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Răsună glasui. popo areIor 
dornice de pace.

DE PE CUPRINSUL PATRIEI
Descoperim

Intre 23—28 mai, are loc la Berlin se
siunea extraordinară a Consiliului Mon
dial al Păcii Reprezentanții partizanilor 
păcii de pe toate continentele vor discuta 
problema securității și independenței po
poarelor, precum și a necesității de a se 
pune capăt primejdiei folosirii armelor a- 
tomice și cu hidrogen. Sesiunea de la 
Berlin a Consiliului Mondial al Păcii este 
așteptată cu un justificat interes de oare
ce ea va prilejui manifestarea viguroasă 
a năzuințelor cele mai fierbinți ale tuturor 
popoarelor lumii.

Consiliul Mondial al Păcii se Întrunește 
în zilele in care la Geneva se hotărăsc 
probleme de o însemnătate vitală pentru 
Asia și pentru lumea întreagă. Ceea ce se 
petrece în această parte a lumii nu poate 
să nu atragă atenția tuturor popoarelor 
lumii chiar dacă ele trăiesc la mii și mii 
de kilometri depărtare de Coreea sau Indo
china. Oamenii simpli nu pot să treacă cu 
vederea încercările pe care cercurile con
ducătoare din S.U.A. și sateliții lor le fac 
cu scopul de a extinde războiul din Indo
china, de a aprinde din nou flăcările răz
boiului în Coreea, de a transforma Asia și 
lumea întreagă intr-un uriaș teatru de 
război. Popoarele s-au maturizat și au că
pătat o experiență politică care le permite 
să seziseze intențiile primejdioase ale or
ganizatorilor de războaie de peste ocean. 
Popoarele sînt dornice să trăiască în pace 
și n-au intenția de a face jocul acelora 
pentru care sîngele vărsat în război se 
transformă în saci de aur. Opinia publică 
a devenit în zilele noastre o forță de prim 
ordin. A nu ține seamă de glasul opiniei 
publice, a încălca voința popoarelor, este 
în vremea noastră o operațiune dificilă, 
pe care și guvernanții reacționari se tem 
uneori să o întreprindă.

Lucrul acesta se reflectă mai clar decît 
oricînd in felul în care s-au desfășurat și 
se desfășoară lucrările Conferinței de la 
Geneva. Izolarea în care s-a găsit la un 
moment dat delegația americană la Con
ferință a arătat cit se poate de concludent 
că pînă și politicieni obișnuiți să urmeze 
cu docilitate indicațiile Departamentului de 
Stat al S.U.A. au bătut în retragere a- 
tunci cînd a fost vorba să înfrunte mînia 
popoarelor. Manevrele diplomatice pe care 
puterile occidentale sînt nevoite să le în
treprindă, eforturile disperate pe care ele 
le depun pentru a da cit de cit o aparență 
de> seriozitate demagogiei lor deșănțate, 
ilustrează impasul în care se găsesc întot
deauna guvernanții reacționari cînd poli
tica lor vine în contradicție cu interesele 
și voința popoarelor. Ridicolul în care s-a 
aflat purtătorul de cuvînt al delegației 
franceze la Geneva care într-o conferință 
de presă a fost nevoit să desmintă cele 
spuse de el cu 24 de ore anterior sau agi
tatele ședințe ale Adunării Naționale fran- 
oeze în problema indochineză arată rolul 
opiniei publice, teama pe care aceasta o 
inspiră politicienilor reacționari.

Domnul Bidault poate să refuze să pri
mească delegațiile muncitorilor din Marsi
lia, iar domnul Dulles poate să-și astupe 
urechile atunci cînd manifestanții scan
dează lozinci pentru pace pe străzile New- 
Yorkului. Dar nici un guvernant nu poate 
să împiedice popoarele să-și aducă contri
buția lor măreață la reglementarea proble
melor internaționale arzătoare. Oamenii 
simpli sînt convinși că războiul nu este un 
fenomen inevitabil, că atunci cînd există 
dorință reciprocă de înțelegere, oamenii 
pot ajunge Ia un punct de vedere comun 
în o serie de probleme, chiar dacă concep
țiile lor politice și filozofice sînt diametral 
opuse. Pentru a se ajunge la reglementa
rea problemelor care frămîntă astăzi ome
nirea, nu este necesar ca tunurile să-și 
spună cuvîntul. Dorința de pace a omenirii 
poate face tunurile să amuțească. Oamenii 
doresc să trăiască eliberați de coșmarul pe 
ca>re-l creează primejdia folosirii armelor 
atomice și cu hidrogen. Au suferit prea 
mult popoarele de pe urma războaielor 
trecute, pentru ca ele să se mai poată îm
păca cu gîndul jertfelor unui nou război.

Stăpînii de trusturi de peste ocean vor să ’ 
asvîrle bomba atomică și cea cu hidrogen ‘ 
pentru câ așa le dictează pofta kx nesă
țioasă de ciștig. Popoarele dispun insă 
de forța necesară pentru a opri la timp 
mina criminală. Rezoluțiile votate de par-1 
lamentele japonez și italian cu privire lî 
necesitatea interzicerii armelor de exter- , 
minare în masă, arată cit de viguros răsu 
nă glasul opiniei publice.

Popoarele năzuiesc să aibă asigurată 
ziua de mîîne. Ele vor să trăiască în pace : 
ș: bună înțelegere. Pe cootineatu? 
european există Insă primeid:a reînvierii 
m3:tarismulu! prusac In Ari, os A târăș
ti! japonezi zăngăne armele acuarpan a; 
de războinicii de la Seul ș: din Tihraa- . 
Cercurile conducătoare din SUJU vor ■ 
să pășească pe calea râzbofcilaL .Comu
nitatea defensivă europeană*  — in Euro- j 
pa și pactul Asie: de sud-est — in Asia , 
sînt paravanele la adăpostul cărora im
perialiștii vor să pregătească incendiul 
unui nou război care să mistuie om?ni- 
rea. Ei folosesc pentru aceasta marionete 
ca Adenauer. Li Sin Man. Cian-Cai-șl 
Bao Dai Popoarele nu pot fi însă con
fundate cu marionetele pe care le rnînu- 
iesc „expert ii*  Departamentului de Stat 
al S.U.A. Popoarele se împotrivesc orică- , 
ror planuri războinice. împotrivirea po
porului francez față de „comunitatea de- ‘ 
fensivă europeană*  a avut drept rezultat I 
că nici pînă astăzi Adunarea Națională 
franceză nu a ratificat „tratatul-ștreang*.  ■ 
ba mai mult, în comisia pentru afacerile 
externe a Adunării Naționale franceze, 
raportorul — socialistul de dreapta Jules 
Moch — s-a pronunțat împotriva creie
rii „armatei europene*.  Aceiași împotri
vire o intimpină și în Italia, Belgia, O- 
landa. Germania occidentală tratatul în
robitor care legalizează renașterea 
Wehrmachtului hitlerist.

In Asia planurile americana întîmpină 
de asemenea rezistența popoarelor. Țări a- 
siatice ca India, Indonezia și Birmania 
au refuzat să participe la aventura mili
tară pe care o pregătesc imperialiștii 
americani.

Popoarele știu că în fața lor există o 
cale a păcii, calea pe care o arată Uniu
nea Sovietică. Politica de pace a Uniu
nii Sovietice este expresia celor mai fier
binți năzuinți ale omenirii. Idea securită
ții colective in Europa a găsit un sprijin 
hotărît din partea opiniei publice. Puteri
le occidentale au respins însă aceste 
propuneri pentru că așa le dictează pla
nurile lor agresive, pentru că le este tea
mă de pace.

Popoarele Asiei ca și ale lumii întregi 
poartă o caldă recunoștință Uniunii So
vietice pentru contribuția sa la lupta pen
tru rezolvarea pe cale pașnică a proble
mei coreene și indochineze. De asemenea 
se bucură de prețuirea popoarelor efor
turile Republicii Populare Chineze, Re
publicii Populare Democrate Coreene și 
Republicii Democrate Vietnam îndreptate 
spre apărarea păcii în Asia.

Pacea poate fi cîștigată în ciuda Izbuc
nirilor isterice ale propagandiștilor răz- ; 
boiului. Această convingere însuflețește 
popoarele în lupta lor pentru pace, luptă 
în care Consiliul Mondial al Păcii își a- 
duce o importantă contribuție.

La sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii, oameni de felurite convingeri oo- ■ 
litice vor exprima hotărîrea popoarelor ' 
de a obține atenuarea încordării interna- • 
ționale, rezolvarea în spirit pașnic a pro-1 
blemelor litigioase.

Poporul și tineretul nostru așteaptă cu 
încredere lucrările sesiunii Consliului 
Mondial al Păcii, avînd convingerea că 
forțele păcii vor stăvili încercările nebu
nești ale ațîțătorilor la război. Hotăriri- 
le sesiunii Consiliului Mondial al Păcii 
vor avea un puternic ecou în țara noas
tră, ele înarmînd pe toți oamenii cinstiți, 
iubitori de pace, în lupta loc pentru apă- I 
rarea viitorului-

Salut fierbinte sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii!

rezerve interne

ca 4-5 m. țesăfur. Luna aceasta. textîîiștii 
sistem de recuperare a flotei în vopsitorie. 
Pentru aceasta Ta fi înlocuită pompa cu un 
rjectoc de aburi prin care Cota din cada de 
vopsit va trece în a 1:1 cadă. Această propu
nere va da posibilitatea să se recupereze Cota 
la încă două căzi de vopsire, economistndu-se 
lunar cantități importante de tananțt

Penfru terminarea la timp 
a însămințării bumbacului

Ploile căzute din abundență în 
timp au Intîrziat însămlnțarea 
bacului aproape în toate raioanele _ 
București. Cu toate acestea, cultivatorii de 
bumbac au depus eforturi susținute pentru a 
termina cît mai devreme însămînțările. In 
raioanele Călărași, Giurgiu, Oltenița, Zimni- 
ce.a și Turnu Măgurele, au fost însămânțate 
toate suprafețele destinate cultur'd bumbacu
lui. însămînțările se apropie de sfîrșiV și în 
raioanele Drăgănești, Lehliu, Vidra și Mi-hăi- 
leștî.

tn întreaga regiune București au fost în- 
sămințate cu bumbac pînă la 20 mai peste 
98 la sută din suprafețele planificate.

In raioanele Videle, Vîrtoape și Roșiorii 
de Vede, siaturile populare, tehnicienii agri
coli și cultivatorii trebuie să urmeze exem
plul raioanelor fruntașe și să mobilizeze 
toate forțele pentru terminarea în timpul 
cel mai scurt a însămînțării bumbacului.

Tehnicienii agricoii și cultivatorii din în
treaga regiune trebuie să ia de îndată mă
suri ca pe suprafețele însămînțate să se 
treacă la distrugerea scoarței ce s-a format 
în urma ploilor căzute, pentru a ușura astfel 
răsăritul bumbacului.

Totodată trebuie luate măsuri ca în comu
nele unde bumbacul a răsărit să se execu
te de îndată prima prașilă în vederea ae
risirii și încălzirii solului, lucrare foarte im
portantă pentru dezvoltarea în bune condi
ții a culturii bumbacului. (Agerpres)

ultimul 
bum- 

regiunii
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Comunitatea def.emsjyăeurQngană1* amenință vii
Apelul Conferințc?ueKT?ft^^,,**’ll^^*̂ ,^"!•erlin a tineretului din țările europene

BERLIN 21 (Agerpres). — A. D. N. trans
mite :

In ședința de închidere a Conferinței tine
retului din țările eyropene a fost adoptat ur. 
mătorul apel către tineretul din țările euro
pene :

Răspunzînd la Apelul Comitetului franco- 
german de pregătire, noi tinerii din 23 de 
țări europene, reprezentanți a diferite cu
rente politice și concepții religioase, ne am 
întrunit la Berlin pentru a discuta situația ti
neretului din țările Europei în legătură cu 
problema „comunității defensive europene" și 
a reînvierii militarismului german.

Semnalăm faptul că „comunitatea defensi
vă europeană", care duce la scindarea Euro
pei, accentuiază și mai mult încordarea in
ternațională.

„Comunitatea defensivă europeană" contri
buie la reînvierea militarismului german, iar 
Crearea grupărilor militare accentuează pri

mejdia războiului din Europa, primejdia fo
losirii bombei cu hidrogen, ceea ce ar atrage 
după sine distrugerea civilizației noastre...

„Comunitatea defensivă europeană" va în
semna înrăutățirea condițiilor noastre de trai 
„Comunitatea defensivă europeană" amenință 
viitorul tinerei generații. Sîntem ferm con
vinși de posibilitatea coexistenței pașnice a 
tuturor țărilor, independent de orinduirea 
lor politică, economică și socială. Chemăm 
pe toți tinerii și pe toate tinerele să se uneas
că in vederea luptei împotriva ..comunității 
defensive europene", împotriva reînvierii mi
litarismului german.

Chemăm tinerii din toate țările să stabi- 1 
lească între ei legături pretutindeni unde a- 
cest lucru este posibil, să organizeze Întru
niri, să colaboreze în domeniul economiei, 
politicii, culturii, sportului, atît pe plan na
țional, cît și pe plan internațional.
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Lotul comunei
La ci;: va kilomesri de Tg. 

Mureș. la poalele dealurilor 
ce se înalță de o parte a căii 
ferate. In jos. sure lunca Mu
reșului, se întinde comuna 
Dumbrăvioara. Sînt oameni 
harnici locuitorii acestei co
mune ți creșterea vitelor es e 
pentru ei o preocupare de 
seamă. Robotesc din zori și 
pînă-n seară, ca un roi de al
bine și se străduiesc să ter
mine muncile la timp și să-și 
îngrijească animalele ața 
cum se cuvine. Mai au ei insă 
o dorință : să îmbunătățeas
că rasa animalelor, să obțină 
animale cît mai sănătoase, 
mai bine dezvoltate, care să 
dea producții mari și de bună 
calitate.

Și mijlocul de îmbunătă
țirea rase: îl au la îndemină, 
chiar la ei acasă : sînt tau
rii și berbecii comunali de 
rasă.

Pentru ca reproducătorii de 
rasă să dea randamentul do
rit. ei trebuie îngrijiți și hră
niți așa „cum scrie la carte"; 
ți locuitorii Dumbrăvioarei 
cunosc bine acest lucru. De 
aceea ei au hotărît tntr-o a- 
dunare obștească să ajute 
fiecare la lucrările de arătu
ră și însămînțări din lotul 
zootehnic, precum și la cură
țitul și nivelatul pășunii na
turale din cuprinsul aceluiași 
lot.

Dacă vel întreba pe vreun 
tovarăș din comitetul exe-

cutis a! sfatului popular, care 
sînt țăranii muncitori care 
s-au evidențiat în muncile 
de la lotul zootehnic Iți Ta 
răspunde fără zăbavă :

— .£ greu tovarășe să spun 
cine s-a evidențiat: sînt mulți. 
este tot satul. Dacă-l dau ca 
exemplu pe David Lasto, apoi 
trebuie să-l mai amintesc și 
px Fulop Gheorghe, pe Fe- 
lei Ștefan. Szocs Peter. Me- 
saroș losif, utemistul Hod- 
nogv Francisc; vin apoi cei 
din Sînger, sat care ține de 
comuna noastră și acolo îi 
avem pe Cibi Ion, pe Simon 
Petru, Vale Ion Pop, pe... dar 
ce stau eu să-ți spun că sînt 
prea mulți, sînt toți".

Ca munca să fie spornică 
treburile s-au aranjat cam 
așa :

Fiecare țăran muncitor a 
dus pe lotul zootehnic și pe 
pășunea comunală cite o că
ruță de gunoi de grajd pen
tru fiecare vacă pe care o are. 
pentru ca pămintul bine în
grășat să dea rod bogat și 
animalele 'să aibă hrană din 
belșug.

Apoi, după învoială, unii au 
arat, alții au grăpat și alții 
au semănat și astfel s-au fă
cut lucrările de primăvară la 
lotul zootehnic; prin muncă 
organizată și pornită din 
inimă.

Un prețios ajutor tn orga
nizarea muncii l-a dat ute
mistul Ciatloș Francisc, a-

Inovația

tinărului strungar
cu z:, muncitorii acestei întreprinderi

In dorința de a pro
duce mai multe bunuri 
de larg consum, mun
citori1 de Ia întreprin
derea industrială „Fla
căra" din Buzău, de
pun eforturi sporite în 
muncă. In munoa lor 
nu precupețesc nici unde

eSort pen:m a da In producție scule și mașini-unelte oare au fost 
scoase la reformă.

La întreprinderea „Flacăra”, se aflau trecute la reformă un 
strung ți o mașină de rectificat cilindrii-auto. Cerînd sprijinul or- 
ganiaației de bază P.M.R. tovarășul

- :■ ’’ - t:mo să repare si să pună în stare de funcțiune
cate 2 masmL

acest fapt el a fost dat ca exemplu celorlalți muncitori și 
totodată popularizat la gazeta de perete ca fruntaș în muncă.

Acest stimulent a făcut ca pe tovarășul Constantinescu să-l pre- 
ocupe descoperirea altor rezerve interne cu ajutorul cărora să con- 
trihece la îndeplinirea înainte de timp a planului întreprinderi1. 
Astfel. Intr-una din zile s-a dus la biroul organizației de bază P.M.R. 
unde a stat de vorbă cu tovarășul Cojooaru Grigore, și cu tovarășul 
Mascalu Constantin. El a arătat acestor doi comuniști ceea ce 11 
frămînta de citiră vreme, spunîndu-le că vrea să- confecționeze un 
dispozitiv de tăiat laturi la piulițe în strung. Tovarășul Cojocaru și 
M-sc-ilj :-aa promis tot sprijinul necesar.

Incesînd din acea z:. tovarășul Constantinescu s-a apuoat de 
lacra și în fiecare zi. în orele libere, arăta celor doi tovarăși cu 
dl a progresat in confecționarea dispozitivului. Recent el a anun
țat câ pratotipal d:spcz:tivulu> său a fost confecționat și că va 
iace proba in fata muncitorilor.

In după amiaza

gentu! agricol a! comuneL
Lotul zootehnic are 34 hec

tare ți.este împărțit pe dea^J 
Iurile satului Sînger ți în 
Dumbră vioara. spre lunca 
.Mureșului. Din acestea, 1-4 
hectare sînt pășune naturală, 
iar restul sînt însămințate 
cu ovăz, lucernă, trifoi, po
rumb. Se asigură în feiui a- 
cesta vitelor și furaje verzi și 
concentrate care le întăresc, 
le fac vînjoase.

Comuna are 6 tauri de rasă. 
Pe cei doi din Sînger ti în
grijește Valea loan, iar pe 
cei din Dumbrăvioara, Fulop 
Andrei și Fiilop Ana. Ei se 
străduiesc să-i îngrijească 
„așa cum scrie la carte". La 
4 dimineața se curăță graj
dul și ieslea, la 4 și jumă
tate se dă fin. la 5 și jumă
tate se adapă și se dau con
centrate și așa mai departe, 
după normativ. Nu se negli
jează nici țesălatul, nici spă
latul. Și taurii sînt frumoși 
și curați.

Prăsilă din taurii comunei 
au mulți locuitori ai Dumbră- 
vioarei. In comună sînt pînă 
acum 74 de tăurași.

Țăranii muncitori din Dum
brăvioara sînt hotărîți ca, 
prin muncă obștească,' plină 
de roade, să contribuie la 
mărirea șeptelului și îmbună
tățirea rasei.

N. SIMIONESCU

Constentinescu Constantin, a

ace’eiași zile muncitorii de la întreprinderea 
„Flacăra" au putut vedea cum cu ajutorul «- 
cestui dispozitiv se pot produce piulițe cu 
laturi patrate, cu laturi exagonale și piulițe 
cu șaibe La cap, fără ca strungarul să tie 
nevoit să schimbe piesa în strung, aceas'a 

I fiind întoarsă cu ajutorul unui resort al dis
pozitivului. Fel:citîndu-1 pe tovarășul lor de 
muncă pentru inovația făcută, muncitorii pri
veau cum se confecționau piulițele în acest 
dispozitiv de trei ori mai repede decît în ma
șina de frezat.

Tînărul Constantinescu, a fost recompensat 
pe-itru inovația sa de către conducerea înt~e- 
prinderii și popularizat la gazeta de atelier 
ca inovator și fruntaș în producție.

Corespondent
R. GOȚEA

Ingrijirea semănăturilor joacă un rol deo
sebit de important în lupta pentru o recoltă 
bogată. Ploile căzute tn ultimul timp au fa
vorizat apariția buruienilor. Respecîtnd în
tocmai regulile agrotehnice și ținînd seamă 
de faptul că buruienile nu au ajuns încă 
viguroase iar scoarța solului are o grosime, 
neînsemnată, țăranii muncitori din ra’onul 
Făgăraș au început lucrările de întreținere a 
culturilor.

Pînă acum, ei au reușit să efectueze lucrări 
de întreținere pe o suprafață de 5.483 ha. Pră- 
șitul s-a făcut pe o suprafață de 78 ha. cu 
culturi de legume și cartofi. Țăranii munci
tori din comunele Sîmbăta de Jos și Dridif au 
terminat complet plivitul griului și secarei.

Și în raionul Agnita, unde a existat o pre
ocupare permanentă a sfatului popular pen
tru efectuarea la timp a lucrărilor de întreți
nere, grăpatul și tăvălugitul culturilor dî 
toamnă a fost terminat pe o suprafață da 
5.057 ha., iar plivitul pe o suprafață de 222 
ha.

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Cea de a 300-a aniversare a reunirii Ucrainei cu Rusia

Astăzi prin Republica Socialistă Sovietică Ucraina

♦ 
♦ 
+
T-

In întreaga Uniune Sovietică se sărbătorește cea de a 300-a aniversare a re
unirii Ucrainei cu Rusia, eveniment istoric de seama, mare sărbătoare națională a po
porului ucrainean și rus. a tuturor popoarelor Uniunii Sovietice.

In hotărîrea adoptată de Comitetul Central al P.C.U.S.. de Consiliul de Miniștri 
și de Prezidiul Sovietului Suprem al U. R.S.S. în legătură cu această aniversare, se 
arată că poporul ucrainean, legindu-și pe ved soarta de poporul frate rus de aceeași 
obîrșie, în care el a văzut întotdeauna pe apărătorul și aliatul său de nădejde, s-a sal
vat și s-a menținut ca națiune.

Refăcută cu ajutorul popoarelor sovi etice si în primul rîr.d al poporului rus, eco
nomia națională a republicii, distrusă în cel de al doilea război mondial, a cunoscut 
o considerabilă înflorire. A în'lorit și 
cialistă in conținut. Tineretul talentat are 
țile, porțile tuturor școlilor de artă le sînt

In fotografia noastră (nr. I) puteți 
la repetiție. La pian — Maria Popovici.

Fotografia a 2-a reprezintă clădirea 
capitala republicii — Kiev.

cultura ucraineană, națională în fornjă și so- 
toate posibilitățile de a-și dezvolta capacită- 
deschise.
vedea pe elevii școlii de muzică din Ujgorod

Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene din
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Să ne ocupăm mai mult de educația elevilor

La Școala elementară de 4 ani din satul 
trăiești .comuna Bozienii de Jos, e mare ve
selie. Băncile sînt. aruncate în fundul clasei, 
una peste alta. O masă în mijloc și scaune. 
Ernanie Lupașcu, învățătorul, se ridică greoi 
în picioare și rostește cu gesturi largi:

— Măcar azi, că-i duminică să ne mai ve
selim și noi un pic! Că-n celelalte zile ne 
mănîncă sănătatea copiii ăștia, zău așa ! Nu
iaua cît mă mai ajută, că doar slova nu pot 
să le-o torn in cap. Hai să mai bem un păhă
rel colega în sănătatea noastră.

Pe la orele 12 și ceva după miezul nopții 
s-au săturat probabil de chefuit. Ernanie Lu
pașcu se ridică (de 
de-a binelea) ca să 
chidere".

Ce a urmat apoi,
...Luni dimineață 

umplut de copii voioși, gălăgioși. După ce s-a 
sunat de intrare cei care mai adineauri zbur
dau, rîdeau veseli ca adevărați copii, acum 
se prefăcuseră în niște statui de piatră, cu 
miluite încleștate la spate, cu f:ața nemișcată 
— efectul „metodei de educație" a tui Ernanie 
Lupașcu, și mai mult efectul curelei de piele 
moștenită de La taică-său — majurul de jan
darmi Lupașcu.

Au stat copiii 5-10 minute ca sfinții, (căci 
sînt obișnuiți să stea așa și toată ora) dar 
văzînd că nimeni nu vine, au început să se 
întrebe : Ce-o fi cu învățătorul nostru ? Nici 
azi nu

Unul mai îndrăzneț, se hotărî de data acea
sta să se ducă la tovarășa directoare și s-o 
întrebe : care e situația ?

Ceilalți așteptau cu inima-n dinți : o să-l 
urecheze, ce o să-i facă ?. (Nici directoarea nu 
rămine cu mult în urma lui Lupașcu mai ales 
în privința „metodelor* 1 de educare a copiilor, 
doar se trag din aceeași familie ; învățătoarea 
Șușu Elena, care e totodată și directoarea 
școlii, e sbră cu Lupașcu Ernanie). Dar Gheor
ghe Gălușcă s-a întors foarte curînd și din 
expresia feței lui nu puteai citi altceva decît 
mirare.

— Nu o găsesc nicăieri pe tovarășa direc
toare. Nu a venit nici dînsa.

Astfel s-au petrecut lucrurile luni la școală. 
„Li se urcase — probabil — la cap" țuica de 
duminică, și a doua zi n-au mai fost în stare 
să vină la școală să țină cursuri...

*
— Bună dimineața, tovarășe învățător 1 —

îl salută cu respect președintele căminului 
cultural pe învățătorul Lupașcu — aș vrea să 
te rog ceva.

— Da, poftim...
— Uite, dumneata ca învățător, ai putea să 

ne ții o conferință foarte interesantă la c*  
minul cultural, despre...

— Nici o conferință 1 Nu țin nici o confe
rință ! Să mă mai slăbiți cu aceste „sarcini 
de onoare’1. Să facă cei pe care-i privește 
mai îndeaproape. Și plecă supărat.

Nu de mult s-au întrerupt și cursurile de 
alfabetizare conduse de învățătorii școlii ele
mentare de 4 ani din satul Crăiești. Oare și 
aceasta au socotit-o învățătorii din sat o sar
cină care revine altora și nu lor ?

Multe întrebări li s-ar mai putea pune aces
tora despre „activitatea" lor. Dar de ce să 
nu-i întrebăm și pe tovarășii de la sec'ia de 
învățămînt a sfatului popul- - raionai : ci
umblă cu ochii închiși și cu urechile astupate ?

Țăranii muncitori nu au închis ochii atunci 
cînd I au văzut beat turtă pe Lupașcu Ernanie 
prin sat, chiuind pe uliți și cîntînd. Ei n-au 
tăcut nici atunci, cînd copiii au venit acasă 
bătuți de la școală, cu vînătăi, plîngînd. Ță
ranii muncitori au scris secției de învă
țămînt a sfatului popular raional Negrești. 
De 5-6 luni tovarășul Boroda, șeful secției în
vățămînt promite că se vor lua măsuri și — 
nu se face absolut nimic.

De acum chiar că ar fi cazul, să se intere
seze mai îndeaproape comitetul regional 
U.T.M. Iași, precum și secția de învățămînt 
a sfatului popular regional de acest „lanț 
al slăbiciunilor" și să ia măsurile necesare.

data aceasta ciătinîndu-se 
rostească cuvîntul de ,,în-

Ernanie Lupașcu nu știe. 
La ora obișnuită clasa s-a

vine ?

Cu fiecare an, întreprinderile Industriale, 
comerciale sau Economice, gospodăriile agri
cole colective și cele de stat de pe cuprin
sul patriei, cît și institutele de învățămînt 
superior primesc sute de tineri absolvenți ai 
școlilor medii.

Partidul și guvernul se îngrijesc zi de zi 
de întărirea- și dezvoltarea învăță.mîntului 
nostru asigurînd tineretului studios toate 
condițiile de ciare are nevoie pentru a puica 
învăța bine. De aceea școlile medii depun 
toate eforturile pentru a da cadre cît mai 
bine pregătite, stăpîne pe bogate cunoștințe 
teoretice și practice, cadre care să f 
ste întreprinderii s-au gospodăriei în 
muncii, facultăților în care-și vor 
studiile.

In lupta pentru atingerea acestui 
gianizațiile U.T.M. din școlile medii au de 
adus o contribuție însemnată. Lor le este 
încredințată sarcina de mare răspundere de 
a ajuta corpul didactic să facă educație co
munistă elevilor. Organizația U.T.M. este a- 
ceea care trebuie să insufle elevilor dra
gostea față de muncă, atitudinea corectă atît 
în școală cît și în afara ei, 
văța, de a-și însuși cît mai 
riile de învățămînt.

Pentru ca elevii să 
este necesar să taci 
este nevoie să lucrezi 
să-i trezești interesul pentru materie, 
încurajezi să persevereze în muncă, 
procedat organizația de bază U.T.M. de la 
Școala medie nr. 4—13 din București cînd a 
observat că unii elevi nu se prezentau pre
gătiți la ore, nu păstrau o disciplină exem
plară în timpul lecțiilor.

Ea a 
ca de 
lămurit 
pentru 
dar și . .
tea muncii perseverente. Tot sub acest a-pcct 
al organizării muncii de învățătură in a 
s-a discutat teme : „Oare nu am lip- r 
munca mea11. Aceasta a constituit un prilej de 
criticare a elevilor oare rru muncesc con
știincios pentru însușirea cunoșt'rrelor. O 
temă interesantă a fost „Spirit-.:! tovărășesc 
în viața colectivului". Uter : au scos la 
iveală cu această ocazie pe cei egoiști, care 
nu se interesează de ceea ce ~e int’mp’ă în 
jurul lor, cu tovarășii lor. .Vttel e: fost cri
ticați elevii din cl. VIII-a, Răutesr 
cel pentru manifestări egoiste, per 
se încadrau în viața colectivului 
asemenea diriginții împreună cu 
discutat despre regimul zilnic al 
Toate aceste dezbateri colective au 
la o educație sănătoasă a elev or, 
rea unei opinii colective a cje-ef.

Cauzele rămînerii în urmă nu sînt aceleași 
la toți elevii ; unul lenevește șl ~.u depune 
eforturi să-și însușească materia, altul se 
ocupă mai mult de 

ț alt obiect, altul nu 
munca.

Este necesar deci
pentru care un elev 
apoi să se treacă ta luarea 
nu se întîmple cazuri ca ce! < 
educatoare din Turno Severin 
tul organizați 
că învățătura 
ferat pe care 
făcut discuții 
elevele și-au
dințe nu s-au scos tos4 ta -veali ca-ue-je ră-

a ct’er’teicc
He necesare 
cam era și 

continuat să

noast're, 
paginilor 
literare : 

Vl.a-

faeă cin- 
care vor 
continua

țel, or-

dorința de a în- 
bine toate mate.

cît mai bine, nu 
sau lozinci.

învețe
grafice sau lozinci, c: 
cu fiecare elev în parte, 

să-l
Așa a

organizat discutarea difcrite’or teme 
pildă „metoda de a învăța", și a 
nu numai metodele ce trebuiesc folosite 
acumularea unor cunoștințe temeinice 
importanța învățăturii și însemnăta-

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Iași

Wîm Olteami
membru al C.C. al U.T.M.

— O—
mai valoroase opere ale literaturii 
nu se apleacă cu emoție asupra 
marilor noștri făuritori ai limbii
Eminescu, Creangă, Ganagjale, Coșbuc, 
huța, Slavici, Sadoveanu. Or, cunoașterea 
limbii, literaturii și gramaticii îmbogățesc 
continuu vocabularul elevului oare este strîns 
legat de continua ridicare a nivelului cultu
ral, de continua creștere a cunoștințelor.

O aci'ivitate rodnică pentru adîncirea cu
noștințelor la limba și literatura romînă des
fășoară organizația U.T.M. de la școala me
die de 10 ani nr. 1 de fete din Bucureșt1. 
Cercul literar al clasei a VlII-a C. de pildă 
a dezbătut în ședințele sale referate cu 
teme ca : „Poezia socială în opera lui Emi
nescu11, „Amintiri de Creangă" etc. Elevele 
cercului s-iau pregătit temeinic pentru ședin
țele respective adîncindu-și și completîn. 
du-ș: asi'îel cunoștințele căpătate lia orele de 
curs. Ele au pregătit de asemenea și un album 
în care au interpretat anumite imagini în 
desene din cele mai semnificative poezii ale 
Iui Eminescu, Coșbuc și Creangă.

O altă metodă pe care organizația de bază 
din această școală, ajutată de profesori a 
folosit-o cu succes pentru a insufla 
dragostea față de literatura romîțtă, 
a recenziilor, metodă 
în Școala medie de 10 
din București. Printre 
zat o discuție asupra 
Breslașu

Lat

la elevi 
este cea 
altfel și 
de băieți

și Has-
nu
De
au

itru că 
clești, 
părinții 

eleva
: contri 
, La fotma-

materia, 
un obiect 

știe să

buit

și neglijează 
■: organizeze

■ge slab, a întocmi: un re
ținut in toate clasele. S-au 
jurul referatului iar apoi 
angajamente. In aceste țe-

In urată ta bnățrură 
nu s-au stabilit mâsu: 
îndreptarea situației 

munoa de învățătură
ți
a

mineri: 
eleve, 
penfru 
firesc
meargă prost.

Dragostea elevilor pentru 
supune ca elevul să-și Însușească cu 
interes toate obiectele ce se predau In 
Iată de ce organizațiile U.T.M. eu 
de a populariza mereu, prin toate tn:j 
însemnătatea tuturor mater:: 
vață în școală.

Limba romînă de pildă este o materie deo
sebit de importantă dar căreia 
importanța cuvenită în toate 
și mai cu seamă in anele școli 
elevi nu cunosc și nu prețuiesc

învățătură pre- 
același 
școală, 
sarcina 
loaceie.

ce se in-

nn

folosită de 
ani nr. 4—13 
altele aci s-a orgsni- 
poemului lui Marcel 

.Cîntec de leagăn al Doncăi" fiind 
invitai și autorul care a explicat elevilor 
cum a muncit la scrierea acestui poem.

Interesantă este și activitatea cercului lite
rar al clase; a VIII-a de la centrul școlar 
5-7-8 dm București oare a trezit un viu in
teres pentru limba și literatura romînă în
tre eleve. Pentru continuarea 
vilor în acest sens, acum se 
șezătoare închinată lui Miha'T 
această muncă sînt antrenate 
clase: : fiecare pregătește ceva din poeziile 
și scrierile lui Eminescu. Și asemenea șezâ- 

au loc aproape la toate clasele ciclului 
j din școală.
i acelaș 
rația U 
-Tg. Ne 
e eleve 
întă slab ta 
comitetul U-T-M. și birourile 
luat nici o măsură pentru 
zei situații.

educației eie- 
pregăi'ește o 

Eminescu. In 
toate elevele

tori 
med

N 
ga ni 
dinv

i luc 
T.M. 
iir.ț 
prin

at

tu se poate spune despre or- 
. de la Școala medie de fete 
regiunea Bacău, unde există 

re care și ut emisie care se 
limba și literatura rominâ 

și bi
literatura 

de clasă nu 
remedierea

limba rusl 
din preoca- 

noastre

iez-

e necesar să n< 
pârtie de bază ale organizațiilor 
U.T_M. Ele au datoria să desfășoare o mun
că susținută pentru înrădăcinarea în con- 
știinfa elevilor a marii necesități ce o re
prezintă învățătura limbii ruse, cunoașterea 
tezaurului culturii ruse și sovietice, 
școala medie se pu.ne baza cunoștințelor 
gramatică și vocabular și dacă elevul n 
le însușește nu s-a reuși să des iă 
bine pregătit, pentru că însușirea experts 
sovietice presupune și cunoașterea 
nise.

Organizațiile U.TJL pot folosi pentru 
voltarea interesului și dragoste; pentru
ba și 1;-trat ra romînă șl limba rusa n 
mirate metode: lecțiile predate de Soiar*-  
profesori. seratele literare, cercurile literare, 
disentitle, conferințele, expoziț ’e de ci- 
șpcciacnieie de teatrw etc. onjloace bene or 
a arăta etevSoe becățs ș> frw®sseșea E-rba 
șȘ ii.esataru rocc ue și Ersrm. rxsc. Urutir.-ud 
ca aărr: e tecțta de sCeeie «a a de txxsi nâ. ati. 
nunatee porest-ri despoe Gb- Doșa. Nico'ae 
Bâkescu saa Era-.ne ssa. eHeval se a r4oU <w 
șese spre aot izvoare, domic să ee.~ortst:- 
tn:e In toate amănuntele tartan răscoa
lelor Iui Doja sau a revoluție: din !ML 
Manualele și notițele d:n caiet rra na: sînt 
suficiente. începe cercetarea că— -~r c n 
bibliotecr. se neș-.e dorința de a asculta con
ferințe unui scriitor de seamă, de a Intîlni 
un muncitor vestit, apare dorința de a dis
cuta cu alț:: problemele care î! preocupă.

Tocmai această năzuință în vederea lăr- 
girii CBonștiMfeior. a adincirii lor. spre mun
ca creatoare; independentă, trebuie să o spri
jine și să o întărească prin activitatea sa 
organizația U-TJt.

Organizația V.T_M. trebuie să se ocupe de 
cercurile pe materii organiza ie ta diferite

obiecte, să se îngrijească de activitatea aces
tora ca să fie plină de conținut și intere
santă, să îndrume elevii buni să se înca
dreze în aceste cercuri. Nu trebuie să-uităm 
că uneori activitatea in cercurile pe materii 
determină viitoarea profesie a elevului. „Ti
nerii istorici" se înscriu mai tîrziu la facul
tatea de istorie, „tinerii naturaliști" vor să 
devină specialiști în agricultură etc.

Aproape în toate școlile noastre sînt orga
nizate cercuri pe materii. Pentru a arăta ce 
influență au aceste cercuri asupra învăță
turii vom d,a cîtevia exemple.

Cercul de științele naturii de la
B din Școala medie de 10 ani nr. 1 de Jete 
folosește pentru a le atrage . 
excursiile, vizitarea unor gospodării de stat 
și colective. Așa de exemplu au făcut o 
■excursie în Bucegi la Diham, de unde au 
strîns materiale pentru laborator care le-au 
servit la studierea mai profundă a florei Bu- 
cegilor. in urma acestei excursii cercul a 
evut o ședință în care s-a prezentat un re
ferat asupra tuturor învățămintelor obținute 
pe baza excursiei.

O rodnică activitate desfășoară și cercul 
de fizică de la clasa a Xl-a a Școlii medii 
„Frații Buzești" din Craiova, Printre alte 
subiecte aici s-a discutat și despre cinema
tografia sonoră. La ședința cercului au fost 
invitați specialiști ai cinematografiei din oraș 
care au explicat membrilor cercului o serie 
de probleme interesante.

Astfel organizațiile U.T.M. preocupîndu-se 
îndeaproape de activitatea în cercurile pe 
materii, aduc o contribuție efectivă la acu
mularea unor cunoștințe temeinice. Comite- 
t:ii U.T.M. trebuie să facă sistematic bilan
țul activității unui sau altui cerc, să asculte 
raportul făcut de responsabilul cercului, să 
•analizeze în adunările organizațiilor de bază 

organizației pe clasă activitatea cercurilor 
pe materii, să-și dea părerea în alcătuirea 
;> anurilor de activitate a cercurilor ținînd 
-cama că acestea pot să-și continue activita- 
;ea și în perioada vacanței de vară.

Este însă de neconcepui' să se realizeze un 
nivel corespunzător la învățătură, o muncă 
perseverentă și cu rezultate dacă nu educăm 
i-. elevi spiritul unei discipline liber consim- 
■::e. Un elev este disciplinat cînd și-a înțe- 
ics datoria față de școală, față de părinți, de 
■ovarășii săi de muncă. Disciplina reprezin- 
:ă dorința lui de a-și face datoria în. muncă, 
reprezintă o strînsă legătură cu tovarășii, 
bazată pe prietenie și interese comune.

Și aceasta se poate realiza numai prin- 
:--o muncă perseverentă în rîndul celor in- 
c -ciplinați și mobilizînd opinia colectivului 
-a ia atitudine împotriva oricăror încălcări 
a disciplinei, nu prin pasivitatea pe care 
- a.; unele comitete U.T.M. ca cele de la 
Școa a medie de 10 ani nr. I de băieți Bucu- 

sau de ta Școata medie tehnică de chi
mie din București.

Calitatea muncii organizației U.T.M. din 
șco" depinde de felul cum este controlată și 
îndrumată activitatea lor de comitetele re
gionale. ți orășenești L’.T.M Nu întotdeauna 
a talea LLT.M.-u'.u: din școli ocupă un 
ioc important în preocupările generale ale 

-">r noa-tre locale. Se întîmplă ca 
ocîzviștii 
grijă de 
blemeje

clasa X-a

pe eleve

Fi liniștită mamă: copiii tăi cresc și se joacă fericiți, feriți de orice primejdie, 
sub privirea atentă a educatoarelor.

In fotografie : Intr-o zi obișnuită la căminul de copii de pe lîngă Spitalul de 
Stat „Dr. Cantacuzino" din Capitală. Foto : (Agerpresj.

in

Cointeresarea producătorilor mici și mijlocii — 
pîrghie pentru ridicarea producției agricole

Uma din pîrghiile principale prin a cărei 
folosire partidul și guvernul urmăresc ridi
carea considerabilă a producției în inc ;-:; :e 
și agricultură, este cointeresarea materială 
a celor ce muncesc în rezultatele muncii de
puse.

In capitalism nici nu poate fi vorba de o 
cointeresare a celor ce muncesc în rc-. .Mate
le muncii lor. In orînduirea capitalistă, mun
citorul este nevoit să-și vîndă forța de mun
că capitalistului care urmărește să reali
zeze un profit cît mai mare prin exploatarea 
lui. Țăranii muncitori, micii fermieri, sînt și 
ei sălbatec exploatați de capitaliști și moșier: 
Goana turbată a capitaliștilor după obținerea 
profitului maxim face, în orînduirea capitalis
tă, imposibilă cointeresarea reală a oamenilor 
muncii în rezultatele muncii pe care o pres
tează.

Spre deosebire de situația din orînduirea 
capitalistă. în socialism, pe baza apariției u- 
nor relații de producție noi, socialiste, se 
creează toate condițiile pentru aplicarea lar
gă, consecventă, a principiului cointeresării 
materiale a celor ce muncesc.

In socialism apar stimulente noi pentru 
muncă, care nu există și nici nu pot exista 
în capitalism : oamenii muncii nu mai lu
crează in folosul exploatatorilor, ci în folosul 
lor propriu, al întregii societăți ; mijloacele 
de producție devin proprietate socialistă, 
creșterea producției nu mai duce la îmbuiba
rea unui pumn de exploatatori, ci la ridicarea 
nivelului de trai al Întregului popor ; însuși 
caracterul muncii se schimbă : ea devine o 
chestiune de cinste și eroism, se naște o ati
tudine conștientă față de muncă. Fără îndo
ială că aceste noi și importante stimulente, 
și altele asemănătoare, exercită o puternică 
influență pozitivă asupra creșterii producției. 
Insă în socialism, cînd munca încă nu a de
venit, așa cum va fi ea în comunism, pri
ma necesitate vitală, aceste stimulente nu 
pot înlătura s.au înlocui stimulentele econo
mice, cointeresarea materială, care joacă un 
rol de cea mai mare importanță. Cointeresa
rea materială este unul din principiile de ba
ză ale gospodăririi socialiste. Subliniind ma
rea însemnătate a folosirii principiului coin
teresării materiale V.I. Lenin spunea : „Nu 
direct pe bază de entuziasm, ci cu ajutorul 
entuziasmului născut de marea revoluție —

«Scînteia tineretului»
2-a 22 mai 1954

pe bază de interes personal, pe bază de coin
teresare personală, pe bază de calcnl econo
mic, străduiți-vă la început să construiți po
dețe trainice care să <țucâ către socialism. . 
Altfel nu veți ajunge la comunism, altfel nn 
veți conduce zeci ți zed de milioane de oa
meni spre comunism ...Cointeresarea persona
la contribuie la ridicarea producției; or. înain
te de toate ți cu once preț, este nevoie să ri
dicăm producția".

In socialism, cointeresarea materială a ce
lor ce muncesc în dezvoltarea producției in
dustriale și agricole este determinată de în
săși esența orinduirii socialiste, decurge din 
legea economică fundamentală a socialismu
lui. Cointeresarea materială este tocmai una 
din căile prin care se poate asigura satisface
rea maximă a nevoilor materiale și cultura
le mereu crescînde ale celor ce muncesc, o- 
dată cu și pe măsura creșterii întregii pro
ducții sociale.

Principiul cointeresării materiale poate și 
trebuie să fie aplicat nu numai în socialism, 
adică după construirea bazei economice a so
cialismului, ci și în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism, în vederea tocmai a 
construirii bazelor noii orînduiri. La aceasta 
se și referea Lenin cînd vorbea despre con
struirea, pe baza cointeresării personale, a 
unor „podețe trainice care să ducă către so
cialism"

In perioada de trecere de la capitalism la so. 
cialism, în care se află acum și tara noastră, 
problema cointeresării materiale se pune în
să într-un anumit fel în sectorul socialist al 
economiei și în alt fel, diferit, în sectorul 
micii produpții.

In sectorul socialist al economiei — în in
dustrie, în gospodăriile agricole de stat și 
colective etc., — care este dominant în eco
nomia noastră, acționează legea economică 
fundamentală a socialismului. Această lege 
exprimă pe de-a-ntregul faptul . că între In
teresele personale ale celor ce muncesc în 
sectorul socialist și interesele generale ale 
statului nostru democrat-popular există o de
plină unitate . pe măsura dezvoltării econo
mici naționale, a creșterii întregii producții 
sociale pe baza tehnicii înaintate, crește și 
posibilitatea asigurării satisfacerii într-o mă
sură din ce în ce mai mare a necesităților 
oamenilor muncii.

Folosirea cointeresării materiale în- perioa
da trecerii de la capitalism la socialism, este 
nu numai , posibilă, ci și. obiectiv necesară, 
indispensabilă pentru dezvoltarea producției. 
Cointeresare^ oamenilor muncii în rezultate
le muncii depuse se înfăptuiește pe baza a-

pEcăriî consecvente a principiului socialist al 
repari ;iti — «J-jpă cantitatea ți calitatea 
muncă. Cn alte cuvinte, acel care lucrează 
raa: mult ți mai bine, primește o răsplată 
mai ridicată. De aceea. In sectorul socialist 
pri.-..-;? ui cointeresării materiale își găsește 
o aplicare largă, care ține seama de cerințele 
legilor economice obiective ale socialismului 
ți ușurează acțiunea acestor legi.

Altfel se pune Insă problema cointeresării 
în secto'u! mic:: producții. In ceea ce privește 
gospodăriile țărănești individuale mici și mij
locii.

Gospodăriile individuale ale țăranilor mun
citori există pe baza producției de mărfuri. 
In schimbul de mărfuri își eu gospodăriile ță
rănești individuale principalul stimulent ma
terial al activității lor economice; ele pro
duc produse agricole și animale destinate 
consumului propriu ca și vînzării pe piață, 
în scopul obținerii unui cîștig necesar pen
tru satisfacerea nevoilor personale ale țăra
nilor muncitori și pentru procurarea unelte
lor de producție. Curatît mai însemnată este 
de aceea problema cointeresării, a stimulării 
economice a acestor gospodării. „Micul a- 
agricuitor, arăta Lenin, atîta vreme cît rămîne 
mic agricultor, trebuie să aibă un stimulent, 
un impuls, un imbold corespunzător bazei 
sale economice, adică micii gospodării sepa
rate11.

Gospodăriile țărănești mici și mijlocii pro
duc în perioada actuală circa 75 la sută din 
întreaga cantitate de cereale — marfă din țara 
noastră. Multă vreme de acum în colo ele 
vor da țării o parte considerabilă a produc
ției agricole-marfă. De aceea statul nostru 
este profund interesat în ridicarea producției 
acestor gospodării, pentru că aceasta va duce 
la îmbunătățirea aprovizionării întregii popu
lații cu produse alimentare și a industriei u- 
șoare cu materii prime provenite de la sate. 
Urmărind ridicarea, producției agricole în 
sectorul micii producții, statul nostru ține 
seama de. legile economice obiective specifi
ce acestui sector și, prip pîrghiile de oare 
dispune, urmărește să îndrepte acțiunea aces
tor legi potrivit necesităților dezvoltării în
tregii economii naționale.

Cointeresarea gospodăriilor țărănești indi
viduale mici și mijlocii de către stat în dez
voltarea producției lor și în vînziarea produ
selor obținute statului, tace să crească prin 
stimulente și avantaje economice interesul a- 
cestor gospodării în mărirea volumului de pro- 
duse-marfă. Folosirea de către statul democrat- 
popular, în perioada de trecere, a pîrghiei 
zointeresării materiale în vederea dezvoltă

ION BĂ1EȘU

____  Cîntec despre „Cîntecul de leagăn" —„ 
al iui Paul Robeson

O, glasul tău duios, 
părintescul tău glas 1 
Ce durere l-a făcut să tremure 
ca o lacrimă pe gene?
Cine nu înțelege . 
că-n el plînge copilăria amară, 
rîsul neizbucnit încă din pieptul atîtor onn11..
Cine nu-ți deslușește în glas 
gunguritul tău de copil 
care a învățat prima oară 
să îngîne murmurul sclavilor negri.

O, atîția copii a legănat cîntecul tău 
și i-a adormit fără ca mamele lor să-i mai legene!

Paul Robeson,
copiii spun că ochii tăi trebuie să fie plini de lacrimi 
în clipele cînd faci cîntecul tău 
leagăn pentru copiii care n-au leagăn.

Cîntă Paul Robeson !
Cîntă în fiecare seară.
Dacă mai sînt pe lume copii 
pe care foamea nu-i lasă să doarmă — 
să le închidă genele cîntecul tău.
Cîntecului tău
nu-i trebuie nici viză, nici pașaport.
El pornește singur prin lume,

| pașnic,

I
ca un bunic care nu poate să adoarmă
pînă nu-și mîngîie nepoții.

O, cîtă pace e în cîntecul tău!
I

Cîntă Paul Robeson 1
Poate n-o s-ajungi încă bunic
cînd copiii lumii te vor lua de mînă și-ți vor spune :
Paul Robeson,
cîntecul tău de leagăn e prea molcom,

} e prea trist.
Fă-1 să rîdă.

* noastre
U T.M. să nu se apropie cu destulă 
tineretul școlar; unii nu cunosc pro- 

frămintă pe elevi, nu înțeleg 
stoca și cauzele influențelor ne- 
își tac ioc în nodurile elevilor, 
ataca de exemplu actrvtșrii Goasî- 
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in esența problemelor instructiv- 
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și orășe- 
trebuie să înțeleagă îrs|l că nu- 
indu-și sarcinile ce Ie revin ca 
ridului ș: al școiii în educarea 
tineretului, folosind toate con- 
de partid și guvern pentru In- 

țara noastră, veghind la ridica- 
nrjncî: organizației U.T.M. din 

ibuție sporită la pre
ca... -â
, vor aduce o con:
ea unor specialiști devotați poporului și

rii mai accelerate a anumitor ramuri de pro
ducție, tace ca țăranii muncitori individuali 
să devină interesați, ca și statul nostru, în 
dezvoltarea tocmai a acestor ramuri, reali
zează o unitate între interesele particulare 
ele producătorilor agricoli mici și mijlocii și 
interesele generale ale statului, ale întregului 
popor muncitor.

In perioada trecerii de la capitalism la so
cialism posibilitatea creării unor substanțiale 
avantaje economice micilor producători exis
tă, datorită faptului că clasa muncitoare de
ține puterea politică în stat și datorită 
existenței unui puternic sector economic so
cialist, predominant în economia națională.

Statul nostru folosește principiul cointere
sării materiale ca o pîrghie pentru a limita 
sfera de acțiune a unor legi economice obiec
tive, proprii micii producții de mărfuri. De 
pildă, dezvoltarea anarhică, întîmplătoare, a 
producției în gospodăriile mici și mijlocii 
poate fi, într-o oarecare măsură limitată cu 
ajutorul cointeresării acestor gospodării în 
dezvoltarea mai accelerată a unor anumite 
ramuri de producție deosebit de însemnate 
pentru economia națională, în sporirea ma
sivă a producției tocmai în aceste ramuri.

Vechea metodă a alcătuirii din birou de 
„planuri de cultură" de către sfaturile popu
lare pentru gospodăriile individuale nu putea 
da rezultate tocmai pentru că nu ținea seama 
de legile economice obiective ale m'cn pro
ducții de mărfuri; practica a dovedit că prin 
măsuri administrative, care nu țin seama de 
cerințele legilor economice obiective, de inte
resele particulare ale țăranilor individuali și 
de psihologia lor nu putea fi realizată în 
bune condițiuni o limitare serioasă a dezvol
tării anarhice din sectorul micii producții. 
Cointeresarea materială este în schimb o 
pîrghie economică deosebit de eficace cu aju
torul căreia poate fi obținută atît sporirea 
generală e producției-marfă a gospodăriilor 
mici și mijlocii, cît și dezvoltarea, în primul 
rînd a unor anumite ramuri. De aici decurge 
necesitatea folosirii principiului cointeresării 
materiale și în sectorul micii producții agri
cole.

★
Călăuzindu-se după învățătura marxist- 

leninistă, statul nostru a folosit cointeresarea 
materială a oamenilor muncii de la orașe și 
de la sate ca o pîrghie pentru dezvoltarea 
producției.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din august 
1953, annlizînd dezvoltarea economiei țării 
noastre, a arătat că există c însemnată rămî- 
nere în urmă a producției agricole și în gene
ral a agriculturii (ață de industrie Unul din 
factorii care au provocat această rămînere în 
urmă a fost insuficienta cointeresare a țăra
nilor muncitori cu gospodării individuale în 
ridicarea producției agricole și animale, neți- 
nîndu-se seama îndeajuns de specificul micii 
producții de mărfuri șl de legile el obiective.

In urma hotărîrilor plenarei din august, par
tidul și guvernul au elaborat și aplioat un 
sistem întreg de măsuri menit să ducă la 
un puternic avînt al producției agricole, să 
asigure o abundență de produse alimentare 
și intensificarea schimbului de mărfuri între 
sat și oraș. Dezvoltarea producției agricole 
este în momentul de față sarcina princ’pială, 

hotă-îtoare, a dezvoltării economice a țării. 
De aceea, plenara a dat directive pentru 
ridicarea gradului cointeresării materiale ca 
una din pîrghiile principale în vederea obți
nerii unui asemenea avînt al agriculturii, in- 
dicînd mai ales acordarea unei atenții deo- 
sebie în această privință producătorilor indi
viduali mici și mijlocii. Gospodările indivi
duale dispun încă de mari rezerve și avanta
jele acordate au drept scop tocmai folosirea 
lor.

Politica economică a statului nostru urmă
rește înfăptuirea și dezvoltarea cointeresării 
materiale a gospodăriilor țărănești mici și 
mijlocii, pe mai multe căi ; — mărirea avan
tajelor acordate prin contractări și achiziții, 
majorarea prețului plătit de stat producători
lor individuali pentru unele produse, acorda
rea unor prime de producție, reduceri sau scu
tiri de cote obligatorii la unele produse, înles
niri fiscale — scutiri și reduceri de impozite 
și taxe, reducerea normelor de venituri mijlo
cii impozabile — precum și prin acordarea 
altor avantaje sau ajutoare economice. Hotă- 
rîrile C.C. al P.M.R. și guvernului privind îm
bunătățirea sistemului de contractare și achi
ziții de animale și produse animale, de legu
me, semințe de legume și struguri de masă, 
de plante tehnice și industriale, a sistemului 
de.cojec'.are a .cărnii, 'laptelui și- lînij.,, 
alte hotărîri adoptate în intimele luni p'rivintl 
reducerea unor impozite și taxe pentru anumi
te culturi sau venituri, constituie tocmai mă
surile concrete menite să asigure traducerea 
în viață a principiului cointeresării materiale.

Astfel, de pildă, în scopul dezvoltării porni- 
culturii și viticulturii au fost scutite de impo
zitul agricol veniturile realizate de gospo
dăriile individuale din terenurile cu plantații 
tinere de pomi fructiferi, și vii altoite, indi
gene și hibrizi, pentru primii doi ani de rod. 
De asemenea au fost scutite de impozitul agri
col veniturile realizate de gospodăriile indi
viduale din creșterea ț>\lor de rasă ,,Merinos11 
și „Spancă", ceea ce va duce cu siguranță la 
dezvoltarea creșterii acestor rase de oi, la ri
dicarea producției .de lînă.

O ilustrare cît se poate de convingătoare a 
aplicării consecvente a principiului cointere
sării materiale, o constituie avantajele acor
date prin Hotărîrea guvernului și partidului 
cu privire la încurajarea creșterii și îngrășă- 
rii de animale. Partidul și guvernul, urmă
rind lichidarea serioase- rămîneri in urmă în 
ramura creșterii animalelor și realizarea cu 
succes a planului trienal de de:; oltare a șep- 
telului, folosește pîrghia cointeresării materia.

le ca unul din principalele mijloace pentru a- 
tingerea acestui scop.

Noua Hotărîre a guvernului și partidului a 
introdus sistemul de contractare eu prețuri 
progresive; acest sistem stimulează producă
torul să îngrașe cît mai mult vita sau oaia 
porcul etc. — predînd astfel o cantitate de’ 
carne sporită — prin prețuri oare cresc pro
gresiv cu creșterea greutății animalului. In 

afară de aceasta, Hotărîrea acordă celor 
care încheie contracte și alte avantaje, mult 
mai multe decît se acordau înainte.

Mulți țărani muncitori au tras de acum 
numeroase foloase din noul sistem de con
tractare a vitelor.

De pildă, Gheorghe Micu, țăran muncitor 
din comuna Crihalma, raionul Rupea, regiu
nea Stalin, muncind cu pricepere, a îngră
șat o pereche de boi contractați așa îneît să 
cîntărească peste 2.000 kg. Pentru doi boi 
trebuia să primească 9.382,50 lei. Deoarece 
însă el a reușit să îngrașe vitele oa să le 
predea- la calitatea „extragrasă", a primit 
un spor de 20 la sută, adică în total suma 
de 11.529 lei. De asemenea i-au fost scăzute 
109 kg. de carne din cota obligatorie pe oare 
trebuia să o dea, cote de cartofi i-a fost re
dusă cu 1.250 kg. și a primit și alte înles
niri. Ceea ce a făcut Gheorghe Micu pot face 
și alți țărani muncitori. Exemplul acestui 
vrednic gospodar arată ce foioase poate ob
ține orice 
îngrășarea

Recenta 
cu privire 
contractare a

. laptelui și. lînii.,.0a.; ’>Și..ș^y*âiaO >SrUgUrilr 
e in ultimele luni nrivi*!i'  aplicarea iar

țăran muncitor prin creșterea și 
de animale contractate.

Hotărîre -a Consiliului de Miniștri 
la îmbunătățirea sistemului de 

legumelor, semințelor de le.
' de masă, re- 

.. ------- largă a principiu
lui cointeresării materiale. Și în această ra
mură — rămasă pînă acum în urmă — sînt 
prevăzute mari avantaje pentru cei ce con
tractează cultivarea 
gume. Printre aceste 
tirea de cote pentru 
legume, posibilitatea 
minte chimice cu 50
te, materiale de construcții pentru sere, spri
jin fitosanitar, asistență agrotehnică etc.

Sistemul contractărilor prezintă avantaje 
mai mari decît sistemul achizițiilor — deși și 
acesta a fost recent îmbunătățit — atît pen
tru țăranii muncitori, cît și pentru stat. Con
tracted o vită pentru îngrășare, țăranul 
muncitor dobîndește cîștiguri mai mari de
cît dacă ar vinde-o imediat, la achiziții. Sau, 
de pildă, la lapte; pentru laptele contractat, 
producătorul primește un preț majorat cu 20 
la sută față de prețul de achiziție. Pentru 
stat, sistemul contractărilor este avantajos 
deoarece înseacifiă sporirea cantităților de 
produse vegetale sau animale obținute de la 
producătorii mici și mijlocii și pentru că per
mite din timp cunoașterea acestor cantități 
și planificarea lor. Sistemul contractărilor 
astfel statului posibilitatea de a îngloba

unor suprafețe cu le- 
avantaje se numără scu- 
suprafețele cultivate cu 
de â cumpăra îngrășă- 
la sută reducere, credi.

dă 
în



Ș tăp î n 
oțelului

Oțelarii de la combinatul siderurgic ,,Gh. 
Gheorghiu-Dej” din Hunedoara luptă cu suc
ces pentru mărirea cantității de oțel, necesară 
industriei noastre socialiste. Din oțelul pe oa- 
re-1 dau ei se fabrică tractoare, mașini agri
cole, mașini pentru industria producătoare de 
bunuri de larg consum ctc.

In strădania lor pentru a dia oțel mult și 
de bună calitate, oțelarii sînt călăuziți de ho
tărîrile plenarei din august 1953 a C.C. al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea economiei 
«raționale și creșterea continuă -a nivelului de 
trai material și cultural al poporului mun
citor.

Fiind hotărîți să obțină noi succese în lupta 
pentru obținerea unei producții sporite de oțel 
de bună calitate și la un preț de cost redus, 
oțelarii au pornit întrecerea în cinstea zilei de 
1 mai sub lozinca „o șarjă pe schimb, oțel de 
bună calitate”.

Datorită muncii perseverente depusă de o- 
țelari, indicatoarele graficelor de producție ale 
fiecărui cuptor, au urcat tot mai mult. Totoda
tă condicile de control au înregistrat nume
roase șarje de oțel elaborate între 6—8 ore. 
Așa deci inițiativa oțelarilor și-a arătat roa
dele.

Elaborînd în luna aprilie un mare număr de 
șarje sub 8 ore, oțelarii hunedoreni au avut 
posibilitatea să producă sute de tone de 
oțel peste prevederile planului. Aplicarea ini
țiativei „o șarjă pe schimb, oțel de bună ca
litate”, a adus o contribuție de seamă la re
ducerea rebuturilor. Astfel procentul rebutu
rilor a fost redus cu 29 la sută față de pro
centul admis.

Faptul că în luna trecută cuptoarele Siemens 
Martin au obținut o producție vîrf — cum 
n-a mai fost obținută nici odată în cadrul sec
torului oțelărie — i-a determinat pe oțelari să 
lucreze mai departe după această inițiativă și 
să facă din ea o metodă permanentă de lucru. 
Prin ziarul local „Uzina noastră”, ei și-au 
făcut cunoscută hotărrea de a elabora cît mai 
multe șarje rapide. Acum, lupta oțelarilor est'e 
intensifioată pentru obținerea steagului roșu 
de oțelărie fruntașă pe țară.

Utemiștii și tinerii au de adus o contribuție 
însemnată la realizare® în viață a lozincii o- 
țelarilor, dat fiind faptul, că în sectorul cup
toarelor Siemens Martin, ei formează marea 
majoritate a muncitorilor.

Sub conducerea și îndrumarea comuniștilor 
din sector ca inginerul Nisipeanu Ilie șeful 
sectorului de oțelărie, maistrul Toma Adam, 
utemiștii obțin succese însemnate în lup
te pentru a da peste plan cît mai mult 
oțel. Nu sînt muli’e zile de cînd în consfătuirea 
de producție a sectorului O.S.M. brigada u- 
temistă de la cuptorul IV ® fost declarată 
fruntașă în întrecerea socialistă, iar responsa
bilul brigăzii prim topitorul Lăbuneț Vaier a 
cîștigiat titlul de cel mai bun oțelar din com
binat, în întrecerea pe profesii. Brigada ti
nerilor oțelari de la acest cuptor a depășit 
planul pe luna aprilie cu 33,59 la sută iar 
oțelul turnat a fost de cea mai bună calitate. 
Potrivit principiului de retribuție socialistă a 
muncii, prim topitorul Lăbuneț Vaier a luat un 
salariu de 2.138,97 lei.

In primele zile ale acestei luni, brigada a 
depășit prevederile planului de producție cu 
26,1 1® sută.

La baza succeselor brigăzii lui Lăbuneț Va
ier stau și învățăturile primite de către res
ponsabilul brigăzii în timpul anului de prac
tică în Uniunea Sovietică după terminarea 
școlii profesionale siderurgice. Practica ală
turi de oțelarii experimentați de la uzinele 
Kirov din Macheevca ca șeful de echipă Be- 
remesnicov și maistrul Biriucov, i-a dat putin
ța să cunoască metodele de elaborare a șarje
lor rapide și ale sporirii calității oțelului.

In uzina sovietică, utemistul Lăbuneț Vaier 
a învățat cum trebuie să fie organizată mun
ca și cum trebuiesc împărțite sarcinile pe fie
care om din echipă. El a studiat și și-a însiișit 
noile metode de elaborare a șarjelor inițiate 
de oțelarii sovietici și a cunoscut felul cum 
trebuie condus procesul tehnologic, pentru a 
obține o șarjă de bună calitate.

La cuptorul său, Lăbuneț Vaier aplică acum 
cu succes metodele sovietice Makar Mazai și

planul de stat o mare parte a producției a 
zeci și sute de mii de gospodării individuale 
și de a o sustrage de sub jocul prețurilor și 
a! tendințelor speculative de pe piața neor
ganizată.

Prin obținerea unor cantități mai mari de 
produse vegetale și animale, pe baza cointe
resării materiale a gospodăriilor țărănești in
dividuale, rolul de regulator al statului pe 
piață va crește, statul va putea asigura în- 
tr-o măsură mai mare satisfacerea cerințelor 
pieții și reducerea treptată a prețurilor la a- 
ceste produse. Aceasta înseamnă că puterea 
de cumpărare a oamenilor muncii va crește, 
că nivelul lor de trai se va ridica.

Partidul și guvernul ridică gradul de coin
teresare a gospodăriilor individuale în dez
voltarea unor ramuri'de producție și prin 
reducerea cotelor obligatorii oare trebuiesc 
predate pentru produsele din aceste ramuri. 
Pe baza indicațiilor plenarei C.C. sistemul de 
colectare a produselor agricole a fost îmbu
nătățit prin stabilirea de cote fixe după su
prafața de teren a diferitelor categorii de 
gospodării țărănești. Aceasta va stimula de
sigur ridicarea randamentului la hectar la 
cereale și alte culturi. De asemenea pentru 
creșterea producției de lînă, lapte și carne a 
fost stabilit un nou sistem de colectări îm
bunătățit la aceste produse. Conform acestui 
sistem, de pildă, gospodăriile țăranilor mun
citori, care folosesc pînă 1® 0,50 ha. teren 
cultivabil, sînt scutite de predarea cotelor de 
carne ; de asemenea, aceste gospodării sînt 
scutite de cotele de lapte pentru prima vacă 
sau bivoliță sau primele 5 oi sau 3 oapre. 
Este evident că asemenea măsuri stimulează 
gospodăriile individuale, le cointeresează în 
ridicarea producției de carne, lapte, lînă.

Gospodăriile agricole colective, ca și ță
ranii muncitori uniți în întovărășiri, se bu
cură de avantaje în plus față de gospodăriile 
individuale. De pildă, în scopul încurajării 
creșterii de animale în gospodăriile agricole 
colective și în întovărășiri, Hotărîrea guver
nului și partidului prevede un spor de preț 
față de cel plătit producătorilor individuali. 
De asemenea, prin hotărîrile recente ale parti, 
dului și guvernului au fost acordate gospo
dăriilor colective diferite ajutoare economice: 
credite ieftine, semințe selecționate, îngrășă
minte, trecerea în folosința lor a unor tere
nuri necultivate din rezerva de stat etc. 
Acest ajutor consolidează forța economică a 
gospodăriilor colective și le ajută să devină 
mar' producătoare de cerea le-marfă. Totodată 
aceasta duce la creșterea valorii zilei-muncă 
în gospodărie, deci la creșterea interesului 
personal ®l colectiviștilor pentru munca lor. 
Cu cît gospodăria se dezvoltă cu mai mult 
succes, cu cit mai mari sînt veniturile ei, cu 
etît mai ridicată este retribuirea pe oare o 
primește fieoare colectivist pentru munca sa. 
Aplicarea principiului cointeresării materiale 
este una din cele mai. importante pîrghii

Cei mai buni ojelari utemiști

1. LĂBUNEȚ VALER, prim topitor. res
ponsabilul brigăzii utemiste de la cuptorul 
nr. 4. El și-a depășit planul cu 33.59 la 
sută, dind oțel de buna calitate. Pentru 
merite deosebite obținute in muncă el a 
cucerit titlul de cel mai bun oțelar din 
cadrul Combinatului Siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej '-Hunedoara.

MatuEneț. Folosind și metoda oțelarului sovie
tic Privalov, ei reușește nu numai să elabo
reze șarje rapide, dar să și sporească necon
tenit calitatea oțelului. In brigada lui, a în
cercat cu succes să întrebuințeze noi metode 
cum a fost întrebuințarea aerului comprimat 
pentru decarburarea șarjei, procedeu, care nu 
s-a folosit pînă acum și care duce la scurtare® 
duratei șarjei și dă oțel de mai bună calitate.

Printr-o muncă bine organizată, brigada a 
reușit să-și îndeplinească o datorie de onoare. 
Intr-o zi, în plin foc al întrecerii, planul sec
torului era periclitat din cauza intrării ne
așteptate în reparație a cuptorului 2.

— Trebuie ca și brigada voastră să dea as
tăzi o șarjă rapidă — i-a spus șeful sectoru
lui lui Lăbuneț cînd a intrat în schimb. La 
această chemare brigada uiemistă a răspuns 
unită urmărind cu dîrzenie să toarne șarja 
raptdă și să n*u  dezamăgească speranțele puse 
în munca ei.

Imediat au ținut o scurtă consfătuire pentru 
a.și organiza munca și împărți sarcinile. Ast- 
fel primul ajutor Augustin Maier a avut oa 
sarcină să ge îngrijească de orificiul de scur
gere, Jescu Silvestru trebuia să aibă grijă ca 
materialele să fie pregătite din timp, iar 
ceilalți 2 ajutori trebuiau să asigure ordinea 
la locul de muncă, pentru a se putea lucra în 
voie și să urmărească mersul șarjei.

O mare importanță în elaborarea șarjelor ra
pide o are și munca macaragiilor care în. 
cârcă cuptoarele. De felul în care ei fac încăr
care® cuptorului, procesul de topire poate s.au 
nu să aibă loc egal pe toată vatra cuptorului.

Utemiștii macaragii Dinu Gheorghe și Cer. 
venschi Ludovic, și-au înțeles pe deplin me
nirea și încărcătura cuptorului a fost exe
cutată întocmai cum trebuia. Munca organi. 
zată ® brigăzii, avîntul celor care au muncit, 
a dat rezultate și astfel, a fost elaborată șarja 
rapidă.

Dar sectorul nu se putea lipsi mult timp de 
cuptorul 2. La apelul organizației de partid, 
peste 50 utemiști și tineri au muncit voluntar 
pentru repararea cuptorului. Datorită muncii 
susținute a utemiștiior și tinerilor, cuptorul 
a fost repus în funcție, mai repede cu 4 zile.

Fiecare muncă în sector are importanța sa 
bine definită în lupta pentru sporirea pro
ducției de oțel. Utemistul Tărtău Gheorghe, 
este apeductor-sudor. In grija lui sînt țevile 
pentru suflarea aerului comprimat în cuptor.

Tărtău Gheorghe a înțeles că țevile trebuie 
să fie pregătite din timp, să fie bine sudate. 
Timp de aproape o lună el a recuperat țevi 
din fierul vechi, aducînd astfel uzinei o în
semnată economie.

Despre activitatea utemiștiior și a tinerilor 
de Ia cuptoarele Siemens Martin se poate 
vorbi mult. Intre cele trei brigăzi utemiste 
de aici se desfășoară o intensă întrecere so
cialistă pentru a da cît mai mult oțel peste 
prevederile planului.

Utemistul Stratulat Dumitru, prim topitor, 
a fost declarat ca cel mai bun oțelar pe 

pentru dezvoltarea pioducț iei-marfă și în 
gospodăriile colective și în întovărășiri.

Ridioarea producției animale și vegetale, în 
afară că asigură avantaje materiale țăranilor 
muncitori, constituie principala lor îndatorire 
patriotică. Țărănimea muncitoare este aliatul 
credincios al cîasei muncitoare și luptă sub 
conducerea clasei muncitoare pentru întări
rea patriei noastre, pentru o viață mai bună. 
Clasa muncitoare, eliberindu-se pe sine, a 
eliberat și țărănimea muncitoare de sub ju
gul exploatării moșierești Muncitorii de la 
orașe trimit le sate mașini agricole, tractoa
re, secerători, pluguri, unelte mărunte precum 
și toate produsele industriale de larg consum 
necesare gospodăriei țărănești : pînză și în
călțăminte, cuie, fire de bumbac, petrol lam- 
pant, sodă, var etc. La rîndul ei, țărănimea 
muncitoare are datoria patriotică de a tri
mite. muncitorilor de la orașe oantități cît 
mai mari de produse vegetale și animale, de 
a aproviziona cît mai bine industria ușoară 
cu materii prime.

Sporirea stimulente'or acordate pentru dez
voltarea producției agricole vegetale și ani
male este făcută atît în interesul clasei mun
citoare cît și aii țărănimii muncitoare. Mă
surile luate de partid și guvern pentru ridi
carea gradu'ui cointeresării materiale au o 
mare însemnătate pentru consolidarea conti
nuă a alianței între clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, temelia regimului democrat 
popular, contribuind totodată la întărirea ro
lului conducător în alianță al clasei munci
toare.

Un rol însemnat în lărgirea acțiunii de 
contractări, achiziții, valorificări, îl au orga, 
irizațiile U.T.M. de la sete. Ele au datoria să 
lămurească limpede marile avantaje arătate 
prin hotărîrile partidului și guvernului și să 
îndemne pe țăranii muncitori să ridice pro- 
ducțta-marfă vegetală și animală a gospodă
riilor lor și s-o vîndă statului. Adeseori, 
chiaburii și speculanții profită de faptul că 
țăranii muncitori nu cunosc încă aceste a- 
vantaje și îi conving să le vîndă lor produ
sele agricole și vitele, spre a le putea apoi 
revinde le prețuri de speculă. Popularizînd 
măsurile partidului și guvernului, organiza
țiile U.T.M. vor dejuca aceste mîrșave ma
nevre chiaburești. De asemenea organizațiile 
U.T.M. au datorie să demaște încercările jos
nice ale chiaburilor de a sădi neîncrederea 
în rîndurile țăranilor muncitori în legătură 
cu măsurile luate de partid, făcînd pe larg 
cunoscute cîștigurile dobîndite de țăranii care 
au încheiat contracte și au predat de acum 
vite sau legume.

Organizațiile U.T.M. de la sate ad datoria 
de a populariza în rîndurile țăranilor mun
citori și avantajele pe care le au desfăcîn- 
du-și mărfurile prin comerțul de întîmpinare 
sau adueîndu-și mărfurile direct pe piață, și 
nu vînzîndu-le, în afara pieții, speculanților 
sau intermediarilor de tot soiul.

topi tor. 
cu 11,1

2. STRATULAT DUMITRU prim 
El își depășește planul în medie 
la sută și luptă pentru a da o șarjă pe 
schimb și oțel de bună calitate. El a cu
cerit titlul de cei mai bun oțelar pe 
schimb.
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schimb. Numai In primele zile ale acestei 
luni, el a depășit planul cu 11,1 la sută, iar 
cîștigul lu: pe aprilie se ridică la 1.720.28 'ei.

Oțelarii din Hunedoara cunosc și posibilită
țile și lipsurile din munca lor. Ei cunosc fap 
tul că pentru a-și îndeplini sarcinile ce le re. 
vin, adică ridicarea continuă a producției de 
oțel, sporirea calității ei, reducerea prețului 
de cost și scăderea rebuturilor, trebuie să 
țină seama de o serie de factori care odată 
rezolvați, vor contribui la îndeplinirea cu suc
ces a angajamentelor luate.

întreținerea la cald a cuptoarelor, este unui 
dintre acești factori. Cea mai marc grijă tre
buie s-o acorde tinerii oțelari, îngrijirii cup. 
toarelor în vederea folosirii întregii lor capa
cități de lucru. Exemplul cuptorului 3 care a 
trebuit să i-ntre mai devreme m reparație, 
pentru că din oauza proastei îngrijiri a avui 
camerele umplute cu oțel și zgură, nu trebuie 
uitat de nici un tînăr de aici. întreținerea la 
cald a cuptorului este încă prea puțin folosită. 
Utemiștii au datoria ca urntînd exemplul co
muniștilor, să lupte și să extindă metoda în
treținerii 1® caid a cuptoarelor. Menținerea 
unei temperaturi corespunzătoare la grătare 
prin inversarea focului la timp, asigurarea 
materialelor necesare pentru repararea rapi
dă a cuptoarelor, repararea părților uzate ale 
cuptoarelor Ia timp și în special a stilpilor, 
vetrelor și pereților, sînt mijloace prin care 
se realizează întreținerea la cald a cuptoa
relor.

Un alt factor este pregătirea mai bună a 
oalelor de turnare, care va duce la înlătura
rea risipei ce se face la turnarea șarjei. A- 
ceastă problemă poate fi rezolvată’ .prin în
locuirea mortarului necesar confecționării do
pului de la oala de turnare, cu mortar mai re
fractar făcut dintr-un amestec de nisip, cuarț, 
șamotă și caolin.

Uscarea mai îngrijită a dopurilor- și între
ținerea în bună stare a mecanismelor de în
chidere a oalelor, fac parte din măsurile ce 
trebuiesc luate pentru a se evita pierderile 
provenite de la turnare.

Insfîrșit un al treilea factor, este asigura
rea la timp ® materiei prime, a materialelor 
auxiliare și acordarea unei mari atenții cali
tății acestora.

Organizației de bază U.T.M. de la oțelăria 
Siemens Martin îi revin sarcini însemnate în 
sprijinirea luptei pentru obținerea unei produc
ții tot mai ridicate de oțel.

Comitetul organizației de bază U.T.M. tre. 
buie să-i antreneze pe prim topitorii fruntași 
cum sînt Lăbuneț Vaier, Petrovici Alexandru. 
Costache Vasile, Stratulat Dumitru și alții, să 
facă expuneri în fața tineretului împărtășin- 
du-și experiența lor de muncă.

Numai astfel tinerii oțelari din Hunedoara 
își vor putea aduce aportul lor și mai însem
nat la lupta pentru înfăptuirea lozincii „o 
șarjă pe schimb, oțel de bună calitate” și pen
tru obținerea steagului roșu de oțelărie frun
tașă pe țară.

KUHTA DARIA

Aplicarea largă a principiului cointeresării 
materiale va putea duce la atingerea obiecti
velor propuse : de a se sprijini ridioarea pro
ducției agricole și a se asigura creșterea ni
velului de trai atît al țărănimii muncitoare 
cît și al clasei muncitoare, al tuturor oame
nilor muncii.

Măsurile economice oare au drept scop lăr
girea ajutorului acordat țărănimii muncitoare 
în vederea sporirii producției vegetale și ani
male, arată că partiduj nostru urmează cu 
consecvență învățătura marxist-leninistă cu 
privire la rolul și însemnătatea gospodăriilor 
mici și mijlocii în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism și la necesitatea îm
bunătățirii situației lor. In același timp însă, 
marxism-leninismul arată că rezolvarea defi
nitivă a problemei ridicării nivelului de trai 
al țărănimii muncitoare, oa și a problemei 
asigurării unei cantități suficiente de pro
duse agricole o constituie numai și numai 
transformarea socialistă a agriculturii. Este 
profund greșită, păgubitoare și demobiliza
toare, concepția potrivit căreia ajutorarea și 
stimularea gospodăriilor țărănești individuale, 
ducînd la ridioarea nivelului de trai al țăra
nilor muncitori, ar constitui o piedică în ca
lea atragerii lor spre gospodăriile colective. 
Aceste măsuri vor ajuta într-adevăr pe țăranii 
muncitori să-și îmbunătățească situația ma
terială ; însă oricît ar fi de mare producția 
pe care o obține un țăran muncitor în gos
podăria sa individuală, ea nu poate egala 
cîștigu] mult mai mare pe care îl poate ob
ține dînsul intrînd cu familia sa în gospodă
ri® colectivă.

Avantajele acordate de către statul nostru 
gospodăriilor țărănești individuale constituie 
aplicarea în viață a învățăturii leniniste po
trivit căreia trebuie urmărită formarea de 
mari gospodării agricole nu pe oalea capita
listă a ruinării și proletarizării țăranilor 
muncitori, ci pe calea socialistă a ajutorării 
lor, a ridicării economice și tehnice a gospo
dăriilor țărănești individuale. Aceasta este de 
altfel necesar și pentru a se asigura o bază 
economică și tehnică trainică viitoarelor gos
podării colective, ce se vor întemeia tocmai 
pe baza a ceea ce va aduce fiecare țăran 
muncitor oare se va înscrie în gospodăria co
lectivă.

Numai intrînd în gospodării colective, nu
mai pășind cu încredere-pe calea agriculturii 
socialiste, țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale își vor asigura o viață fericită, 
cultă, din ce în ce mai îmbelșugată .

Fără a pierde nici o clipă din vedere acest 
lucru, să desfășurăm cît mai larg lupta pen
tru creșterea continuă, pe baza interesului 
personal, ® producției vegetale și animale în 
gospodăriile individuale mici și mijlocii, în 
scopul ridicării bunăstării atît a țăranilor 
muncitori cît și a tuturor oamenilor muncii.

M. CERNEA
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----- Vești bune-----
• Dacă nimereai prin sala de ședințe 

a întreprinderii „Partizanul Păcii” din 
Noul' Săsesc, raionul Sighișoara, deseori 
puteai' să întîlnești un grup numeros 
tineri care învățau limba rusă.

Erau 12 utemiști care în anul trecut 
început să urmeze cursul popular 
limba rusă și oare de curînd au reușit 
să-l absolve.

Dintre aceștia, tineri ca Nevodar Euge
nia, Turcii Ana, Iacobi Martha, Mănoiu 
Eugen și Zall Ana ap obținut calificati
vul „toarte bine” iar alții ca Roth Eca- 
terina și Barth Ion calificativul „bine”.

Succesele obținute se datoresc atît 
strădaniei profesoarei, tovarășa lanoșe- 
vici Maria, cît și sprijinului dat de orga
nizați® de partid și de U.T.M.

Absolvenții ciclului I se pregătesc acum 
să urmeze ciclul II. Ei sînt hotărîți sa 
depună eforturi sporite pentru a-și însuși 
cit mai bine limba rusă.

Corespondent 
LAZAR VLADUȚ
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• Utemistul We'ro Ludovic porte f: '

tîlnit deseori prin comuna Bîrghiș stînd t 
de vorbă cu țăranii muncitori și îndru- I 
mîndu.i să facă contractări pentru livrări J 
de lapte. El depune multă străduință « 
pentru îndeplinirea sarcinii sale de res- ’ 
ponsabil al centrului din comună al in- { 
treprinderii de stat pentru produse lac- * 
tate Sighișoara. !

Ca urmare a eforturilor depuse, în co- i 
muna Blrghiș s-au contractat 61.000 litri | 
lapte. Dintre aceștia s-au predat deja ț 
peste 34.009 litri lapte. “ *

Țărani muncitori ca, Cristaa Eugenie < 
și Papirad Gheorghe au fost printre fran- J 
tași la livrările de fante. Așa de exemplu 1 
tov. Cristea a contractat 600 litri și a J 
predat pînă acum aproape întreaga can- ! 
titate de lapte. i

Datorită realizărilor obținute, comuna J 
Bîrghiș a fost declarată fruntașă pe raion | 
far tovarășul Wetro a primit drapelul de ' 
fruntaș.

Corespondent ț
PITICA GHEORGHE ;

• Utemiștii din comuna Piua Petr ț 
raionul Fetești regiunea Constanță, erau j 
frâmlntați de o problemă.

Din cauza zăpezii ș: a inundației a fost 4 
acumulată o mare cantitate de apă care | 
amenința izlazul de pășune al vitelor. | 
Tot din această cauză o suprafață de 35 J 
hectare nu putea fi cultivată cu orez 
Problema trebuia rezolvată.

Pentru a evita pagubele pe care le-ar 
fi produs inundațiile, utemiștii au pornit 
o acțiune. Printr-un canal de o lungime 
de 250 m. ei au făcut posibilă scurgerea 
apei în Dunăre.

In această muncă s-au evidențiat ute
miștii Culea Constantin, Constantin 
Toma, Anghel P. Dinu și tinerii Florea 
Paraschiv și Călin Cliirfac.

Corespondent 
MATACHE CONSTANTIN

• Utemiștii din gospodăria agricolă 
colectivă „1 Mai', din Sîngeorge, raionul 
Deta, regiunea Timișoara, au luat hotă
rîrea ca prin muncă voluntară să îngri
jească grădinița din fața sediului gospo
dăriei, să o sape, să facă straturi și să 
planteze flori.

In ziua muncii voluntare utemiștii au 
dat dovadă de multă hărnicie și tragere 
de inimă. Astfel a fost cu putință ca în 
numai 3 ore grădinița să-și schimbe în
fățișarea. Fetele — și dintre ele s-au evi
dențiat Măguț Elvira, Bărbosu Maria, Za- 
haria Leonora și Pop Emilia —- au plan
tat flori, băieții au săpat terenul. S-au 
evidențiat tinerii Drăghici Alexandru, 
Subin Dragomir și Drăghici Velea.

Corespondent
VALERIU BARBOSU

Un ciclu de filme pentru copii

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, 
Direcția diiuzării filmelor și întreprinderea 
cinematografică regională de stat București, 
organizează un ciclu de filme pentru copii, 
care se va desfășura după următorul pro
gram:

Cinematograful Maxim Gorki 25—31 mai; 
cinematograful Lumina 26 mai — 1 iunie; 
cinematograful Volga 27 mai — 2 iunie ; ci
nematograful .Miorița 28 mai — 3 iunie ; ci
nematograful Flacăra 29 mai — 4 iunie; ci
nematograful N. Bălcescu 30 mai — 5 iunie; 
cinematograful 8 Martie, 31 mai — 6 iunie; 
cinematograful V. Roaită 1—7 iunie.

Ciclul va cuprinde următoarele filme: „Po
veste despre pescar și peștișori”, „In stepă”, 
„Balaurul", „Doi iepurași”, „Căpitan la 15 
ani”, „Vulpea păcălită", „Povestea din pă
dure”, „Reportajul bufniței”, „Curajosul 
Gaici”, „Albina și porumbelul”, „Vara pio
nierilor”, „Floricica roșie”, „Cravata roșie”, 
„Voinicelul”.

Filmele rulează numai în cursul dimineții.
La cinematograful Patria va avea loc în 

dimineața zilei de 30 mai o reprezentație 
specială cu filme de desen animat.

Intre 25 mai — 7 iunie ciclul de filme pen
tru copii se va desfășura și în provincie.

(Agerpres).

Premiera piesei „Cazul Bennet1’ 
la Cluj

CLUJ (de la corespondentul nostru Deleanu 
Ion).

In ziua de 20 mai a avut loc la Teatrul Na
țional din Cluj premiera piesei „Cazul Be 
nett“ de Radu Boureanu și Horia Deleanu. 
Piesa e pusă în scenă de regizorul Marin 
Oniceanu și se bucură de o merituoasă distri
buție printre care se află Ștefan Braborescu, 
artist al poporului din R.P.R. și Maria Cupcea, 
artistă emerită a R.P.R.

Aceasta este a 5-a premieră prezentată de 
colectivul Teatrului Național din Cluj în sta
giunea actuală.

Informații
Joi seara au sosit în Capitală artiștii plas

tici germani Hans Schindler și Gertrud Clas
sen care în cadrul convenției de colaborare 
culturală dintre țara noastră și R.D. Germa
nă vor vizita muzeele și expozițiile din Capi
tală și provincie și vor face un schimb de 
experiență cu artiștii plastici din țara noas
tră.

In gara de nord oaspeții au fost întîmpi- 
nați de reprezentanți ai Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și 
ai Ambasadei R.D. Germane la București.

(Agerpres)

Scrisoare din Budapesta

In întâmpinarea Congresului
Niciodată în uzine nu au fost afișate atîtea 

lozinci, niciodată oamenii muncii din între
prinderile industriale din R.P. Ungară nu au 
urmărit cu atîta atenție rezultatele afișate pe 
panourile de întrecere socialistă, ca în aceste 
zile. Vizitînd întreprinderile înainte de înce
perea lucrului, în pauza mesei de prînz, sau 
după termuiarea lucrului, întîlnim la fiecare 
pas muncitori, care discută cu aprindere des
pre lupta ce o duc pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în cinstea Congresului Par
tidului celor ce muncesc din Ungaria.

Au fost și altădată întreceri ia care munci
torii participau cu însuflețire. Dar actuala în
trecere socialistă inițiată în cin
stea celui de al III-lea Congres 
al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria, care începe la 24 
mai. se deosebește de celelalte 
prin faptul că ea a determinat 
numeroase inițiative prețioase.

întrecerea in cinstea Congresu
lui a început cu două luni în ur
mă. La început au participa*  
muncitori dc la cîteva întreprin 
deri. dar curînd. întrecerea a luat 
asemenea proporții îneît în pre
zent se află antrenați în între
cere majoritatea muncitorilor din 
industrie precum și cei de pe o- 
goare.

La această măreață întrecere 
participă cu entuziasm tinerii 
muncitori din uzine care luptă 
pentru sporirea indicilor de pro
ducție și îmbunătățirea calității 
produselor.

In cadrul acestei mărețe între
ceri socialiste consacrate Congre 
suiui Partidului celor ce muncesc 
din R. P. Ungară au avut loc 
numeroase inițiative de mare im
portanță pentru economia națio
nală. Multe din aceste inițiative 
pornesc din partea tineretului. 
Prima inițiativă prețioasă a luat 
naștere in rindul membrilor or
ganizației DISZ (Uniunea Tine
retului Muncitor) de la fabrica 
de cabluri șt mașini electrice din Budapesta, 
încă in luna februarie.

Tinerii s-au frămîntat multă vreme' pentru 
e gâ-i noi nvjloace prin care să contribuie ia 
reducerea prețului de cost al produselor, unul 
din principalele obiective ale programului gu
vernamental. in timpul controalelor pe oare 
le-au întreprins ei. au constatat că în uzină 
se face o mare r sipă de curent electric. Mulți 
muncitori lasă ziua becurile aprinse, lesă 
strungurile să meargă 10—20 minute în gol, 
folosesc becuri de sute de wați chiar și a- 
colo unde nu este nevoie decît de o lampă de 
mină consumind astfel inutil un mare volum 
de curent electric. La propunerea tînărului 
tehnician Gagyor, comitetul DISZ a luat ho- 
tărirea să pornească lupta pentru curmarea 
risipei.

Comitetul organizației de bază DISZ s-a 
consultat cu comitetul de partid și cu direc
torul uzinei și au format posturi de control 
în ateliere. Sub conducerea unui post cen
tral. format din tineri tehnicieni, posturile 
pentru controlul economisirii curentului e- 
lectric au pornit la luptă pentru încetarea ri
sipei de curent electric, stînd pretutindeni de 
vorbă cu muncitorii, lămurindu-i asupra ne
cesității economisirii curentului electric.

Ei au făcut prețioase propuneri inginerului 
șef el uzinei, propuneri prin a căror realizare 
consumul de curent electric a scăzut simțitor 
în uzină.

Inițiativa fabricei de cabluri și mașini elec
trice s-a răspîndit cu o iuțeală uimitoare prin
tre tinerii muncitori de ia cele mai multe în
treprinderi din R.P. Ungară. Astfel, au luat 
ființă asemenea nenumărate posturi de con
trol oare, prin munca lor, au contribuit sim
țitor 1a reducerea prețului de cost al produ
selor.

Pînă în prezent, tinerii de la fabrica de 
cabluri și mașini electrice au economisit prin 
stingerea becuriloi care ardeau inutil și prin 
alte metode. 20.620 kilowați ore de energie e- 
lectrică. Cu această cantitate de curent elec
tric se poate asigura iluminarea pe timp de

Membri ai secretariatului C. C. al P. C. Chinez au primit 
delegația tineretului sovietic

PEKIN, 21 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite :

La 19 mai, Liu Siao-ți, Ciu De și Cen Iun, 
membri ai Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, au primit 
pe A. N. Șelepin, șeful delegației tineretului

Greva feroviarilor britanici
LONDRA 21 (Agerpres). — Greva ferovia

rilor britanici, declarată în semn de protest 
împotriva introducerii noilor orarii de muncă, 
continuă să crească în amploare.

In afara celor patru centre de oale ferată — 
Paddington, Bristol, Newton Abbot și Car
diff — oare sînt complet paralizate, au mai 
încetat lucru] feroviarii de la Tunnel Joncti- 
on (Glocestershire) și Banbury (Oxford
shire).

Datorită faptului că Țara Galilor și comi
tetul Glocestershire sînt aproape în întregime

Construirea la Baku a unui centru de televiziune
BAKU 21 (Agerpres). — TASS transmite: 
ba Baku — capitala Azerbaidjanului — se 

desfășoară construcția primului centru de tele
viziune din Tr.anscaucazia.

Proiectul prevede construirea unei clădiri 
principiale, a șase studiouri pentru televiziune 
și emisii, cabine de teatru și clădiri accesorii.

Noul centru de televiziune va fi înzestrat ou 
nparatajul cel mai modern și va pute® să de
servească nu numai orașul, ci și exploatările

—    '<3*  '■■■■■1 im
Semnarea acordului privind schimbul de mărfuri și plăți 

între Republica Populară Roir.înâ și Republica Populară Ungară
La 20 mai a.c. s-a semnat la București, 

Acordul privind schimbul de mărfuri și plăți 
pe 1954 între Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Ungară.

In baza acestui acord. Republica Populară 
Romînă va livra cherestea și produse lem
noase .produse petrolifere, produse chimice, 
utilaj petrolifer etc.

Republica Populară Ungară va livra lami. 
nate, aluminiu, aparataj electrotehnic, utila
je, medicamente, produse de larg consum etc.

Tratativele an decurs Intr-o atmosferă de 

o lună a unui număr de 1.350 de apartamente 
cu cite 2 oamere, sau a se menține în funcțiu
ne pe timp de o lună 40 de strunguri de cite 
4 03'' putere, cite 8 ore pe zi.

Aproape concomitent cu inițiativa privitoare 
la economisirea curentului electric a luat maș
tere la uzinele Siderurgice din Ozd, una dm 
cele mai mari uzine metalurgice din R.P. Un
gară, chemarea la întrecere a brigăzii de ti
neret condusă de laminoristul Pazmany. Bri
gada Pezmany și-a luat angajamentul ra 
pînă la 24 mai să dea o însemnată cantitate 
de produse laminate, peste plan.

Totodată brigada — Pazmany a chemat pe 

In cinstea Congresului Partidului, Solymosi Roza, mun
citoare frunt așa in producție de la Combinatul textil din 
Kelenfold, muncește cu însuflețire indeplinindu-și zilnic 
norma in proporție de 130 la sută.

tinerii laminoriști din Diosgyor, Csepel, Bor- 
sodi.adasd să se antreneze in întrecere și să 
producă mai multe laminate în cinstea Con
gresului.

A trei® inițiativă importantă ia avut loc în 
minele de cărbuni. Brigada de tineret condusă 
de tinărul Jelenszky, de 1® mina Pecs a che
mat la întrecere toate brigăzile de tineret dft 
la abatajele frontale din țară. Brigada Je- 
lenszky și-a luat angajamentul ca în cadrul 
întrecerii socialiste pornite în cinstea Con
gresului să extragă peste plan cîteva sute de 
tone de cărbuni, să îmbunătățească calitatea 
cărbunelui extras și să califice în cît mai 
scurt timp muncitorii de curînd angajați.

Atît Ia apelul brigăzii — Pazmany, cît și 
la cel lansat de brigada — Jalenszky au răs
puns numeroase brigăzi de tineret care, în 
cadrul întrecerii socialiste inițiate în cinstea 
Congresului au obținut numeroase succese 
importante.

In afară de inițiativele amintite mai sus, 
tineretul maghiar a contribuit prin numeroase 
alte chipuri la aducerea la îndeplinire a pro
gramului guvernamental.

Se remarcă inițiativa tinerilor de Ia fabrica 
de tricotaje din Răkospialota oare, folos'nd 
exemplul comsomoliștilor, au organizat sin 
post pentru controlul calității produselor. Ti
nerii care au făcut parte din acest post eu 
controlat în mai multe rînduri procesul de 
producție din fabrică și cu acest prilej iau ur
mărit cauzele calității insuficiente a mărfuri
lor tricotate.

Da terminarea controlului tinerii au făcut 
propuneri prin a căror realizare calitatea 
mărfurilor s-a îmbunătățit simțitor.

Ne mai despart doar cîteva zile pînă la 
deschiderea lucrărilor Congresului. In timpul 
care a mai rămas pînă la Congres, tineretul 
maghiar se străduiește să obțină noi și noi 
succese în munca sa creatoare.

LAJOS DESZI
redactor al ziarului „Szabad Ifjusag"

Budapesta, mai 1954.

sovietic, și pe S. I. Kolesnikov și D. P. Goriu- 
nov, membri ai delegației.

Delegații sovietici au fost însoțiți de Hu 
Iiao-ban și Liu Diao-șen, membri ai Secretari
atului Comitetului Central al Noii Uniunii De
mocrate a Tineretului Chinez.

izolate de restul țării, activitatea comercială 
și industrială este puternic amenințată. Față 
de proporțiile căpătate de mișcarea grevistă 
a feroviarilor britanici, guvernul englez a 
ținut joi seara o ședință extraordinară în ca
drul căreia a fost luată în discuție principala 
revendicare a greviștilor — reducerea orelor 
de muncă. Deși guvernul nu a luat nici o 
hotărîre în această privință, comisia de stat 
a transporturilor din Anglia a anunțat că nu 
intenționează să satisfacă revendicările fero
viarilor.

petrolifere îndepărtate, inclusiv cele de pe 
mare, precum și pe metalurgiștii din noul o- 
ra^_ Sumg.aita, situat în apropiere de Baku, 
și pe țăranii din colhozurile din împrejurimile 
orașului.

Odată cu intrarea în funcțiune a centrului 
de televiziune va fi nevoie de un mare nu
măr de aparate de televiziune. In prezent, fa
brica de aparate de radio din Baku a început 
să fabrice aparate de televiziune.

prietenie și de deplină înțelegere a necesi
tăților economice reciproce.

Din partea romînă. acordul a fost semnat 
de M. Novac, locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior, iar din partea ungară de. D. 
Liantos, președintele delegației economice gu
vernamentale.

(Agerpres).
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In legătură cu falsurile provocatoare americane
In ultimul timp, în presa americană apar 

deseori falsuri care au drept scop să inducă 
în eroare opinia publică și să abată aten{!a 
ei de la acțiunile agresive întreprinse de 
S.U.A. Uneori, asemenea falsuri provin chiar 
de la organe guvernamentale. Toate recordu
rile în această privință au fost depășite de 
„documentele" oficiale publicate recent la 
Washington. Presa burgheză intitulează unul 
din aceste documente „Raportul de anche
tă (!)", iar un altul „Cartea albă". „Rapor
tul de anchetă" a fost pregătit de un organ 
„federal", adică guvernamental, care a pre
ferat să păstreze anonimatul, iar „Cartea 
albă" a fost pregătită de Pentagon, adică de 
Ministerul Apărării al S.U.A.

Primul fals poartă titlul pompos de „Noul 
colonialism din Asia : pătrunderea chino-so- 
vietică în Indochina". Autorii acestui „Ra
port de anchetă" declară cu toată seriozitatea 
că „în timpul atacului francezilor asupra 
Lansonului în iulie 1953", au fost descoperite 
„șase autocamioane Molotov". In afară de a- 
ceasta, se susține că s-ar fi găsit acolo 18.000 
litri de benzină (probabil că după părerea 
autorilor acestui document, consumarea bcn. 
zinei constituie un indiciu sigur al „pătrunde
rii sovietice"), opt mașini-une'te, precum și 
o oarecare cantitate de armament pe oare au
torii falsului din „otganul federal" nu s-au 
decis să le atribuie producției sovietice.

Dîndu-și probabil seama de ridicolul afir
mației lor provocatoare despre „pătrunderea 
chino-sovietică în Indochina”, autorii „Rapor
tului de anchetă" au hotărît să caute un 
drum mai sigur în domeniul... teoriei. Ei au 
hotărît să fundamenteze „în mod științific" 
existența acestei „pătrunderi" și în acest 
scop s-au adresat unui organ cum este „Bu
letinul Universității din Moscova".

Citind din numărul din septembrie 1951 al 
acestui organ universitar modest un articol 
despre victoria revoluției populare în China, 
falsificatorii de la Washington l-au preparat 
șl l-au servit în așa fel, încît să pară că ar 
conține... un plan de agresiune în Indochina. 
Cramponîndu-se de binecunoscuta teză teore
tică citată în articol, după care forțele mo
trice ale revoluției chineze au rost clasa mun
citoare, țărănimea, mica burghezie de la o- 
rașe și burghezia națională sub conducerea 
clasei muncitoare, ei au început să țipe :

„Buletinul Universității din Moscova... a 
propus (!) următorul sistem de acțiune : în 
primul r.înd să se trezească sentimentele na-

GENEVA 21 (Agerpres). — TASS transmite:
In aceste zile, cînd nouă delegații oare dis

cută problema indochineză se întrunesc în șe
dințe restrînse, s-a intensificat simțitor acti
vitatea dezinformatorilor de tot soiul din rîn- 
durile reprezentanților presei țărilor occiden
tale, care umplu oa șl înainte marea clădire 
a „Casei Presei" și culoarele Palatului Na
țiunilor în care se ține conferința de la Ge
neva.

Cititorul sovietic cunoaște deja unele mos
tre ale dezinformării care are un scop bine 
definit — acela de a prezenta într-o lumină 
falsă pozițiile delegațiilor care năzuiesc spre 
realizarea unui, acord tn problema indochine
ză pe baza recunoașterii drepturilor naționale 
ele popoarelor din Indochina, acela de a în
cerca să scoată basma curată pe acei care 
împiedică acordul.

La 19 mai, încă înainte de încheierea lu
crărilor ședinței restrînse ordinare a celor 
nouă delegații, agenția franceză France Pres- 
se a difuzat o versiune proprie despre ceea 
ce s.a petrecut la această ședință. După ce 
erată că la ședință eu luat cuvîntul Fam Van 
Dong, șeful delegației Republicii Democrate 
Vietnam, autorul știrii declară : „Potrivit u- 
nor Informații, discursul rostit de Fam Van 
Dong a fost consacrat unei treceri în revistă 
istorice, cere n-a dat nimic pozitiv, deoarece 
delegatul Vietminului a declarat că planul Iui 
er fi singurul plan demn de atenție și că 
numai aceste ar trebui să fie luat ca bază 
pentru discuții".

E greu de spus din ce surse tenebroase s-a 
Informat autorul acestei știri, dar este clar că 
opiniei publice I se prezintă încă o denatu
rare vădit premeditată a poziției delegației 
Reoublicii Democrate Vietnam. Se știe, și a- 
cest lucru îl cunoștea de sigur și informato
rul agenției France Presse, că la ședința din 
17 mai toate delegațiile, printre care și dele- 
■gația Republicii Democrate Vietnam, au căzut 
de acord asupra propunerii sovietice care pre
coniza ca atît propunerile prezentate de de
legația Republicii Democrate Vietnam, cît și 
cele ale delegației franceze să fie luate ca 
bază pentru discutarea problemei restabili
rii păcii în Indochina. Se știe de asemenea 
că a fost adoptată și o altă propunere a de
legației sovietice și anume, oa propunerile cu
prinse atît în proiectul francez, cît și tn cel 
al delegației Republicii Democrate Vietnam, 
jsă fie examinate pe puncte; ca In primul rînd

Ședința din 21 mai 
a conferinței 
de la Geneva

GENEVA 21 (Agerpres). — In după amiaza 
zilei de 21 mal a avut loc în cadru! conferin
ței miniștrilor afacerilor externe o ședință re- 
strînsă a delegațiilor cere participă Ia discu
tarea problemei privind Indochina.

Ședința a fost prezidată de V. M. Molotov, 
ministrul afacerilor externe al Uniunii So- 
vietice.La 24 mai va avea loc o nouă ședință 
restrînsă.

„Occidentul nu ne propune 
decît moartea, în timp ce 

Răsăritul oferă viața“
RANGOON 21 (Agerpres). — Luînd cuvin, 

tul la clubul „Rotary" din Rangoon, d-na 
V’jaya Lakshmi Pandit, președintele celei de 
a 8-a sesiuni a Adunării Generale O.N.U., a 
criticat cu asprime politica țărilor occidentale 
șl în special a S.U.A.

D-na Pandit a acuzat aceste țări că nu sînt 
preocupate decît de creșterea puterii armelor 
atom'ce în loc să folosească știința atomică 
în scopuri pașnice. „Occidentul, a declarat 
ea nu ne propune dectt moartea, în timp ce 
Răsăritul oferă viața precon'zînd dragostea 
între popoare".

«Scînteia tineretului»
Pag. 4-a 22 mai 1954

Articol apărut 
în ziarul „Pravda" 

—o—
tionaliste în rîndul tuturor claselor populați
ei. In al doilea rînd, să se încurajeze crearea 
unui „front unit" national în care să poală 
Intra „burghezia națională șovăitoare" și 
„mica burghezie cu partidele el politice". In 
al treilea rînd, „frontul național" să pre
ia (!) conducerea de la aceste două din urmă 
grupuri în favoarea clasei muncitoare și a 
partidului comunist. In al patrulea rînd. 
„frontul unit" să fie transformat într-o orga
nizație pur muncitorească-țărănească. In al 
cincilea rînd. „să se creeze în măsura posibi
lului, puternice armate populare de eliberare 
capabile să lupte sub conducerea partidglui 
comunist împotriva dușmanului".

Ce reiese de aici ?
De fapt, concluzia se Impune de la sine. 

„Agresiunea în Indochina este 6ăvîrșită de 
un regim care... aplică tactica elaborată de co
munismul mondial pentru crearea de regi- 
muri-satelite și depinde în mare măsură de 
U.R.S.S. și China".

De sigur că studenții Universității din Mos
cova vor rîde de falsificatorii nedibaci din 
Washington care se pretează la cel mai Jos
nic fals, denaturînd un articol despre China 
apărut acum trei ani într-un buletin univer
sitar, pentru a justifica amestecul american 
în treburile Interne ale Indochinel. deși arti
colul nu conține nici un cuvînt despre Indo- 
ch’na. Dar, colaboratorii „unuia din organele 
federale" ale S.U.A. nu se mulțumesc cu fal
sificarea de articole vechi, ei recurg la refe
riri absurde, la nu se știe ce fel de „îndrep
tar" cuprinzînd 3.000 de cuvinte, editat chi. 
purile, de „voluntarii chinezi pentru a veni 
în ajutorul Vietnamului". După cum a mai 
declarat reprezentantul delegației chineze la 
conferința de la Geneva, acest document este 
născocit de la un capăt la altul.

Falsul „organului federal" nu a Impresio
nat nici măoar presa burgheză coruptă din 
S.U.A. și din țările dependente de ele. Propa
gandiștii americani plătiți eu găsit că aceas
tă născocire este prea primitivă pentru a face 
zarvă în Jurul el

Cu o zl mal tîrziu, Pentagonul, tentat pro
babil de lauri! îndoielnici, care au revenit 
unu! așa zis „organ federal" a hotărît să-și 
încerce forțele pe arena propagandistă, tlclu nd

-------------- ---- - ■ --------<--------------------------------------

Dezinformatorii nu se potolesc
să fie examinate problemele militare, deoa
rece ele sînt menționate tn ambele proiecte ; 
și, în sfîrșit, oa în cadrul examinării acestor 
probleme militare să fie analizate de aseme
nea problemele formulate de Eden în discursul 
lui din 12 mal și propunerile delegației 
U.R.S.S. prezentate la 14 mat.

Așa dar, afirmația că delegația Republicii 
Democrate Vietnam ar refuza să discute pro
punerile franceze constituie o denaturare pre
meditată a adevăra’ei stări a lucirilor. A- 
ceastă născocire are ca scop să abată atenția 
opiniei publice de la faptul că In realitate 
tocmai delegația franceză încearcă tn fel și 
chip să se eschiveze de la analizarea aspec
tului politic al problemei Indochineze și că 
tocmai ea. la fel ca și delegația S U A. și 
delegațiile unor altor țări. împiedicînd desfă
șurarea normală a conferinței, a formulat pre
tenții cu totul neîntemeiate privind separarea 
problemei Laosulul șl Cambodgiei de proble
ma Vietnamului.

După cum se remarcă aid, anumite cercuri 
ale țărilor occidentale urmăresc nu realizarea 
unul acord în problema restabilirii păcii Tn 
Indochina pe o bază acceptabilă pentru am
bele părți, ci împiedicarea unui astfel de a- 
cord. în care scop recurg la dferite pretexte 
false. Este demn de atenție, printre altele ur
mătorul fapt : La 17 mai. delegația america
nă la Geneva a dat publicității o declarație 
a membrilor elvețian și suedez el Comisiei 
neutre pentru supravegherea armistițiului în 
Coreea, prezentată la 7 mai spre examinare 
Comisiei militare de armistițiu.

Ziariștii au fost surprinși de Interesul deo
sebit manifestat pentru această declarație de 
delegația S.U.A., deși trecuseră 10 zile de Ia 
publicarea ei.

Dar adevăratele cauze ele acestui interes 
subit al delegației americane față de amintita 
declarație au Ieșit repede la Iveală. Observa
torii politici și-au îndreptat atenția asupra 
faptului că delegația S.U.A. a făcut tapaj în 
jurul declarației amintite după ce delegația 
U.R.S.S. prezentase tn ședința plenară dm 14 
mai propunerea ca pentru a se ren! în aju
torul părților tn ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor acordului eu privire la încetarea 
Operațiunilor militare tn Indochina, să fie 
constituite comisii de supraveghere elcătz s 
din reprezentanți al unor țări neutre.

Prezenttnd această propunere? delegiția 
U.R.S.S. a ținut seamă de observaț ie făcute 
în cadrul discuțiilor în legătură a fapt-1 că

Primirea de către Ciu En-Iai și Cian Ven-tian 
a unor oameni de stat din Asia

PEKIN 21 (Agerpres). — După e=ra a- —ță 
corespondentul din Genera a. agențe CHINA 
NOUA, la 18 mal Qa Ea-ia* *.  seshira aia- 
cerikw externe al RepnbiteB Populara Cine
ze, a primit pe doa—.na Amr-t Kau-. c'c.v- 
tțuț sănătății al Indiei, sos ti la Genere ta 
drum spre Oslo, nr.de ra parts-pe a ses’o- 
nea Consiț’ului LigU AsooațTior de Cruce 
Rcșie.

certificatului medical el > tastat dta viață 
tn urma unor lovituri primite ta caa.

*
PHENIAN 21 (Agerpres).-TASS transmite:
Căutînd să dea o aparență be «ega .Zate re

gimului sud-coreean reacționar, circa trădă
toare a lui LI Sîn Min • întări: să o-gani- 
zeze la 20 mal așa z rae „alegeri" pentru Ca
mera Inferioară a „adunării naț%>-u.e~ sud- 
coraena

Campania electorală s-a desfășurat într-o 
atmosferă de teroare polițienească deșănțată.

Ziarul „Tonya llbo" care apare sub contro
lul lui Klm Son Sj. principa r.ra al Iul LI 
Sîn Man In lupta peutru putere, scrie: „Con
dițiile actuale de crun:e repre- nu pot li 
comparate decît cu epoca cînd autoritățile co
loniale japoneze organizau în Coreea .alegeri 
controlate”. Ziarul adaugă că în loc să se re
curgă la această înscenare zgomotoasă e .ra- 
legerilor" ar fl fost preferabil ca guvernato
rii, șefii direcțiilor de poliție sau conducerea 
partidului lisînmanlst să desemneze pur și 
simplu pe deputății „Adunării Naționale".

Ciu En-Iai l-a vizitat pe A. Eden
PEKIN 21 (Agerpres). — CMna Nocă tran*.  externe a! Repub'.idl Populate Orneze, l-a vî. 

mite: zztat pe Anthony Eden, atafstrd aiacerilnr
La 20 mal. Cin En-Ial, ministrul aîaceriLoe externe 11 Ang’.ieL Istmraderea a izr»: o oră.

Cînd Li Sîn Man organizează „alegeri’’
PHENIAN 21 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Potrivit știrilor primite din Coreea de sud. 

în timpul ..alegerilor" care au avut Ioc ia 
20 mai pentru așa zisa adunare națională a 
Coreei de sud, poliția a obligat pe alegători 
să voteze pentru adepții lui Li Sîn Man. A- 
genții de poliție tn uniformă și haine civile 
au inundat toate secțiile de vot importante. 
Polițiștii sud-coreeni pătrundeau în cabinele 
de vot obligînd pe alegăt’ori să voteze pen
tru candidatul partidului liberal guverna
mental și împotriva țui Sin Ik Hi, președin
tele, ultimei adunări naționale si adversar 
deschis a lui Li Sîn Man.

După cum au recunoscut și corespondenții 
americani. In cadrul pregătirilor pentru „ale
geri" s-a recurs la teroare și la asasinate.

Conducătorul campaniei pentru alegerea tn 
adunarea națională a candidatului opoziției 
Hu Ciun, a murit săptămîna trecută după ce 
a fost deținut o noapte la închisoare. Potrivit 

și publlctnd trei „documente" deodată. Ca șl 
primul fals, ele sînt bazate, după părerea au
torilor lor. pe „datele rezultate din- anchete, 
pe analizarea șl studierea a numeroase surse 
de Informare". Or. aceste „documente" nu 
conțin nici un fel de date, nici un Ie! de ana
liză sau studiu. De la început pînă la sfirșit, 
aceasta nu este decît o pură născocire, fan
tezia unei moți primitive.

Autorii acestor falsuri susțin că „la sfârși
tul luni! mal 1953. în Coreea s-ar fl aflat 
„unități rusești" cu un efectiv de 5.000-12.030 
de oameni sub formă de unităti antiaeriene, 
regimente de artilerie de calibru mijlociu, 
nități de Intendență și feroviare. Autorii nu 
s-au obosit să confirme măcar cu ceva aceas
tă născocire răuvoitoare, lipsită de orice te
mei.

De ce a fost necesară cercurilor guvernanta 
din S.U.A. această producție tn masă de fal
suri ? Potrivit celor afirmate de coresponden
tul agenției Associated Press, aceste falsul 
urmăresc „cîteva scopuri : In primul rînd. 
să spună indochinezilor ce s-a întîmplat cu c 
altă țară asiatică... In al doilea rînd să t.Tă. 
rească pozițiile Statelor Unite tn încercarea 
lor de a trezi Interesul Angliei față de pro
blema acordării de comun acord a unul aju
tor Indochine*  și să arate în baza unui exem
plu obiectiv că în Asia, pe arena diplomatică 
nu poți trata cu roșii ca și cu parteneri egali".

Este absolut evident că organele guverna
mentale ale S U.A. s-au dedat la ticluirea o- 
nor falsuri nu pentru că le ar merge p'ea 
bine. Cercurile cele mal agresive din S U A. 
au suferit un eșec în încercările lor de a în
jgheba un bloc în vederea unei intervenții ar
mate în Indochina. Prin aceste falsuri, ele 
vor nu numai să camufleze amestecul militar 
grosolan șl ilegal al S U.A. în treburile 
dochinei, ci să și exercite o presiune asupra 
aliaților lor vest-europeni care se tem de po
litica aventuristă americană tn Asia.

Dar, după cum spune un proverb cunosc.- 
în întreaga lume, minciuna are picioare 
scurte. Falsurile nu au viață lungă Este în
doielnic dacă aceste falsuri vor ajuta cercu
rilor guvernante din S U.A acolo un ie nule-a 
ajutat nici șantajul, nici alte mijloace de pre
siune politică și economică.

Diplomații și generalii americani s-au de
mascat în repetate rîndurl ca agresori, a.e*.  
turiști și șantagiști. Acum el își vor crea ta 
întreaga lume și faima de autori ai unor 
suri provocatoare.

proiectul delegației R. D. Vietnam prereăe 
instituirea unui control asupra realizării acor
dului de încetare a operațiunilor m - tare, a- 
cest control e.xercilîndu-se numai de că’re co
misii mixte alcătuite din reprezentanți ai păr
ților beligerante In fiecare din cele trei szete 
indochineze.

Propunerea delegației U R.S S. a co'- -- '. 
un Important pas pe calea spre realizarea •- 
cordului tn problema controlului care ara o 
mare însemnătate. Astfel a fost aprerial a- 
ceastă propunere de numeroase ziare. Toc—-î! 
aceasta a stîrnit însă neiin^ș’ea deleg’ ei 
S.U.A. care este preocupată. după e_ — «e 
vede, nu de realizarea unui acord d de cre
area unor obstacole tn calea lui. $! te’l 1 
se scoate tn grabă la lumină o deciarațe aae- 
nită să creeze ’mpresla că aakxITă*.  *e  Hr?, 
blicli Democrate Populare Coreene ar E ’w- 
piedicii activitatea grupurilor de insperțe ae 
țărilor neutre. Netemeoxria unor astiel ce *-  
firmații o dovedesc fără put ați de tăg»dă 
faptele menționate tn declarația repreze-rao- 
tulul delegației R P D Coreene lăca-ă le =»-- 
ferința de presă de la Geneva ta k*  rra șt ta 
raportul membrilor pora-ez și eetosuoeae *.  
soa a-ninti'ei cerniși neutre. Așa da', esre 
limpede că sropul a-rr-l-Vt ce a S U A
prin publicarea declarației eeaz or efrețtaa 
și suedez a! rom s e- ță~«or «ec*ra  era -a*  
numai de a tergiversa regemenaeree prxHe- 
mei coreene la coaferi-ța ce aa Genera. Co
și de a exercita o infiacntă neg»- vă ascora 
regie.men rarii p-cblemel mrirrare. Ce a îm
piedica adoptarea p-opunertt eonerve sera 
sînt luate In considerate lorexp.ae 
la conferința de la Geneva

Dacă la toa-e acestea adlcgăa jocol ne
demn In jurul probleme evacaâ* - xurart- 
tor grav rlnțl la Den Btaa Fa la oare se 
cedau adversarii reg.e-re- ă-e a pro
blemei Indochineze. Intențaie tor ver epara ta 
adevărata lor lonaioă Se va «etaa că es'e 
vorba de e tă-ăgăna ta iei șt trara tree 
de la Genera. consacrata reșcaor-rrsl păcfl ta 
Indochina. $i de a accelera tra’a'reeta :e a 
Washington și Paria, a! ct-or partierpa-tți ataS 
preocupați de a găsz că e spra ea- -iera» 
războiu’.al ta Asie de sori-est. Es'e «baotat 
Impede că In rtadxrîta mlramecr Ce aa- 
rae-tf cere așteaptă ca la aostartJța te la Ge
neva să fta hrata botărtri de «atară să întă
rească pecse și «eszrSatee popoeraor. acest 
Joc fățarnic sttroeș'.e a toc goara teg ’ --L

La B caL Cta Ea-laL f aesarji aUcsrior 
earer-re al R P. Ch -neze. a prinî Anal 
Agz-^ga. ar-ta«i.v-z’ t-Jprrazet ta Franța.

-a B ma*.  Cea Van Ttaau totț nerz! sl- 
«tsaaîx erareri*»  exneme al R P. Chineze 
a primer pe EL D. Gandevia, Nave docul Ia
dei ta Elveția.

Divergențele anglo-americane
— După declarafia președintelui Eisenhower —

LONDRA 21 (Agerpres). — Conferința de 
presă din 19 mai a președintelui Eisenhower 
Ln cadrul căreia acesta a avertizat guvernul 
britanic că în Asa de sud-est ar putea fi 
creat „un front comun anticomunist chiar șl 
fără participarea Marii Britanii*,  a provocat 
o adîncă nemulțumire la Londra.

Comentariile corespondenților de presă In
dică de li o zl la sita un crescendo tn in
tensitatea reacțiilor înregistrate tn cercuri’-e 
oficiale engleze. Dacă miercuri seara. Imediat 
după declarația președintelui S.U.A.. Associa
ted Press vorbea de „surprinderea of-cialită- 
ților britanice*,  joi seara comentatorul agen
ției France Presse constata „Iritarea cercu
rilor politice de li Londra țață de acest a- 
devărat ultimatum*.

Nu mai puțin puternică a fost impresii pro
dusă asupra delegației engleze la Geneva. O 
telegramă a agenției Reuter. transm-să din 
Geneva, relevă că declaraț i Iu! Eisenhower 
este jenantă pentru cercurile britanice. Pro
punerea Iul E'senhower de a include Austra
lia și Noua Zeelandă într-un pact militar el 
Asiei de sud est tără Anglia este Interpretată 
ca un îndemn la scindarea Commoawealtbu- 
lni.

Este semnificativ faptul că purtătorul de a- 
rint al Ministerului de Externe britanic a re
fuza! să cnmenteze declarațiLe președin-elnî 
S.U.A. El a ținut însă să reamintească fap
tul că în discursul rostit luni In Camera Co
munelor. Churchill a subliniat că „m's'unea 
imedia'ă a guvernnl-rt său este de a tara tot 
ce-l va sta In putință pentru a ajunge a 
Geneva la o reg’ementare în vederea resta
bilirii păcii tn Indochina*.

Rericențele britanice, constată un comen’a- 
tor al agenfiei France Presse. iu zădărneit 
planul american. Iar eforturile depuse de Sta
tele Unite atît la Geneva cît și la Washing
ton tn vederea regrupării forțelor necomu- 
niste. au dnt greș.

Divergențele s-au adîndî rizibil în ultimele 
săptămînl. din momentul în care Anglia a 
refuzat să participe la o intervenție militară

C--------------------------

In Camera Comunelor din Anglia
LONDRA 2! (Agerpres). —
ta cadrul dezbaterilor care iu irul loc 

Joi după amiază tn Camera Comunelor, de
putatul laburist Hea.ey l-a întrebat printre 
sitele pe primul ministru Churchill cînd a 
fost consultat guvernul britanic de către gu
vernele francez ș> american asupra discuțiilor 
lor cu privire la împrejurările ta rara Statele 
Unite ar putea efectua o intervenție militară 
ta Indochina.

Primai ministru Churchill a declarat că 
starea Bri an e nu a fost informată dinainte 
asupra arastnr coorurbirf.

Referindu se la faptul că Marea Britanie a 
fost exclusă de la conversațiile franco-amerl- 
ca.ne. deputatul Laburist Healey și-a exprimat

-e-
Succese ale Armatei Populare Vietnameze

HANOI 21 (Agerpres). — După cum anunță 
agenția France Pres-e. trei posturi militare 
franco-baoda s'e. situate ta partea de sud a 
deltei Fi_ri_ j: Roșu, au fost încercuite de 
tarțerâ pop. s'e vietnameze. Este vorba de 
posturile leafu, ctoat ia 11 km. aud de Fuly,

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

Scurte știri
• La 53 wX. arar-asuăra^ Repabtcfl țjp*-

taire ta rfaps» ca Cchuuovavă*  ion
N-iix. a ^sr •. • reteoțe <a Asoasala Rep-j- 
—cx Pupj^-e »'_-cEne w Praga în rinstea 
■uce*  or aoodo care partepă ia Fesl'va-
z laceruțana. de bj<cI „Primăvara ia 
Pra^a — H5T*.  La reuepțra au pertetpat 
•‘*c^w  KopecC, sorț'Hor a pnmat-j m a stru 
a 8. Ceaos«race șs mistral ojl'arit. Va- 
ctaw Darn, aa astru*  «tăcerilor ea'erne.

• La îa o. a vor începe la Os «o lucrările 
aev m CnoHhoM Ligii aocâetdtHor de Cruce 
injae. Delegat a «JCSrăț «or de Crace Roșie 
și Semrrâaă Roșra d a Unrânea Sor e: <1 care 
yv. cpă ta kacrărOe aesăuoH. a sosit ta Os a. 
Aa «ost de astra: nea detașați a e sorietăț lor 
de Crace »oșra dra ttowdma. Pu’o-na. Unga
ra. AagNo. SU A. Canada. îadia și alte
1- La 21 ata armează să «sească delegațiile 

Szgarta! și Re^snăpd Populara Chineze.
• Ddtesatta U TGL. dta U.R-S S.. care a 

«MB ta R P. Bxtgarta ca prUeJol cetiri de al 
J- ee G-—Tras a. Lxw-id rneremiut Populai 
al M Dtaetao». a întreprtoa o călătorie In 
d tar oa reg ran a « Ba’-garteL

O la tagă'ară 3a cea de a dona tntrtn're a 
-nerar» c t» tatreaga Germanie, care va 
avea tac le eertadL Prez'rf a! Consiliului Na- 
țenri a! Frootatal Nattaoel al Germanie! 
Decxrxi'e a pxb- «rat un apel ta care cheamă

p-!n toate mij- 
vecee pe parttcipaațB la întTInire.

e Dapă ara reateazl ztareta .Ai Ha'at" 
șe „Teegra!", a 15 oa! i avut toc la Bagdad 

LANIEL: — Stop! Nu avem timp pentru balet, sîntem ocupați cu expedierea de arme in Indochina.
Desen de EUG. TARU

directă tn Indochina încă înainte de victoria 
de la D'en Bien Fu.

Această situație, despre cere agenția Reuter 
își exprimă părerea că este de natură să 
„pricinuiască un conflict serios între cele două 
țări*,  a provocat alarmă în rîndul corespon
dent or de presă americani din Anglia.

A.na'.izind dificultățile ridicate în calea pla- 
r._- or S.U.A. de pregătire a unu! pact ml- 
. :ar în Asia de sud-est. corespondentul agen- 
;ie> Assoc ated Press constată cu amărăciune 
:ă „nu mai este un secret pentru nimeni fap
tul că ideile britanice și americane în această 
privință se deosebesc într-o foarte mare mă
sură—

E’.e diferă atît în ce privește aspectele poli
tice fundamentale, cît și în ce privește aspec
tele strategice ale problemei..." Iar într-o 
știre din Londra corespondentul zia
rului ..New York Herald Tribune" relatează 
că „h'otărirea Statelor Unite și Franței 
de a dura tratative bilaterale în legătură cu 
Indochina a p odus nemulțumire la Londra 
fiind calificată drept o încercare de a se exer- 
c.ta presruni asupra guvernului englez". Co
respondentul arată că este vorba de problema 
amestecului militar în Indochina și de crearea 
pactu ui m:litar din sud estul Asiei. „La Lon
dra se recunoaște deschis că aceste probleme 
sini dintre cele mai serioase din istoria reia- 

or d : ornatice dintre cele două țări de la
— -.area celui de al doilea război mon- 

dill".
N z: presa franceză nu poate ignora disen- 

s:. e !. e între Marea Britanie și S.U.A. 
tn privința creării pactului militar tn sud- 
es'ul ; ic Sub titlul „Divergente anglo. 
americane tn Asia de sud est”, ziarul „Le

: -.e ' subliniază că „declarațiile făcule de 
președintele Eisenhower după discursul rostit 
taol de Churchill In Camera Comunelor scot 
la Iveală divergențele care există între Lon
dra ș Washington". tn timp ce ,,Paris- 
Presse L intran-igeant" scrie că „pentru 
p- —a >s'ă de la ternt'narea războiului, prin
cipalii parienerl al al'anțet occidentale se 
•rată a fi atît de profund dezbinați”.

părerea că „aceste metode de șoapte pe la 
colțuri nu put decît să lărgească prăpastia 
dintre Marea Britanie. pe de o parte, Franța 
și S U A pe de altă parte, în ceea ce pri
vește problema indochineză și să tniîrzie 
real zarea unul acord la Geneva".

ăspunztnd la aceasta. Churchill a declarat 
că „trebuie «3 ținem seama ș! de acest fapt". 

A luat apel cuvîntul deputatul laburist 
Woodrow Wyatt, care a cerut primului minis
tru să și expună părerea despre declarația 
făcută de președintele Eisenhower la 19 mai 
cu privire Ia posibilitatea organizării unul 
pact al Asiei de sud-est fără participarea An- 
gi>eL

Churchill a refuzat să dea un răspuns la 
această întrebare.

An Ha, situat la 20 km. nord-vest de Taiblnh 
și Coquan, la 16 km. nord-vest de Taiblnh. 
In comunicatul francez se recunoaște că tn 
cursul luptelor, trupele colonialiste Iranceze și 
unitățile baodaiste au suferit pierderi grele.

• demonstrație tn semn de pro’est împotriva 
prezenței ta Iran a misiunii militare ameri
cane ș Impotr va „ajutorul ii-- m litar ameri
can acordat Irakulu . Demonstranții au cerut 
izgon rea m siun’l americane din țară șl re 
nmțarea ia .-aj-itorul” militar american. Po
liția a imprăș-:at pe demonstranți.

O ro >s nd re.:en’ul mertent de la tntrepr'n. 
denie de iu ă din Pakistanul de est, guvernul 
pa» s a *ez  a dezlănțu t o largă campanie de 
«restări in rîndul elemen'elor progresiste. La 
13 <na . polița d n Caraci a arestat nouă 
pers- ane printre care pe Hasan Nașrt. sacre- 
rara, organizației din Carac! a partidului co- 
— _-:st. pe acfivfștii sindicali Tufail Abbas și 

c — med Zabrir. pe fruntașii partidului so- 
c 3 ist Kaviș Rizvl ș! Latfull Nadm! șl pe 
M.hammed Sarvar. Vcepreședlnte al organi
zație: studenților din Pakistan.

O Ziarele uruguayene relatează că la 17 
mai a avut toc la Belem (statul brazilian 
Para) un mare miting de protest orgaTzat 
de studențl împotriva măririi costului bilete
lor de călătorie cu autobuzul. La miting au 
participat njmeroși reprezentanți a! vieții pu
blice d’n oraș.

• Potrivit știrilor primite din Managua de 
agenfi'.e americane, guvernul Republicii Ni
caragua a rupt re'ațlile diplomatice cu Guate- 
ma la.

O După cum anunță agenția France Presse, 
s-a înapoiat la Londra, venind de la Moscova, 
Samuel Seward, om de afaceri britanic, care 
a obținut din partea organizațiilor comerciale 
sovietice o comandă de mașini textile în va
loare de 7.000.000 lire sterline.

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

„Pentru pace trainică,
pentru democrație populară’11

București. Organ al Biroului Informativ al 
partidelor comuniste și muncitorești 
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In preajma meciului 

R. P. Ungară—Anglia
BUDAPESTA 21 (Agerpres). -
Membrii echipei reprezentative de fotbal a 

R.P. Ungare, care va întîlni duminică echipa 
Angliei, au participat Joi după amiază la un 
ușor antrenament de condiție fizică și au lu
crat puțin cu balonul. Antrenorul echipei 
Mandi Gyula a declarat ziariștilor după acest 
antrenament : „Moralul jucătorilor noștri este 
excelent și ei privesc cu optimism marele meci 
care va avea loc duminică". Apoi Mandi 
Gvula a făcut cunoscută formația definitivă a 
echipei R.P. Ungare. Aceasta va fi urmă
toarea : Grosics Buzanszki, Lorant, Lanlos- 
Bozsik, Zakarias Toth 11, Kocsis, Hidegkuti. 
Puskas. Czibor.

Echipa Angliei s-a antrenat Joi dimineața 
timp de □ oră și jumătate, în stațiunea de pe 
malul lacului Balaton, unde s-a stabilit după 
sosirea tn R P. Ungară. Directorul tehnic a: 
echipei engleze Walter Winterbottom a anun
țat că reprezentativa Angliei va fi alcătuită 
din următorii jucători : Merrick Staniforth. 
Owen, Byrne Wright, Dickinson Harris, Sewel!, 
Jezzard, Broadis, Finney.

Știri sportive
• Congresul federației internaționale de 

lupte care a avut loc la Tokio. înainte de în
ceperea campionatelor mondiale, a aprobat în 
unanimitate cererea de afiliere a federației de 
lupte a R.P. Chineze.

La campionatele mondiale de lupte libere 
care încep astăzi participă 14 țări printre care 
U.R.S.S., R.P. Ungară. Turcia. Argentina. 
S.U.A., Japonia, Suedia șl altele.

★
La 21 mal a părăsit Moscova plecînd în 

Italia echipa selecționată masculină de bas
chet a Uniunii Sovietice. Baschet ba liștii so
vietici vor participa la turneul anual interna
țional al celor mai bune echipe reprezenta
tive din Europa. La această competiție se vor 
întrece echipele Belgiei, R.P. Ungare, Italiei, 
Uniunii Sovietice. Franței și R. Cehoslovace.

Din delegația sportivilor sovietici fac parte 
cunoscuții jucători Anatolii Konev, furii Oze
rov, Ghenadii Rocikarev, Otar Korkia, Ilmar 
Kullam și alții.

★
Vineri după amiază s-a înapoiat în țară e- 

chipa de ciclism a R.P.R. care a participat 
intre 2 și 17 mai la marea întrecere ciclistă 
internațională „Cursa păcii" Varșovia Berlin- 
Praga.

La sosire sportivii noștri au lost întîmpl- 
nați de reprezentanți ai Comisiei centrale de 
ciclism,

★
O Intîlnirile divizionare de fotbal programate 

duminică in Capitală se vor desfășura astfel:
Stadionul Dinamo: ora 15,45 Voința Bucu

rești — Progresul F.B. București (categoria 
B) : ora 17,30 Dinamo București — Locomoti
va Tg. Mureș (categoria A).

Stadionul Giulești: ora 9 15 Locomotiva 
București — CCA (juniori); ora II Locomo
tiva „Grivița Roșie” — Metalul Hunedoara.

în țară, meciurile din cadrul etapei a IX-a 
a campionatului categoriei A ia fotbal se des
fășoară după următorul program:

Orașul Stalin: Dinamo — Locomotiva Timi
șoara; Petroșani: Minerul — Flamura Roșie 
Arad; Timișoara: Știința — Flacăra Ploeșfi; 
Câmpia Turzli: Metalul — Știința Cluj; Ora
dea: Progresul — CCA.
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