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UTEMIȘTI ȘI UTEMISTE DE LA SATE!
Sintem în plină bătălie a recoltării.
Folosiți toate mijloacele de agitație politică de masă In 

scopul grăbirii secerișului șl treierișului, pentru strîngerea 
fiecărui bob de cereale. Explicați tinerilor țărani muncitori 
necesitatea de a-și achita la timp și în întregime obligațiile 
către stat. Veghiați ca uneltirile dușmanului de clasă să fie 
preîntîmplnate și zădărnicite.

Lămuriți și mobilizați prin exemplul vostru pe țăranii 
muncitori tineri și vîrstnici să pună tot interesul, priceperea 
și forțele lor pentru izbînda lucrărilor de recoltare!

Tineri fruntaș! 
in lupta pentru dezvoltarea 

economiei și culturii

Să întărim legătura cu masele
IZVORUL NESECAT al tortei și in

vincibilității partidului nostru constă 
tn legătura lui indisolubilă cu masele. 
Istoria partidului ne învață că fără le
gături largi cu masele, fără o întărire 
'reală a acestor legături, fată priceperea 
de a pleca urechea la glasul maselor și 
a înțelege nevoile lor arzătoare, fără a 
fi gata nu numai să înve(e masele ci să 
și învețe de la ele, partidul clasei mun
citoare nu este capabil să antreneze după 
sine masele de milioane ale clasei munci
toare, pe toti oamenii muncii.

In această muncă partidul se sprijină 
pe organizațiile de masă ale oamenilor 
muncii. Uniunea Tineretului Muncitor, 
fiind rezerva și ajutorul credincios al par
tidului în munca de educație com'unistă 
a tineretului, leagă partidul cu masele 
largi ale tineretului.

Pentru a putea îndeplini această sar
cină de seamă, organizațiile U.T.M. au 
datoria să strîngă legăturile cu masele 
de tineret, să se apropie de e'e, să le 
explice politica partidului, să caute să 
le cunoască cerințele și să răspundă nă
zuințelor lor.

Practica muncii organizațiilor U.T.M. a 
dovedit că acele organizații U.T.M. care 
s-au. străduit să aplice acest principiu, 
au căpătat încrederea nemărginită a ti
neretului, au fost urmate de către tine
ret în orice acțiune întreprinsă, au avut 
roade bogate în activitatea lor.

Organizația de bază U.T.M. de la „Tri
cotajul Roșu" din București, de pildă, se 
bucuri de multă prețuire și este înconju
rată cu dragoste de către tinerii muncitori. 
Aceasta pentru că comitetul organizației 
de bază U.T.M. acordă 0 atenție deosebită 
întăririi legăturilor dintre- organizație și 
tineretul neorganizat. Multi tineri neute- 
miști sint atrași in diferite munci de or
ganizație. In întreprindere se organizează 
adunări deschise la care sînt invitați să 
ia parte și toți tinerii neutemiști. In aceste 
adunări se prelucrează hotărîri ale par
tidului și guvernului nostru, se țin di
ferite conferințe ce urmăresc ridicarea 
nivelului politic și ideologic al tinere
tului. Tineretul din întreprindere desfă
șoară o bogată activitate cultural-artis- 
iică și sportiva ; alături de utemiști, ti
neretul neorganizat participă cu dragoste 
la cor, la dansuri naționale sau în cadrul 
diferitelor discipline sportive.

Partidul nostru acordă o mare 'mpor- 
tanță creșterii rîndurilor Uniunii Tinere
tului Muncitor prin primirea în rîndurile 
U.T.M. a celor mai înaintați tineri.

Articolul redacțional din ziarul „Sctn- 
teia“ — „Pentru continua îmbunătățire a 
muncii Uniunii Tineretului Muncitor" 
arată că „Este foarte important ca orga
nizațiile U.T M. să strîngă permanent 
legăturile lor cu masele tineretului neor
ganizat, să mărească neîncetat influența 
lor asupra acestora, să se întărească prin 
primirea în rîndurile lor a celor mai buni 
și înaintați tineri. Trebuie dată o atenție 
deosebită cuprinderii în U.T.M. a tinere
tului din industria noastră în plină dez
voltare și de la sate, unde numărul ute- 
miștilor este încă foarte mic; trebuie 
muncit pentru atragerea mai sistematică 
a fetelor în activitatea U.T.M., deoarece 
deși fetele formează jumătate din tînăra 
generație a țării, numai 27 la sută din 
membrii U.T.M. sint fete"

Toate acestea dovedesc că activitatea 
unora dintre organizațiile U.T.M. în di
recția întăririi legăturilor cu masa largă 
a tineretului muncitor nu este satisfăcă
toare. Lucrul acesta s-a văzut mai cu sea

mă în conferințele organizațiilor regionale 
U.T.M. Stalin, Craiova, Suceava, Ploești 
etc. Conferințele au scos la iveală faptul 
că unele organizații U.T.M., dovedind for
malism in muncă, au înlocuit in mare 
parte munca vie cu oamenii, prin munca 
cu hirtiile. Unele comitete raionale U.T.M. 
au lucrat sectar, ele nu au îndrumat în 
suficientă măsură organizațiile de bază, și 
în special pe cele de ia sate cum să mun
cească pentru a întări legătura cu 
tineretul muncitor. Lipsite de acest 
ajutor, acestea nu au știut cum să-i 
atragă pe tineri alături de organiza
ție, cum să-i antreneze și să-și asi
gure sprijinul lor în îndeplinirea sar
cinilor puse de partid în fața organizației 
noastre. In organizația U.T.M. din co
muna Sîngiorz, regiunea Cluj, de pildă, 
din 400 tineri cîți există în comună nu 
sînt decît 40 de utemiști. i

In activitatea sa practică de zi cu zi, 
fiecare organizație U.T.M. îndeplinește 
sarcini importante și variate. Pentru ca 
aceste sarcini să fie îndeplinite cu suc
ces, trebuie să se țină seama de experiența 
maselor, să se dezvolte inițiativa și acti
vitatea lor creatoare. Activiștii utemiști 
care desconsideră experiența maselor și 
încearcă să conducă fără a ține seamă de 
experiența -lor, fac o mare greșeală.

La conferința organizației regionale 
U.T.M. Galați s-a arătat că secretarii co
mitetului regional U.T.M. s-au rupt de or
ganizațiile de bază U.T.M.. nu se consultă 
cu utemiștii din organizații și nici cu 
activul utemist. Biroul comitetului regio
nal trăia deDarte de viața tinerilor mun
citori cărora nu le cunoștea nevoile nici 
cerințele. i

Toate acestea n-au putut să nu ducă și 
într-adevăr au dus la grave greșeli în acti
vitatea comitetului regional.

Invățînd din lipsurile arătate în arti
colul redacțional din ziarul „Scînte:a“, 
organizațiilor U.T.M. le revine sarcina de 
frunte de a lupta, prin toate mijloacele, 
pentru a atrage tineretul alături de orga
nizație, pentru a întări legăturile dintre 
organizație și tineretul muncitor de la 
orașe și sate.

Dezvoltarea largă a criticii și a auto
criticii în rîndurile utemiștilor precum și 
combaterea cu tărie a celor care încearcă 
să înăbușe critica de jos vor face pe ti
neri să prețuiască lupta organizației noas
tre pentru adevăr, îi vor atrage alături de 
organizație în lupta ’pentru realizarea sar
cinilor trasate de partid.

In organizarea și educarea sănătoasă a 
tineretului, deosebit de important este 
felul în care își petrece el timpul liber 
Organizarea timpului liber al tinerilor 
— organizarea de manifestări artistice, 
cu un conținut educativ înalt, de reuniuni 
tovărășești, competiții sportive, excursii, 
hore etc. — este unul din principalele 
mijloace prin care organizațiile U.T.M. 
pot să-și desfășoare cu succes activitatea 
în rîndurile tineretului, prin care pot în
tări legăturile dintre organizație și ti
neret.

Organizațiile U.T.M. trebuie să mun
cească mai mult și mai sistematic pen
tru a atrage cît mai multe fete în acti
vitatea organizației.

Este de datoria fiecărei organizații 
U.T.M., a fiecărui utemist în parte să lup
te cu toate forțele și cu tot elanul tine
reții pentru întărirea legăturilor organiza
ției noastre cu masele largi ale tinere
tului muncitor, pentru atragerea lui ală
turi de organizație — pentru întărirea 
continuă a Uniunii Tineretului Muncitor.

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

Toate forțele pentru succesul lucrărilor agricole de vară
★ ★ ★

In cabina de comandă, acolo 
de unde se transmit toate ordi
nele, prin unul din tuburile 
porta-voce, a ajuns, ca un ecou 
vocea ofițerului mecanic al na
vei care raportează scurt: 
„mașinile sînt gata pentru marș1'. 
La pupa, apa se involburează 
stîrnită de palele elicei. Ultima 
parîmă este trasă la bord. In 
șarturile arborelui, bula indică : 
,mașinile încet, pe drum îna
inte".

Nava a pornit spre larg... 
| „ALARMA"

Marea se frămîntă agitată, de 
parcil undeva în străfunduri ar 
.’ăsufla ostenit un uriaș. Negura 
orizontului schimbă culoarea 
apelor, vîntul le turbură răsco- 
indu-le prevestitor.

Izbită în borduri de cascada 
malurilor, nava spintecă apa, 
;trăbătînd întinderea imensă. 
Dar iată că din spre orizont se 
nalță cu repeziciune nori plum- 
jurii. Descătușînd parcă stăvila- 
•ele cerului, se abatd peste ape 
m potop de ploaie.

In vuietul furtunii, semnalele 
zestesc : „alarmă de exercițiu", 
n aceeași clipă se deschise un 
ambuchi, apoi altul și altul. - 
’ași repezi fac să răsune puntea 
le la un capăt la celălalt al na- 
■ei. Servanții multiplelor meca- 
îisme și-au ocupat posturile, 
fata pentru luptă.

înspre „inamic" s-au îndrep
ți amenințătoare țevile tunuri
le navale. Aparatele stației de 
a bord sînt pregătite să recep- 
ioneze și să transmită cu viteza 
ulgerului ordinele. In fața ti- 
nonei, cu ajutorul căreia se 
:oordonează mișcările cîrmei, 
niinile se încleștează pe cavile. 
Sus, pe puntea etalon, cea mai 
naltă punte a navei, semnaliza- 
orul așteaptă încordat să-și mă

La G.A.S Albești
Campania de recoltări la G.A.S. 

Albești, raionul Trusești, regiu
nea Suceava, se desfășoară cu 
avînt. Muncitorii din cadrul gos
podăriei antrenați în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 23 
August, au recoltat pînă la 20 
iulie cu ajutorul celor două auto- 
combine S.4 venite din U.R.S.S., 
orzul de pe suprafața de 70 ha. 
griul de pe 80 ha. și mazărea de 
pe 130 ha.

In primele 24 ore după recol
tat, s-a executat dezmiriștitul pe 
întreaga suprafață recoltată.

Datorită bunei reparații execu
tate la mașini de către munci
torii din acest sector, mașinile 
funcționează în cele mai bune 
condițiunl.

In fruntea muncitorilor din 
gospodărie sint utemiștii care 
muncesc cu adevărat elan tine
resc, întîmpinînd cu cinste confe
rința pe țară a U. T. M. Ast
fel s-au evidențiat în aceste 
munci tinerii combineri Puscuță 
Vasile, candidat de partid și 
Cozma Mihai, utemist, care de
pășesc zilnic norma cu 30%.

La executarea dezmiriștitului 
s-au evidențiat utemiștii tracto
riști Aconstantinesei Constantin, 
Afloarei Dumitru, Pahone Gheor- 
ghe din brigada I de trac
toare, care au avut depășiri zil
nice de normă însemnate.

Corespondent voluntar 
LUCACHE DUMITRU

Insămînfări de culturi 
furajere

SUCEAVA (de la coresponden
tul nostru).

Asigurarea unei îmbelșugate 
baze furajere trebuie să stea în 
centrul atenției gospodăriilor de 
stat, a colectiviștilor și a tuturor 
țăranilor munffltori. In regiunea 
Suceava, ca și în multe alte re
giuni, există posibilitatea ca de- 
îndată după recoltarea păioase- 
lor să se însămînțeze porumbul 
furajer.

In această direcție s-au și luat 
o seamă de inițiative. Gospodăria 
agricolă colectivă din Iurești, de 
pildă, îndată după secerișul orzu
lui a însămînțat -2 ha. de porumb 
furajer. Petre Bouaru țăran mun
citor cu gospodărie individuală 
din comuna Avrămeni, raionul 
Săveni, a însămînțat și el după 
recoltatul orzului 50 de ari cu po
rumb furajer.

Din păcate secțiile agricole ale 
sfaturilor populare raionale din 
regiunea Suceava acordă prea 
puțină atenție și îndrumă insufi
cient țăranii muncitori în legă
tură cu asigurarea hranei vite
lor pentru iarnă, prin însămîn- 
țarea porumbului furajer.

Au primit chitanța nr. 1
ORAȘUL STALIN (de la corespondentul 

nostru Popa Gavril).
îndrumați de tehnicianul sfatului popular 

raional membrii gospodăriei agricole colective 
din comuna Ocna Sibiului, au început sece
rișul orzului de îndată ce a-dat in pirg. Co
lectiviștii au secerat în primele zile 6 hectare 
orz și 5 hectare borceag, dezmiriștind tot
odată o însemnată suprafață. Din primele 
cantități de orz treierat colectiviștii au pre
dat cota către stat, primind de la baza de 
recepție Ocna Sibiului Chitanța nr. 1 pe raion.

★
Frumoase sînt anul acesta șl rezultatele 

colectiviștilor din Șelimbăr. Din suprafața to
tală de grîu, 40 hectare au fost însămînțate 
după metoda sovietică în cruce. Colectiviștii 
de aici, care dețin drapelul de fruntași pe 
raion în campania de primăvară, au muncit 
cu sîrguință și la pregătirile de recoltare.

Secerătoarele-lcgători, cositoarele și cele
lalte unelte agricole, au fost reparate la 
timp. Pregătirile la aria electrificată au fost 
de asemenea și ele efectuate în întregime.

Cele 17 hectare de orz au dat în pîrg. 
Aceasta a constatat-o președintele gospodă
riei Maision Petru și brigadierul Brodaru 
Alexandru, acum cîteva zile cînd s-au de
plasat pe cîmp.

Să grăbim dezmiriștitul
CRAIOVA (de la corespondentul nostru). Pînă la 19 iulie 

în raionul Segarcea culturile de păioase se recoltează pe alocuri 
în proporție de 80 la sută.

Țăranii muncitori din comunele Bîrca, Cerătu, Segarcea, 
Giurgița, Calopăr și altele, au terminat de recoltat întreaga 
suprafață cu orz și mazăre, iar griul l-au recoltat în propor
ție de peste 50 la sută. In schimb dezmiriștitul a rămas mult 
în urmă.

Cele 72'» ha. dezmiriștite pînă în ziua de 9 iulie 1954 In raion 
reprezentau abia 3 la sută din suprafața recoltată.

Comitetele executive ale sfaturilor populare din comunele 
Belcinu, Panaghia, Țuglui, Segarcea și altele sînt de părere 
că mai întîi să termine de recoltat întreaga suprafață și apoi 
încep dezmiriștitul, deși au posibilitatea ca aceste două 
lucrări să meargă în același ritm. Comitetul executiv al sfa
tului popular raional, în loc să combată această practică dău
nătoare, o sprijină.

In comuna Panaghia au fost dezmiriștite abia 8 ha. din 
cele 600 recoltate. Tov. Drăgănescu Gheorghe, tehnician la 
secția agricolă a raionului Segarcea, care se află în această 
comună, nu explică țăranilor muncitori necesitatea începerii 
dezmiriștitului imediat după seceriș. Tehnicianul agricol 
Stanca Petre stă de multe zile în comuna Belcinu și probabil 
că a observat și el că în această comună din cele 526 hectare 
de păioase recoltate s-au dezmiriștit doar 4 ha., dar nu a 
luat nici o măsură. De asemenea tehnicienii agronomi Stoi- 
chici Stan, Camen Maria, Constantinescu Ion și alții, mergînd 
pe teren nu s-au preocupat și de problema dezmiriștitului.

In multe sate din regiunea Craiova este evident faptul că 
organizațiile U.T.M. nu sprijină acțiunea dezmiriștitului. In 
multe locuri situația aceasta se explică prin slaba îndrumare 
pe care o primesc din partea organelor raionale U.T.M. și 
dovedește necunoașterea de către multe din organizațiile U.T.M. 
de la sate, a importanței dezmiriștitului.

— Este numai bun de secerat a spus bri
gadierul, zdrobind în mină cîteva spice. Și 
în aceeași zi, două combine ale gospodăriei 
de stat Dealul Ocnei, au venit în ajutorul 
colectiviștilor în strîngerea recoltei.

Tînăra Baca Dobra împreună cu alte fete 
de la grădina de zarzavat, au venit și ele 
să dea o mină de ajutor brigăzii de cîmp. 
Tînăra Dobra și tovarășa Moise Maria, 
au fost repartizate la combină pentru așeza
tul paielor. Iliuț Ion secretarul organizației 
de bază U.T.M. și alți colectiviști, nu mal 
răzbeau să transporte carele încărcate cu 
boabe de orz la gospodărie.

Fiecare membru al brigăzii de cîmp, îșl 
aduce din plin contribuția la strînsul prime
lor recolte din acest an.

In urma combinelor, tractoristul Relner 
Daniel de la gospodăria de stat Dealul 
Ocnei, începuse deja dezmiriștitul. Celor 
mai vîrstnici nu le venea să creadă că numai 
într-o zi combinele au secerat șl treierat or
zul de pe o suprafață de 15 hectare.

Una din încăperile gospodăriei se umpluse 
cu boabele de orz. La sediul gospodăriei, 
alți colectiviști selecționau primele cantități 
de orz pentru a preda cota statului.

Curind, a plecat din curtea gospodăriei, 
tovarășul Gămar Teodor și 
președintele cu o platformă 
încărcată de saci, spre baza 
de recepție din Sibiu. La 
întoarcere, președintele flu
tura vesel o hîrtiuță în 
mină. Era chitanța nr. 1 pe 
baza de recepție Sibiu, și a 
doua pe raion la predarea 
cotelor.

Gospodăriile 
colective in îruntea 
muncilor de vară
GALAȚI (de la cores

pondentul nostru).
Gospodăriile agricole co

lective din raionul însură
ței, sînt în fruntea munci
lor de recoltare. Printre 
gospodăriile colective care 
au terminat în întregime 
muncile de recoltare, sînt 
șl acele din comunele : Go- 
lășei și însurățel, care în 
prezent desfășoară o In
tensă muncă pentru execu
tarea treierișului și dezmi
riștitului. Pînă în ziua de 
22 Iulie, gospodăria colec
tivă „Iile Pintille" din co
muna Golașei, a treierat 
peste 60 hectare păioase și 
a dezmiriștit o . suprafață 
de 90 hectare.

soare forțele cu rapiditate și pre
cizie. Fiecare matroz își cunoaș
te locul, funcția pe care o exer
cită, îndatoririle ce-i revin.

Echipajul este la posturi, totul 
este pregătit să înfrunte „ata
cul”.

„AVARIE" LA CĂLDĂRI
Cerul s-a limpezit! Nava își 

continuă drumul în marș, mai 
zveltă parcă după ce a biruit 
furtuna. Soarele stăpînește im
punător întinderile.

Afară, aci în mijlocul apelor, 
nu este cîtuși de puțin cald, dar 
sub punte, frunțile mecanicilor 
sînt scăldate în sudoare. Văpaia 
dogoritoare a căldărilor menți
ne tot timpul o temperatură ri
dicată.

In compartimentul căruia i se 
mai spune și „sufletul navei" 
matrozii manevrează cu price
pere pompele, potrivesc cu mi
gală conurile pulverizatoarelor.

Un glas înăbușit raportează 
ceva prin tubul porta-voce, dar 
cu greu îl poți înțelege din pri
cina zgomotului. Auzul ager al 
comandantului grupului căldări, 
deslușește însă îndată vorbele : 
„Avarie la căldarea doi !“

Dar unde trebuie căutată me
teahna ? S-o fi defectat mano- 
metrul ? Sau poate tubulatura 
să fi suferit vreo defecțiune ? In 
mijlocul atîtor aparate, nu știi 
către care să-ți îndrepți mai în
tîi privirea.

Lingă trupul greoi al căldării,

făptura cartnicului major Gai- 
da, ușor aplecată înainte, aduce 
întocmai cu a unui om care stă 
la pîndă, cu a unui vînător care 
și-a ascuțit auzul pentru a sur
prinde fîșîitul abia perceptibil al 
pașilor fiarei. Șeful postului de 
luptă, veghează. întreaga sa 
ființă s-a concentrat într-un sin
gur simț : auzul.

Ascultînd răsufletul adînc, 
fierbinte al căldării, duduitul 
înăbușit al injectorului, șuiera
tul aburului care grăbește prin 
tubulaturi spre poleții turbinei 
șeful postului de luptă poate 
deduce dacă mașina funcționea
ză bine sau dacă s-a ivit vreun 
beteșug.

I s-a părut, sau chiar tușește 
injectorul ? își aruncă instinctiv 
privirea înspre pompa de păcură. 
Da ! S-a înfundat! Și dacă ea 
nu mai funcționează nu se mai 
poate face arderea în căldare, 
presiunea scade, nava își pier
de din viteză.

Cartnicul major Gaida rapor
tează defecțiunea comandantului 
grupului căldări. Fiecare secundă 
este prețioasă. Grupa de avarii 
reglează însă distribuția și pune 
în cel mai scurt timp pompa în 
funcțiune.

Avaria a fost însă doar simu
lată, în scopul de a verifica ni
velul de pregătire al mecanici
lor, felul în care ei se descurcă 

în cazul unei defecțiuni reale.
Pe fețele mînuitorilor meca

nismelor de sub punte au apă

rut zîmbete de satisfacție. Este 
mulțumirea pe care o simte fie
care atunci cînd are prilejul să 
dovedească că știe să-și facă cu 
cinste datoria.

„MINA" LA PROVA
Sînt chemați să-și spună cu- 

vîntul, tunarii. E rîndul lor să-și 
arate măiestria, pentru că de 
felul cum vor acționa ei în tim
pul luptei navale, depinde in cea 
mai mare măsură viața echipa
jului și a navei, succesul misiu
nii. Servanților tunului coman
dat de cartnicul Dobrescu li s-a 
semnalat: „mină" la prova !

Cei doi ochitori și-au ocupat 
posturile de luptă. De o parte, 
matrozul major Florea Bundă : 
ochitor în direcție. De cealaltă 
parte, matrozul Constantin Cio- 
chindea: ochitor în înălțime.

Comandantul de tun urmă
rește atent fiecare mișcare. A- 
tenția întregului echipaj este 
concentrată în acțiunea pe care 
o desfășoară tunarii. La drept 
vorbind, nici pentru restul echi
pajului. obținerea de către ser
vanții tunului din prova a unui 
calificativ strălucit, nu ar în
semna o surpriză. Doar nu odată 
cartnicul Dobrescu și-a dovedit 
măiestria.

Cu vocea străbătută de emoție 
cartnicul Dobrescu raportează 
prin navifon : „tunul gata pen
tru tragere !“

împinsă de valuri, „mina" a
Intrat în zona de acțiune a tu

nului. Ochitorul în direcție a 
prins ținta în vizor.

— Ochit... ochit... ochit I
— Foc '.
Șase salve stîmesc jerbe înal

te de apă purtîndu-și ecoul de
parte peste valuri. Comandantul 
cercetează prin binoclu ținta. își 
întoarce apoi fața luminată de 
un zimbet mîndru spre secund : 
„In plin" :

Cei doi utemiști nu au înșelat 
așteptările.

CONCURS LA RAME
Nava a făcut un popas. Pri

lej pentru matrozii din cartul 
liber să se adune pe teugă, unde 
se spun glume și se cîntă. Pasio- 
nații sportului cu rame organi
zează cu știrea comandantului 
navei un concurs de bărci.

In fata navei s-au aliniat cele 
șase ambarcațiuni care participă 
la concurs. S-a dat semnalul de 
plecare. Ambarcațiunile înain
tează cu toată forța, depărtîn- 
du-se din ce în ce mai mult de 
start. După aproape o milă de la 
locul de plecare, concurenții în
cetinesc aliura ambarcațiunilor 
schimbîndu-se pe rînd în forma
ție. Ambarcațiunea doi încearcă 
o „evadare" dar curind „fuga
rii" sînt prinși de restul pluto
nului.

Au fost parcurse peste patru 
mile. Valuri repezi se rosto
golesc peste bordurile ambarca
țiunilor împiedicindu-le înainta
rea. Membrii celor șase ambar

cațiuni luptă din răsputeri cu 
oboseala.

In fruntea formației se află, 
după aproape șase mile, ambar
cațiunea doi. Ritmic, cu mușchii 
încordați într-un ultim efort, 
matrozii trag cu nădejde la 
rame, animați tot timpul de co
mandantul bărcii.

— Acum băieți, mal cu forță !
Fiecare milă parcursă îi apro

pie mai mult de izbîndă. Mai sînt 
numai cinci sute de metri. Lupta 
se întețește. Concurenții par a 
nu lua în seamă ropotul rece de 
ploaie, ba încă le pare a fi bi
nevenit. Pe fețele lor se rosto
golesc picături sclipitoare ; nu 
poți distinge dacă sînt stropi de 
ploaie sau broboane de sudoare.

Au rămas de parcurs ultimii 
metri. In întîmpinarea concu- 
renților se aud răzbătînd acla
mații. Echipajul de pe navă își 
încurajează reprezentanții. „Li
nia de sosire" o trece prima, am
barcațiunea doi.

Concursul a luat sfîrșit. El a 
însemnat deopotrivă pentru cîș- 
tigători cît și pentru celelalte 
echipaje ale bărcilor, o verifi
care a posibilităților pentru vii
tor, o mărturie a dirzeniei și vo
inței cu care știu să lupte mari
narii.

Palmele s-au înroșit și ele și 
nici concurenții nu vor uita cu
rind întrecerea. Dar ei își vor 
aminti doar de o competiție mi
nunată, pe care o vor repeta cît 
mai des, în vederea desfășurării 
pregătirii lor marinărești și de 
luptă.

★
S-a înserat ! Nava se reîntoar

ce din marș. De pe borduri se 
zăresc licărind în depărtare lu
minile cunoscute, prietenești, ale 
portului.

MARIN TRAIAN

Tinărul CONSTANTINESCU NICOLAE mun
cește ca laminator la linia fină din Uzina me
talurgică „Grivița" din București.

Aplicînd unele metode înaintate șj| organlz-în- 
du-și mai bine munca, brigada a utemistă
de producție de care răspunde a reușit să fie 
fruntașă pe uzină.

El a fost ales Jelegat la conferința pe țară 
a U.T.M.

Utemlsta BALOIU IOANA este filatoare la 
Uzinele textile ..7 Noiembrie” din București. 
In cinstea zilei de 23 August muncitorii uzinei 
s-au angajat sa ('ea peste plan 40.000 m. țe
sături și să realizeze 5000 kg. fire. Pînă acutn 
din acest angajament s-a realizat peste 36.000 
m. țesături și peste 4200 kg. fire. In îndepli
nirea acestui angajament și tinăra Băloiu 
Ioana a contribuit din plin.

Ea a fost aleasă delegată la conferința pe țară 
a U.T.M.

Despre utemistul GORAN ION artist dansa
tor al Ansamblului de Estradă al R.P.R. pot 
vorbi mult tovarășii lui de muncă. Ei îl iubesc 
și îl apreciază atit pentru talentul cit și pentru 
strădania lui necontenită de a-și perfecționa 
jocul.

La Institutul de petrol șl gaze în cadrul facul
tății utilaj petrolifer. Goran Ion urmează cursu
rile anului 1 fără frecvență.

El a fost ales delegat la conferința pe țară 
a U.T.M.

Uicmista BUCtiiȘ ELENA e.Me asistenta uni
versitară la I.S.E.P. din București la catedra 
de economie politică. In nTtinca de fiecare zi 
ea depune mult suflet ptntru a ajuta studenții 
să-și Însușească cele predate la orele de curs. 
Ca organizatoare a grupei utemiste dc asistenți 
ea depune o muncă plină dc roade.

Ea a fost aleasă delegată la conferința pe țară

Multe din acțiunile folositoare întreprinse de 
organizația U.T.M. dc la schela petroliferă Cîm- 
pina din regiunea Ploești. au pornit din ini
țiativa tovarășului PARASCHIV ION. Datorită 
încrederii dc care se bucură în rîndul tineri
lor clin schelă, ci a fost ales secretar al orga
nizației de bază U.T.M. *

Paraschiv Ion a fost ales delegat la conferința 
pe țara a U.T.M.



Lipsă de răspundere la fabrica de conserOe „ Grioița ”
Din vorbă în vorbă ttnărul pe care-1 în- 

tilnisem prin curtea fabricii de conserve 
„Grivița" din Capitală, aduse discuția des
pre felul în care tineretul luptă pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate în cin
stea zilei de 23 August. Se vedea din 
vorba tânărului, nemulțumirea față de fe
lul cum este îndrumat și antrenat tinere
tul din această fabrică. Mi-a mai vorbit 
despre cele 120 tone de conserve luate ca 
angajament peste plan, despre cazurile de 
indisciplină ale unor tineri și despre cite 
altele. Către sfîrșitul discuției tînărul a 
adăugat.

— Sînt unele greutăți în fabrica noas
tră care fac ca munca de producție să nu 
se desfășoare tocmai bine. Ai să vezi și 
o să te convingi. Multe din lipsurile ma
nifestate în munca tineretului pornesc 
din cauza unei slabe munci organizatorice 
dusă de însuși comitetul organizației de 
bază U.T.M.

Intr-adevăr dacă cercetezi planul de 
muncă al comitetului organizației de bază 
U.T.M. din această întreprindere, vei con
stata cită dreptate a avut tînărul. Sînt 
numai cîteva sarcini pe linie de producție 
trasate pentru luna iulie, dar ele sînt așa 
de generale incit pe bună dreptate îți 
poți pune întrebarea dacă există sau nu 
plan de muncă. De asemenea dacă te inte
resezi asupra activității comitetului or
ganizației de bază U.T.M. (secretar tov. 
Mihalache Nicolae) vei constata că nu a 
luat nici o măsură în vederea participării 
tineretului în întrecerea pornită în cins
tea celei de a 10-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

In această fabrică deși sînt peste 100 de 
tineri, doar de două brigăzi de tineret își 
aduce aminte tovarășul Mihalache că 
există, iar despre posturile utemiste de 
control nici nu se poate vorbi. Adevărat 
este însă că munca de producție la fa
brica de conserve „Grivița" cunoaște se
rioase lipsuri. Din toate datele existente 
nu se poate constata cîți tineri sînt an
trenați în întrecere, precum nu se pot 
constata nici rezultatele în acțiunea de 
îmbunătățire a calității produselor. Dato
rită defecțiunilor serioase în direcția 
aprovizionării fabricii cu materie primă, 
munca aici se desfășoară în asalt. Sint 
tile cînd fabrica duce o lipsă acută de 
materie primă, precum sînt zile cînd ma
gaziile sînt supra încărcate.

Conducerea întreprinderii (director tov. 
Dumitrescu Gh.) nu a luat din timp mă-
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Zeci de oameni al muncii din regiune 

vin cu plăcere în comuna Bicsad, raionul 
Oaș, pentru a-și reface sănătatea.

Pe aleele umbrite de coroanele falnice 
ale nucilor întîlnești chipurile vesele ale 
fruntașilor în muncă ca : utemista Leiti 
Elisabeta, frezor la fabrica „Unio" din 
Satu Mare; mecanicul Chira Vasile de 
la uzina electrică Baia Mare; topitorul 
Lucaci Ștefan de la întreprinderile „Pe
tre Gheorghe"; maistrul miner Horga 
Alexandru și alții. Aproape 60 de oa
meni ai muncii din regiunea Baia Mare 
își petrec aici plăcute zile de odihnă.

...Asemenea unei cortine, umbrele nop
ții se ridică încet, încet. Peste casele pre- 
ventoriului se ivi o ușoară geană de lu
mină, anunțind începutul unei noi zile. 
Pe rînd ferestrele se deschid larg, lăsînd 
să pătrundă prin ele aerul răcoros al di
mineții.

După dejun pe terenul de volei, de cu
rînd amenajat, două dintre echipe și-au 
început jocul.

Un alt grup de muncitori și muncitoare 
au părăsit curtea preventoriulul. Ziua 
este foarte plăcută și pentru aceasta ei 
au hotărît să facă o mică plimbare în 
împrejurimi. Fiecare își petrece timpul 
după pofta inimii.

Anul acesta se împlinesc o sută de ani 
de la nașterea unuia din cei mai mari fii 
ai patriei noastre, savantul de renume 
mondial Vicțor Babeș.

In cursul activității sale științifice de 
mai bine de o jumătate de secol, Victor 
Babeș a deschis drumuri noi în cele mai 
diferite domenii ale medicinei umane și 
veterinare, teoretice și practice, a desco
perit cauza a nenumărate boli, a demon
strat modificările care stau la baza bo
lilor organismului, a introdus în Romînia 
tratamentul împotriva turbării îmbună
tățind metoda lui Pasteur etc.

Dar ca toți marii oameni de știință, 
Victor Babeș nu s-a închis în tur
nul de fildeș al laboratoarelor pe care 
le-a creat, ci coborînd în mijlocul popo
rului, a studiat marile probleme ale să
nătății acestuia (pelagra, tuberculoza). El 
s-a făcut ecoul suferințelor poporului ex
ploatat, arătînd în conferințele sale pu
blice, ținute la Ateneu, că această si
tuație se datorește exploatării și mizeriei. 
Babeș a preconizat împroprietărirea ță
ranilor ca cea mai sigură metodă de tra
tament a pelagrei.

Victor Babeș s-a născut în 1854 în fa
milia cărturarului* progresist ardelean 
Vincențiu Babeș. A urmat cursurile fa
cultății de medicină din Viena, fiind ele
vul lui Rokitansky unul din cei mai mari 
patologiști ai epocii, combatant activ îm
potriva teoriei patologiei celulare a lui 
Virchow ♦).

In această atmosferă de luptă de idei 
dintre Rokitansky și Virchow își începe 
Victor Babeș activitatea științifică, mai în- 
tîi la Viena și apoi la Budapesta unde lu
crează într-un „spital pentru copii săra
ci", și apoi la catedra de histopatologie.

De la început, Victor Babeș se situează 
pe o poziție potrivnică tezelor lui Virchow, 
demonstrînd faptic materialitatea proce
sului de îmbolnăvire a organismului și 
combătînd cu vigoarea sa caracteristică 
toate ideile neștiințifice care apăreau ca

„Am consacrat toată viața mea, 
toată munca mea, cercetărilor 
care puteau la un nivel înalt să 
aducă o ameliorare a suferințelor 
umane... viața mea reprezintă o 
muncă mare spre o țintă măreață : 
adevărul, progresul științei, ali
narea suferințelor, ridicarea națiu
nii romlne și prosperarea umani
tății".

„Aproape toată chestiunea de
generării țăranului se rezumă la 

șurile necesare ca fabrica să fie aprovizi
onată permanent cu materia primă nece
sară. Acest lucru face ca însemnate can
tități de mazăre sau fasole verde să stea 
zile întregi în șoproanele fabricii fără a 
putea fi prelucrate. Aproape că nu există 
muncitor din fabrică care să nu cunoască 
povestea tristă a celor 4 vagoane de ma
zăre, care nefiind prelucrate la timp s-au 
stricat. Cum poate fi calificată o ase
menea atitudine ? Tot din lipsa de preo
cupare a direcțiunii întreprinderii la fa
brica de conserve „Grivița" din Capitală 
sînt zile cînd capacitatea mașinilor nu 
este folosită în întregime. Din cauza repa
rațiilor de proastă calitate batoza între
prinderii, mașină ce joacă un rol impor
tant în procesul de producție, cunoaște 
zile cînd nu poate fi întrebuințată.

Se poate spune că muncitorii fabricii de 
conserve „Grivița" din Capitală sînt aju
tați să lupte pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, pentru reducerea prețului de 
cost ? Evident că nu. Dealtfel prețul de 
cost al produselor, mai ridicat fată de 
sarcina prevăzută în plan, dovedește că 
în această direcție nu se poate spune că 
s-au obținut rezultate. Lipsurile grave ma
nifestate în munca colectivului fabricii de 
conserve „Grivița" nu pot fi despărțite de 
slaba muncă politică ce se duce în între
prindere. Zadarnic vei umbla prin între
prindere pentru a afla numărul muncito
rilor antrenați în întrecerea socialistă. 
După părerea tovarășilor din comitetul 
de întreprindere (președinte tov. FJorica 
Bolovăneanu) în fabrică exista antrenați 
aproape 80 la sută din totalul muncitori
lor tineri și vîrstnici. După datele tovară
șilor din comitetul organizației de bază 
U.T.M. reiese că numărul este cu mult 
mai mic. Graficele de producție, întoc
mite dealtfel de mîntuială, nu oglindesc, 
așa cum în mod normal ar trebui, rezul
tatele obținute. Din ziua de 14 iulie pe 
graficul utemistei Aurelia Banu nu au 
mai fost înregistrate rezultatele. Pe drept 
cuvînt preocuparea pentru întrecerea so
cialistă ce se desfășoară în această între
prindere poate fi calificată lipsită de con
ținut, formală. Metodele de muncă prac
tice menite să dea un avînt general între
cerii, au fost înlocuite aici cu metode în
vechite, birocratice, cancelariste.

de odihnă Ia
...Sala în care este amenajată biblioteca 

preventoriului eu un număr de peste 
4500 volume a devenit neîncăpătoare. 
Tînăra Leiti Elisabeta se apropie de masa 
la care Somiu Arpad — responsabilul cul
tural al preventoriului — trecea în re
gistru pe cititorii ce împrumutau cărți.

— Am terminat de citit „Cavalerul 
Stelei de Aur". Aș vrea să-mi dai acum 
o altă carte, tot atît de interesantă — 
îi zise ea acestuia.

— Vă pot da romanul Jvan Ivanovid* 
sau poate vrețt-

— Aș vrea să citesc romanul -Ana Ca- 
renina" îi răspunse ea.

In urma ei apăru și utemistul Cioc! 
Gheorghe de la întreprinderea -Petre 
Gheorghe".

— îmi dați și mie o altă carte. Asta 
am terminat-o.

Și tov. Somiu îi oferi cartea .3Iinerii“.
...Intr-o altă sală a preventoriului câți

va oameni discută cu aprindere. Res
ponsabilul cultural din rindul oaspeților, 
Horga Alexandru — un tinăr de staturi 
mică, cu ochii pătrunzători, împărțea ro
lurile din piesa „Suzana se mărită*. Ro
lurile principale sînt atribuite tinerilor 
Ghircis Iosif și Leiti Elisabeta.

Soarele a început să coboare din ce în 

ciupercile în știința 
epocii de consolidare 
a capitalismului pre- 
monopolist și de în
ceput a imperialis
mului.

Astfel încă în primii ani ai activității 
sale științifice, recenzînd un celebru tra
tat de patologie scris de profesorul 
Stricker din Viena, Victor Babeș ia po
ziție împotriva ideilor lui Kant pe care 
Stricker încearcă să le strecoare în știin
ță ; Victor Babeș arată că faptele de ex
periență prezentate de Stricker sint cel 
mai bun argument împotriva interpretării 
idealiste date de autor și susține existența 
unei cauzalități materiale obiective în dez
voltarea acestor fapte. în aceeași vreme 
(1879-1880) fiind încă la Budapesta, tri
mite in tară și publică în „Revista Știin
țifică", lucrarea sa „Considerațiuni asupra 
raportului științelor naturale către filozo
fie" in care susține că legătura strinsă 
dintre științale naturii și filozofie 
determinată de baza 
a acestora.
Babeș se 
foarte activ împotriva 
știință, susținînd tezele 
realității obiective, ale 
primordialității materiei 
ței. Aceste idei îl călăuzesc pe Babeș

este 
materială comună 

lucrare, Victor 
un combatant 
idealismului în 
materialiste ale 

cauzalității, ale 
asupra conștiin- 

~ > în
întreaga sa activitate științifică de mai 
tîrziu, trecind ca un fir roșu prin toate 
lucrările sale.

In 1886, după o călătorie de studii în 
Germania și Franța, în care timp — îm
preună cu profesorul Cornii de la Paris 
a redactat primul tratat de bacterio- 
logie din lume, — Victor Babeș este 
numit prin lege specială profesor de pa
tologie și bacteriologie, la București. Gu
vernanții de atunci își închipuiau că tînă
rul savant care dobîndise prin prodigioasa 
sa activitate de pînă atunci un renume 
mondial, va deveni de îndată un

In această 
dovedește

instru-

buna îngrijire a copiilor mici, 
geaba natalitatea e mare la 
răni — că jumătatea copiilor

de copii, scapă de

Dc- 
/Ă- 

mor 
în primul an al vieții, și este încă 
de mirare că cealaltă jumătate a 
numărului 
moarte*1.

„...pentru a curma răul, el tre
buie curmat de la rădăcină, tre
buie complet schimbate condițiile 
economice, condițiile de trai ale 
maselor muncitoare".

(V. BABEȘ)

Față de situația existentă în fabrica de 
conserve „Grivița" comitetul organizației 
de bază U.T.M. manifestă o totală indife
rență. Din lipsă de colaborare cu comite
tul de întreprindere, în munca comitetului 
organizației de bază U.T.M. de la fabrica 
de conserve „Grivița" și-au făcut loc for
malismul, munca zgomotoasă de paradă.

In rîndurile tineretului de aci se fac 
încă simțite cazurile de indisciplină pre
cum și faptul că zilnic sînt tineri care 
nu-și îndeplinesc sarcinile de plan. Ori 
cîtă bună voință ar avea tovarășul Miha
lache să-ți vorbească despre succesele ti
neretului este aproape cu neputință să afli 
vreo veste îmbucurătoare.

Nu se poate spune că activiștii comite
tului raional U.T.M. „N. Bălcescu" nu cu
nosc situația existentă. Dimpotrivă tova
rășul Pukin Constantin, instructor raio
nal, vine deseori prin această întreprin
dere. Vizitele făcute însă nu au constituit 
prilejuri de îndrumare și control practic 
al comitetului organizației de bază U.T.M. 
Tovarășul Pukin Constantin se mulțu
mește să traseze doar unele sarcini și să 
întocmească unele situații. Munca de su
prafață dusă de instructorul comitetului 
raional U.T.M. ,,N. Bălcescu" a influențat 
negativ, așa cum era de așteptat, activi
tatea tineretului de act

La fabrica de conserve „Grivița" din 
Capitală tineretul este dornic să obțină 
noi succese în întrecere. Sînt oare posi
bile acestea ? Fără îndoială că da.

Ne aflăm în plină campanie a îndeplini
rii angajamentelor luate în cinstea zilei 
de 23 August. Irdrumînd și controlînd. ' 
înlocuind munca de suprafață, formală, cu 
o preocupare concretă pentru conținut, ti
neretul de la fabrica de conserve „Gri
vița" își va da cu siguranța partea sa de 
contribuție în lupta pentru obținerea unei 
producții sporite de bunuri alimentare de 
larg consum.

Direcțiunea întreprinderii va trebui să 
ia de urgență măsurile necesare, pentru | 
aprovizionarea permanentă a fabricii cu 
materie primă, va trebui să facă totul ’ 
pentru înlăturarea muncii in asalt. Lup- 
tînd pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicii, pentru reducerea pre- j 
țului de cost, se va putea spune că colec- ; 
tivul fabricii de conserve „Grivița" luptă ! 
pentru traducerea în viață a Hctăririlor 
plenarei C.C. al P.M.R din august 1953.

I. NEACȘU

Bicsad
ce mai mult In biroul său directorul . 
preventoriului, tov. Krupițer Anton, dis- I 
cută cu reprezentantul oaspeților pro- I 
gramul zilei următoare.

★
Seara la masă sint laolaltă toți. Elisa- I 

beta ți prietenul ei au venit de la plim- | 
barea ce au făcut-o in apropierea pre- ; 
ventoriului. Mesele de șah încep să Ce j 
părăsite de amatorii care au petrecu, 
acolo o bună parte din zi.

în jurul meselor oaspeții încep discu
țiile- Ziua a fost bogată in evenimente și 
fiecare dorește să povestească cite ceva.

Pria geamurile larg deschis, ale sălii 
de mese pătrunde melodia atit de plă
cută a c’ateeului Jn Bucureștiul iubit** 
executată cu multă pricepere de utemis- 
tul Tăios Victor. După masă, oaspeții se . 
îndreaptă spre sala de dans.

Noaptea a cobori! pe nesimțite, acope- . 
riad cu umbrele ei, pitoreștile împreju
rimi ale preventoriului.

Terestrele caselor, aidoma unor licu
rici sclipesc in întunericul nopții. încet, ■ 
încet insă, luminile se sting.

Corespondent
AUREL POP

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Victor Babeș

Savant și patriot
ment al modului lor 
de viață, un exponent 
al burgheziei autoh
tone in dezvoltare.

Victor Babeș îi de
ziluzionează însă ra
pid, manifestîndu-se 
activ în conferințe 
și rapoarte împotriva 
stării de lucruri din 
țară, militind pentru 
o medicină activă, 
care să lichideze ra
pid reaua stare sani
tară a poporului.

Cercetările sale 
științifice dintre 1886 
și 1924 demonstrează 
tocmai preocuparea 
sa pentru marile 
probleme ale sănă
tății poporului.

Tuberculoza și pe
lagra, scorbutul și 
nenumăratele boli infecțioase constituie 
principalele sale preocupări.

Metodica sa științifică pornește de la 
constatarea substratului material al bolii 
— și descrie aspectele1 pe care le îmbracă 
bolile în diferitele organe și țesuturi din 
organism. Trece apoi la studierea cauze
lor modificărilor constatate și descoperă 
o serie întreagă de microbi, pe care-i 
nune în evidență în țesuturi și organe 
prin metode de colorație proprii, îi izo
lează, îi cultivă și-i identifică. In sfîrșit, 
el trece la experiment, inoculează micro
bii la animalul de experiență, realizează 
boala și demonstrează astfel relația strinsă 
dintre boală și agentul de mediu extern 
care a provocat-o.

Și această metodologie Babeș o aplică 
atît pentru bolile oamenilor cît și pentru 
cele ale animalelor.

El aduce astfel contribuții importante 
în studiul tuberculozei, leprei, difteriei și 
scarlatinei, febrei tifoide, turbării, mor- 
vei. cărceagului oilor și bovinelor (hemo
globinuria). Descoperirea microbului 
acestor ultime boli ale animalelor a fost 
unanim recunoscută ca aparținînd lui 
Victor Babeș, iar microbii respectivi în
cadrați în familia Babesiozelor.

Studiul lui Babeș nu se mulțumește însă 
cu adîncirea cunoștințelor epocii respec
tive despre o boala sau alta. Luptător ac
tiv, Babeș trece la găsirea mijloacelor de 
combatere a bolilor, înființează al doilea 
serviciu din lume pentru tratamentul tur

Brigada complexa a comsomolistului Guleaev
Deasupra clădirii, 

care se înalță pe 
una din străzile cen
trale din Cerni- 
kovsk, flutură un 
steag roșu. Clădirea 
este construită de brigada comsomolistă 
condusă de Mihail Guleaev. Această bri
gadă este compusă
iscusiți. Exemplul lor îl urmează acum 
toți constructorii trustului „Bașneftesroi".

ÎNCEPUTUL

V. Hlebnikov

din 18 constructori

— Deseori, — își amintește Mihail Gu
leaev, șeful brigăzii comsomoliste, iniția
torul mișcării constructorilor pentru însu
șirea cîtorva profesii, între tîmplari și zi
dari nu exista coordonare în muncă. Oricît 
de mult se străduiau zidarii, ei sileau une
ori un mare grup de tîmplari să stea mai 
multe ore degeaba. Iar atunci cînd, în sfîr- 
șit, zidirea unui etaj se termina și tîm- 
plarii își luau sculele pentru a înălța mai 
sus schelele sau pentru a construi pereții 
despărțitori, aveau, deobicei, zidarii timpi 
■morți. Nu odată s-au certat între ele bri
găzile de tîmplari și cele de zidari, învi- 
nuindu-se reciproc de lipsă de îndemâ
nare.

„Trebuie să întreprindem ceva“, — se 
auzeau tot mai des glasurile comsomoliști- 
lor. Și iată că odată, la adunarea grupei 
de comsomol a brigăzii de tîmplari a venit 
vorba despre timpii morți, despre felul în 
care poate fi dusă împotriva lor o luptă 
hotărîtă.

însăși viața și condițiile actuale ale con
strucției au sugerat că pentru ca treaba 
să meargă bine munca constructorilor tre
buie organizată altfel. Dar cum ? Și atunci 
s-a născut ideea : tîmplarii să-și însu
șească profesia de zidari. Atunci ei vor 
putea înșiși să facă și clăaitul și lucrările 
de tîmplărie.

Deși la început unii se îndoiau și făceau 
cbiecțiuni. pînă Ia urmă au căzut cu toții 
de acord că această propunere este im
portantă. In primul rînd trebuiau însușite 
profesiile de la construcția temeliei clă
dirii, care sînt strins legate între ele ; este 
vorba despre așezatul cărămizilor, insta
larea schelelor, a pereților 
acoperișului etc.

Conducătorii trustului 
această inițiativă. Tinerilor 
s-a încredințat sarcina de a construi o casă 
cu un etaj cu 8 apartamente. Pentru a-i 
ajuta pe tîmplari să-și însușească mai re
pede profesia de zidari, li s-au trimis in
structori. Scara se adunau cu toții la lec
ții. Ce-i drept, nu dintr-o dată a mers to
tul bine. In prima săptămînă productivi
tatea muncii brigăzii era r.'dusa. Dar cu 
fiecare zi îndoielile se risipeau, creștea 
cointeresarea generală, se întărea încre
derea în forțele proprii, creștea măiestria. 
In 30 de zile brigada a îndeplinit toate lu
crările de construcție a clădirii, afară de 
cele de finisaj și de tîmplărie. Aceste fapte 
a făcut ca productivitatea muncii să fie cu 
22 la sută mai mare decît cea prevăzută.

NOUL ÎNVINGE

despărțitori, a

au aprobat 
constructori li

Noua metodă de organizare a muncii i-a 
adus brigăzii mari avantaje : ea își creează 

Realizări în
ARAD (de la corespondenta noastră 

Kuhta Daria).
• Zilele acestea, în cinstea lui 23 Au

gust s-a deschis pe lingă uzinele textile 
-30 Decembrie"-Arad un sanatoriu de 
noapte.

Sanatoriul de noapte este prevăzut cu 
25 paturi și are tot confortul pentru ca 
muncitorii care trebuiesc internați să nu 
ducă lipsă de nimic. Ei vor avea aici un 
regim de supraalimentație, cabinet me
dical la dispoziție, sală de lectură cu 
aparat de radio, cărți, ziare, reviste și 
vor putea viziona filme și spectacole.

Sanatoriul de noapte este o mărturie 
vie a grijii ce-o poartă statul nostru oa
menilor muncii.

nf lăcă
bării (primul a fost 
înființat de Pasteur 
Ia Paris ,iar al trei
lea de Mecinikov la 
Odesa), și îmbunătă
țește prepararea vac
cinului antirabic du
pă o metodă perso
nală, utilizată mulți 
ani după aceea în 
toate serviciile anti- 
rabice din lume.

In lupta pentru 
combaterea bolilor 
infecțioase, Victor 
Babeș demonstrează 
posibilitatea trecerii 
proprietăților imu- 
nitare (de apărare 
împotriva bolii) de la 
animalele care au 
făcut boala, la cele 
care n-au făcut-o 
încă și preconizează 

seroterapia, tratamentul cu seruri specifice 
Behring și 

renumiți din
fiecărei boli, înaintea lui 
Roux — oameni de știință 
apus.

Spirit clarvăzător, Victor 
vede posibilitatea combaterii _________
microbi prin produsele altora, prevăzind 
descoperirea antibioticelor.

Activitatea sa nu putea să nu nemul
țumească pe guvernanții epocii sale. Pri
marul Capitalei din 1868 cere pedepsirea 
lui Babeș atunci cînd acesta denunță pri
mejdia apei de băut din București. Ne
număratele greutăți în construcția Insti
tutului ce-i poartă numele, în organizarea 
lui, în dotarea cu cadre, au fost răspun
surile regimului trecut la activitatea pa
triotică a lui Victor Babeș.

Și cînd între 1920-1924, guvernele bur- 
ghezo-moșierești luptă împotriva pătrun
derii marxism-leninismului în sînul cla
sei muncitoare, căutînd între altele să 
împace religia cu știința — Victor Ba
beș ia cu hotărîre atitudine publică, 
și, în conferința sa „Credința și Știința", 
demască obscurantismul și misticismul, 
arată substratul de clasă al religiei. Ba
beș spune: „spiritul dominator și specula
tiv al straturilor dominante ale popoare
lor și ale persoanelor viclene... au aca
parat zeii și i-au folosit și cultivat în in
teresul lor și al dominațiunii lor. Astfel 
s-au creat profeții, vrăjitorii și preoțimea, 
care au schimbat religiunile în interesul 
lor și al dominatorilor despoți".

Babeș între- 
acțiunii unor

cu
se face 

muncii s-a

oameni noi

singură frontul ne
cesar de lucrări. 
Au dispărut aproape 
complet timpii morți, 
aprovizionarea 
materiale 

acum la timp, iar calitatea 
îmbunătățit simțitor.

Curînd în brigadă au venit
— doi dulgheri, doi tîmplari și doi zidari. 
Și cu toate că ei cunoșteau numai mese
ria lor și a fost nevoie să fie instruiți ca 
să cunoască și celelalte profesii, succesele 
brigăzii s-au înmulțit. Productivitatea 
muncii a crescut cu 40 la sută în compa
rație cu cea prevăzută în plan.

Dar brigada a repurtat o victorie și mai 
mare la construcția unei case 
4 etaje.

Ideea organizării complexe 
învins.

de locuit cu

a muncii a

★
Ziua de muncă pe șantier

Macaraua turn se mișca necontenit, luînd 
de pe pămînt cînd cărămizi, cînd mortar, 
cînd plan$euri mari de beton armat sau 
pereți despărțitori de lemn nu mai puțin 
voluminoși. Macaraua le urcă la ultimul 
etaj al clădirii.

De ce a fost nevoie de planșeuii de be
ton armat și de construcții de lemn cind 
aici se zidesc doar pereții clădirii? Această 
întrebare se naște atunci cînd, urcîndu-te 
pînă în vîrful construcției, vezi numai un 
grup de zidari.

— Aceasta este echipa întîia din brigada 
noastră — explică Guleaev. Ea înalță zi
durile principale. Echipa a 2-a — formată 
din 3 zidari — se ocupă cu zidirea pere
telui semicircular. De dimineață li s-a re
partizat o echipă care trebuie să îndepli
nească lucrările de tîmplărie. Ea a și in
stalat pentru zidari schele și acum se pre
gătește cofrajul pentru betonarea coloane
lor fațadei.

Aproape în fiecare zi brigada se îm
parte în echipe. Numărul acestor echipe 
este diferit și componența lor nu este per
manentă. Șeful brigăzii povestește că în 
fiecare seară, cl și cu maistrul stabilesc 
caracterul lucrării care trebuie să (ie în
deplinită a doua zi. Ținînd seamă de 
aceasta, ei planifică din timp repartiția 
oamenilor, îi împart pe echipe.

Vestea despre brigada lui Guleaev s-a 
răspindit prin întreaga Republică. Zilele 
trecute brigada lui Mihail Guleaev a pri
mit de ia Baibakov, ministru al Industriei 
Petrolului al U.R.S.S., următoarea tele
gramă :

„Felicit colectivul brigăzii comsomoliste 
— inițiatorul însușirii unor profesii înru
dite, care a obținut pe această bază o 
înaltă creștere a productivității muncii, îm
bunătățirea calității și ieftinirea construc
ției". In continuare, ministrul își exprimă 
credința că, consolidîndu-și succesele, bri
gada comsomolistă va îndeplini cu cinste 
angajamentele luate în întrecerea socia
listă a tineretului pentru însușirea cîtorva 
profesii, pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii.

este în toi.

(Din Comsomolscain Pravda nr.
143/1954).

orașul Arad
• Printre numeroasele instituții cultu

rale existente, începînd din vara aceasta 
orașul Arad are și un teatru de vară. Si
tuat pe malu! Mureșului, teatrul de vară 
este o construcție cu care se mindresc 
oamenii muncii din Arad.

Sîmbătă 26 iunie și duminică 27 iunie 
a avut loc pe scena teatrului de vară cu 
prilejul inaugurării, un frumos concert 
de estradă dat de corul și orchestra Fi
larmonicii de Stat Arad. Și-au dat con
cursul și soliști ai operei de stat Cluj Lia 
Hubec artistă emerită a R.P.R. și Con
stantin Ursulescu prim-bariton. Printre 
spectatorii veniți Ia concert au fost și ti
neri muncitori de la „Iosif Rangheț", de 
la uzinele textile „30 Decembrie" etc.

Preocupat de pro
blemele ocrotirii să- 

tnătății poporului, 
Victor Babeș a adus 
contribuții de valoa
re în tuberculoză, si

filis. pelagră etc. cărora le-a studiat con
dițiile de dezvoltare propunînd soluții 
nu numai pe tărîm medical, dar — ceea 
ce este mai important — și pe tărîm so
cial-politic.

Victor Babeș a fost înainte de toate un 
patologist, un cercetător al bolilor, al ca
uzelor lor, al reacției organismului la 
aceste cauze, al posibilităților de lichidare 
a bolilor. Babeș a devenit bacteriolog că
utînd — în era pasteuriană — cauzele 
bolilor în țesuturile pe care le studia cu 
metode morfologice, histopatologice. Le- 
gînd astfel modificările apărute în orga
nism de cauzele lor, Babeș a fundamen
tat materialist patologia. Plecînd de la 
aceste baze materialiste s-a ridicat destul 
de sus pentru vremea în care a trăit — 
pînă la critica apriorismului kantian (Ob
servațiile asupra tratatului lui Stricker), 
pînă la teza materialistă a negării religiei; 
plecînd de la cauzele bolilor și de la mo
dificările produse de acestea în organism, 
Victor Babeș s-a ridicat pînă la critica 
orinduirii sociale, pînă la a afirma că 
mizeria și exploatarea sînt cauzele pro
vocatoare de boli, pînă la susținerea ne
cesității împroprietăririi țăranilor.

In întreaga sa viață de luptă și muncă, 
Victor Babeș s-a situat pe o poziție ide
ologică înaintată care a fost expresia te
oretică a democratismului și patriotismu
lui său. Campania curajoasă împotriva ex
ploatării și mizeriei maselor muncitoare, 
cauze principale ale stării sanitare ex
trem de proaste a acestora, au adus lui 
Victor Babeș acuzația moșierilor că 
ar fi „socialist și instigator al țărănimii".

„Cele mai multe boale provin 
din mizerie, din alimentație proas
tă... In adevăr, nu există națiune 
civilizată care să se nutrească mai 
prost ca romînul".

„Pe cînd porumbul bun se ex
portă, proprietarul și arendașul 
din regiunile pelagroase dau țăra
nilor porumb pe care-l refuză en
glezul chiar pentru nutrețul porci
lor săi. Leacul pelagrei? Al acestei
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Informație
Oameni ai muncii din diferite domenii 

de activitate din regiunea Galați parti
cipă cu entuziasm la concursul de creație 
populară cu tema „Prietenia Romîno-So- 
vietică".

Pînă acum, și-a anunțat participarea 
un număr de 11 colective cu 56 de lucrări, 
și 521 persoane cu 578 lucrări. Numai în 
raionul Brăila s-au înscris 362 partici- 
panți. Colectivul cooperativei IOVR 
Tulcea pregătește pentru concurs un co
vor care înfățișează aspecte din trecutul 
istoric al orașului Tulcea. Țăranii munci
tori din raionul Liești lucrează cusături 
carpete, împletituri din paie, picturi, de
sene. (Agerpres).

Dar, cu toate că marele savant n-a putut 
să-și dea seama de modalitățile realizării 
idealurilor sale patriotice, Victor Babeș 
s-a comportat și a acționat ca un de
mocrat sincer, ca un dușman neîmpăcat 
al oprimării și exploatării maselor mun
citoare, ca un luptător- conștient și aprig 
împotriva racilelor orînduirii în timpul 
căreia a trăit.

Babeș a devenit materialist prin acti
vitatea sa științifică, și a aplicat în viată 
concepția sa realist-științifică izvorîtă din 
studiul naturii.

Tineretul care crește astăzi în focul 
construcției socialismului în patria noas
tră trebuie sa urmeze exemplul marelui 
înaintaș, savantul progresist Victor Ba
beș, care deși a suferit nedreptățile re
gimului în care a trăit, a știut să fie 
mereu preocupat de problemele care fră-r 
mîntă masele muncitoare, a combătut și 
demascat exploatarea și a căutat, prin 
toate faptele sale și în domeniul său de 
activitate, să contribuie la progresul 
științei și al poporului său.

DR. ALEXANDRU ESKENASl
Directorul Editurii de Stat 

pentru Literatura Științifică
Șeful Laboratorului f

de anatomie patologică 
din Institutul de Ftiziologie.

*) Virchow a fost unul din ana
tomopatologii din a doua jumătate a 
secolului trecut, care pornind de la o 
serie întreagă de fapte exacte desco
perite de el, a ajuns la interpretări 
idealiste, antiștiințifice. Făcîndu-se 
exponentul clasei dominante din care 
făcea parte, Virchow a extins teoria 
sa și la societate, devenind un reacțio
nar notoriu.

boli a mizeriei? Al acestei rușini 
naționale ? Vi-l dau eu: împro
prietărirea țăranilor".

„Trebuie să ne întrebăm dacă nu 
acest politicianism este cauza tutu
ror relelor și dacă nu este o dato
rie patriotică să întrebuințăm toate 
mijloacele ca să-l nimicim și să-l 
înlocuim cu altă putere, care să ne 
garanteze regenerarea și progre
sul”.

(V. BABEȘ)



Viața U. T. M.

Pentru îmbunătățirea grabnică a muncii 
organizațiilor II. T. M.

Conferința organizației regionale U.T.M.- 
București, ținută în zilele de 17—18 iulie 
a făcut o analiză profundă a contribuției 
tineretului din regiune la lupta pentru dez
voltarea economiei și culturii, pentru ri
dicarea neîncetată a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Vorbind despre succesele dobîndite pînă 
acum, darea de seamă și discuțiile au ară
tat că acestea se datoresc conducerii per
manente și pline de grijă a organizațiilor 
U.T.M. de către organizațiile de partid.

Conferința a analizat cu toată răspun
derea munca desfășurată de organizațiile 
U.T.M. pentru educarea comunistă a tine
retului și a indicat numeroase metode de 
muncă menite să ducă la lichidarea lip
surilor, la îmbunătățirea muncii de edu
cație politică, la un avînt mai puternic al 
muncii tineretului în producție și în acti
vitatea obștească.

★
Capitala patriei noastre este și cel mai 

mare centru industrial al țării. In fabricile 
și uzinele Capitalei lucrează zeci de mii 
de tineri muncitori care aduc o contribu
ție însemnată la ridicarea producției și 
productivității muncii. Din rîndurile tine
retului muncitor s-au ridicat numeroși 
inovatori și fruntași ai întrecerii socia
liste cunoscuți și iubiți în întreaga țară, 
ca Nicolae Vasu, Erou al Muncii Socialiste, 
Ristea Marin, maistru chesonier, decorat 
cu Ordinul Muncii cl. I al R.P.R. și Or
dinul Steagul Roșu al R. P. Bulgaria, 
Alexovici Antoaneta, filatoare și alții. 
Crește tot mai mult numărul tinerilor care 
aplicînd metodele sovietice își depășesc 
regulat normele și lucrează în contul ani
lor viitori. Peste 28.000 tineri folosesc cu 
succes metodele de muncă sovietice.

In întrecerea socialistă în cinstea zilei 
de 23 August sînt antrenați în întreaga re
giune peste 90.000 tineri.

Darea de seamă și discuțiile purtate în 
conferință deși nu au fost la un nivel co
respunzător au scos totuși la iveală o serie 
de lipsuri importante din munca organi
zațiilor U.T.M. din industrie. Ele au ară
tat că deși întrecerea socialistă a fost mai 
mult în atenția organizațiilor U.T.M. ea 
nu constituie încă o preocupare perma
nentă a lor. Intr-o scrie de fabrici și între
prinderi din Capitală, organizațiile U.T.M. 
imprimă întrecerii un caracter formal, zgo
motos. Multe contracte ale tinerilor aflați 
în întrecere așa cum sînt cei de la Mă
tasea Populară — sînt generale, nu cu
prind angajamente concrete de ridicare a 
producției și productivității muncii.

Sînt comitete raionale U.T.M. care ne
glijează de multă vreme brigăzile și pos
turile utemiste. La întreprinderile de con
strucții navale, fabrica „Popa Șapcă" și 
„Fructonil" din Giurgiu, brigăzile ute
miste figurează numai pe hîrtie, nu au pro
gram de lucru și nu-și trăiesc viața.

Serioase lipsuri există în activitatea or
ganizațiilor U.T.M. din comerț. Organiza
țiile din comerț exercită o slabă influență 
asupra tineretului, nu se ocupă de educarea 
lui politică, morală, de ridicarea califică
rii lui.

★
Mari sarcini a pus partidul în fața ti

nerilor muncitori de la sate. Regiunea 
București dă patriei o mare cantitate de 
cereale, plante industriale și alte produse 
ale agriculturii. Tineretul de la sate de
vine din ce în ce mai mult un sprijin de 
nădejde al organizațiilor de partid în lupta 
pentru sporirea producției agricole.

Conferința a arătat însă că deși orga
nizațiile U.T.M. mobilizează mai activ tine
retul în campaniile agricole, ele nu au pus 
încă în centrul activității lor lupta pen
tru ridicarea producției agricole la hec
tar, pentru mărirea șeptelului și sporirea 
productivității lui.

Tineretul de la sate participă încă slab 
la întrecerea socialistă și patriotică. Comi
tete raionale ca Giurgiu, Roșiori, Călărași, 
Răcari etc., nu se ocupă de antrenarea ti
nerilor țărani muncitori cu gospodării in
dividuale în întrecerea patriotică și dau 
un slab ajutor brigăzilor din sectorul so
cialist antrenate în întrecere.

Tinerii mecanizatori din regiunea Bucu
rești obțin succese remarcabile în bătălia 
recoltării așa cum au avut de altfel și în 
campania de primăvară. Sînt însă nume
roase cazurile cînd tractoriștii execută lu
crări de proastă calitate, fac risipă de com
bustibil și nu îngrijesc mașinile și trac
toarele.

Contribuția organizațiilor U.T.M. la 
transformarea socialistă a agriculturii nu 
este mulțumitoare. Comitetul regional și 
comitetele raionale au neglijat multă vre
me munca în întovărășirile agricole. La 
începutul acestui an 180 întovărășiri agri
cole nu aveau organizații de bază U.T.M. 

Insuficient este mobilizat tineretul din 
G.A.C. în lupta pentru ridicarea valorii 
zilei-muncă, pentru dezvoltarea economică 
multilaterală a G.A.C. Munca politico- 

. educativă în G.A.C. este la un nivel scă
zut. Sînt unii tineri colectiviști care în
calcă în mod grosolan prevederile statutu
lui, lipsesc în mod regulat de la muncă 
și nu păstrează bunurile gospodăriei.

Una din principalele lipsuri ale orga
nizațiilor U.T.M. din industrie și agricul
tură este slaba preocupare pentru răspîn- 
dirra experienței înaintate a fruntașilor. 
Majoritatea delegaților care au luat cu- 
vîntul nu s-au ocupat însă de această pro
blemă.

Noul comitet regional trebuie să pună în 
centrul preocupărilor sale munca pentru 
răspîndirea experienței înaintate, să obțină 
un avînt general al tineretului în lupta 
pentru sporirea producției în industrie și 
agricultură.

Principala sarcină a organizațiilor de 
bază U.T.M. din industrie și agricultură 
in momentul de față este atragerea mai 
activă a tineretului in întrecerea socialistă 
și patriotică în cinstea zilei de 23 August.

★
Partidul a pus în fața U.T.M. sarcina 

de a crește în rîndurile tineretului oameni 
stăpîni pe știința și tehnica înaintată, ca
pabili să contribuie la înflorirea tehnicii, 
științei și culturii din țara noastră.

Tinerii din regiunea București — ca și 
tinerii din întreaga țară — au vaste posibi
lități de a-și însuși cunoștințe bogate și 
multilaterale, de a deveni buni specialiști. 
In școlile de toate gradele din regiune, 
în facultățile Capitalei învață aproape o 
jumătate de milion de tineri.

Nivelul muncii organizațiilor U.T.M. din 
școli și facultăți a crescut. Multe din ele 
înțeleg că principala lor sarcină este mo
bilizarea elevilor și studenților la muncă 
sîrguincioasă pentru a-și însuși cunoștințe 
bogate.

„Cu toate ac'.stea — a arătat darea de 
seamă — noi avem utemiști care nu 
sînt exemplu la învățătură și disciplină. 
Multe organizații U.T.M. și de pionieri ma
nifestă lipsă de interes față de școlarii, 
elaviî și studenții ce nu fac parte din or
ganizație și nu-i ajută la învățătură”.

Pe marginea conferinfei 
organizației regionale U.T.M. 

București

In activitatea multor organizații U.T.M. 
din școli și facultăți există o atitudine de 
împăciuitorism față de lipsurile elevilor 
și studenților. O serie de abateri groso
lane de la disciplina școlară și de orga
nizație ca chiulul, indisciplina în timpul 
orelor de curs, lipsă de respect față de 
profesori nu sînt combătute cu hotărire de 
către organizațiile U.T.M.

Una din sarcinile de bază ale organiza
țiilor U.T.M. din șccli și facultăți este să 
îndrume pe copii și tineri spre anumite 
profesii, să le dezvolte dragostea pentru 
profesia aleasă. Multe organizații U.T.M. 
și de pionieri, cadre didactice, neglijează 
aproape complet educarea la copii și tine
ret a dragostei față de munca fizică. Pen
tru a-i convinge să învețe, le arată fru
musețea muncii oamenilor de știință, a in
ginerilor, medicilor ctc„ ceea ce este foarte 
bine — nu le vorbește însă aproape de loc 
despre munca minunată, eroică, a mun
citorilor din industrie și agricultură — me
canici, strungari, tractoriști, crescători de 
animale etc., ca și cum în regiunea Bucu
rești nu ar fi nevoie de asemenea cadre 
cu o înaltă calificare. Din acest motiv o 
serie de tineri deși au o profesie direct 
legată de producție preferă „munci de bi
rou".

Sînt cazuri cînd utemiști absolvenți ai 
Institutului agronomic, ai facultăților de 
medicină umană, pedagogie etc., au refuzat 
să meargă la sate și au preferat să ocupe 
posturi nelegate de specialitatea lor.

Mulți delegați au arătar că pentru tine
rii din instituțiile culturale, pentru tinerii 
scriitori, compozitori, oameni de știință 
etc., organizațiile U.T.M. nu au găsit decît 
îndrumări generale „să muncească mai 
bine, să dea opere de valoare pentru ti
neret" etc., dar nu i-au ajutat pentru a 
cunoaște mai bine viața tineretului, munca 
și preocupările sale. Ei au cerut ca în spe
cial tinerii scriitori, compozitori și ar
tiști — să fie mai mult atrași la activi
tatea organizațiilor U.T.M.. să meargă mai 
des în fabrici și sate, să se apropie de 
masa tineretului muncitor.

★

Darea de seamă și discuțiile au arătat 
că în munca politico-educativă au fost ob
ținute uncie succese. Numărul tinerilor 
care studiază marxism-leninismul în 
cursuri și cercuri politice a crescut. Multe 
cercuri politice ca cele de la „Industria 
Bumbacului B“, din comuna Baciu etc., 
fiind conduse de propagandiști calificați 
au desfășurat o activitate rodnică.

Conferința a apreciat ca o realizare 
importantă cuprinderea în cercurile poli
tice a unui număr de peste 40.000 tineri. 
Ea a criticat insă cu asprime comitetul re
gional, pentru faptul că s-a ocupat slab 
de educația politică a maselor largi de ti
neri care nu pot fi cuprinse în cercuri și 
cursuri politice.

„Informarea politică a tinerilor țărani 
muncitori — a spus delegatul Stanciu Ma
rin — se face aproape întîmplăfor. Numă
rul informărilor politice de la sate ca și 
numărul conferințelor ținute este foarte 
redus".

Propaganda prin lecții și conferințe — 
formă puternică de înarmare ideologică a 
maselor largi de tineri — nu s-a bucurat 
de prea multă prețuire din partea comi
tetului regional și a comitetelor raionale. 
De doi ani de zile grupele de referenți din 
majoritatea raioanelor sînt în continuă „re
organizare” și desfășoară o slabă activi
tate.

Mulți delegați printre care și tov. Ne- 
dea Ardeleanu, Mihăilă Gh. etc., au ară
tat că unele organizații U.T.M. nu se pre
ocupă îndeaproape de felul în care tinere
tul își petrece timpul liber, nu-1 ajută să 
se distreze în mod civilizat, nu lupră îm
potriva influențelor ideologiei burgheze. 
Ei au arătat că într-o serie de raioane din 
Capitală, ca Grivița Roșie, Lenin, în ora
șele Giurgiu. Călărași etc., unde organi
zațiile U.T.M. nu au ajutat tineretul să-și 
organizeze în chip plăcut și folositor 
timpul liber, elementele dușmănoase atrag 
pe tinerii inapoiați la acte huliganice. în
cearcă să le otrăvească mintea și inimile 
cu ideologia burgheză.

Articolul redacțional apărut în ziarul 
„Scînteia” „Pentru continua îmbunătățire 
a muncii Uniunii Tineretului Muncitor” 
atrage atenția că: „Multe organizații 
U.T.M. uită că întreaga educație comu
nistă este o educație de clasă, ele nu 
mobilizează permanent pe utemiști și ma
sele largi de tineri pentru demascarea 
dușmanului și combaterea influenței ideo
logiei burgheze”.

Faptele relatate de către delegați în 
discuțiile purtate la conferință dovedesc 
că acolo unde organizațiile U.T.M. au 
slăbit influența lor politică și ideologică, 
elementele chiaburești și alți dușmani, 
au îndemnat tineretul la chiul, lenevie, 
atitudini necinstite față de tovarășii de 
muncă, așa cum s-a întimplat la liceul 
nr. 1 din Călărași.

Combativitatea organizațiilor U.T.M. de 
la sate este scăzută. Multe din ele ră- 
mîn nepăsătoare la încercările chiaburi
lor de a împiedica intrarea tinerilor în 
G.A.C. și întovărășiri, nu iau atitudine 
față de elementele chiaburești care în
deamnă tinerii să nu respecte legile sta
tului nostru.

Pentru că organizațiile U.T.M. nu lă
muresc tinerelului o seamă de probleme 
care îl frămîntă, unii tineri cad pradă 
zvonurilor veninoase ale chiaburilor.

Foștii moșieri și capitaliști, chiaburii 
și uneltele lor fac încercări disperate de 
a otrăvi conștiința tineretului nostru.

Conferința nu a dezbătut această pro
blemă la nivelul cuvenit. Atît darea de 
seamă cît și o serie de delegați ca tov. 
Dudaș, Vizitiu etc. s-au mulțumit să 
constate că în rîndurile unor tineri exi
stă manifestări de cosmopolitism.

Ei nu au arătat unde își au izvorul 
manifestările otravei cosmopolitismului, 
ce au făcut și ce trebuie să facă orga
nizațiile U.T.M. pentru a le stîrpi. Nu 
au vorbit despre faptul că organizațiile 
U.T.M. nu duc muncă sistematică de de
mascare a culturii putrede imperialiste 
pe care o propagă elementele dușmă
noase.

Ele nu se preocupă continuu de educa
rea tineretului in spiritul dragostei și 
devotamentului față de patrie, nu-i dez

voltă sentimentul de mîndrie sănătoasă 
al omului liber într-o țară liberă, ferit 
de șomaj și mizerie, stăpîn pe soarta sa, 
nu-i explică în ce constă superioritatea 
regimului nostru față de cel capitalist.

Cultura fizică și sportul este indisolu
bil legată de educația comunistă a tine
retului. în regiunea București sînt mulți 
tineri care fac cinste mișcării sportive 
din țara noastră ca Iosif Sîrbu, Lia Ma- 
noliu, Elena Leuștean și alții.

Organizațiile U.T.M. — în deosebi de la 
sate nu se ocupă însă cu grijă de atra
gerea tineretului la cucerirea insignei 
G.M.A. Slab se (cupă unele organizații 
U.T.M. de crearea condițiilor materiale, de 
justa folosire a fondului cultural-sportiv 
la sate. „In raionul Brănești — a arătat 
tov. Oros Dumitru — fondul cultural-spor
tiv’ nu s-a folosit de 4 ani de zile".

Organizațiile U.T.M. nu iau atitudine 
față de manifestările de vedetism și in
disciplină din rîndurile unor sportivi, — 
nu se ocupă suficient de educația lor po- 
litico-morală.

★

în ciuda faptului că în darea de seamă 
nu s-a vorbit aproape nimic în legătură 
cu munca în rîndurile tinerelor fete, la 
conferință delegații au criticat atitu
dinea de nepăsare a comitetului regional 
U.T.M. față de atragerea fetelor la acti
vitatea obștească.

O dovadă a lipsei de grijă față de sti
mularea și creșterea cadrelor din rîndurile 
tinerelor fete a constituit-o chiar compo
ziția conferinței regionale. Doar 25 la sută 
din delegați au fost fete.

Delegații au arătat că acolo unde munca 
tinerelor fete este stimulată, unde orga
nizațiile U.T.M. se ocupă de educarea lor, 
ele aduc o contribuție prețioasă în mun
ca organizațiilor U.T.M., în producție și 
la activitatea obștească.

„In comuna Gurbănești — satul Valea 
Preznei — a spus tov. Drăgan Alexandrina 
— organizația U.T.M. se ocupă cu grijă de 
atragerea fetelor la întreaga muncă de 
organizație. Drept rezultat al acestei 
munci, 12 fete și-au lămurit familiile să 
intre în întovărășirea agricolă”.

Numărul organizațiilor care se pre
ocupă cu seriozitate de atragerea fetelor 
în U.T.M. este însă destul de redus. In 
raionul Lehliu, de pildă, în luna iunie au 
fost primiți în U.T.M. 202 tineri însă din 
rîndurile fetelor doar 55.

★

Delegații la conferință au arătat prin
cipalele cauze ale lipsurilor din munca or
ganizației regionale.

Majoritatea delegaților care au luat cu- 
vintul au repetat un adevăr bine cunoscut 
dar de care nu a ținut seama vechiul or
gan de conducere : a lua o hotărire fie ea 
oricît de bună și a trimite „instrucțiuni” 
pentru îndeplinirea ei fără să indici cadre
lor metode de muncă, fără să le ajuți cu 
grijă să o îndeplinească, fără să execuți 
la timp controlul îndeplinirii hotărîrii 
luate, este o treabă birocratică incompati
bilă cu stilul de muncă comunist.

înlocuind în mare parte munca de con
trol și îndrumare, munca directă cu oa
menii prin trimiterea de instrucțiuni, 
membrii biroului regional nu au putut 
cunoaște temeinic cadrele și multe din ele 
nu au fost apreciate la justa lor valoare. 
De aci izvorul fluctuației de cadre prin 
schimbarea celor „necorespunzătoare”.

Participanții la discuții au arătat că 
multe din lipsurile serioase consistate 
acum puteau fi lichidate la vreme dacă 
arma criticii și autocriticii ar fi fost folo
sită din plin. Biroul regional nu a creat 
însă condiții dezvoltării criticii de jos. O 
serie de tovarăși cu munci de răspundere 
nu au stimulat critica de jos, ba mai mult, 
au gîtuit-o în repetate rînduri.

Darea de seamă și o serie de delegați 
care au luat cuvîntul au arătat că la lip
surile organizației U.T.M. din regiunea 
București a contribuit și C.C. al U.T.M.

„Considerăm — s-a spus în darea de 
seamă — că se trimit prea multe instruc
țiuni de tot felul din partea Comitetului 
Central și sîntem prea puțin ajutați în re
zolvarea multor probleme importante de 
către activiștii de răspundere ai Comitetu
lui Central". „Au fost cazuri — s-a spus 
în continuare — cînd pentru lipsurile în 
organizarea anumitor festivități eram 
criticați de C.C. al U.T.M. dar pentru con
ținutul muncii de educație n-am fost che
mați să dăm socoteală”.

★

Conferința a adus o contribuție foarte 
prețioasă la îmbunătățirea muncii orga
nizației regionale.

Ea nu a făcut însă o analiză pe măsura 
posibilităților sale. Lucrările conferinței 
s-au desfășurat la un nivel critic și auto
critic nesatisfăcător.

Conferința a discutat puțin și la un ni
vel scăzut munca organizațiilor U.T.M. din 
industrie. Insuficient a fost discutată par
ticiparea tineretului la transformarea so
cialistă a agriculturii și munca pentru 
răspîndirea experienței înaintate a frunta
șilor din industrie și agricultură.

★

Conferința regională a arătat în rezo
luția adoptată — că sarcina principală a 
noului comitet regional este să întă
rească munca de educare politică a tine
retului, să dezvolte combativitatea și vigi
lența de clasă a organizațiilor U.T.M, în
deosebi de la sate — să lupte pentru stîr- 
pirea formalismului, a muncii zgomotoase 
a unor organizații U.T.M.

El trebuie să antreneze mai activ tine
retul din industrie în lupta pentru îmbu
nătățirea calității produselor — în spe
cial a bunurilor de larg consum — să or
ganizeze temeinic activitatea brigăzilor și 
posturilor utemiste.

La sate, sarcina principală o formează 
lupta pentru ridicarea producției agricole 
la hectar, popularizarea și extinderea 
metodelor agrotehnice înaintate, a expe
rienței fruntașilor.

Munca politică pentru atragerea tinere
tului în G.A.C. și întovărășiri trebuie să 
devină o preocupare continuă de cea mai 
mare însemnătate pentru organizațiile 
U.T.M.

Noul comitet regional trebuie să creeze 
condiții prielnice, să stimuleze dezvolta
rea criticii și autocriticii — armă puter
nică de îmbunătățire continuă a muncii 
Uniunii Tineretului Muncitor.

A. PARASCHIV

Succesele nu vin de la sine
La 19 iulie țăranii muncitori cu gos

podării individuale din comuna Poarta 
Albă, raionul Medgidia, au terminat se
cerișul griului. „Noi sîntem printre pri
mele comune din raion care am terminat 
cu secerișul și putem spune că sîntem 
chiar fruntași. Iată, continuă tov. Pîrvu 
Sandu, secretarul organizației U.T.M., noi 
am secerat în două săptămîni cele 423 
hectare griu. Zilele acestea vom începe 
treierișui”.

Pentru toate acestea, a recunoscut el, 
organizația U.T.M. din comună n-a făcut 
nimic. Astfel tov. Pîrvu a ajuns la con
cluzia că totul merge bine și fără ca or
ganizația U.T.M. să fi desfășurat o mun
că politică în rîndul tinerilor țărani 
muncitori din sat în vederea urgentării 
strîngerii recoltei. De fapt, tov. Pîrvu se 
înșeală crezînd că secerișul a mers bine 
în comuna lor pentru că cele 97 familii 
de țărani muncitori cu gospodării indivi
duale ar fi putut secera 423 hectare de 
grîu nu în două săptămîni, ci într-un timp 
mult mai scurt dacă s-ar fi folosit toate 
forțele . Desigur însă că ele n-au fost 
mobilizate îndeajuns. Și-n această pri
vință organizația U.T.M. n-a căutat să 
ia nici o măsură pentru desfășurarea 
muncii politice, n-a mobilizat pe utemiști 
și tineri să fie în primele rînduri în bă
tălia de strîngere a recoltei. Cum nu-i 
nevoie de muncă politică tovarășe Pîrvu, 
cînd mulți tineri, așa cum este Ciucă Ilie, 
Prodan Simion. Tănase Petria și chiar 
tatăl tău, au înlocuit prașila doua cu ră- 
rițatul? Tu n-ai arătat în nici o adunare 
generală cît de mult dăunează rărițatul 
porumbului, n-ai prelucrat Statutul mo
del al G.A.C. și întovărășirilor agricole și 
niciodată n-ai vorbit despre însemnăta
tea predării cotelor la timp. Iată de ce nu 
vin utemiștii la adunare.

Ușurința de care a dat dovadă comi
tetul U.T.M. față de marile sarcini ce-i 
revin organizației U.T.M. în această pe
rioadă, se explică și prin lipsa de preocu
pare a unor membri din biroul raional 
U.T.M.-Medgidia. Tovarășul Chițu Ale
xandru, secretar prim al comitetului ra
ional U.T.M., socotește că dacă tov. Pîrvu 
Sandu este membru al comitetului raio
nal U.T.M. nu mai trebuie ajutat, îndru
mat și cu atît mai mult, nu mai trebuie 
controlat. Deși sînt numai trei stații de 
tren de la Medgidia la Poarta Albă, tov. 
Chițu Alexandru n-a fost niciodată prin 
această comună iar tov. Beznea Ion, șeful 
secției propagandă și agitație cînd vine 
aici discută numai cu secretarul organi
zației fără să stea de vorbă și cu ceilalți 
membri din comitet, cu utemiștii și tine
rii din sat, și să ajute mai concret mun
ca membrilor din comitetul organizației 
de bază U.T.M.

într-una din zilele lunii iunie au fost 
chemați la raion împreună cu alte 
comitete U.T.M. și membrii comitetului 
organizației U.T.M. din comuna Poarta 
Albă. /pci, în loc să se dea diferite me
tode de muncă pentru această perioadă, 
s-a vorbit despre sarcinile organizațiilor 
de bază U.T.M. sătești în general. Comi
tetul U.T.M. din comuna Poarta Albă 
de pildă, și-a întocmit un plan de muncă 
cu sarcini generale pe luna iulie. Planul 
nu prevede felul în care se va duce a-Printre sportivii noștri înaintea Jocurilor Mondiale Universitare

Ne mai despart puține zile, cînd pe 
uriașul stadion Popular din Budapesta 
trompetiștii vor anunța deschiderea ofi
cială a celei de a XH-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară. Un eve
niment măreț pe care tineretul studen
țesc și sportivii din întreaga lume îl 
așteaptă cu un deosebit entuziasm.

In orașul Cluj, sportivii care vor apăra 
culorile patriei noastre în diferitele com
petiții, se pregătesc și, ceea ce este foarte 
important se pregătesc foarte serios.

Pe scrimeuri i-am găsit in plină activi
tate. Sala de gimnastică a Școlii nr. 2 
cu limba de predare maghiară, care a de
venit în ultimul timp locul de pregătire 
al tinerilor noștri scrimeuri cunoaște zil
nic o intensă activitate.

întrecerile la spadă, floretă sau sabie 
dau mult de furcă tinerilor Tapaloagă 
Ștefan, Pelmuș Cornel, Taitiș Maria și 
Uray Zoltan. Am admirat suplețea și pre
cizia cu care tînăra Orb Ecaterina de la 
Știința Cluj răspundea atacurilor utemis
tei Eugenia Tărăngoiu (Progresul F. B.) 
Despre aceasta din urmă antrenorul mi-a 
spus lucruri foarte interesante. Eugenia 
Tărăngoiu are numai 19 ani. Cunoaște 
însă mult din tehnica scrimei, și este do
tată cu un curaj deosebit Acest lucru i-a 
adus tinerei satisfacția locului II la cam
pionatele R.P.R. de juniori desfășurate 
recent la Satu Mare. De atunci și Euge
nia Tărăngoiu și ceilalți tineri din lotul 
de scrimă se pregătesc cu multă dragoste. 
Antrenamentele sînt zilnice și fiecare du
rează 50—55 minute Sub îndrumarea 
atentă a antrenorilor, tinerii scrimeuri 
se pregătesc de zor. Condiția fizică gene
rală, baza pregătirii scrimeurului a stat 
și stă în centrul atenției antrenorilor așa 
că după intense antrenamente la spadă 
sau floretă un joc de baschet sau fotbal 
este binevenit Dorința lor ca și a tuturor 
sportivilor noștri este să se prezinte bine 
la marea întrecere a sportivilor studenți 
de la Budapesta.

Lăsând la o parte latura pur tehnică, 
am aflat că în viața tinerilor scrimeuri 
se petrec și acum. în perioada de pregă
tire, lucruri și fapte demne de remarcat. 
Timpul liber este în așa fel alcătuit îneît 
tinerii au posibilitatea să afle multe lu
cruri interesante. Cartea „Victoria voin
ței” în caro este vorba de drumul glorios 
al campionului mondial Emil Zatopek 
trece din mină in mînă fiind citită cu 
mult interes. în curînd va avea loc re
cenzia ei.

Conferințele și chiar muzica uu sînt ne

gitația politică de la om la om, prin ga
zetele de perete, lozinci, nu s-a stabilit 
numărul de agitatori care să popularizeze 
Hotărîrea Partidului și Guvernului cu 
privire la executarea muncilor în perioa
da recoltării. Secretarul organizației de 
bază U.T.M. nu s-a dus la tov. Farcaș 
Ion. secretarul organizației de partid 
să-i ceară sprijin și îndrumare atît în 
întocmirea planului de muncă cît și în 
ceea ce privește sarcinile organizației 
U.T.M. în această campanie.

Dacă în comună există o echipă arti
stică din care fac parte utemiștii Toader 
Constantin, Monea Nicolae, Arvente Ana, 
se datorește utemistei Toader Eugenia 
directoarea căminului cultural din co
mună, lucru despre care tov. Pîrvu San
du nu cunoaște nimic. Fără îndoială pu
teau fi organizate încă una sau două 
echipe artistice dacă organizația U.T.M. 
din comună ar fi mobilizat utemiștii și 
tinerii din comuna pentru a participa la 
munca culturală, sprijinind astfel și că
minul cultural în activitatea sa.

In comună s-a început treierișui griu
lui. Care-i rolul utemiștilor pe arie, la 
căratul snopilor de pe cîmp etc.? Sar
cina lor principală este să ducă o muncă 
vie de agitație în rîndul țăranilor mun
citori pentru ca în scurt timp să se ter
mine treierișui. Aici este un loc potrivit 
pentru desfășurarea unei munci de agi
tație în ce privește folosirea metodelor 
agrotehnice, în vederea ridicării produc
ției agricole la hectar. Combaterea înlo
cuirii prașilei a treia la porumb cu rări
țatul, aplicarea metodei dezmiriștitului și 
predarea cotelor în întregime și la timp 
— sînt sarcinile tuturor utemiștilor.

în timpul treierișului țăranii muncitori 
pot afla cum se duce lupta pentru re
colte bogate în întreaga țară, ei pot fi in
formați asupra evenimentelor ce se pe
trec peste hotare și toate acestea se pot 
face prin citirea ziarelor în timpul pau
zei de prînz, prin articole le gazeta de 
perete, panouri, fotomontaje etc. Orga
nizarea bibliotecii volante pe arie trebuie 
să fie de asemenea o preocupare a co
mitetului U.T.M.

Toate acestea trebuiesc organizate și 
nu așteptate să vină de-a gata, la întîm- 
plare. Sub îndrumarea și cu sprijinul or
ganizației de partid, în colaborare cu cămi
nul cultural, organizația U.T.M. va putea 
să-și îndeplinească sarcinile pe care le 
are în perioada de față. La adunarea spi
celor de pe cîmp, organizația U.T.M. să 
mobilizeze pionierii care vor putea strîn- 
ge zeci de kilograme grîu. Deși nu s-a 
luat nici o măgură în această direcție de 
către organizația U.T.M. timpul încă nu 
a trecut.

Perioada de strîngere a recoltei se va 
termina peste cîtva timp, tovarășe Pîrvu. 
Dacă ți se va cere să raportezi cum a 
muncit organizația U.T.M. în perioada de 
strîngere a recoltei, despre ce ai să vor
bești utemiștilor sau membrilor comite
tului raional? Cum ai să arăți ce ai mun
cit tu și ceilalți membri din comitet, dacă 
organizația de partid îți va cere să faci 
bilanțul muncii voastre ?

D. FILIPO/VICI

glijate de tinerii scrimeuri. De două ori 
pe săptămină. un profesor de specialitate 
predă noțiuni de muzică și elevii, ce-i 
drept sînt foarte sirguincioși.

Părăsind lotul de scrimă mi-au rămas 
întipărite în minte multe lucruri fru
moase. Nu pot fi uitate cu ușurință uni
tatea. voioșia și entuziasmul tinerilor 
scrimeuri.

★

Picasem rău. Gimnaștii și gimnastele 
noastre erau în orele de „somn” obligato
riu. Din fericire însă tot am aflat ceva. 
Acel „ceva” mi l-a împărtășit cu multă 
însuflețire tovarășul Mircea Gheorghe.

...Sînt multe de spus despre gimnaștii 
noștri dar vezi, nu prea-i timp. Totuși 
pentru tinerii cititori ai ziarului nostru...

Gimnaștii și gimnastele noastre se pre
gătesc intens încă de mult timp. Roadele 
muncii lor, la baza cărora a stat princi
piul efortului continuu în antrenamente 
s-au văzut. La Roma, tinerii noștri gim- 
naști și mai ales gimnastele, au avut o com
portare excelentă. N-a fost deloc ușor ca 
echipa noastră femenină să se claseze pe 
locul 4 în întrecere cu cele mai bune 
echipe din lume.

Pregătirile tinerilor gimnaști nu s-au 
oprit însă aici. întors de la Roma, lotul 
de gimnastică a început chiar din prima 
zi antrenamente deosebit de „tari”. în fie
care dimineață de la 9 la 13, bîrnele, tra
pezele, paralalele, sînt luate cu asalt. De 
asemenea exercițiile la sol sînt probele la 
care unii dintr.e gimnaștii noștri fruntași 
se pregătesc in mod deosebit. Astfel, zi 
de zi, prin antrenamente intense și con
cursuri de selecție, gimnaștii își desăvîr- 
șesc forma. Ei sînt deciși ca la Jocurile 
Mondiale Universitare de la Budapesta 
să confirme forma bună care au avut-o 
la Roma.

★
Cine a fost prin Cluj și a auzit de exis

tența parcului universității „Victor 
Babeș” nu se poate ca curiozitatea să nu-1 
fi mînat spre acest frumos combinat spor
tiv ce se află la marginea orașului.

încă de la intrare, măreția pădurii în
vecinată cu terenuri de volei, baschet, 
fotbal, o pistă excelentă, poligon de tir 
și bineînțeles bazin de înot, incintă 
ochiul.

Iată-ne într-o poiană verde, unde 
soarele cu toată strălucirea lui în luna 
lui cuptor cu greu pătrunde, lingă ringul 
instalat aci ce își așteaptă prietenii ne
lipsiți : boxeurii.

In anii regimului democrat-popular, 
viața satelor patriei noastre se schimbă 
pe zi ce trece. In comuna Sîntana, re
giunea Arad, funcționează astăzi un 
puternic centru de radioficare. Fotogra
fia de față, a surprins pe Desnan Ion, 
șef operator și Grig Ion operator, în 
timpul emisiei în cabina tehnică a cen
trului de radioficare.

Spectacolul dat de un grup 
de artiști sovietici în București

Marți seara, la Teatrul de vară din 
Parcul de Cultură și Odihnă .,1. V. Stalin'* 
a avut loc un spectacol extraordinar pre
zentat de soliști ai Filarmonicii de Stat 
din Moscova și ai Teatrului de Stat de 
Estradă din Moscova.

Solii artei sovietice au interpretat arii 
din opere, cîntece populare rusești și ro- 
mînești, piese instrumentale, scene de 
balet, scenete, numere acrobatice și au re
citat din poezia sovietică.

Și-au dat concursul baritonul V. Spa- 
kovski, tenorul M. Hikclaev, soliști ai Fi
larmonicii de Stat din Moscova. N. Rîku- 
nin, A. Șurov, soliști ai Teatrului de Es
tradă din Moscova și ai Radio-difuziunii 
sovietice, laureați ai concursului maeștri
lor estradei din U.R.S.S., M. Boiarskaia, 
pianistul D. Așkenazi, L. Mirjanova, N. 
Lihaciov, G. Fateeva, A. Borziloviei, G. 
Mihailov, soliști ai Teatrului de Estradă 
din Moscova și cuartetul instrumental al 
Teatrului de Estradă din Moscova format 
din M. Pcdzvirov, L. Stoianova, N. Ognev 
și V. Dubinin.

Spectacolul s-a bucurat de un frumos 
succes, artiștii sovietici fiind călduros 
aplaudați de marele număr de spectatori 
prezent!.

(Agerpres)

--- «---
O nouă comună electrificată

Țăranii muncitori veneau de la muncă. 
Se înserase și prin întuneric abia se mai 
zăreau așezările comunei Săveni. Și iată 
că întunericul se destramă deodată, sfî- 
șiat de sute de lumini, iar comuna lor 
dragă li se arătă pentru prima oară scăl
dată in lumina albă a becurilor electrice. 
Pe ulițe, în sediul sfatului popular și al 
gospodăriei agricole colective, în coopera
tivă și căminul cultural, lămpile cu gaz 
se stingeau în acea clipă pentru tot
deauna.

Țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale și colectiviștii au muncit cot la cot 
pentru electrificarea comunei Săveni, din 
raionul Fetești, au strîns prin autoimpu- 
nere, ban cu ban, suma necesară construc
ției uzinei de 85 CP și a celorlalte lucrări, 
au economisit prin muncă voluntară 
40.000 lei. Adunați pe ulițe se bucurau 
acum indelung de munca lor. (Agerpres).

Mai bine de o duzină de tineri boxeuri 
a căror însuflețire se poate vedea fără 
greutate, se antrenează de zor. Toți cei ce 
încrucișează mănușile in ring sau lovesc 
necruțător sacul de nisip agățat de trun
chiul unui copac gros, se străduiesc să 
învețe cît mai mult din tehnica boxului. 
Ochii atenți ai antrenorilor Ion Popa și 
Gheoijjue Popescu urmăresc mișcăm e 
„elevilor”, corectează garda, eschivele de 
dreapta sau de stînga, upercutul etc.

Tot în timpul pregătirilor „băieții” au 
susținut și meciuri de demonstrație la 
Dej și de curînd cu selecționata orașului 
Clu.h Toți au manifestat o formă exce
lentă și sînt nerăbdători să-și pună în 
practică cunoștințele și forța loviturilor. 
Mircea Dobrescu, E. Mărgărit, Dănilă 
Done, Otto Bc-stiog, N. Bîrsan, V. Șchiopu, 
Tomescu, sînt numai cîțiva din tinerii 
noștri care vor apăra culorile patriei în 
marile întreceri sportive studențești de la 
Budapesta.

Este un tînăr blond, cu ochi căprui. Are 
numai 24 de ani și e asistent la Institutul 
de Cultură Fizică. Pînă aci, nimic deose
bit și, cu toate astea, are ceva deosebit î 
pasiunea pentru sportul cu mănuși, setea 
de a cunoaște cit mai mult, atît teoretic 
cît și practic din lucrările de specialitate 
dedicate acestui sport și mult, foarte mult 
entuziasm și încredere în posibilitățile ti
nerilor noștri boxeuri Tînărul asistent și 
b'oxcur nu-i altul decît Eustațiu Mărgă
rit, boxeurul pe care l-ați aplaudat de 
atîtea ori în întîlnirile internaționale și 
care ne-a adus satisfacția multor victorii.

„Dorința noastră este să ne prezentăm 
cît mai bine. Tocmai de aceea ne și pre
gătim atît de „tare” Vom face treabă” — 
încheie convins tînărul boxeun

Mai sînt cîteva zile și pe mărețul Sta
dion Popular din Budapesta zeci de mii 
de oameni vor aplauda pe studenții spor
tivi prezenți la cea de a Xll-a ediție a 
Jocurilor Mondiale Universitare de vară. 
Printre aceștia vor fi și sportivii patriei 
noastre care ieri seara au plecat sore 
Budapesta, Spre ei ne vom îndrepta gîn- 
duril.e în acele momente și le vom ura 
din tot sufletul, succes deplin în întrece
rile sportive studențești.

R CALARAȘANU
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Vizitarea de către conducătorii partidului 
și guvernului U.R.S.S. a Expoziției 
Agricole Unionale de la Moscova

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TAS3 
Toate ziarele publică știrea vizitării Ex

poziției Agricole Unionale de către con
ducătorii partidului și guvernului U.R.Ș.S.

La 25 iulie conducătorii partidului și gu
vernului Uniunii Sovietice — K. E. Voro- 
șilov, L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, 
A. I. Mikoian, V. M. Molotov, M. Z. Sabu
rov, N. S. Hrușciov și N. N. Șatalin — au 
vizitat Expoziția Agricolă Unională, au 
examinat pavilioanele, construcțiile, par
celele și plantațiile demonstrative precum 
și grădina de pomi fructiferi și fermele 
zootehnice.

Conducătorii partidului și guvernului au 
fost însoțiți de I. A. Benediktov, președin
tele Comitetului principal al Expoziției 
Agricole Unionale, ministrul Agriculturii 
al U.R.S.S., și de academicianul N. V. Țițîn 
directorul expoziției.

în pavilioane, la parcelele demonstrative 
de semănături și la fermele zootehnice, 
fruntașii în agricultură — participant Ia 
expoziție — au vorbit despre realizările 
lor și despre exponatele prezentate.

Tovarășii K. E. Voroșilov, L. M. Kaga
novici, G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, 
V. M. Molotov, M. Z. Saburov, N. S. Hruș
ciov și N. N. Șatalin au examinat amă
nunțit pavilionul principal, pavilionul me
canizării și electrificării agriculturii, pavi
lioanele R. S. S. Ucrainene, R. S. S. Ka- 
zahe, R. S. S. Gruzine, R. S. S. Armene, 
R. S. S. Azerbaidjene, R. S. S. Estone,
R. S. S. Letone și pavilionul economiei a- 
pelor.

Conducătorii partidului șl guvernului au 
relevat că Expoziția Agricolă Unională 
oglindește pe larg creșterea și realizările 
agriculturii socialiste, succesele în dezvol
tarea producției colhozurilor și sovhozu
rilor. Ea reprezintă o minunată școală a 
experienței înaintate și a realizărilor ști
inței agricole. Introducerea pe scară largă 
în practica activității tuturor colhozurilor, 
stațiunilor de mașini și tractoare și sovho
zurilor, a experienței participanților la 
expoziție va constitui o puternică sursă 
pentru dezvoltarea continuă a agricultu
rii U.R.S.S. Ministerul Agriculturii al 
U.R.S.S. și Ministerul Sovhozurilor al 
U.R.S.S., organele locale de partid, ale 
sovietelor, organele agricole au datoria să 
folosească Expoziția Agricolă Unională 
pentru popularizarea și introducerea pe 
scară largă în producție a experienței 
înaintate și a cuceririlor științei, pentru 
pregătirea de cadre calificate și desfă
șurarea întrecerii socialiste între colhozuri,
S. M.T.-uri și sovhozuri și între toți oamenii 
muncii din agricultură. Conducătorii parti
dului și guvernului au atras atenția asu
pra necesității prezentării și populariză
rii mai largi, a experienței colhozurilor și 
sovhozurilor fruntașe care folosesc cu pri
cepere fiecare hectar de pămint și care 
obțin cantități maxime de produse la 100 
de hectare de arături, pășuni și finețe.

Atenția conducătorilor partidului și gu
vernului a fost atrasă de experiența pre
zentată la expoziție de colhozurile, sovho
zurile și raioanele fruntașe, care au obți
nut o mare productivitate la hectar la ce
reale, care au asigurat îndeplinirea îna
inte de termen a obligațiilor față de stat 
și care au vîndut în cadrul achizițiilor 
o mare cantitate de cereale. Raionul Ko- 
renovsk din ținutul Krasnodar, care a pre
zentat la expoziție multe produse, a obți
nut în anii 1952-1953 o recoltă medie de 
cereala de 21,8 chintale la hectar de pe o 
suprafață de 29,350 de hectare. Raionul 
Vernho-Uralsk din regiunea Celiabinsk, a 
obținut în 1953 o recoltă de grîu de pri
măvară de 19,7 chintale la hectar de pe o 
suprafață de 60.000 de hectare. Sovhozul 
,.Petropavlovski“ din același raion a strins 
de pe o suprafață de 18.700 hectare o re
coltă de 22,4 chintale de grîu de primăvară 
la hectar.

In pavilionul R. S. S. Kazahe este în
fățișată experiența valorificării pămîntu- 
rilor înțelenite de către colhozurile și sov
hozurile fruntașe. Colhozul „Calea spre lu
mină" din raionul Ruzaevka din regiunea 
Kokcetav a strins în 1953 de pe pămîn- 
turi înțelenite cite 29 chintale de grîu de 
primăvară la hectar de pe o suprafață de 
716 hectare.

Documentele demască
„Bonn-ul pregătește un război revanșard" 

— acesta este titlul unei culegeri de docu
mente cu privire la reînvierea militaris
mului în Germania occidentală și la ten
dințele revanșarde ale guvernanților de la 
Bonn, culegere editată de comitetul de 
luptă pentru unitatea Germaniei. In cele 
cinci capitole ale culegerii cititorul gă
sește fapte și documente ce dezvăluie pro
cesul de reînviere a militarismului german 
și care demască adevăratele obiective ale 
politicii statelor occidentale care, în pofida 
acordului de la Potsdam crează în Ger
mania occidentală condiții pentru reînvie
rea militarismului și a spiritului revan
șard .

Culegerea la care ne referim subli
niază pe bună dreptate, din capul locului 
că militarismul german este dușmanul 
securității europene și că pentru a se asi
gura securitatea europeană trebuie lichi
dat militarismul german. „Dintr-o pe
rioadă de 31 de ani — citim în culegerea 
de documente — popoarele Europei au 
trebuit timp de 10 ani să poarte o luptă 
pe viață și pe moarte pentru a se elibera 
de strînsoarea mortală a militarismului 
german".

Culegerea de documente asupra căreia ne 
referim ilustrează cu fapte de necontestat 
care sînt mijloacele prin care se pregă
tește ascensiunea militarismului vest-ger- 
man. Un capitol special al culegerii inti
tulat „Pregătirea ideologică a războiului 
în Germania occidentală" ne oferă un bo
gat material despre propaganda revanșardă 
desfășurată în Republica de la Bonn.

Odată cu această campanie de pregă
tire ideologică ,în Germania occidentală se 
desfășoară însă un proces activ concret 
de refacere a Wehrmachtului. După cum 
dovedesc documentele citate în culegere 
formațiunile militare și semimilitare vest- 
germane numără de pe acum sute de mii 
de oameni. Din aceste formațiuni fac par
te : unitățile de poliție, așa numitele „uni
tăți germane de deservire" și organizații 
auxiliare semi-militare. Formațiunile po
lițienești sînt de fapt unități militare

♦ ) Bonn-ul pregătește un război revanșard". 
Fapte și documente asupra renașterii militarismului 
german tn statul lui Adenauer. Carte editată de 
Comisia pentru unitatea Germaniei.
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în pavilionul mecanizării șl electrifică
rii agriculturii au fost examinate cele mai 
noi tipuri și mărci de tractoare și mașini 
agricole care oglindesc bogata varietate 
a tehnicii puternice cu care industria în
zestrează agricultura socialistă. Comitetu
lui principal și direcției Expoziției i s-a 
indicat necesitatea de a prezenta de ase
menea mai pe larg în pavilion mașinile 
și uneltele pentru lucrarea pămînturilor 
înțelenite.

în parcelele semănăturilor demonstra
tive de cereale, academicianul N. V. Țițîn 
a prezentat hibridul de grîu și pir nr. 1, 
obținut de el și colaboratorii lui; se pre
vede că recolta de pe această parcelă de
monstrativă se va ridica pînă la 70 chin
tale la hectar.

Cu un mare interes au fost examinate 
la expoziție diferite rase de animale de 
înaltă productivitate. In secția fermelor 
zootehnice colhoznice, A. M. Liscenko, 
Erou al Muncii Socialiste, zootehnicianul 
colhozului „A 12-a aniversare a lui Oc
tombrie" din raionul Kostroma, regiunea 
Kostroma, a arătat conducătorilor parti
dului și guvernului o cireadă de vaci a 
fermei colhozului; fiecare vacă dă în me
die anual cite 5.012 kg. lapte.

P. E. Fomina, zootehnicianul colhozului 
„Viața Nouă" din raionul Holmogorsk, re
giunea Arhanghelsk, a arătat cireada de 
vaci de rasa „Holmogorsk". In acest col
hoz la fiecare 100 de hectare de arături, 
pășuni și finețe revin cite 17 vaci, care 
dau fiecare în medie anual cite 4615 kg. 
lapte. In 1953 colhozul „Viața Nouă" a ob
ținut la fiecare 100 de hectare arături, pă
șuni și finețe cîte 762 chintale de lapte.

Conducătorii partidului și guvernului au 
stat de vorbă cu colhoznicii și cu lucrătorii 
din sovhozuri — participanți la expo
ziție — care au obținut și au prezentat 
la expoziție animale cu o productivitate 
record.

E. A. Kiricenko, Erou al Muncii Socia
liste, deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., mulgătoare la colhozul „Bolșevik" 
din raionul Zolotonoșa, regiunea Cerkassk, 
a arătat un grup de vaci de la care în 
1953, a obținut în medie de la fiecare 
vacă cîte 7.865 kg. de lapte. M. N. Stel- 
meh, mulgătoare- la colhozul „Kirov" din 
raionul Malo-Devițki regiunea Cernigov, a 
arătat vaca „Zozulia" care a dat 12.783 kg. 
lapte în timpul perioadei de lactație. 
L. P. Ivanova, de două ori Erou al 
Muncii Socialiste, șefa de brigadă in sov
hozul „Karavaevo", și A. I. Smirnova, 
mulgătoare la acest sovhoz, au vorbit des
pre grupul de vaci de rasă „Kostroma" 
adus la expoziție dintre care se distinge în 
mod deosebit vaca „Komsa" care dă anual 
13.572 kg. lapte.

In pavilionul „Creșterea oilor" se dis
tinge în mod deosebit berbecul nr. 171 de 
rasă caucaziană aparținînd colhozului 
„Krasnîi Budionoveț" din raionul Levo- 
kumsk, ținutul Stravopol. Greutațea vie 
a acestui berbec este de 126 kg. Cantita
tea de lină fină obținută anual se ridică la 
23,2 kg.

In grajdurile expoziției a fost prezentat 
armăsarul „Satir" din rasa sovietică de 
tracțiune grea aparținînd colhozului „Deni 
Urojaia" din raionul Pecinkovsk regiunea 
Arzamas, care a stabilit un record în trac
țiune transportînd o greutate de 15.453 
kg. Armăsarul „Kvadrat" de rasă pură 
„Orlov" aparținînd crescătoriei de cai 
nr. 1 din Moscova parcurge distanta de 
1.600 metri în 2 minute și 8 secunde.

Conducătorii partidului și guvernului au 
subliniat munca susținută desfășurată de 
colectivul personalului expoziției pentru 
construirea, ornamentarea și crearea de 
spații verzi.

A fost subliniată de asemenea intensa 
activitate depusă de organele locale de 
partid, ale sovietelor și organelor agricole 
în alegerea participanților la expoziție și 
în pregătirea exponatelor. Conducătorii 
partidului și guvernului și-au exprimat 
convingerea că Expoziția Agricolă Unio
nală va contribui la dezvoltarea conti
nuă a tuturor ramurilor agriculturii, la 
cgearea cit mai rapidă în Țara Sovietică 
a unui belșug de produse agricole.

— Recenzie —
Nota Guvernului Sovietic adresată 

guvernelor Franței, Marii Britanii și 
S.U.A. în problema securității colective 
în Europa a stîrnit un uriaș interes în 
cele mai largi cercuri politice din în
treaga lume.

Interesul față de propunerile sovie
tice privind securitatea colectivă în Eu
ropa, este lesne de înțeles dat fiind pe
ricolul pe care-1 reprezintă remilitari- 
zarea rapidă a Germaniei occidentale, 
remilitarizare pe care guvernul S.U.A. 
încearcă să o oficializeze prin crearea 
„comunității defensive europene”. Arti
colul de mai jos prezintă tocmai o se
rie de fapte concludente asupra pro
cesului de reînviere a militarismului și 
fascismului în Germania occidentală și 
asupra pericolului pe care-1 reprezintă 
pentru pacea în Europa „comunitatea 
defensivă europeană”.

regulate, încazarmate, înzestrate cu ar
mament ușor și greu și conduse de foști 
generali hitleriști. Putem aprecia adevă
ratul caracter al acestei „poliții” după ar
mamentul cu care este dotată. La fiecare 
100 de oameni revin 10 mitraliere, 5 arun
cătoare de grenade, 1 tanc greu, și 4 tu
nuri. Dintre ofițerii poliției de frontieră 
vest-germană 93 la sută sînt foști ofițeri 
hitleriști.

„Unitățile germane de deservire „sînt 
numite pe bună dreptate în această cu
legere de documente „armata camuflată”. 
Aceste unități au fost create de către pu
terile occidentale de ocupație încă în 1948 
pentru a ajuta — chipurile — armatele de 
ocupație. Atunci cînd. în august 1950, con
form hotărîrii autorităților americane 
„unitățile germane de deservire” au fost 
înarmate, presa revanșarzilor de la Bonn 
a scos strigăte semnificative de triumf. 
Putem cita ca exemplu cele scrise de zia
rul „Frankfurter Allgemeine Zeitung” și 
reoroduse în culegerea de documente: 
„Este foarte posibil ca pentru viitorul cer
cetător al istoriei postbelice ziua de 2 au
gust 1950 să fie o dată de uriașă însem
nătate. In această zi unul din guvernele 
statelor occidentale șl anume cel mai pu
ternic — a anunțat primul hotărîrea sa 
de a reînarma Germania. Americanii vor 
înarma cu carabine miile de membri ai

Puternicul ecou international al Notei Guvernului Sovietic 
in problema securității colective in Europa

Declarația iul Otto Grotewohl
BERLIN 27 (Agerpres). — A.D.N. trans- 

mite:
Luînd cuvîntul la 25 Iulie la recepția 

oferită de ambasada Republicii Populare 
Chineze în R. D. Germană cu prilejul 
vizitei făcută în Republica Democrată 
Germană de Ciu En-lai premierul Con
siliului Administrativ de Stat și minis
trul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze, Otto Grottewohl, pri
mul ministru al Republicii Democrate 
Germane, a subliniat importanța deose
bită pentru cauza păcii și securității po
poarelor a Notei Guvernului Sovietic a- 
dresată Franței, Marii Britanii și S.U.A. 
în problema securității colective în Eu
ropa. După ce a expus conținutul Notei 
Guvernului Sovietic și a subliniat că ini
țiativa de pace a Guvernului Sovietic 
deschide noi perspective în fața întregii 
omeniri iubitoare de pace, Otto Grote
wohl a declarat :

Un acord european în problema secu
rității ar înlătura barierele, care consti
tuie un obstacol în calea înțelegerii pe 
întreaga Germanie, ar deschide calea 
spre unificarea Germaniei, ar face cu 
putință retragerea tuturor trupelor de 
ocupație din Germania, precum și înche
ierea într-un viitor apropiat a unui tra
tat de pace cu Germania. De aceea, poli
tica care trebuie să asigure Germaniei 
bunăstare și un viitor fericit, trebuie să 
fie legată în modul cel mai strîns de 
marea inițiativă pașnică a Uniunii So
vietice. Declar aici, unde ne-am întîlnit 
cu prietenii noștri chinezi și vietnamezi, 
că Republica Democrată Germană este 
gata, în conformitate cu propunerile Gu
vernului Sovietic, s'ă participe la o con
ferință în scopul unui schimb de păreri 
în problema creării unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa, să expună la 
această conferință punctul de vedere al 
poporului german și să adere la tratatul 
cu privire la securitatea generală, euro
peană.

Neutralizarea Germaniei ar înlătura re
nașterea unui focar de război în centrul 
Europei. Prin aceasta s-ar putea birui 
primejdia pentru existența națională a 
Germaniei și primejdia pentru Europa, 
care s-ar ivi în urma creării unei armate 
agresive vest-germane, s-ar putea împie
dica includerea Germaniei într-o grupare 
militară unilaterală de state și s-^r pu
tea aduce o contribuție cinstită și deschisă 
la cauza asigurării păcii în întreaga 
Europă.

Reacția oamenilor politici francezi
LONDRA 27 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Potrivit unor informații din Paris; nu

meroși oameni politici francezi, printre 
care o serie de consilieri ai președinte
lui Consiliului de Miniștri, insistă ca 
Franța să accepte propunerea cuprinsă în 
Nota Guvernului Sovietic. La 25 iulie 
Pierre Mendes-France a examinat acea
stă problemă cu funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe. După cum 
s-a aflat, dacă Mendes-France va hotărî 
că are sens să încerce să convingă S.U.A. 
să participe la o eventuală conferință, el 
va pleca probabil la Washington pentru 
a conferi cu președintele Eisenhower.

PARIS 27 (Agerpres). — Nota adresată 
de Guvernul Sovietic guvernelor Fran
ței, Marii Britanii și S.U.A. în problema 
securității colective în Europa se află în 
centrul atenției presei pariziene.

Ziarele de dreapta afirmă aproape în 
unanimitate că nota sovietică nu a con
stituit^ „surpriză” deoarece o asemenea 
„inițiativă" din partea U.R.S.S. era aș
teptată după ce a devenit întru totul 
evidentă încheierea cu succes a conferin
ței de la Geneva cu privire la Indochina. 
Cu toate acestea, numeroase ziare recu
nosc că nota sovietică a provocat derută 
în capitalele țărilor occidentale.

*)
batalioanelor de muncă. Cu greu și-ar 
putea închipui cineva că e vorba numai 
de carabine. Se începe cu carabine pentru 
a se continua cu mitraliere și nimeni nu 
știe cu ce se va termina”.

In culegerea de documente se vorbește 
de asemenea despre organizațiile auxi
liare. Există astfel o „legiune Con
dor” (după numele unității fasciste de 
pirați aerieni care a acționat împotriva 
poporului spaniol pentru călăul Fran
co), precum și „asociația diviziei de 
tancuri Herman Goering”, „divizia Ger
mania mare”, „divizia grenadierilor Fiih- 
rerului”, „divizia de gardă a Fuhrerului”, 
„asociația căștilor de oțel”, „corpul tine
retului Scharnhorst”. La toate festivitățile 
acestor organizații se cîntă bineînțeles 
cunoscutele cîntece naziste „Siegreich 
woll’n wir Frankreich schlagen” („Vrem 
să învingem victorios Franța”) și „Denn- 
wir fahren gegen Engeland” („Vom merge 
împotriva Angliei).

In capitolul Intitulat: „Statul major 
hitlerist în ministerul de război de la 
Bonn” culegerea ne prezintă o seamă de 
date privind activitatea statului major 
general german care se dezvoltă cu spri
jinul puterilor occidentale de ocupație. 
Din 180 de ofițeri superiori care lucrează 
în cadrul ministerului de război de la 
Bonn 125 sînt foști membri ai „înaltului 
cartier general” al lui Hitler. Acest stat 
major hitlerist repus pe picioare lucrează 
febril la elaborarea planurilor de opera
țiuni agresive ale noului Wehrmacht ur- 
mînd ca în scurt timp efectivul acestuia 
să fie sporit la 2.000.000 de oameni. De 
asemenea s-a pregătit încadrarea ca „spe
cialiști” a 100.000 de „voluntari” din rîn- 
durile foștilor ofițeri și subofițeri ai de
tașamentelor speciale hitleriste și din 
SS.

Documentele publicate în cadrul capi
tolului intitulat „Statul lui Adenauer or
ganizează producția de război” ne arată 
cum e pregătit pe scară largă armamen
tul pentru noul Wehrmacht. Sînt enume
rate astfel peste 400 de întreprinderi care 
lucrează în scopuri militare.

Dezvăluind cu putere prin fapte șl do
cumente procesul de reînviere a milita
rismului în Germania occidentală cule
gerea de documente demască planul odios 
de folosire a „comunității defensive euro
pene” drept paravan pentru accelerarea 
refacerii Wehrmachtului. Semnînd în 
mai 1952 tratatul de la Bonn și acordul

Ziarul „Liberation" scrie: „Noua notă 
sovietică în care se propune convocarea 
unei conferințe pentru examinarea pro
blemei securității colective în Europa 
și a problemei germane, este o consecință 
logică a reglementării cu succes a con
flictului din Indochina. Această iniția
tivă era de așteptat.

Timpul a schimbat situația. Care au 
fost argumentele cînd S.U.A. au impus 
miniștrilor francezi principiul înarmării 
Germaniei și au semnat tratatul cu pri
vire la comunitatea defensivă europeană ? 
Tn primul rînd primejdia agresiunii mi
litare sovietice. Acum nimeni nu mai 
crede în realitatea unei asemenea „pri
mejdii”.

Dimpotrivă, sporește neliniștea legitimă 
în legătură cu cererile naționaliștilor 
de la Bonn, precum și ale unor reprezen
tanți ai serviciilor secrete americane și 
ai statului major general. împotrivirea 
lui Dulles față de stabilirea păcii în In
dochina, evenimentele din Guatemala, 
insolența lui Adenauer — toate acestea 
ne dau de gîndit”.

In încheiere „Liberation” cere ca gu
vernul francez să sprijine neîntîrziat 
propunerea Uniunii Sovietice cu privire 
la convocarea unei conferințe pentru exa
minarea problemelor europene.

Presa engleză despre 
posibilitatea tratativelor

LONDRA 27 (Agerpres). — Comentînd 
într-un articol redacțional nota guvernu
lui sovietic adresată guvernelor Franței, 
Marii Britanii și S.U.A. în problema secu
rității colective în Europa, ziarul „Daily 
Worker” scrie: „Fără măcar să citească 
bine nota sau în orice caz fără s-o stu
dieze amănunțit, oficialitățile din departa
mentul condus de Dulles s-au grăbit să 
declare presei că nota trebuie respinsă. 
Poporul englez nu va accepta un aseme
nea dictat. El dorește ca reglementarea 
obținută la Geneva să reprezinte un 
început pentru realizarea unor acorduri 
în alte părți ale lumii. El dorește în pri
mul rînd înlăturarea primejdiei războiului 
care amenință Europa”.

Intr-un articol redacțional, ziarul „Ti
mes” referindu-se la ecourile stîrnite de 
nota sovietică, declară, că, deși Dulles a 
respins nota încă înainte ca ea să fi fost 
primită la Washington „unele din primele 
ecouri ale Franței la notă sînt favorabile”. 
„Times** cere „o studiere amănunțită” a 
notei sovietice.

„Nu este prima oară, scrie în continu
are „Times”, cînd opinia publică engleză 
oscilează între prima reacție din Franța și 
din Statele Unite. Majoritatea oamenilor 
din Anglia nu sînt în principiu împotriva 
unei conferințe europene, deși ea ar tre
bui să aibă loc curînd după conferința 
nereușită de la Berlin a celor patru pu
teri... S-ar putea spune chiar că foarte 
mulți oameni din Anglia sînt tentați de 
ideea încheierii unui pact cu privire la 
securitatea europeană”.

Totuși, „Times” afirmă că propunerile 
Uniunii Sovietice nu ar fi de natură să 
asigure securitatea Europei.

★
LONDRA 27 (Agerpres). — Presa pro

vincială engleză comentează pe larg nota 
sovietică, subliniind necesitatea studierii 
ei amănunțite. Deși critica nota, ziarele 
nu contestă însă posibilitatea ducerii 
unor tratative în problema securității 
colective.

Ziarul „Manchester Guardian" subli
niază că „o nouă întîlnire cu Molotov ar 
fi utilă și că s-ar putea elabora forme 
de compromis ale unui acord cu privire 
la securitatea colectivă în Europa. Acor
dul propus cu privire la Germania — 
subliniază ziarul — ar putea de aseme
nea servi drept punct de plecare pentru 
tratative”.

Ziarul arată în continuare că Statele 
Unite pot crea greutăți în organizarea 
noilor trative. Criticînd poziția lui Dulles, 
„Manchester Guardian” scrie: „Dinamis
mul” lui se reduce probabil în prezent 
la faptul că el stă bosumflat la Washing

de la Paris Adenauer a dat asigurări mi
litariștilor vest-germani că vor avea 
astfel o mai bună posibilitate de a-și des
fășura „capacitățile lor militare”. Si nu 
întîmplător tocmai în Germania occiden
tală și tocmai din rîndurile revanșarzi
lor incorigibili se aud aprecieri elogioase 
și zgomotoase manifestări de speranțe cu 
privire la „mica Europă” a celor șas?2 
țări și la armata ei în care Wehrmachtul 
renăscut va avea în chip firesc rolul de 
plutonier major.

După cum s-a aflat din nota guverne
lor Franței. Marii Britanii și S.U.A. pu
blicată recent, acestea în ciuda realită
ții faptelor încearcă să convingă po
poarele Europei occidentale că C.D.E. ar 
fi cea mai bună formulă pentru... îm
piedicarea renașterii militarismului ger
man revanșard. Fapt este că, așa cum se 
avertizează în cartea „Bonn-ul pregătește 
un război revanșard” : „Popoarele Euro
pei, toate popoarele Europei și nu numai 
acele ale micii Europe agresive la care 
se gîndesc inspiratorii C.D.E.-ului tre
buie să știe că în ochii militariștilor ger
mani pretinsa comunitate europeană nu 
este concepută nici ca un instrument de 
apărare, nici ca o afacere privind în- 
tr-adevăr Europa, nici ca o adevărată 
comunitate, ci pur și simplu ca un mij
loc de a restabili hegemonia militarismu
lui german în Europa”.

Postul de radio american din sectorul 
occidental al Berlinului (R.I.A.S.) vorbește 
de „destinul occidentului”. Revista revan
șardă „Geopolitic” descrie „Drumul spre 
Moscova”. Generalul Stopf, cere după re
latările lui „Suddeutsche Zeitung”, „o ar
mată puternică cu o mare capacitate ofen
sivă”. Oficiosul foștilor soldați naziști „Der 
Stahlhelm” scrie că „Patria soldatului 
german a fc-st frontul de la Narvik la 
Caucaz și de la Stalingrad la Dunkerque”. 
Iar cancelarul Adenauer declară că : „re
înarmarea Germaniei occidentale trebuie 
să pregătească o nouă ordine în Europa”. 
Militariștii vest-germani* vor să pună din 
nou mîna pe Alsacia și Lorena, pe regiu
nile de frontieră ale Belgiei, pe Austria, 
regiunea sudetă a Cehoslovaciei, partea 
de apus a Poloniei, iar uneori ei amintesc 
pisrzînd orice simț al proporților că ar fi 
chipurile chemați să întindă „noua or
dine europeană” pînă la ...Urali. Toată 
această isterie revanșardă este susținută 
și încurajată de puterile occidentale în 
frunte cu S.U.A.

întreaga culegere de documente recen
zată și mai ales capitolul „Cine poartă 
răspunderea pentru reînvierea Wehrmach
tului fascist ?** ne oferă un bogat material 
cu privire la rolul puterilor occidentale și 
în special al S.U.A. în transformarea Ger

ton și se ține la o parte de orice trata
tive care i-ar putea știrbi reputația în 
Congres”.

Ziarul „Western Mail and South Wa
les News” scrie într-un articol redacțio
nal despre inevitabilitatea divergențelor 
dintre puterile occidentale în chestiunea 
atitudinii față de Nota Guvernului So
vietic. Ziarul declară: „In cursul elabo
rării răspunsului la propunerea de a se 
convoca o nouă conferință vor trebui îm
păcate punctele de vedere opuse ale 
Franței, Angliei și Americii. America nu 
va manifesta niciun entuziasm față de 
acest plan. Deși preferă tratative într-un 
cadru restrîns între șefii guvernelor, An
glia își va da poate seama că o conferința 
mai largă poate aduce folos... Franța, va 
manifesta probabil o mai mare hotărîre 
de a duce tratative decît oricare dintre 
cei doi mari aliați ai ei”.

„întărirea convingerii că coexistența 
pașnică dintre răsărit și apus 

este posibilă"
NEW YORK 27 (Agerpres). — Expunînd 

poziția puterilor occidentale față de Nota 
Guvernului Sovietic, corespondentul zia
rului „New York Herald Tribune”, New
man, scrie că la Londra și Washington 
se preconizează respingerea acestei Note, 
ca și. a Notei sovietice din 31 martie. 
Totuși, scrie Newman, „Londra este neli
niștită de eventuala reacție în Franța 
și Germania occidentală”.

„Este absolut evident — continuă 
Newman — că situația de azi este cu 
totul alta decît cea de la 7 mai (data 
notei de răspuns a puterilor occidentale 
la Nota sovietică din 31 martie — N.R.) 
și astăzi va fi mult mai greu decît în tre
cut să se mențină în această problemă 
un front unit atît cu Franța cît și cu 
Germania occidentală. Reglementarea la 
Geneva a conflictului indochinez a avut 
repercusiuni asupra atmosferei politice 
din Europa. S-au ivit noi speranțe că 
hotărîrea comuniștilor de a încheia un 
acord cu privire la Indochina face în 
prezent cu putință reglementarea diver
gențelor.

Ca urmare se așteaptă ca opinia pu
blică să exercite puternice presiuni asupra 
lui Mendes-France și Adenauer pentru 
ca ei să se pronunțe în favoarea unei noi 
încercări de a obține reglementarea cu 
Ruda înainte de a se fi întreprins o nouă 
acțiune hotărîtoare pe calea reînarmării 
Germaniei occidentale și a creării comu
nității defensive europene, acțiune de na
tură să adîncească actuala diviziune în 
Europa și să îngreuneze și mai mult un 
acord cu Rusia”.

Corespondentul din Washington al zia
rului „New York Times”, Schmidt, care 
anunță că la 28 iulie încep consultări în
tre reprezentanții S.U.A., Angliei și Fran
ței în legătură cu răspunsul la Nota Gu
vernului Sovietic, oglindește neliniștea 
cercurilor guvernante ale S.U.A. față de 
reacția opiniei publice la propunerile so
vietice cu privire la crearea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa.

Schmidt amintește „larga aprobare a- 
proape unanimă cu care au fost primite 
în Europa acordurile de la Geneva cu 
privire la Indochina” și întărirea con
vingerii că coexistenta dintre răsărit și 
apus este posibilă. Schmidt atrage de 
asemenea atenția asupra „temerilor ma
nifestate în Europa și mai ales în Franța 
în legătură cu reînarmarea germană pe 
baza tratatului cu privire la comunitatea 
defensivă europeană sau a oricărui alt 
acord”. „Prevăzînd că planul sovietic 
va fi primit favorabil de aripa stîngă a 
partidului laburist englez și de nsutrali- 
știi din parlamentul francez — scrie 
Schmidt — diplomații care au studiat a- 
cest plan consideră totuși că domnul Dul
les va obține într-un timp scurt unitatea 
în problema respingerii acestui plan de 
către occident”.

maniei occidentale într-o bază de agre
siune. încă în iunie 1948 generalul Cloy 
care conducea pe atunci administrația mi
litară americană în Germania a prezen
tat guvernului american un memorandum 
în care cerea înființarea unei armate vest- 
germane CU un efectiv inițial de 500.000 
de oameni. Ceva mai fîi-ziu. la conferința 
de la Washington din 1951 a ce,lor trei 
puteri occidentale s-a adoptat planul re- 
militarizării Germaniei occidentale expus 
cu un an înainte într-un memorandum 
secret a lui Adenauer, Americanii au în
sărcinat apoi p? Schwerin, Heusinger. 
Speidel și alți foști generali hitleriști să 
pună la punct organizarea armatei vest- 
germane. Pe trei mari aerodromuri ame
ricane din Germania occidentală, la Ftin- 
stenfeldbruck, Landstuhl și Rhein-Main- 
Flughofen lucrează și sînt instruiți peste 
25.000 de germani foști ofițeri aviatori 
hitleriști. In noiembrie 1953, americanii 
au permis ca flota aeriană vest germană 
să numere 2.200 de avioane și nu T.300 
cum se prevăzuse anterior.

In pofida uneltirilor militariștilor ger
mani și ale' susținătorilor lor, poporul ger
man se ridică împotriva renașterii Wehr
machtului. Culegerea de documente „Bonn
ul pregătește războiul revanșard” con
sacră un capitol Republicii Democrate 
Germane ca reazim al luptei împotriva 
militarismului german. „R.D. Germană — 
se spune în culegere — a devenit primul 
stat în istoria poporului german care a 
stîrpit din rădăcini militarismul”.

Culegerea de documente editată de co
mitetul de lupt'ă pentru unitatea Germa
niei, reprezintă fără îndoială o contribuție 
la cauza apărării păcii. Această culegere 
ilustrează cu putere teza că reînvierea 
militarismului vest german reprezintă un 
mare pericol pentru cauza păcii și secu
rității în Europa și în lumea întreagă. 
Documentele, faptele, cuprinse în această 
culegere reprezintă o chemare la vigi
lență adresată popoarelor Europei și oa
menilor iubitori de pace din toată lumea. 
Adenauer, Ramcke, Speidel și compania, 
sprijiniți, în primul rînd de către impe
rialiștii americani ridică din nou capul și 
zăngăne armele. Oamenii aceștia odioși nu 
vor putea însă niciodată să domine Eu
ropa. Popoarele Europei nu vor permite 
una ca asta. Buruiana otrăvitoare a mili
tarismului german revanșard trebuie 
smulsă din rădăcini. O cer interesele păcii 
și securității noastre, ale poporului nostru, 
ale popoarelor Europei, ale popoarelor iu
bitoare de pace din întreaga lume.

EM. RUCAR

Vizita lui Ciu En-Iaî 
Ja Varșovia

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — P.A.P.
După cum s-a mai anunțat, la 26 iulie, 

întoreîndu-se de la conferința de la Ge
neva a sosit la Varșovia Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului Administrativ de Stat 
și Ministrul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Chineze. împreună cu Ciu 
En-lai au sosit Cian Ven-tian, prim loc
țiitor al ministrului Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Chineze, Van Bin- 
nan, secretar general al Ministerului Afa
cerilor Externe și alți membri ai delega
ției chineze la conferința de la Geneva.

---•---
O victorie a forjelor păcii

Grațisrea lui M*noLs Glezos
ATENA 27 (Agerpres). — Manolis Gle

zos, eroul național al poporului grec, care 
se află deținut în închisoarea din Eghina, 
a fost grațiat, ca urmare a intensificării 
campaniei dusă de forțele progresiste din 
Grecia și a protestelor opiniei publice de
mocrate din străinătate.

La 31 mai s-au împlinit 13 ani de cînd 
tînărul Manolis Glezos, în virsi'ă de nu
mai 18 ani, a smuls dr pe Acropole stea
gul ocupanțilcr hitleriști, fapt pentru care 
a fost condamnat la moarte în contu
macie.

După alungarea ocupanților hitleriști, 
Manolis Glezos continuind lupta pentru 
libertatea și independența Greciei, a fost 
aruncat în închisoare de guvernul grec.

Din cauza regimului de exterminare 
care domnește în închisorile și lagărele 
din Grecia, Manolis Glezos este grav bol
nav. Grațierea lui Manolis Glezos consti
tuie încă un succes al forțelor democrate 
și iubitoare de pace din Grecia și din 
lumea întreagă.

- - - - 0- - - -
In legătură 

cu îndeplinirea acordurilor 
de la Geneva

HANOI 27 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția France Presse, în ziua 
de 27 iulie, orele 8.00 conform acorduri
lor încheiate la Geneva, în toate sectoa
rele de operațiuni din Vietnamul de 
nord ordinul de încetare a focului a fost 
adus la îndeplinire.

★
DELHI 27 (Agerpres). — Agențiile de 

presă anunță că întrucît India prezidează 
comisia internațională de control al ar
mistițiului in Vietnam, Laos și Cambodgia, 
guvernul indian a invitat reprezentanții 
Poloniei, Canadei, membri ai comisiei, 
precum și ai celorlalte guverne interesate, 
să se întrunească la Delhi pentru a dis
cuta procedura și celelalte probleme le
gate de funcționarea celor- trei comisii de 
control a armistițiului.

- - - •- - - -
Kota adresată de guvernai chinez 

însărcinatului eu afacari englez la Pekin
PEKIN 27 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: La 26 iulie Cijan Han-fu, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Externe al 
Guvernului Central Popular, a adresat 
domnului Rumphrey Trevelyan însărci
natul cu afaceri al Angliei o noță de răs
puns la nota sa din 24 iulie in legătură 
cu incidentul cu un avion englez de 
transport. în nota de răspuns a lui Cijan 
Han-fu se spune :

în legătură cu incidentul cu un avion 
englez de transport sînt împuternicit de 
către Guvernul Central Popular să dau 
următoarea explicație a împrejurărilor 
care au ieșit la iveală în urma anchetei, 
explicație pe care vă rugăm să o transmi
teți guvernului englez.

Poporul chinez, în egală măsură cu po
poarele lumii, se bucură de slăbirea în
cordării internaționale datorită recentei 
conferințe de la Geneva și de acordul rea
lizat cu privire la restabilirea păcii în 
Indochina.

In același timp, însă, avioanele rămăși
țelor ciankaișiste din Taiwan căutind cu 
disperare să creeze o încordare în Asia 
Și-au lărgit sfera acțiunilor banditești 
pînă la regiunile de coastă și insulele Chi
nei, inclusiv insula Hainan, parașutează 
agenți secreți în China și se îndeletnicesc 
cu capturarea piraterească și jefuirea va
selor de comerț ale diferitelor țări care se 
îndreaptă spre China pentru a face co- 
marț, căulind cu disperare să creeze o 
încordare în Asia. Datorită acestui faci., 
deasupra regiunilor de coastă și insulelor 
Chinei au loc deseori lupte aeriene.

Potrivit informației primite de autorită
țile noastre militare din insula Hainan, în 
dimineața zilei de 23 iulie avioanele de 
recunoaștere ale Republicii Populare Chi
neze. făcînd serviciul de pază deasupra 
portului Iuilin de pe insula Hainan au în- 
țîlnit în această zonă un avion al bandei 
ciankaișiste și s-a angajat o luptă.'

In urma primirii acestei informații, gu
vernul Republicii Populare Chineze a 
efectuat o anchetă folosind diferite surse, 
în urma căreia s-'a constatat că avionul 
era în realitate un avion de transport al 
unei societăți engleze, care din greșeală 
a fost luat de către avioanele noastre de 
recunoaștere drept unul din avioanele 
bandei gomindaniste. care primiseră mi
siunea să efectueze o incursiune la baza 
noastră militară din portul Iuilin.

Acest incident regretabil a fost desigur 
cu totul întîmplător.

Guvernul Central Popular al Republicii 
Populare Chineze își exprimă părerea de 
rău în legătură cu acest incident întîm
plător și regretabil cu avionul englez de 
transport și ia în legătură cu aceasta 
măsurile corespunzătoare ; el își exprimă 
simpatia, regretul și condoleanțele răniți- 
lor și rudelor celor uciși in timpul acestui 
incident ; el este dispus să examineze 
chestiunea plății unor indemnizații și 
compensații corespunzătoare in legătura 
cu pierderea de vieți omenești și pagubele 
materiale pricinuite.

------ o-------

Scurte știri
© Cu 11 voturi pentru, două contra și 

cinci abțineri Comitetul Executiv al 
U.N.E.S.C.O. întrunit la Veneția la 26 
iulie a adoptat o rezoluție prin care re
comandă conferinței generale ca la cea 
de a 8-a sesiune să se admită R.P R. ca 
membru al U.N.E.S.C.O. (Organizația Na
țiunilor pentru Educație, Știință și Cul
tură).

® Luni după amiază, Peter Thorneye- 
roft, ministrul britanic al comerțului, a 
anunțat în Camera Comunelor că .lista 
așa-numitelor „produse strategice" care 
ca urmare a presiunilor americane nu 
puteau fi exportate în țările de demo
crație populară, a fost in mod considera
bil redusă.
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