prea bine cei de teapa lui Bandera și Mel
nik.

îndelungata mea experiență de om politic 
ucrainean — emigrant, îmi dă dreptul să 
afirm că poporul ucrainean nu a sprijinit 
niciodată acțiunile banditești ale naționaliști
lor ucraineni. Toate perorațiile despre „miș
carea de rezistență" în Ucraina sînt o în
șelăciune, îndărătul căreia căpeteniile națio
naliștilor ucraineni își camuflează activitatea 
lor abjectă dusă împotriva poporului ucrai
nean, încercînd să atragă în această aven
tură pe ucrainenii em’gratiți de rînd.

Analizînd activitatea organizațiilor naționa- 
l’ste ucrainene, am ajuns la convingerea 
că locul fiecărui ucrainean cinstit, care do
rește fericirea adevărată pentru poporul său. 
înflorirea forțelor Iui spirituale și materiale, 
nu este alături de acești așa ziși „conducă
tori" și „hatmani", că locul unui ucrainean 
cinstit este în Ucraina Sovietică, în mijlocul 
poporului său.

— „Am rupt-o definitiv, scrie în încheiere 
Krutii, cu naționaliștii ucraineni și trec de par
tea lagărului socialist. Restul vieții mele vreau 
să-l închin muncii pentru binele poporului 
meu".

Mesajul Comandamentului
Armatei Populare Vietnameze 

adresat Comandamentului militar 
francez din Indochina

ȘANHAI 19 (Agerpres). — Agenția Vietna- 
meză de Informații transmite : '

Reprezentantul comandamentului Armatei 
Populare Vietnameze a adresat comandamen
tului militar al forțelor armate franceze din 
Indochina un mesaj cu privire la evacuarea 
prizonierilor de război francezi răniți din 
Dien Bien Fu.

In mesaj se spune: 1) Propunerile dvs. 
transmise nouă de către delegatul dvs. în 
timpul întîlnirii din 16 mai a celor două părți 
sînt propuneri noi în care unele puncte sînt 
în contradicție cu eondițiile asupra cărora 
cele două părți au căzut de acord la 13 mai. 
De aceea, noi sîntem nevoiți să așteptăm ins
trucțiuni din partea înaltului comandament 
si Armatei Populare Vietnameze înainte de 
a vă putea da un răspuns oficial.

2) Pînă la adoptarea unei noi hotărîri și în 
scopul grăbirii evacuării prizonierilor de răz
boi răniți, noi sîntem gata să eliberăm pe 
militarii răniți ai corpului expediționar fran
cez de Ia Dien Bien Fu în conformitate cu 
condițiile asupra cărora cele două părți au 
căzut anterior de acord și care au fost apro
bate de înaltul comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze și de comandamentul mili
tar francez. .

Dien Bien Fu, 17 mai 1954. I
Colonel KAO VAN HAN.

comandant de divizie adjunct 
---- e-----

Pslitica aventuristă 
a intervenționiștilor americani 

in Indochina intimpină 
o împotrivire crescindă in S. U. A.
WASHINGTON 19 (Agerpres). —
Politica aventuristă de extindere și interna

ționalizare ia războiului din Indochina, preco
nizată de secretarul de stat, Foster Dulles, 
întîmpină o împotrivire tot mai puternică îi^ 
Statele Unite. Reprezentanții celor mai dife
rite pături ale populației se opun încercărilor 
de a atrage S.U.A. ta intervenția directă in 
războiul din Indochina.

Anchetele organizate de institutul ..Gallup* 
arată că proporția celor oare sînt împo;- . >. 
trimiterii de trupe americane în Indochi :a 
este de 10 la 1. Din cei întrebați, 85% s-au 
declarat adversari ai intervenției armate în 
războiul împotriva poporului vietnamez.

Pînă și publicațiile oare îndeobște ’ 
stăruitor planurile de dominație mondială . 
imperialiștilor americani sînt nevoite să .. -, 
semneze împotrivirea crescîndă Față de pol - 
tica de aventură. Astfel, revista amerlc. 4 
„United States News and World Report" scr ? 
într-un număr recent : „O intervenție arma • 
în Indochina înseamnă d'namită politică iii 
Statele Unite. Iată ce constată membrii co ;- 
greșului atunci cînd caută să afle părerea a- 
legătorilor lor".

Revista americană „Newsweek" citează re- 
I latările ziarului „Los Angeles Mirror” oare, re. 

ferindu-se te scrisorile primite zilnic de mem
brii Congresului, în oare li se cere in mod e- 
nerglc să intervină împotriva amestecului di
rect în Indochina, arată că într-o asemenea 
scrisoare se spune : „Un’i oameni din Was
hington au înebunit dacă cred că pot recruta 
pe fiii noștri pentru Indochina...".

Recunoscînd că Foster Dulles nu este 
„prea .popular" și că străduințele sale agresi
ve atît înaintea conferinței de la Geneva, cit și 
în timpul conferinței erau sortite eșecului, 
„Newsweek" consemnează că „există dorința 
puternică ca Statele Unite să nu fie implicate 
într-o „nouă Coree" pe calea intervenției ar- 
nțate în Indochina.

------c------

0 declarație a lui Nehru
LONDRA 19 (Agerpres). —
Corespondentul din Delhi al agenției Reu

ter transmite că deschizînd dezbaterile de po
litică externă în Camera superioară a parla
mentului indian, primul ministru al Indiei. 
Nehru, a declarat la 18 mai că „atît timp cît 
China comunistă nu va fi recunoscută în 
Organizația Națiunilor Unite, vor exista tot
deauna dificultăți în Asia și în alte părți".

„Mă miră, a spus Nehru, cum poate cineva 
să considere că guvernul Formozei (clica 
ciancaișistă — N.R.) reprezintă China. Eu 
consider că acest lucru este o absurditate".

------- •--------

Greva studenților brazilieni
MONTEVIDEO 19 (Agerpres), TASS 

tpansmitei După cum relatează ziarul „Im- 
prensa popular", recent a avut loc în Bra. 
zilia o grevă generală de 48 de ore a stu
denților din toate instituțiile de învățămînt 
superior din țară. Greva a fost declarată în 
semn de protest împotriva înăbușirii de că
tre trupe a demonstrației studențești care 
a avut loc în aprilie în orașul Belem (statul 
Para) . In urma atacului soldaților împotri
va studenților numeroși participanți la de
monstrație au fost răniți. Greviștii au cerut 
pedepsirea comandantului garnizoanei, 
generalul Jose Inacio Verissimo, și a celor
lalți vinovați de înăbușirea demonstrației.

Scurte știri
• Trupele armatei populare vietnameze își 

continuă ofensiva. Forțele populare au ata. 
cat ta 19 mai portul Yen Fu, situat pe șo
seaua provincială Nr. 1, postul Nr. 3, la 8 
km sud-est de Vinh Chu și postul An Xa, ta 
20 km. nord-vest de Tai Binh. Comandamentul 
francez a anunțat că postul Nr. 3 „a sufe
rit pierderi grele".

• France Presse anunță că aviația franceză 
a continuat în tot cursul zilei de 19 mai să 
arunce bombe grele asupra șoselei principale 
dintre Dien Bien Fu și Sonla.
• Comisia pentru afacerile externe a Adu

nării Naționale Franceze a hotărît la 19 mai 
să pună la vot miercurea viitoare problema 
ratificării așa-numitului tratat al comuni, 
tații defensive europene.

• La 18 mai a avut Ioc la Istambul preda
rea către reprezentanții comandamentului for
țelor maritime militare americane a primului 
grup din cele 38 de vase primite de U.R.S.S. 
din partea S.U.A. în timpul celui de al doilea 
război mondial.

In conformitate cu acordul realizat, Uniunea 
Sovietică urmează să restitue aceste vase Sta- 
telor Unite.

O La 18 mai, V. V. Vaskov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al U.R.S.S. în R. P. Ch!- 
neză, a oferit o recepție în cinstea delegației 
tineretului sovietic, condusă de Șelepin, care 
a sosit aici la invitația Comitetului Central 
al noii Uniuni democrate a tineretului chi
nez pentru a participa la festivitățile de 
1 Mai.
• Potrivit unei telegrame transmisă din 

Rangoon, la 15 mai un purtător de cuvin; al 
guvernului birmanez a declarat că Birman a 
a informat S.U.A. că nu este interesată în 
nici o alianță agresivă în Asia de sud.est.

• Se anunță că potrivit declarației coman
damentului poliției lisînmaniste, pentru zilele 
de 19-21 mai, pe întregul teritoriu al Coreei 
de sud a fost decretată starea excepțională 
în legătură cu apropiatele „alegeri" in „A- 
dunarea Națională"-marionetă.
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