
Proletari din toate firile, unifi-vă I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

R. VASILE: Caracter de sportiv 
(pag. 2-a).

I. SBTRCIOG: Posibilități largi 
pentru dezvoltarea creșterii animale
lor tn raionul Tg. Jiu (pag. 2-a).

Anul X Seria Il-a Nr. 1725 4 PAGINI - 20 BANI
----------------------------------- ■ ..-r
Vineri 12 noiembrie 1954

LULU SOLOMON: Un schimb de
experiență fructuos (pag. 2-a).

i -------

IN NUMĂRUL DE AZI;
FANUȘ NEAOU : Jalbă către Moș 

Gerilă (Foileton) (pag 2-a).

Viata U.T.M.: Pentru îmbunătățirea 
muncii organelor și organizațiilor 
U.T.M. (pag. 3-a).

E. OBERST: O unitate de nezdrun
cinat (Recenzie) (pag. 3-a).

N. KOSTIN: Institute de învăță- 

mint de tip nou (pag 3-a).

Sărbătorirea Zilei mondiale a tine 

retului (pag. 4-a).

Richard, Hans, Gretl și tovarășii săi 

(pag- 4-a).

Mai multă atentie
căminelor tinerilor muncitori

GRiJA FAȚA DE OM și nevoile sale, 
este legea supremă a statului nostru. 
Plenara din august 1953, a dovedit 

odată mai mult, că problema creșterii ni
velului material și cultural al oamenilor 
muncii este principala preocupare a par
tidului și guvernului nostru.

In anii regimului democrat-popular, 
oamenilor muncii, tineretului, 11 s-au creat 
condiții tot mai bune de muncă, de învă
țătură. Numai tn anul 1953, s-a cheltuit 
suma de 5,4 miliarde lei pentru învăță- 
mînt, cultură, sport, pensii, asigurări so
ciale, ajutor familial de stat.

Oamenii muncii răspund grijii parti
dului și guvernului, obținînd mereu noi 
suocese In producție.

Prețuirea fiecărui minut de lucru, aduce 
muncitorilor succese noi. bucuria datoriei 
lrdeplinite. Nu poate fi despărțită însă 
problema creșterii producției și a produc
tivității muncii, de problema asigurării 
unor condiții corespunzătoare de muncă 
și de trai tineretului. Locul cocioabelor In 
care se „odihneau" odinioară ucenicii, 
l-au luat blocurile spațioase, noile orașe 
muncitorești. Se înalță mereu noi con
strucții de cămine, case și blocuri munci
torești.

De cum se termină ziua de muncă, 
peste 150 de tineri de la Combinatul Si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hu
nedoara, se îndreaptă spre blocurile din 
noul oraș. Dotat cu cele mai moderne in
stalații de băi, spălătorii, cu mobilier nou, 
căminul oferă condiții optime de odihnă, 
de desfășurare în bune condițiuni a timpu. 
Iul liber.

Grija față de condițiile de trai ale tine
rilor muncitori din cămine este o sarcină 
de fiecare zi, de mare răspundere.

Ințelegind pe deplin acest lucru, con
ducerea fabricii „Firul Roșu" din comuna 
Tălmaciu, regiunea Stalin, a pregătit din 
timp dormitoarele pentru ca absolvenții 
școlilor profesionale, repartizați în pro
ducție, să se simtă ca la ei acasă.

Acolo unde conducerile întreprinderilor 
și organizațiile U.T.M. se îngrijesc per
manent de munca și viața tineretului, 
roadele nu Intîrzie să se arate.

Mai există insă cămine In care condi
țiile de cazare ale tinerilor nu sînt pe 
măsura posibilităților existente. Prost 
amenajate și gospodărite, lipsite de in
stalațiile strict necesare, aceste cămine 
lipsesc pe tineri de drepturile lor.

Unele conduceri de întreprinderi și or
ganizații U.T.M., cunosc numai locul unde 
se află căminele, dar condițiile tineretu
lui, felul cum își petrece el timpul liber, 
aceste probleme de mare însemnătate, îi 
interesează tn mică măsură.

Așa se petrec lucrurile la căminul fa
bricii „Balanța" din Sibiu Iarna bate la 
ușă, dar tovarășul Dobrotă Octavian șeful 
serviciului administrativ nu s-a îngrijit 
ca în dormitoare să se găsească sobe de 
încălzit. Cei 13 nefamiliști care ocupă un 
dormitor, nu pot folosi spălătorul, de
oarece el nu are canalizare. Deși tinerii au 
cerut In mai multe rînduri să Ii se confec- 
ț oneze dulapuri, cererea lor a rămas încă 
nerezolvată.

Problema Igienei, a asigurării condiții
lor de trai a muncitorilor nu poate și nu 
trebuie considerată „măruntă". Acest lu
cru nu a fost înțeles nici de tovarășul 
Banu Ion, director și nici de tovarășul 
Mareș Trandafir — .secretarul organiza
ției de bază U.T.M de la întreprinderea 
„Balanța". Același lucru se petrece și la 
căminele întreprinderii „Industria Linei"

din Timișoara. Conducerea întreprinderii 
și tovarășa Negescu Maria — președinta 
comitetului de întreprindere — trebuie să 
știe că întreprinderea este obligată să se 
preocupe de asigurarea unor condiții co
respunzătoare de trai pentru tineri.

In unele întreprinderi se încalcă In mod 
grosolan sarcinile privind asigurarea ce
lor mai bune condiții de trai pentru ti
nerii căminiști. La întreprinderile „Ba- 
lanța“-Sibiu, „Industria Linei"-Tim:șoara 
sau la „Fabrica de sticlă" din Turda s a 
manifestat o gravă lipsă de răspundere 
din partea direcțiunilor respective pentru 
rezolvarea problemelor de trai ale tineri
lor muncitori.

In bugetul statului nostru sînt alocate 
fonduri însemnate pentru această pro
blemă, sume ce trebuiesc cheltuite însă 
cu chibzuință, cu pricepere de gospodar.

In întreprinderile citate mai sus, lip
sește însă spiritul gospodăresc, grija față 
de om și nevoile sale. Multe, foarte multe 
lucruri se pot face In această direcție. 
Dacă camera este curățită la timp, lumi
nată și încălzită, ea devine tot atît 
de dragă tinerilor ca și casa părin
tească. Conducerile întreprinderilor, orga
nizațiile de bază U.T.M., trebuie să pri
vească cu seriozitate această problemă.

Datoria de seamă a organizațiilor de 
bază U.T.M. este de a cunoaște pe fiecare 
tînăr în parte ; nu numai succesele sale 
în producție, ci și condițiile în care el 
locuiește. Tineretul trebuie să se bucure 
din plin de toate condițiile pe care i le-a 
creat partidul și guvernul. De aceea, or
ganizațiile U.T.M. trebuie să vegheze la 
respectarea drepturilor legale ale tineretu
lui. Cei care calcă legile statului, cei ce 
consideră că se pot juca cu ele, să fie 
trași la răspundere pentru abaterile să- 
vîrșite.

Organizațiile de bază U.T.M. trebuie să 
desfășoare în permanență o activitate 
multilaterală în rîndul tinerilor căminiști, 
să-i educe în spiritul grijii față de bunul 
obștesc, să nu tolereze actele de indisci
plină, cum sr fi de pildă deteriorarea pe
reților, a mobilierului etc. In deosebi tre
buie să se pună accentul pe păstrarea 
bunului obștesc. Mai sînt cazuri cînd ti
nerii nu îngrijesc mobilierul, sparg gea
murile, se culcă îmbrăcați sau își lustru
iesc pantofii cu păturile și cearceafurile. 
Tînărul Pandelică Vasi'.e de la întreprin
derea „Industria Linei", și-a făcut un 
obicei de a se culca nespălat, iar în dor
mitoarele căminului fabricii „Balanța" 
tinerii j'oacă fotbal.

Asemenea acte de Indisciplină nu tre
buiesc trecute cu vederea de membrii co
mitetelor organizațiilor de bază U.T.M. 
Trebuie extinsă inițiativa de a se forma 
colective de tineri în cămine care să ve
gheze la întreținerea lor în bună stare, 
care să organizeze cît mai plăcut și mai 
folositor timpul liber al căminiștilor.

In urma controlului pe care organiza
țiile de bază U.T.M. trebuie să-l efectueze 
permanent în cămine, trebuie să se aducă 
la cunoștința direcțiunilor lipsurile con
statata, să se propună măsuri pentru în
lăturarea lor.

Educarea tinerilor in spirit gospodăresc 
poate să se desfășoare prin diferite me
tode, fie că este vorba de o întrecere cu 
obiectivul „pentru cel mai curat și orga
nizat cămin", fie că se organizează dis
cuții cu tinerii indisciplinați.

Asigurarea unor condiții bune de viață 
pentru tinerii din cămine trebuie dusă la 
îndeplinire cu spirit de răspundere.

consum popular a 
nou de bufet care

Din poșta de Ieri
• La Iași s-a deschis sub auspiciile „O.C.L. produse indus

triale" o expoziție cu obiecte de larg consum executate de 
întreprinderile și cooperativele meșteșugărești din orașul și 
regiunea Iași.

Printre cele mal frumoase obiecte expuse se găsește un 
divan studio executat de muncitori! secției de produse de 

atelierelor C.F.R. Pașcani. Aici mai poate Ii văzut un model 
poate servi de masă pentru aragaz avînd dulap pentru butelie

și un dulap pentru veselă. Acest bufet ingenios conceput, a fost confecționat de 
muncitorii unei secții a atelierelor C.F.R. „Ilie Pintilie" din Iar

La expoziție vizitatorul mai poate vedea mobile de nuiele lucrate de coope
rativa I O V.R. „Înainte" din Iași.

Nu lipsesc nici ultimele modele de încălțăminte și de costumașe pentru copil 
executate la fabrica „Moldova tricotaje" și de muncitorii de la cooperativa „30 
Decembrie" din Iași.

I.MS. Roman a expus aici diferite obiecte din fier.
Numărul mare și varietatea de obiecte expuse precum și execuția lor reușită 

ne dovedește grija oamenilor muncii din orașul și regiunea Iași pentru a satisface 
cerințele tovarășilor lor.

Corespondent, 
DAN ELIȘCA

• Numeroși sînt cetățenii din Craiova care zilnic se îndreaptă către expoziția 
bunurilor de consum popular, organizată de „O.C.L. produse industriale" șl maga
zinul „Universal" Craiova. Aici poate îi văzut un larg sortiment de produse printre 
care obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, sobe, cuptoare pentru aragaz, scaune, 
mașini de gătit, săpunuri, vopsele și altele. Produsele expuse sint ale uzinelor „7 
Noiembrie", „Electroputere” și ale cooperativelor „I. C. Frimu" și „Oltenia".

Toate acestea sint o dovadă vie a posibilităților locale existente pentru fa
bricarea de bunuri de larg consum, necesare celor ce muncesc.

Corespondent 
RIZO1U M. IOAN

Acordarea Premiului de Stat al R. P. R.
pentru lucrările deosebit de valoroase realizate in anul 1953

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine a hotărît acordarea Premiului de Stat al Republicii Populare Romine, pentru lucrările 
deosebit de valoroase realizate in anul 1953, după cum urmează :

A. In domeniul științelor
chimice

Clasa t-a, in-valoare de 50.000 lei
1. Acad. Raluca Rlpan, profesor universitar — pen

tru contribuțiuni in domeniul chimiei analitice și pen
tru studiul soluțiilor apoase de heteropoliaclzi.

2. Colectivului format din : Mihail Raul, inginer chi
mist ; Valeria Vintu, doctor chimist — pentru realizarea 
clorurei de vinii monomer șl polimer.

Clasa ll-a, tn valoare de 40.000 lei
1. Colectivului format din : Dumitru Is&cescu, prof, 

dr. ; Numa Goldenberg, inginer; Viorica Urau, chi- 
mistă — pentru lucrarea „Studii asupra preparării 
rășirril furfurol-fenolice".

Clasa lll-a, in valoare de 25.000 lei
1. Colectivului format din : Emilian Bratu, profesor ; 

Alexandru Huch, inginer ; Francisc Gotthard, inginer — 
pentru lucrarea „Separarea toluenului din benzină prin 
distilare azeotropică cu metil-etil-cetonă".

2. Colectivului format din : Ion Pop, inginer ; Vasile 
Bodea, chimist ; Mihail Koss. lăcătuș mecanic — pentru 
contribuțiuni la fabricarea pielii artificiale (dermatină).

B. In domeniul științelor 
biologice și agricole

Clasa l-a. in valoare de 50.000 lei
1. Acad. E. I. Nyărădy — pentru contribuția dată ca 

redactor responsabil la editarea volumelor I șl II. din 
Flora R.P.R., pentru prelucrarea monografică a fami
liei Crucifere din vol III din Flora RP.R. și pentru în
treaga sa activitate științifică în domeniul botanicii.

Clasa ll-a, in va oare de 40.000 lei
1. Colectivului format din : Ion M. Bălan, inginer 

agronom ; Traian Cărpinișan, inginer agronom; NIchifor 
Ccapoiu, inginer agronom — pentru contribuțiuni la ex
tinderea culturilor de plante textile, elaborarea meto
delor diferențiate de agrotehnică și crearea de soiuri noi.

2. Colectivului format din : Ludovic Rudescu. doctor ; 
Siegfried Barbaschi, inginer — pentru lucrarea „Stuful 
și valorificarea lui".

3. Constantin Zahariade, inginer — pentru lucrările 
de combaterea buruienilor cu ajutorul ierbicidelor în 
culturg mare și per.tru întreafta sa activitate științifică.

Clasa lll-a, in va'oare de 25.000 lei
1. Alexandru C. Beldie, inginer — pentru lucrarea 

„Plantele lemnoasa din R.P.R.".
2. Vladimir Moșneagi, inginer agronom — pentru rea

lizări în ameliorarea porumbului.
3. Colectivului format din : Emil Padell, inginer; Paul 

Ivanovic!, dr. chimist; Sulamita Katz, inginer; Marla 
Finkel, chimist; Georgeta Popescu, biolog — pentru 
contribuția dată la elaborarea lucrării „Stuful și valo
rificarea lui".

4. Colectivului format din : Ion Popescu Zeletin. dr. 
ing. silvic ; Sorin Armășescu, inginer silvic; Ilic Decei, 
inginer silvic; Radu Disescu, inginer silvic; Tudor Dorin, 
inginer silvic ; Laurențlu Petrescu, inginer silvic; 
Gheorghe Fredescu, inginer silvic; Mlhnea Stănescu, 
Inginer silvic — pentru lucrarea „Tabele generale de 
cubaj și de descreștere a fusului arborilor".

5. Vladimir Wynohradnyk, doctor — pentru prepara
rea vaccinului contra pestei porcine.

C. In domeniul științelor
medicale

Clasa l-a, în valoare de 50.000 lei
1. Acad. Ștefan Gh. Nicoiau, prof, dr — pentru înde

lungata activitate științifică și de pregătire de cadre.
2. Grigore Benetato. profesor dr, membru corespon

dent al Academiei R.PR. — pentru lucrările științifice 
publicate in 1953.

3. Acad. Nicolae Gh. Lupu, profesor dr. — pentru în
treaga sa activitate științifică.

Clasa ll-a, in valoare de 40.000 lei
1. Ion Enescu, profesor universitar, membru corespon

dent al Academiei R.P.R. — pentru lucrările sale în 
domeniul cardiologiei.

2. Cornelia Cărpinișan, conferențiar dr. — pentru lu
crarea „Probleme de chirurgie toracica".

3. Eugenia Soru, conferențiar dr. — pentru tratatul 
„Biochimie medicală".

Clasa lll-a, in valoare de 25.000 lei
1. Benedlkt Menkeș, profesor universitar, membru co

respondent al Academiei R.P.R. — pentru aplicarea me
todelor miciuriniste In studiul dezvoltării embrionare la 
animale.

2. Colectivului format din : Coitel T. Nicoiau, cont 
dr.; Tangbele Condl, doctor ; Otto Aureacu, doctor ; 
Armand Iacobescu, doctor — pentru realizarea prepa
ratelor : „Substituent de plasmă”, „Serul hlper-globu- 
linic” și „Trombina”.

D. In domeniul științelor 
fizico-matematice

Clasa ll-a, in valoare de 40.000 lei
1. Vera Myîîer-Lebedev, profesor universitar — pen

tru lucrarea „Lecții de algebră".

Clasa lll-a, în valoare de 25.000 lei
1. Nicolae Teodorescu, profesor universitar — pentru 

lucrarea : „Metode vectoriale în fizica matematică” voi. 
I șl II.

E. In domeniul științelor
istorico-filologice

Clasa l-a, in valoare de 50.000 lei
1. Colectivului format din : Dlmitrle Macrea, prof. univ. 

redactor responsabil; Emil Petrovicl. acad. pref. univ. 
pentru lucrarea „Gramatica limbii romine" volumul 
I și II.

Clasa ll-a, in valoare de 40.000 lei
1. Colectivului format din : Iorgu Iordan, prof. univ.; 

Alexandru Graur, prof. univ.; Alexandru Bistrițeanu, 
prof. ;Ion Negoiescu, prof.; Micara Grigorcscu, cerce
tător ; Emanuel Vasiliu, cercetător; Rodica Ochcșan, 
cercetător ; Maria Iliescu, cercetător ; J. Blck, cercetă
tor ; Alexandru Niculescu, cercetător — pentru con
tribuția dată la întocmirea lucrării „Gramatica limbii 
romine" vol. I și II.

2. Colectivului format din : Vasile Maciu, dir. Arhiv. 
Statului; S. Știrbu, prof. univ.; Victor Chereateșiu, 
prof. univ. — pentru activitatea lor la redactarea volu
melor de documente : III, IV, V, VI, VII, privind „Răz
boiul pentru independență 1877—1878” apărute în anul 
1953

F. In domeniul științelor tehnice
Clasa ll-a, in valoare de 40.000 lei

1. Colectivului format din : Aurel Bărgl&zan, prof. dr. 
ing. ; Victor Gheorghiu, prof. Ing. — pentru realizarea 
laboratorului de mașini hidraulice de la Institutul Po
litehnic Timișoara.

Clasa lll-a, in valoare de 25.000 lei
1. Colectivului format din : loan Anton, inginer ; Io

sif Preda, inginer ; Viorica Anton, inginer; loan Dră- 
gălina, mecanic-monteur — pentru contribuția dată la 
realizarea laboratorului de mașini hidraulica de la In
stitutul Politehnic Timișoara.

2. Nicolae TIpel, inginer — pentru lucrarea „Stu
diul domeniului hldrodinamlc al lubrificației tn mașini 
și motoare".

G. In domeniul lucrărilor 
tehnice excepționale 

și al perfecționărilor radicale 
a metodelor de producție

Clasa l-a. in valoare de 40.000 lei
1. Colectivului format din : Gheorghe Spacu, acad, 

prof. dr.; Filaret V. Ropceanu, inginer; Gheorghe 1.

Gross, Inginer; Kalman I. Andrei, inginer — pentru 
lucrarea „Proces tehnologic pentru fabricarea acidului 
sulfuric șl a cimentului din ghips".

2. Colectivului format din: Adolf Kottlar, Inginer; 
Mathieu Vertenstein, inginer ; Ștefan Donosse, inginer ; 
Gheorghe Cristea, inginer ; Emest Bftltărețu, inginer ; 
N'Drbert Eidinger, tehnician; Vasile Eremia, maistru; 
Petre I. Petrlcă, tehnolog; Stoica N. Anghel , sudor; 
Stan Gh. Șerban, sudor; Constantin D. Răducanu, 
sudor — pentru realizarea Turbosuflante! AK 1300.

3. Colectivului format din: Teodor Niculescu, ingi
ner ; Nicolae Baclu, inginer — pentru realizarea tur
binei cu aburi tip AP 3.

4. Colectivului format din: Alexandru Ivancenco, in
giner ; Vladimir Popovlcl, inginer — pentru realizarea 
turbogeneratorului tip A 1300/900.

Clasa ll-a, in valoa'e de 30.000 lei
1. Colectivului format din : Mateescu Cristea, Ingi

ner : Bogdan Silviu, inginer: Murgeanu Gheorghe, in
giner ; Dlaconu Alexandru, inginer ; Dimo Paul, ingi
ner — per.tru studiul și proiectarea hidrocentralei Mo- 
roeni.

2. Colectivului format din : Radu Băncescu, inginer; 
Constantin Vasile, maistru — pentru contribuțiuni la 
realizarea turbinei cu aburi tip AP 3.

3. Colectivului format din : Dombi Alexandru, mais
tru ; Vîjdea Gheorghe, maistru ; Mulacs Ion, lăcă-jș ; 
Aimer WUiam, strungar — pentru contribuțiuni la rea
lizarea turbogeneratorului tip A 1300/900.

4. Berman Armand, inginer — pentru.realizarea lămpii 
pentru radiații infraroșii.

5. Colectivului format din : Felea Wechsler, inginer ; 
Vlad Iagbelio, inginer; Bznno Nachbar, inginer; Bo
ris Musurschi, laminorist — pentru realizarea prăjini
lor grele necesare industriei petrolifere, in laminoare 
de țevi.

Clasa lll-a, In valoare de 20.000 lei
1. Colectivului format din: Eugen Manolescu, ingi

ner ; lacob Benderschi. inginer; Constantin Georgescu, 
inginer; Valeriu Dabcșan, inginer; Eugen Neamțu, 
inginer ; Matei Kleindl, subinginer — pentru realizarea 
de recipienți de înaltă presiune.

2. Colectivului format din : Gheorghe D. llavaș, in
giner ; Nicolae Gh. Sucltulescu, inginer; Avram M. 
Ionescu, inginer ; Sergiu Marcus, inginer; Andrei D. 
Sziden, tehnician — pentru metoda de tăbăcire rapidă 
combinată cu tananți vegetali șl săruri bazice de crom 
șl aluminiu.

3. Colectivului format din : George H. Klrmaler, in
giner ; Arthur Kottlar, inginer ; Aurelia Nuțu, inginer ; 
Jean Briill, inginer ; Ludovic Kracowsky, lăcătuș ; Ion 
Păunescu, mecanic ; Popa Ion, Inginer — pentru reali
zarea de rețele cord din vîscoză pentru anvelope.

4. Colectivului format din : Ion A. Niculescu, ingi
ner ; Romulus A. Ștef&nescu, inginer ; Nicolae Cris
tea, inginer; Andrei Nicov, inginer: Ion Istrate, bri
gadier — pentru aplicarea pe scară industrială a me
todei de menținere a presiunii de zăcămînt șl aplicarea 
pe scară industrială a metodei de exploatare secun
dară a țițeiului in șantierele petrolifere din R.P.R.

5. Colectivului format din : Ion Calotă, maistru ; Pe
tre G&inaru, frezor; Alexandru Hosu, strungar; An
ton Veselovschl, formar — pentru unele contribuțiuni 
la realizarea turbinei cu aburi tip AP 3.

6. Colectivului format din: Erwin Rlnea, inginer; 
Toma Moldoveanu. maistru ; Alois Silvestri, maistru; 
Ion Pătrașcu, maistru ; Iosif Boțea, maistru ; Constan
tin Diaconescu, maistru ; Gheorghe Petroiu, lăcătuș — 
pentru contribuția dată la realizarea prăjinelor grele 
necesare industriei petrolifere, in laminoare da țevi.

7. stoica N. Viei, tehnician — pentru lucrarea „Pro
tecția anticorosivă a utilajului industrial prin bache- 
litare".

8. Colectivului format din : Mlhai Tomus, inginer ; 
Constantin BagolI, strungar ; Sabin Iovan, mecanic ; 
Petre Kiss, ceramist — pentru realizarea scoțătorului 
mecanic BITK pentru descărcarea cuptoarelor de ars 
cărămidă.

9. Colectivului format din : Rado Emerlc, inginer : 
Nicolae Nicolae, inginer; Ion Lascu, inginer ; Hochmals- 
ter Gunther, inginer ; Ignat Gabosl, tehnician ; Dumitru 
Marinescu — pentru realizarea prototipului șl fabrica
rea în serie a aparatelor de proiecție cinematografică 
pentru film normaL

In numărul viitor al ziarului nostru vom publica 
in continuare lista luerdrilor care au primit Pre
miul de Stat al R.P.R. pe anul 1953, In următoa
rele domenii: proză, poezie, dramaturgie, critici 
literară, muzică, cinematografie, pictură și artă 
grafică, aeulptură, arhitectură, teatru.

Șl NOI EXPERIMENTAM 
METODA MALTEV

Cu cîteva zile înainte de a termina cam
pania însămințărilor de toamnă, am citit 
în ziarul „Scinteia" un articol care vorbea 
despre importanța aplicării în agricultură 
a metodei Malțev și cum se va putea apli
ca această metodă și la noi.

Chiar a doua zi, adunați intr-o consfă
tuire de producție, conducerea gospodăriei 
agricole de stat Izvoru, raionul Costești, 
organizația de bază P.M.R., comitetul de 
întreprindere, tehnicienii agricoli, meca
nicii și tractoriștii fruntași am dezbătut 
amănunțit, prin discuții, acest articol și 
am hotărît să aplicăm această metodă, 
prin transformarea și modificările ce le 
vom aduce unui plug. Pe ziua de 11 octom
brie, acționat de un tractor K. D.-35 con
dus de tractoristul Radu Neacșu, plugul 
complet modificat a Început arătura la 
40 cm. adinclme, pe 3 hectare teren la tru
pul Buzoești. De atunci, văzînd că înce
putul a fost promițător, ne străduim să 
executăm arături la 40 cm. pe toate cele 
20 hectare de la secțiile Vulpești șl Slobo
zia, pe care am hotărît să le arăm după 
noua metodă agrotehnică sovietică.

CONSTANTIN JIANU
directorul gospodăriei agricole de stat 

Izvoru, raionul Costești

Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru iarnă
întreprinderile din in

dustria ușoară au produs 
cantități însemnate de ar
ticole de îmbrăcăminte și 
încălțăminte pentru iarnă.

Magazinele din Capitală 
au fost aprovizionate în ul
tima lună cu 38.000 de pal
toane, 30.000 de costume 
bărbătești, 334.000 tricotaje 
de lină, 103.000 tricotaje și 
confecții de bumbac și în
semnate alte cantități de 
lenjerie groasă de corp.

In
Producția bunurilor de 

larg consum a luat o mare 
dezvoltare în întreprinde
rile regiunii Stalin. In pre
zent funcționează aici 38 
de secții care tn primele 
10 luni ale anului au pro
dus bunuri de larg consum 
ce depășesc suma de 
11.790 000 lei.

Așa de pildă, producția 
secției de bunuri metalice 
de larg consum a uzinelor 
de tractoare „Ernst Thăl-

La dispoziția cumpără
torilor au fost puse sorti
mente de țesături mai nu
meroase decit In anul tre
cut. Fabricile „30 Decem
brie" din Arad, Industria 
Bumbacului A din Capi
tală, „Vasia Vasilescu" din 
Mediaș și întreprinderea 
textilă din Lugoj au livrat 
noi modele de țesături pen
tru sezonul de iarnă. 
Au fost puse de ase
menea in vinzare însem
nate cantități de pantaloni

plușați, bluze brigadier 
groase, pulovere bărbătești, 
fulare și altele.

In ultima lună au fost 
puse în vinzare in magazi
nele de încălțăminte, 172 
mii perechi încălțăminte 
de piele pentru bărbați și 
femei, 91.000 perechi încăl
țăminte de damă, șoșoni șl 
galoși bărbătești, 71.950 
perechi de bocanci și pan
tofi de copii și alte articole 
de încălțăminte.

(Agerpres)

primele zece
mann" a atins în luna 
septembrie o valoare de 
76.800 lei, iar în luna oc
tombrie de 102.988 lei. In 
această secție se produc 
cărucioare pentru trans
portul buteliilor de ara
gaz, forme de cozonaci, 
cuțite de masă și de bu
cătărie. stropitori, brice- 
ge și alreie.

La întreprinderea „Me- 
trom". producția bunuri
lor de larg consum reali
zate in acest an atinge

luni
suma de 2.708.432 lei. 
Muncitorii secției de bu
nuri de larg consum a a- 
cestei întreprinderi fa
brică butelii de aragaz, 
patefoane, vase de alumi
nium etc.

In luna septembrie, sec
ția de bunuri de larg con
sum a uzinelor. „Steagul 
Roșu" a produs diferite 
articole In valoare de 
53.000 lei, iar tn luna oc
tombrie tn valoare de 
85.000 lei.

Angajamentele devin fapte
Proiectul de Directive ale Congresului 

al II-lea al Partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2-3 ani 
a fost discutat cu înflăcărare de utemiștii 
din satul Remus, raionul Giurgiu.

Tovarășul Boboc Gheorghe. secretarul 
organizației de bază U.T.M. din sat. a ară
tat posibilitățile existente, vorbind și des
pre înfrumusețarea satului

„Este bine ca pe locul viran ce se află 
la capul satului să plantăm pomi fructi
feri din care țăranii noștri muncitori să 
aibe fructe din belșug" — a spus utemis- 
tul Mitran Constantin.

Și organizația de bază U.T.M. din satul 
Remus a luat sub patronajul său 1,50 hec
tare teren pe care utemiștii vor planta 
pomi Lucrările au început chiar de acum. 
Astfel, în ziua de 31 octombrie utemiștii 
au săpat 40 de gropi pentru plantarea po
milor In această acțiune s-au evidențiat 
utemistui Mitran Constantin, care a săpat 
9 gropi. Brboc Gheorghe secretarul orga
nizației de bază U.T.M., care a săpat 6 
gropi, Lazăr Florea, Cristea Vasile, A’bu 
Nicolae și alții care au săpat cite 5 gropi.

Acțiunea continuă, fiindcă utemiștii s-au 
angajat in fața partidului ca în scurt timp 
să sape cele 800 de gropi în care se vor 
planta pomi fructiferi, 1000 de gropi în 
care se vor planta pulețl de salcîmi șl 
300 gropi In care re vor planta plopi.

Corespondent
IOFCEA GRIGORE



CARACTER DE SPORTIV
De cîteva zile urmăream — uneori cu 

răsuflarea întretăiată — evoluția celor 
mai buni gimnaști al asociațiilor sportive 
sindicale, participant la concursurile 
spartachiadei organizate de C.C.S.

Alături, profesorii de educație fizică 
Jecu și Jipa, conducători ai asociațiilor 
„Progresul" și „Recolta", mă ajutau să 
pătrund pînă în cele mai adinei taine ale 
gimnasticei. împreună admirăm siguranța 
și măiestria cu care lucra la bară fixă 
maestrul sportului Andrei Kerekeș, preci
zia și claritatea mișcărilor la sol ale lui 
Mihai Botez ca și eleganța și grația pe 
care o posedă tînăra gimnastă Dobrovol- 
schi. Mulți gimnaști au stîrnit atunci 
admirația spectatorilor prin voința îndîr- 
jită, prin pasiunea cu care executau exer
cițiile.

— Acestea-s de fapt calități necesare 
unui gimnast, ne-a spus profesorul Jecu, 
trăsături ale caracterului fiecărui sportiv.

Avea dreptate...
ADEVARATA PASIUNE

Pe scurt, Anelise Depner gimnastă da 
categoria a II-a mi-a povestit viața ei. 
Fără îndoială viața ei se poate asemăna 
cu a multor tineri din țara noastră. După 
terminarea școlii elementare s-a înscris la 
școala pedagogică din Sighișoara. Fiind 
silitoare a absolvit școala pedagogică cu 
note foarte bune Devenise învățătoare 
într-un sătuc indepărtat de oraș.

— Spuneai că te pasionează gimnastica, 
o întrebă o colegă înainte de a părăsi 
orașul.

— N-am dovedit aceasta ? (în timpul 
anilor de studii Anelise a făcut întotdea
una parte din reprezentativa de gimnas
tică a școlii).

— Da... plecind la țară.
De cuvintele nu prea prietenești ale co

legei sale, Anelise și-a amintit eurind. In 
Sîhpetru, sat în care devenise învățătoare, 
tinerii nu făceau prea mult sport. Nu 
exista un colectiv sportiv și deci nici sală 
de gimnastică. Poate avea dreptate Marta. 
Unde mă voi antrena ? gindea Anelise.

Au trecut zilele. Seara după ce termina 
orele de curs. Anelise răminea singură în 
clasă. Rînduia băncile către perete. Una 
singură o așeza în mijlocul clasei. De 
lingă tablă își făcea vint și sărea peste 
ea odată, de două ori, de zeci de ori. Cine 
și-ar fi putut închipui că aici ea se an
trenează pentru proba de săritură peste 
capră ? Acest neobișnuit sistem de antre
nament ar fi rămas desigur necunoscut, 
dacă îngrijitoarea școlii n-ar ti dat de 
veste-n sat că profesoara de Istorie și 
Geografie nu e în toate mințile.

— După ce pleacă elevii. încuie clasa si 
sare peste bănci. Eu am văzut-o pe fe
reastră. Apoi poate fi în toate mințile ?

Mai curios li s-a părut sătenilor cînd 
au văzut-o pe Anelise într-una din zile 
cioplind cu barda o birnă de cîțiva me
tri pe care a fixat-o apoi pe doi căpriori 
în șură. Curiozitatea a depășit orice li
mită cînd au văzut-o urcată pe această 
birnă, și făcînd niște figuri pe care nu 
le înțelegeau deloc.

Un schimb de experiență fructuos
Oamenii muncii urmăresc din ce în ce 

mai mult să aplice în practică marile 
cuceriri ale științei, tehnicii și agroteh
nicii sovietice. Folosind in munca lor de 
zi cu zi metodele înaintate, muncitorii din 
fabricile și uzinele regiunii Craiova spo
resc producția și productivitatea muncit, 
realizează însemnate economii, reduc pre
țul de cost al produselor

în orașul Craiova s-au făcut în ultima 
vreme schimburi de experiență la 
uzina de construcții de mașini și unelte 
agricole „7 Noiembrie" și la depoul de 
locomotive C.F.R. Craiova.

Cu ocazia schimbului de experiență care 
a avut Ioc la uzina „7 Noiembrie" au par
ticipat și numeroși tineri muncitori și teh
nicieni de la fabrica Electroputere. Par- 
ticipanții la acest schimb de experiență 
au purtat discuții legate, mal ales de a- 
plicarea metodelor de muncă sovietice 
Bîcov-Bortkevici și Vasili Colesov. Apoi 
au mai discutat despre noile raționalizări 
și inovații propuse de către muncitori, 
de agitația la locul de muncă și altele.

Ceea ce s-a putut constata ca un lucru 
demn de urmat este faptul că la uzina 
„7 Noiembrie" se acordă o deosebită aten
ție muncii de agitație la locul de muncă. 
In toate secțiile fabricii se găsesc lozinci 
mobilizatoare care cheamă pe muncitori 
la realizarea șl depășirea angajamentelor. 
La fiecare mașină se află cite o tăbliță 
care indică angajamentul luat de mun
citorul care lucrează la mașina respec
tivă, cit și rezultatul zilnic obținut de 
acesta. De pildă, strungarii utemiști Rîcu 
Dumitru șl Ion Radu, prin aplicarea me
todei de tăiere intensivă a metalelor, 
reușesc ca zilnic să-și depășească sarci
nile de plan cu 50 la sută.

Muncitorii și tehnicienii, atît cei de 
la fabrica Electroputere, cit și cei de la 
uzina „7 Noiembrie" și-au împărtășit cu 
adevărat unii altora din experiența căpă
tată.

Toate succesele pe care le obțin munci
torii și tehnicienii de la uzina „7 Noiem
brie", așa după cum s-a văzut cu ocazia 
schimbului de experiență se datoresc unei 
bune organizări a muncii, aplicării meto
delor sovietice cît și strînsei colaborări

CU AJUTORUL
In școala noastră, calitatea învâțămintu- 

lui tinde mereu spre îmbunătățire. Ute- 
mlștii fruntași din școală ca: Margareta 
Mlhalcea, Gheorghe Bunescu, Iosif Manda 
și alții caută să antreneze pe toți elevii 
să învețe. Direcțiunea școlii împreună cu 
organizația U.T.M. urmăresc și controlea
ză îndeaproape munca fiecărui elev, aju- 
tîndu-i la studiu.

Pentru elevii care n-au condiții optime 
de învățătură acasă, s-a pus la dispoziție 
o sală de clasă în care elevii își pregătesc 
lecțiile sub supravegherea tovarășilor pro
fesori care le vin în ajutor de cite ori 
se simte nevoie.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 12 noiembrie 1954

— Săraca fată... ce păcat, tare-i tine
rică — o compătimeau mai cu seamă bă- 
trinele satului. Anelise însă își vedea mai 
departe de antrenamente.

Barcă pe nesimțite au sosit apoi zilele 
pentru concura. Aici și-a întâlnit fostele 
colege. Erau acum gimnaste de categoria 
a Ii-a.

— Și tu concurezi ? au întrebat-o ele.
— Da.
Cînd au văzut-o lucrînd la sol sau la 

bîmă au rămas complet nedumerite. I 
Acolo unde unele dintre ele au hiat nota 
0 — la săritura peste capră — ea a pri
mit o notă mai mare de 8.

— Cum se face ? Unde te-ai antrenat ? 
Doar la sate..

— La fel gindeam și eu cînd am ajun» 
în primele zile în sat S-a sfîrșit cu pa- 1 
siunea pentru gimnastică, ml-am zis. Dea- 
bia atunci însă a crescut pasiunea pen
tru gimnastică, mai puternic ca nici
odată.

voința

Poate ntl o singură dată ați văzut un 
sportiv a bar. doar nd. Atunci v-ați înciudat 
Intrebîndu-vă ps bună dreptate : de ce n-a 
continuat lupta ? E lipsit de voință, sau 
nu s-a pregătit ? Dar există uneori ase
menea situații incit singura soluție ar fi 
abandonul. Și atunci .

într-o asemenea situație se găsea Sanda 
Nicolae gimnastă de categoria a n-a de 
la asociația ..Progresul- în timp ce exe
cuta o probă, la piciorul sttng i n-a pro- , 
dus o puternică întindere mușchiulară- 
Fiecare mișcare li preducea dureri de . 
nesuportat. Oare au va mai putea con- , 
tinua exercițiile? Va trebui să abando
neze ? Nu. asta nu se poate. Durerea de
venea însă mai tăioasă. Cu eforturi deo
sebit de mari termină de executat exer
cițiile la sol r. se așeză lingă tovarășele 
sale de echipă. Be obraji. în care parcă 
se adunase tot slngele. câteva lacrimi se 
prelingeau ușor

— Liniștește-te Sanda, te vom inlocai 
Ho țări re a aceasta era destul de grea pen
tru echipă Sanda era una dintre cele , 
mai bune gimnaste Altă scicție au se 
părea că există

— Nu, nu mă gindecc să abandonez.
— Dar mai ai de lucrat la patru apa

rate Nu-i deloc simplu-
— Poate voi reuși .
Doctorul îi cerceta cu atenție psdorul 

bolnav. Constată că e imposibil să mai 
concureze și de aceea îi făcu propunerea 
de a se odihni.

—' Să abandonez deci 2 Nu. n-am s-o 
fac.

Cîteva minute mai tirriu spectatori; ur
măreau atenț: evoluția la birnă a unei 
gimnaste. Cu multă siguranță ea executa 
fiecare mișcare în parte. Si această gim
nastă nu era alta decît Sandă

Ce medicament a vindecat-o oare atât 
de repede ?

Nu-i vorba de-un medicament farma- 
•eutic ci— de voință De adevărata voință 
de sportiv. Iată ce a vindecat-o pe tînăra 
gimnastă Sanda Nicolae

R. VASILE

ce există între organizația de partid, con
ducerea fabricii și comitetul de între
prindere.

♦
Și la depoul de locomotive C.F.R. Cra

iova a avut loc un asemenea schimb de 
experiență. Și aici au luat parte munci
tori și tehnicieni de la fabrica Electro
putere și uzina „7 Noiembrie". In refe
ratul expus celor participanți, tov. inginer 
Gheorghe Burtea a arătat rezultatele în
trecerii socialiste inițiată la acest depou. 
Vorbitorul a scos în evidență faptul că 
majoritatea angajamentelor luate de către 
muncitorii ceferiști au și fost îndeplinite 
și chiar depășite. Așa de exemplu, ei 
s-au angajat să sporească productivi
tatea muncii cu 8 la sută lucru ce pină 
in prezent a și fost depășit cu 11 la sută. 
De asemenea ei s-au mai angajat să eco
nomisească combustibil în valoare de 
516.000 lei. Și acest angajament a fost de
pășit Pînă în prezent s-a economisit 
combustibil ce se ridică la suma de lei 
721.035, combustibil cu care se pot trans
porta 679 trenuri pe distanța Craiova- 
Bucureștt

Chezășia acestor succese, a spus ta 
continuare inginerul Gheorghe Burtea, 
este aplicarea de către muncitori a me
todelor feroviarilor sovietici cum ar fi 
Blinov,. Krivonos, Lunin-Papavin și altele.

După expunerea referatului, oaspeții 
au pus diferite întrebări și au cerut lă
muriri în legătură cu stimularea munci
torilor fruntași, despre consfătuirile de 
producție, activitatea cabinetului tehnic 
și altele.

Ceea ce a mai ieșit la iveală ta cursul 
schimbului de experiență, este faptul că 
la Depoul C.F.R. Craiova nu se acordă o 
atenție deosebită agitației politice, lucru 
de seamă în procesul de producție. însu
șirea și aplicarea experienței și metode
lor înaintate sovietice va ajuta pe oame
nii muncii din fabricile și uzinele regiunii 
Craiova la dobindirea de noi și însem
nate succese.

Corespondent 
LULU SOLOMON

COLECTIVULUI
In fiecare clasă, organizația U.T.M. spri

jină pe tovarășii diriginți în formarea 
unor colective închegate care să asigure 
ajutorul colegilor dar care în același timp 
să nu permită nici o delăsare în muncă. 
Datorită unui asemenea colectiv, elevul 
Nicolae Zahiu s-a transformat dintr-un 
elev cu o situație proastă la învățătură, 
indisciplinat. într-un elev sîrguincios și 
disciplinat.

Și Nicolae nu este singurul caz in școa
lă; la fel s-au petrecut lucrurile și cu Ion 
Iacob și Ștefan Poefit din clasa a Vl-a 
care s-au îndreptat tot datorită muncii 
intense a colectivului clasei.

Colectivele tuturor claselor din școala 
de 7 ani, comuna Vemești raionul Buzău, 
îndrumate de organizația U.T.M.. caută 
să clarifice fiecărui elev faptul că numai 
printr-o muncă permanentă, disciplinată, 
se pot dobîndi succese la învățătură.

Corespondent 
NICOLAE RAICAN

Fota DUMITRU T. DUMITRU

Realizări 
în zilele practicii
Elevii din școlile medii tehnice din re

giunea București raionul Călărași, rit și 
studenții anului I de la Facultatea de 
agronomie din București au muncit ta ca- < 
drill practicei de producție la GAS 1 
Râset:. Cacomeanca, Dzagalina din raio- ! 
nul Călărași și Măreulești din raionul ; 
Slobozia.

Organizați pe grupe și pe clase sub 
conducerea membrilor din comitetul 
U.T.M. și a tovarășilor profesori ei s-au 
întrecut in obținerea celor mai bune re
zultate Roadele muncii lor au fost bogate

Astfel, elevii școlilor med:: tehnice și 
profesionale din raionul Călărași au re
coltat In ÎS zile 109J65 kg. bumbac, «500 
kg. cartofi, 15 080 kg. sfeclă, 1872 kg. mor
cov. 2048 kg roșii etc.

La fel. un număr de 375 studenți din 
anul I al Institutului agronomic din Bucu
rești, au recoltat in 9 zile 30.836 kg. 
bumbac. Este demn de remarcai exemplul 
celor 50 de elev; de la Școala medie teh
nică mecanică Călărași, care timp de 3 
zile au recoltat 10.000 kg. cartofi. De ase
menea. cei 91 elevi de la Școala medie 
tehnică de pielărie și cauciuc din Bncu- ( 
rești, care au lucrat la G AS. Dragalina 
au recoltat în 3 zile 25 600 kg. bumbac '

în acțiunea de recoltare a bumbacului ; 
au fost elevi și studenți care au obținut 
succese remarcabile. Așa sînt: Alexe N 
Tomescu Dumitru. Cristea Ion și alții care 
au cules zilnic între 52-72 kg. bumbac.

Toate aceste realizări obținute de elevi 
și studenți, atit ta activitatea practică rit 
și in acțiunile patriotice întreprinse în ra
ionul Călărași și Slobozia, au ajutat gos
podăriile agricole de stat să-și îndepli
nească și chiar să-și depășească planul de 
recoltare a bumbacului și de stringere a 
plantelor leguminoase.

Corespondent 
ILIE CONSTANTIN

O noua întovărășire 
agricolă

Săptămtaa trecută ta satul Bercea, din 
comuna Sinmihaiu Almașului. raionul 
Huedin, a avut loc inaugurarea unei noi 
întovărășiri, care a primit denumirea _7 
Noiembrie".

Zilele acestea, cele 25 de familii de ță
rani muncitori întovărășiți au terminat 
de insămințat cu griu de toamnă cele 20 
de hectare planificate. în executarea 
muncilor agricole de toamnă, tatovărășiții 
au primit un ajutor prețios din partea 
tractoriștilor de la S.M.T. Huedin.

lAgerpres)

POSIBILITĂȚI LARGI PENTRU DEZVOLTAREA
CREȘTERII ANIMALELOR IN RAIONUL TG.-JIU

Luîndu-se unele măsuri în urma apa
riției Legii pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor in anii 1954—1956 în R.P.R., 
în raionul Tg. Jiu s-au obținut succese 
deosebite în dezvoltarea sectorului zooteh
nic.

Proiectul de Directive ale celui de al 
II-Iea Congres al P M R. cu privire la dez
voltarea agriculturi; în următorii 2—3 ani, 
atribuie atenție deosebită sporirii șepte- 
lului.

In anul 1952, în raionul Tg. Jiu erau 
foarte puține animale și de rasă primi
tivă. In ultimii ani, mcepînd mai cu 
seamă din 1952. numărul animalelor a 
crescut, iar rasa s-a îmbunătățit simțitor.

In momentul de față, gospodăria de 
stat „Tudor Vladimirescu" din Cornești, 
de pildă, are 61 cabaline, 165 bovine, din 
care 40 vaci de lapte, apoi peste 1000 oi 
și 400 porcine. Din acest număr, mai mare 
decît acum doi ani, G.A.S. „Tudor Vladi
mirescu" a livrat pentru stațiunile de 
montă comunale, un armăsar și doi tauri 
de rasă brună, urmînd ca pînă la sfîrși- 
tul anului acesta să mai livreze încă șase 
tauri.

In stațiunile comunale de montă există 
în momentul de față 147 tauri rasă brună, 
92 vieri rasă mangalița, 950 berbeci rasă 
țigaie și doi armăsari de rasă, cumpărați 
de stat.

Printre fruntașii în dezvoltarea și ridi
carea productivității în sectorul zootehnic 
sînt și țăranii muncitori din comunele Dă- 
nești, Bumbești-Jiu, Iași, Bălești, Vă
dani etc.

Dar realizările obținute pină acum sînt 
mici față de posibilitățile pe care le are 
raionul Tg Jiu față de sarcinile puse 
sectorului zootehnic de către Proiectul 
de Directive ale celui de al II-lea Congres 
aJ Partidului Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini sînt create toate posibilitățile In 
următorii 2—3 ani se va mări numărul 
animalelor, se va îmbunătăți calitatea și 
productivitatea lor O deosebită atenție 
va fi dată măririi numărului vacilor de 
rasă de la care trebuie să se obțină 1809 
litri lapte pe cap de vacă furajată în gos
podăria agricolă de stat „Tudor Vladimi
rescu" și gospodăriile agricole colective

Se schimbă menea aspectul satelor noastre. Prin grija partidului și guvernului 
crește neîncetat nivelul de trai al oamenilor muncii de la sate.

Fotografia I-a. La GAS. Salouta regiunea Oradea, au fost date in folosință de 
eurind case pentru 8 (amilii. Alte case, pentru 13 familii se găsesc în construcție.

Fotografia 2-a Operatoarea Maria Prunce .de la stația de radi off care din satul 
Bradul, comuna A.rig. regiunea Stalin, a dat drumul aparatului de emisie. Casele 
satului s-au umplut de o muzică veselă.

FOILETON

Jalbă
în împărăția vinturilor 

ți a viforelor a tont hm de 
Mit o scrisoare. Adresa 
destinatarului era însem
nată pe plic cu majuscule: 
JLÂJl MOȘ CERILĂ“. iar 
a expedite . ului lipsea. Mo
țul, curios peste poate, a 
deschis-o cu degete tremu- 
rinde ți a citit-o cu mare 
plăcere. La urmă, luind 
aminte la semnătura din 
josul pc ginii, a dat drumul 
unui hohot de rîs, incit lu
mea de către miazănoapte 
s-a posomorit dintr-odată 
ți viscole au prins să joace 
sălbatic pe creștetele mun
ților.

Printr-o intimplcre care 
nu meri'.ă atenție, scrisoa
rea a ajuns și ia ziarul no
stru.

Spre a veni în ajutorul 
unor tovarăși care ard de 
aorințz de a face cam ace- 
i:sți rugăminți moțului, 
dar nu sc pricep să-și aș- 
^-•nă g'ndurile pc hîrtie, 
publicăm mai jos scrisoa
rea, conrinși că va putea 
servi de model.

^Mult stimate staroste
al gerului.

Sînt om romantic și visă
tor din fire Iubesc toamna 
ca pe a doua soție. Nu-ți 
poți închipui cit mă îmbăt 
de nostalgia pomilor des
frunziți, a drumurilor goa
le și mai cu seamă a cim- 
piilor pustii, colindate nu
mai de dropii ți de turme 
de oi. Simțirea mea, ați- 
țată de acest peisaj — iz
vor de poezie și de ușoară 
tristețe — mă împinge să-ți 
fac o rugăminte : Lungește 
toamna pină-n primăvară.

Cer să-mi faci hatirul 
acesta, mie, secretarul sfa
tului popular din comuna 
Băile, raionul Filimon Sir- 
bu și să nu-ți pleci urechea 
la spusele pruncilor care te 
așteaptă să vii cu sania 
trasă de-un iepure șchiop 
— fie-mi cu iertare — ca 
să le aduci daruri. O toam-

către Moș
nă bl:-.dă care să țină 
pinâ-n martie ar fi, cred 
eu. to: ce «e poate mai po
trivit, fiindcă atunci, de 
bună seamă că pină la Cră
ciun aș putea să-nu axlim- 
păr dorul care mi chinuie 
și mă cheamă intr-una spre 
zațul natal, Șuțu, aflat la 8 
km. de-aici Doru-i păcătos 
ri nu poți să i te împotri
vești mai ales cină ai la fn- 
demină șareta-și calul sfa
tului.

O singură chestiune îmi 
face singe rău și-mi pune 
venin la inimă : aceea a 
insămințărilor. (La fel zice 
și tovarășul președinte Vi- 
șan Stănică, om tare cum 
se cade și cu înclinați* me
ditative). Avem de insă- 
mînțat 410 hectare Pină 
acum am arat 258 și am 
insămințat 170 hectare Mai 
mult decît atît nici dot 
dumnezei la un loc nu pu
teau să faci. Vezi numai 
că instructorii de la ra
ion, precum și mulți țărani 
mai colțați, sjniți că e un 
fleac pe lingă posibilitățile 
comunei. Zi și dumneata 
dacă nu-i curată năpastă 
să mi se arunce în spinare 
o mie și unu de mărunți
șuri printre care și ăsta : 
că nu cunosc oamenii și 
nu-i lămuresc să iasă cu 
plugurile pe cimp.

Dacă stau și mă gindesc 
bine, asta-i curată boro
boață. ^ic așa, fiindcă sînt 
aici în comună abia de opt 
luni și apoi se vede treaba 
că cei care mă vorbesc de 
rău au uitat pînă la unul 
zicala : „au mincat doi inși 
o viață intreagă din aceeași 
strachină și tot n-au ajuns 
să se cunoască bine".

Află că totuși am fost cu 
luare aminte la această 
critică neîntemeiată. $i iată 
că făcînd așa mi-am aprins 
din nou paie-n cap. Dar 
nu-mi pasă. Ai răbdare 
și-ascultă. Comitetul exe
cutiv a luat intr-o seară

din Sîmbotin și Stejere; și 1600 litri în 
sectorul individual. Conștienți de sarcinile 
de mare răspundere ce le stau în față, 
zootehniștii din raion s-au angajat să 
poarte toată grija pentru mărirea numă
rului ovinelor, al porcinelor și cabaline
lor, străduindu-se mai întii pentru îmbu
nătățirea rasei acestora, lucru care a fost 
neglijat în trecut.

Una din condițiile principale pentru 
mărirea șeptelului și a productivității ani
malelor este dezvoltarea și îmbunătățirea 
bazei furajere și a asistenței zoo-veteri- 
nare. Legea pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor pune un mare accent pe spo
rirea volumului de furaje, spre a se asi
gura așa cum trebuie hrana animalelor.

Anul acesta în raionul Tg. Jiu au fost 
insămînțate 268 hectare cu lucemă și tri
foi, iar în golurile alpine și subalpine a 
fost amenajată și folosită pentru pășunat 
o suprafață de 7447 hectare pășuni in 
afară de cele 3160 hectare izlazuri comu
nale. încă din toamna anului trecut, prin 
grija secției agricole a sfatului popular 
raional a fost curățită de mărăcini, sca
ieți, mușuroaie, martoane etc. o supra
față de 178 hectare izlaz Pentru comba
terea eroziunilor in pășunile de deal și 
munte au fost făcute praguri de piatră 
pe o suprafață de 34 ha., iar pe o supra
față de 12 hectare cu ogașe. pe terito
riul comunei Bîlta. au fost plantați peste 
10.000 puieți de salcîm De asemenea în 
vederea apărării oilor de condițiunile 
atmosferice nefavorabile, au fost cons
truite în golurile de munte patru stine 
model și s-au asigurat materialele nece
sare construirii a încă patru stine mode 
în munții „Drumul lui frate" comuna Vă- 
lari, „Streaja" comuna Stănești, „Mun- 
celul" comuna Runcu și ..Fîntîna untu
lui" comuna Mușetești

Recoltarea și depozitarea furajelor s-a 
tăcut anul acesta la timp și în bune 
condițiuni. obținîndu-se nutreț de cal.tate 
bună, cu toate că timpul a fost nepriel
nic.

In anul viitor urmează a se defrișa ta 
golurile de munte 300 hectare; alte 500 
hectare vor fi date pășunatului prin ar

Gerilă
hotărîrea ca a doua zi să 
scoată toate atelajele pe 
teren. Frumos, numai că-n 
seara aceea s-a brodit ca 
eu și tovarășul președinte 
sâ fim invitați la o nuntă, 
de unde, trebuie să recu
noști, nu puteam lipsi. Din 
două motive: Intîi că s-ar 
fi dus vestea ca de popă 
tuns că mă rup de mase, 
ți-ai doilea, că la petrecerz 
oamenii își deschid sufletul 
cu bunăvoință. Iată deci, 
mi-am zis, un prilej nime
rit să-i cunosc.

Tovarășul președinte m-a 
aprobat. La nuntă, dum
nealui, care am spus că-i 
fire meditativă, s-a retras 
la o masă în fund, însoțit 
de-o ulcică. Om cu răbdare 
de mucenic, nu s-a ridicat 
de-acolo pînă dimineață. 
Eu m-am înghesuit unde 
era nevoie: și la masă și la 
joc. A fost ceva de pomină. 
Către ziuă pot să spun că-i 
cunoșteam pe nuntași ca 
pe mine însumi. De bună 
seamă însă că atelajele 
n-au fost scoase pe cimp, 
dar ce însemnătate are asta 
pe ifingă izbînda de la 
nuntă ? Istovit peste mă
sură, la ziuă, mi-am luat 
soția de braț și-am plecat 
la Șuțu, în concediu.

Aud că-n Băile a sosit un 
instructor de la regiunea 
de partid și altul de la ra
ion Cică șt ei mă bîrfesc și 
umblă să grăbească însă- 
mințările. Umble sănătoși, 
să le fie de bine.

Mă închin cu umilință în 
fața dumitale și încă odată 
îți cer : lungește toamna 
pîna-n primăvară.

ȘIȘU DRAGOMIR
P. S.
Trimite-mi aprobarea în 

scris și dacă se poate cît 
mai repede. Cum o primesc 
trimit vorbă tovarășului 
președinte să-și ia și dum
nealui concediu... de toam
nă.

p. conf. 
FANUȘ NEAGU

deri de martoane, strînsul pietrișului șl 
grohotișurilor, alte 100 hectare prin, dis
trugeri de mușuroaie ințelenite și 10 hec
tare prin tarlalizare O suprafață de 100 
hectare va fi îngrășată prin tîrlire cu în
grășăminte naturale iar alte 120 hectare 
cu îngrășăminte chimice.

In comunele Moi, Roșia-Jiu, Bîlta, vor 
fi curățite pășunile de mărăcini pe o su
prafață de peste 300 hectare iar cele din 
comunele Peșteana-Jiu, Fărcășești, Curti- 
șoara, Vădeni etc vor fi insămînțate cu 
furaje și din suprafața totală a izlazurilor 
vor fi desțelenite 417 hectare. în această 
direcție, sarcina care stă în fața tehni
cienilor zootehniști ai secției agricole a 
sfatului popular raional și pe care ei sînt 
hotărîți s-o ducă la îndeplinire, este de a 
ridica productivitatea fiecărui hectar în 
parte.

Privind Proiectul de Directive ca pe o 
călăuză sigură în acțiunile lor, ei stat ho
tărîți ca în același timp cu îndeplinirea 
sarcinii de sporirea numărului de ani
male să asigure șj adăpostirea în bune 
condițiuni a acestora

Pe lingă construcțiile ce au existat anul 
trecut, la G.A.S „Tudor Vladimirescu" a 
început anul acesta construcția unui grajd 
pentru 50 vaci, a unui grajd pentru 
200—300 capete tineret porcin și a unui 
saivan pentru adăpostirea a peste 1000 oi. 
Mai este în proiect și construirea unui 
grajd pentru tineretul bovin De aseme
nea la gospodăriile colective din Sîmbotin 
și Stejerei. pe lingă amenajările de graj
duri ce s-au făcut pentru adăpostirea Vi
telor în anul trecut se mai construiește 
anul acesta și cite un saivan care va adă
posti cite 200 250 oi fiecare.

In scopul păstrării sănătății animalelor 
serviciul veterinar raional a fost dota’ 
cu un dispensar veterinar ta comuna 
Curtișoara. dotat cu personalul, medica
mentele și instrumsntele necesare. Și res
tul de dispensare comunale au fost do
tate cu materiale biologice și medicamente 
suficiente, datorită cărui fapt numărul 
epizootiilor a scăzut foarte mult iar mor
talitatea ta anul acesta a înregistrat doar 
1—2 cazuri.

Foto Agerpres

Două noi tipuri 
de tractoare

în anul viitor, uzina ..Ernst Thălmann" 
din Orașul Stalin va trimite agriculturii 
noastre două noi tipuri de tractoare pen
tru lucrări de întreținere a culturilor pră- 
șitoare și efectuarea de diferite transpor
turi

Noul tip de tractor K.D.P. pe șenile, 
poate fi folosit atît la prelucrarea solului 
înainte de însămînțare, la semănatul cu 
mașina și la prășitul printre rînduri, cît 
și la remorcarea mașinilor care recoltea
ză plantele prășltoare. Datorită dimensiu
nilor transversale, corespunzătoare cu rin
gurile plantelor prășitoare insămînțate și 
a înălțimii de la sol (640 mm.), tractorul 
K.D.P. pe șenile va asigura efectuarea 
unor lucrări de calitate, fără a vătăma 
plantele. Fabricarea în serie a tractorului 
K.D.P., pe șenile, va începe în primele 
luni ale anului 1955. In prezent, colectivul 
de proiectanți de la uzina de tractoare s» 
preocupă de pregătirea liniilor tehnologice 
de fabricație, prin adaptarea a două linii 
folosite la producerea în serie a tractoru
lui K.D.-35. Partea constructivă a proto
tipului tractorului K.D.P. a și fost termi
nată și se elaborează tehnologia de fa
bricație în serie.

Al doilea nou tip, tractorul bielorus, pe 
roți de cauciuc, va fi folosit la tractarea 
mașinilor agricole remorcate sau purtate, 
la transporturile de carburanți etc. Pro
ducția în serie va începe în semestrul 11 
al anului 1955.

Proiectele n.ilor tipuri de tractoare au 
fost întocmite pe baza documentației so
vietice.

Vești din regiunea Pioești
Pentru a asigura o asistență medicală 

cît mai bună oamenilor muncii, prin grija 
organelor de partid și a sfaturilor popu
lare, in regiunea Pioești tu luat ființă 
noi unirăți sanitare.

Pe lingă spitalul din comuna Băltești a 
fost înființată o policlinică, iar pe lingă 
spitalul din orașul Pucioasa o nouă secție 
de maternitate.

S-au mai înființat două sanep'duri in 
raioanele Teleajen și Sinaia, un dispensar 
de copii in comuna Armășești și o secție 
de ftizio-pediatrie la Sinaia.

De asemenea personalul mediu — moașe 
și oficianți sanitari —< a fost dotat cu 360 
truse medicale.

★
Gospodinele din Pioești și din alte 

orașe ale regiunii noastre au posibilitatea 
să cumpere din ce în ce mai multe bunuri 
de larg consum — produse de întreprin
derile industriale locale. Astfel în acest 
an s-au fabricat 85 tone marmeladă, 28 
tone pastă de roșii, 28 tone conserve, 426 
tone pulpe de fructe diferite și 49 tone 
murături.

Pentru a da pe piață cît mai multe pre
parate din carne pe lingă morile indus
triale locale au fost înființate gospodării 
auxiliare de creșterea porcilor, păsărilor, 
iepurilor, și altele.

Corespondent
MARIA CONSTANTINESCU

Față de mărețele sarcini care sînt ară
tate de Proiectul de Directive, tehnicienii 
zootehniști din raionul Tg. Jiu au multe 
de făcut pentru lichidarea lipsurilor ce 
au existat în direcția sporirii șeptelului.

In multe comune, cum ar fi de pildă, 
Cîrbești. Mușetești .Schela. Lelești, Bră- 
tuia etc. reproducătorii stau în adăposturi 
necorespunzătoare iar hrănirea, îngrijirea 
și respectarea pnor reguli de igienă se 
face defectuos In unele comune cum sînt 
Peștișani, Arceni, Mușetești, Brătuia și 
altele, reproducătorii sînt insuficient! sau 
necorespunzători

De aceea, secția agricolă a sfatului 
popular raional s-a angajat ca în anii 
1955—1956 să impulsioneze construcțiile 
planificate a fi realizate prin autoimpu- 
nere, pentru adăpostirea reproducătorilor 
comunali și de a purta toată grija îm
bunătățirii raselor și îngrijirii animalelor 
șl in sectorul individual.

Trăgînd învățăminte din experiența 
anilor trecuți, secția agricolă a sfatului 
popular raional Tg. Jiu și-a propus ca in 
anul viitor să construiască la G.A.S. „T. 
Vladimirescu" din Cornești un siloz cu o 
capacitate de 5—7 vagoane. Incepînd din 
anul acesta s-a programat mărirea supra
fețelor cultivate cu orz șj ovăz și aplica
rea întocmai a regulilor agrotehnice în 
cultura acestor plante pentru mărirea pro
ducției la hectar.

în anul viitor va fl însămînțată cu 
plante de nutreț în miriști o suprafață 
de cel puțin 100 hectare din terenurile 
cultivate cu păioase sau cu alte plante 
ce părăsesc terenul devreme. Prin folosi
rea reproducătorilor statului și acordarea 
bunei îigrijiri. rasa animalelor va fi îm- 
bunătăț lă de aci înainte în raionul Tg. 
Jiu. As: "el, prin mobilizarea tuturor for
țelor așa cum prevede Proiectul de Di
rective ale celui de al II-lea Congres al 
Partidului se va putea dezvolta de aci 
înainte această ramură importantă, de 
aprovizionare a populației cu lapte, carne 
și lină și a industriei ușoare cu materie 
primă de origină animală.

Corespondent
I. SBIRCIOG



Vioto U. T. M.

Pentru îmbunătățirea muncii organelor și organizațiilor U.T.M.
Plenara comitetului regional U. T. M. 

Pitești care a avut loc nu de mult, a ana
lizat activitatea utemlștilor și tineretului 
din regiune în lumina sarcinilor ce reies 
din Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M.

Informările prezentate și discuțiile pur
tate la plenară au scos la iveală faptul 
că în urma prelucrării Hotărîrii Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la 
activitatea U. T. M., în organizațiile de 
bază se simte o înviorare in muncă. In 
numeroase organizații de bază se mani
festă o preocupare mal mare față de pro
blemele concrete ale producției, iar în re
giune există mulți tineri fruntași în în
trecerea socialistă și patriotică. în pri
mele rînduri ale întrecerii socialiste — 
s-a arătat în plenară — se găsesc 
utemiștii și tinerii din Industria pe
troliferă șl din bazinul carbonifer. Ast
fel, cele trei brigăzi utemiste de la son
dele tineretului din schelele Cobia 
și Valea Caselor, folosind metoda fo
rajului cu apă, au reușit să reducă la 
jumătate timpul de forare al unei sonde, 
.iar utemiștii și tinerii din bazinul car- 
'bonifer — printre care se numără Ilie 
Ionel, șef de schimb la mina „Pescăreasca", 
Ion Iliescu, secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la mina Berevoiești și multi 
alții — iși depășesc cu regularitate nor
mele în producție.

Realizări frumoase în muncă au obți
nut și utemiștii și tinerii din alte între
prinderi Industriale ale regiunii. La I.M.S. 
Cîmpulung, spre exemplu, brigada ute- 
mistă condusă de Boleru Filofteia își de
pășește în fiecare lună norma cu 150 la 
sută, tar cele 13 brigăzi utemiste de pro
ducție de la fabrica de placaj din Rim- 
nlcu VUcea depășesc zilnic norma cu 
25—30 la sută. De asemenea utemiștii și ti
nerii de la întreprinderea I. F. E. T. au 
adus o contribuție însemnată la Îndepli
nirea planului la transportul lemnelor de 
foc, realizînd 120 la sută, iar la transpor
tul lemnelor de construcții 172 la sută, 
în plenară s-au arătat și realizările do- 
bîndîte de către utemiștii și tinerii d^la 
sate în munca pentru terminarea la twhp 
a însămînțărilor, pentru predarea cotelor, 
pentru realizarea a cit mai multe con
tractări și achiziții. în urma prelucrării 
proiectului Directivelor partidului cu pri
vire Ia dezvoltarea agriculturii in urmă
torii 2—3 ani. utemiștii și tinerii din 
comunele raioanelor Drăgășani și Sla
tina au ieșit printre primii la însămințat 
și au desfășurat o susținută muncă de lă
murire in rîndul țăranilor muncitori pen
tru a-și însămînța pămîntul la timp.

Pe lingă aceste realizări, plenara a sta
bilit că în munca biroului și a comite
tului regional, ca și In munca multor co
mitete raionale U.T.M. din regiune, există 
încă serioase lipsuri și greșeli și că acti
vitatea organizației regionale U.T.M. Pi
tești nu este încă la înălțimea sarcinilor 
încredințate de partid.

Mai multi participant! la discuții au 
arătat că in munca politică pentru antre
narea tineretului in întrecerea socialistă 
și patriotică există încă mult formalism 
și superficialitate. Așa se explică de ce în 
unele întreprinderi din orașul și regiunea 
Pitești — de exemplu la I.M.S. Cîmpulung 
și altele — există încă numeroși utemiști 
și tineri care nu sînt antrenați în întrece
rea socialistă sau sînt antrenați în mod 
formal, care nu cunosc cu cine sînt în în
trecere și pe ce obiective, care nu luptă 
activ pentru ridicarea productivității mun
cii, pentru o calitate superioară a produse
lor. De asemenea în unele întreprinderi 
din orașul și regiunea Pitești există încă 
multă indisciplină în producție din partea 
tineretului; unii tineri printre care sînt 
chiar utemiști lipsesc nemotivat de la 
lucru, nu îngrijesc cum trebuie mașinile 
șl utilajul, fac risipă de materie primă.

Munca brigăzilor utemiste șl a postu
rilor utemiste de control se cunoaște mai 
ales din birou, după hîrtii șl nu după 
situația reală din fiecare loc de muncă. 
De aceea, în evidența comitetului regio
nal șl a unor comitete raionale U. T. M. 
figurează unele brigăzi șl posturi utemiste 
de control care au încetat de luni de zile 
să mai existe. Astfel, mai mulți utemiști 
de la Depoul C.F.R. Piatra Olt care figu
rau tn evidența comitetului raional U.T.M. 
Slatina ca responsabili de brigăzi nu 
știau că sînt responsabili de brigăzi. Or
ganele și organizațiile U.T.M. din regiunea 
Pitești — s-a arătat în plenară — n-au 
luptat suficient pentru a răspîndi în rîn- 
durile tineretului experiența fruntașilor 
tn producție, pentru a generaliza unele 
metode înaintate de muncă, n-au luptat 
suficient pentru o calificare superioară a 
tineretului tn producție.

Activitatea utemlștilor șl tinerilor de la 
sate — a constatat plenara — continuă 
să rămînă tn urmă iar organele și orga
nizațiile U.T.M. nu iau măsurile cores
punzătoare pentru grabnica îmbunătățire 
a muncii. In unele comune și sate din 
regiunea Pitești organizațiile U.T.M. n-au 
devenit încă un sprijin de nădejde al or
ganizațiilor de partid în lupta pentru în
tărirea alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, pentru transformarea 
socialistă a agriculturii și pentru sporirea 
producției agricole, vegetale șl animale.

Mai mulți participant! la plenară au 
arătat că există lipsuri serioase șl în 
munca polltlco-educaUvI pe care au des- 
tășurat-o organele șl organizațiile U.T.M. 
din regiunea Pitești pentru educarea co-

La cursurile populare de limba rusă din
Studierea limbii rusa a devenit o nece

sitate pentru oamenii muncii din țara 
noastră. Pe zi ce trece se înmulțește nu
mărul celor care vor aă cunoască limba 
marelui popor prieten, să cunoască din 
vasta lui experiență în construirea socia
lismului.

in regiunea Suceava s-au deschis pină 
acum peste 230 de cursuri populare de 
limbă rusă dintre care 80 numai in raio
nul Botoșani. Oamenii muncii, tineretul, 
participă cu multă bucurie la aceste 
cursuri. Iată, de pildă, în raionul Boto
șani s-au inscris 104 utemiști în afară de 
numărul mare de tineri neutemiști. Un 
număr mare de tineri s-au înscris șl în 
raionul Săveni, la fabrica de confecții 
„Republica" din Botoșani și la uzinele 
textile „Moldova" din același oraș.

Cursurile de limba rusă se bucură de 
o participare numeroasă și la sate In 
comuna Dumbrăveni, raionul Suceava, 
printre primii care s-au inscris la ciclul 
I au fost: timplarul Plrojic Francisc, elec

Pe marginea plenarei 
comitetului regional U.T.M. 

Pitești

munistă a tineretului și pentru întărirea 
vieții interne a organizațiilor U.T.M. Ast
fel, în orașele din regiunea Pitești unele 
din cercurile și cursurile de învățămint 
politic pentru utemiști și tineri s-au des
chis în mod defectuos și cu întîrziere față 
de data stabilită de instrucțiunile C.C. 
al U. T. M. și personal tovarășa Năstase 
Marla, secretar al comitetului regio
nal U. T. M. care răspunde de pro
blemele muncii de propagandă și agi
tație, n-a asigurat selecționarea din timp 
și instruirea temeinică a propagandiștilor. 
De aceea, în multe cercuri și cursuri po
litice U.T.M. cum sînt cele din organi
zația U.T.M. ,.11 Innle“ din orașul Pi
tești, organizația U.T.M. de cartier a ora
șului Cîmpulung șl altele, propagandiștii 
vin nepregătiți în fața cursanților, fac 
confuzii tn expunerea lecțiilor, nu leagă 
în mod organic problemele teoretice de 
activitatea practică a utemlștilor și tine
rilor din fiecare loc de muncă

Adunările organizațiilor U.T.M. — s-a 
arătat In plenară — n-au devenit încă 
adevărate școli de educare comunistă a 
tineretului. Multe adunări utemiste con
tinuă să se desfășoare în mod formal și 
birocratic, dlscuttnd tn flecare lună planul 
de muncă și „măsuri organizatorice" etc.., 
ocolind de fapt dezbaterea problemelor 
esențiale, care-I preocupă pe utemiști și 
tineri. La gospodăria agricolă de stat din 
raionul Topoloveni, de exemplu, utemiș
tii șl tinerii au sezisat de multe ori că n-au 
hrană corespunzătoare, că tn dormitoare 
nu sfnt create Condiții de odihnă și de 
Igienă pe măsura posibilităților, că clubul 
gospodăriei stă închis de clteva luni, dar 
organizația U.T.M. n-a pus în discuția 
VTeunei adunări generale asemenea ce
rințe și nevoi ale utemiștilor și tinerilor.

In munca cuitural-artistică există încă 
lipsuri mari. Organtie și organizațiile 
U.T.M. din regiunea Pitești nu desfă
șoară o temeinică muncă politică pentru 
a atrage un număr mare de utemiști și 
tintri la activitatea cluburilor, a colțuri
lor roșii, a bibliotecilor și căminelor cultu
rale sătești,pentru a lega mal organic activi
tatea cuitural-artistică de sarcinile actuale 
ale partidului nostru. Presa, literatura, 
arta constituie un puternic mijloc de edu
care patriotică a utemiștilor și tineretu
lui, de lărgire a orizontului lor politic și 
cultural, de combatere a influențelor ideo
logiei putrede burgheze, a superstițiilor 
și misticismului. In regiunea Pitești sint 
însă multe organe U.T.M. care nu dau 
atenția cuvenită acestei munci, nu ajută 
organizațiile U.T.M. ca în cadrul lor să se 
țină lecții și conferințe pentru tineret, să 
se organizeze excursii interesante, să se 
facă recenzii la unele cărți de literatură 
care vorbesc despre trecutul glorios de 
luptă al partidului, al U.T C.-ului, al po
porului nostru. De asemenea in rcg unea 
Pitești un număr insuficient de tineri este 
atras în practicarea sporturilor de masă 
și mai ales a sporturilor pentru obținerea 
insignei F.G.M.A. și G.M.A.

O cauză importantă a acestor lipsuri — 
a stabilit plenara — o constituie faptul 
că biroul comitetului regional U.T.M. Pi
tești nu s-a străduit să tragă toate con
cluziile din Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. cu privire la activitatea 
U.T.M., că n-a luptat suficient pentru în
rădăcinarea spiritului de partid în munca 
activiștilor utemiști din regiune. Biroul 
regional — s-a arătat în plenară — a con
dus munca „în general", n-a ținut seamă 
de specificul fiecărei organizații U.T.M. 
în parte. Biroul regional a desfășurat o 
slabă muncă de îndrumare și control a 
activiștilor, a înlocuit uneori munca vie 
cu oamenii cu metode formale și biro
cratice, n-a luptat suficient pentru 
a găsi fonne . șl metode de muncă 
noi, care să atragă tineretul, să-1 entu
ziasmeze. De asemenea, membrii biroului și 
mulți alți activiști utemiști din regiune 
s-au deplasat tn foarte puține organizații 
U.T.M, pentru a îndruma șl controla mo
dul în care se dezbat în adunările utemi
ste sarcinile Izvorîte din Hotărîrea Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la 
activitatea U.T.M. și proiectul de Di
rective cu privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2—3 ani.

Stilul și metodele greșite de muncă ale 
biroului comitetului regional U.T.M. au 
avut o influență negativă asupra multor 
organe șl organizații U.T.M. din regiune, 
ceea ce a dus la scăderea spiritului de 
răspundere al multor activiști utemiști 
față de sarcinile Încredințate de organi
zație. Astfel, tovarășul Paraschivoiu Flo
rian, secretar regional care răspunde de 
problemele muncii organizatorice a fost 
aspru criticat in plenară pentru forma
lismul șl superficialitatea de care a dat 
dovadă tn muncă. Mal mulți participant! 
la discuții au arătat că tov. Paraschivoiu 
se deplasează destul de rar pe teren dar 
chiar și atunci cind merge pe teren, nu se 
ocupă serios de problemele muncii de 
organizație. Așa se face că în raionul șl 
orașul Pitești, de care el răspundea în 
acel timp, dezbaterea sarcinilor care stau 
In fața utemiștilor șl tinerilor în legătură 
cu Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 

tricianul Hales Bruno, țăranca muncitoare 
Ștlrbu V. Ruxandra, de asemenea tova
rășul Boslnceanu Napoleon, președintele 
sfatului popular. Ei vin cu regularitate 
la cursuri și învață cu rîvnă.

Nu numai elevii au depus interes pentru 
învățarea limbii ruse, ci și profesorii lor. 
îndrumătoarea raională pentru cursurile 
de limba rusă, Sava Elvira, care predă 
la cursurile de la sfatul popular raional 
Suceava și activului U.T.M. vine la timp 
și cu regularitate la ore, predă și ascultă 
pe elevi cu mult interes. Același lucru șe 
poate spune și despre tinăra Cical Viori
ca. Un ajutor eficace primesc cursanții 
din comuna Verești, raionul Suceava, de 
la utemista Avramiuc Elena.

Dar nu peste tot tn regiunea noastră 
aceste cursuri se bucură de cea mai mare 
atenție. în raionul Vatra Dornei de exem
plu. tovarășul Obadă, șeful secției cultu
rale a sfatului popular raional, nu se ocu
pă cu seriozitate de activitatea învăță
mântului popular de limba rusă. Făcind 

P.M.R. și proiectul de Directive a ră
mas mult în urmă și n-a dus la lichi
darea lipsurilor ce se manifestă tncă în 
multe organizații U.T.M. din orașul și ra
ionul Pitești.

Un alt exemplu caracteristic tn această 
direcție H constituie faptul că unii acti
viști utemiști din regiune printre care se 
numără instructorii comitetului raional 
U.T.M. Pitești, Necșulescu și Zolcan și 
primii secretari ai comitetelor raionale 
U.T.M. Rimnicu VUcea, Costești, Cîmpu
lung. Curtea de Argeș, bazați pe faptul 
că ei nu sînt controlați și trași la răspun
dere pentru lipsurile și greșelile pe care 
le au tn muncă, au Întocmit rapoarte 
ireale căutînd să „justifice" lipsurile a- 
vute.

Din cauza lipsei de îndrumare și con
trol a activiștilor in muncă — s-a arătat 
in plenară — multe din adunările ute- 
miate in care s-au dezbătut aceste docu
mente au fort ținute după același șablon, 
s-au desfășurat In mod formal, birocra
tic. Astfel, tn organizația de bază U.T.M 
„11 Iunie" din Rimnicu Vîlcea referatul 
deapre Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M., 
prezentat în adunarea generală. în afară 
de unele date și cifre schimbate era la 
fel cu referatul prezentat la olenara comi
tetului raional U T M Se înțelege că tn 
felul acesta adunarea nu și-a atins scopul 
dorit.

în plenară s-a criticat de asemenea 
faptul c^ deși în unele din aceste adu
nări, utemiștii și tinerii au făcut propu
neri juste pentru îmbunătățirea muncii, 
ele au rămas trecute doar în procesele 
verbale, pentru că activiștii utemiști nu 
s-au interesat de felul in care entuzias
mul și inițiativa tinerilor poate fi încu
rajată.

în cuvintul său tov. Păsăroiu Mihai, se
cretar al comitetului raional U.T.M. Pi
tești. a subliniat fapitul că in practica co
mitetului regional există încă multe lip
suri și greșeli grave El a arătat că în 
munca de primire de noi membri, ca și 
în alte privințe, biroul comitetului regio
nal a înlocuit munca politică cu metode 
înapoiate, birocratice Așa de exemplu, 
biroul comitetului regional, încâlcind 
normele de primire a tinerilor In orga
nizație, a stabilit pentru fiecare comitet 
raional un număr de tineri pe care să-l 
primească în U.T.M. Ba, mai mult, 
s-a ajuns pină acolo incit comitetele raio
nale U.T.M. au fost obligate să îndepli
nească sarcinile cantitative fixate de bi
roul regional într-Un timp foarte scurt. 
Această metodă greșită de muncă, care 
nu are nimic comun cu felul în care tre
buiesc primiți tinerii în U.T.M., nu a dus 
la îmbunătățirea muncii de primire de 
noi membri ci, dimpotrivă, la slăbirea ei 
Astfel, biroul comitetului raional U.T.M. 
Cîmpulung pentru a putea primi cit 
mai mulțj utemiști și pentru a îndeplini 
astfel cifra fixată de regiune, a organizat 
întreceri între instructori. Rezultatele 
acestor întreceri au dus la grave încăl
cări ale prevederilor Statutului U.T.M. în 
ce privește primirea de noi membri, au 
slăbit exigența și vigilența utemiștilor, 
spiritul lor de răspundere șl au făcut ca 
in raionul Cîmpulung să fie primiți in 
U.T.M. tineri care nu merită să poarte 
carnetul de utemist.

Vina principală pentru aceste lipsuri și 
greșeli, o poartă biroul regional în frunte 
cu tovarășul lacomi Ion, primul secretar 
regional, care a manifestat în această pe
rioadă automulțumire in muncă.

Plenara a obligat biroul comitetului re
gional să la măsurile corespunzătoare pen
tru ca toți activiștii utemiști din regiune 
să-și însușească temeinic sarcinile puse in 
fața Uniunii Tineretului Muncitor de Hotă
rîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R., de 
proiectul Statutului modificat al partidu
lui și proiectul de Directive cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2-3 ani și să tragă serios la răs
pundere pe acei activiști care neglijează 
studiul lor politic șl care informează gre
șit comitetul regional asupra felului în 
care sînt îndeplinite sarcinile. De aseme
nea, plenara a obligat biroul regional să 
ia măsuri ca pină la jumătatea lunii 
noiembrie in toate organizațiile U.T.M. 
din regiune să se țină adunări care să 
la în discuție sarcinile utemlștilor și ti
nerilor ce reies din hotărîrile și documen
tele partidului nostru

tn hotărîrea adoptată de plenară se 
arată că biroul comitetului regional 
U.T.M. Pitești trebuie să țină în perma
nență seamă în activitatea sa de princi
piul conducerii U.T M de către partid, să 
ceară întotdeauna șl în problemele esen
țiale ale muncii, ajutor de la comitetul 
regional de partid, să desfășoare o susți
nută muncă politică In rindul tuturor ac
tiviștilor utemiști din regiune pentru a-1 
educa în spiritul respectării cu sfințenie 
a conducerii U.T.M. de către partid, fără 
de care organizația noastră nu-șl poate 
îndeplini sarcinile care îi stau în față.

Plenara a dovedit că în regiunea Pi
tești există toate condițiile pentru ca 
munca politlco-educativă în rîndul tinere
tului să se ridice pe o treaptă mai înaltă. 
Aceasta insă, depinde în mare măsură de 
activitatea pe care biroul șl comitetul re
gional ca și toate organele șj organiza
țiile U.T.M, din regiunea Pitești o vor 
desfășura de acum Înainte.

regiunea Suceava
parte din comisia raională de îndrumare 
a acestei activități, el desfășoară o mun
că formală, birocratică, neluind legătură 
cu terenul, lăsînd treburile care-i revin 
pe seama organizațiilor A.R.L.U.S. Lip
surile lui, precum șl ale altor tovarăși 
care muncesc pe această linie, se simt 
pină jos, in Întreprinderi și sate. La com
binatul „Bernat Andrei" și uzinele „23 
August" din Vatra Dornei, în comuna Ia- 
cobeni raionul Vatra Dornei etc., cererile 
de înscriere Ia cursuri zac închise în ser
tare, llpslndu-1 pe cel ce doresc, de po
sibilitatea de a învăța limba rusă.

Se așteaptă din partea tovarășilor mai 
sus citați o schimbare în atitudinea lor. 
E bine ca ei să treacă de îndată la o 
muncă vie, concretă, de atragere a oame
nilor muncii la învătămîntu! popular de 
limbă rusă care aduce în munca fiecăruia 
nenumărate foloase.

Corespondent 
NICOLAE LEȘANU

Informații
între 4 și 11 noiembrie ax:, au avut loc 

la București lucrările Comisiei mix.e _’o- 
mîno-germane in vederea elaborării pla
nului de muncă pe anul 1955, pentru apli
carea Acordului de colaborare culturală 
dintre Republica Populară Romină și Re
publica Democrată Germană.

Planul de muncă a fost semnat din 
partea romină de Mihail Macavel, pre
ședinte de onoare al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
președintele subcomisiei rom.ne, iar din 
partea germană de Hans Knauer, director 
general in Ministerul învățămintului Pu
blic din R. D. Germană, președintele sub
comisiei germane.

Au participat W. Eggeralh, ambasadorul 
R. D. Germane la București și alți repre
zentanți ai Ambasadei.

Lucrările Comisiei mixte romlr.o-ger- 
mane au decurs într-o atmosferă de prie
tenie.

*
Miercuri, 10 noiembrie, prof, ing. Franz 

Kienast, prodecan al Facultății de con
strucții de mașini de pe lingă Școala poli
tehnică din Dresda, care ne vizitează țara 
in cadrul acordului de colaborare cultu
rală dintre R.P.R. și R. D. Germană. în 
scopul schimbului de experiență științi
fică, a ținut o conferință în amfiteatrul 
mare al Institutului politehnic din Bucu
rești, în prezența unui numeros public.

Conferința a tratat problemele tehnicii 
transportului și a construcției mașinilor 
de ridicat. (Agerpres)
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Grija față de om — legea supremă a 
activității Partidului Muncitoresc Ro- 
min și a statului democrat-popular.

GH. CHEPES, Unele probleme pri
vind întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare în 
țara noastră.

N. FOTINO, Propunerile P.C.R. din 
anul 1947 în vederea îmbunătățirii^ si
tuației economice și financiare a țării.

S. I. SAMOILOV, Avîntul mișcării 
muncitorești revoluționare din Romî- 
nia In perioada crizei economice mon
diale (1929—1933).

EUGEN STANESCU, Colaborarea 
militară dintre romîni și cazaci în ul
timul sfert al veacului al XVI-lea (I).

VASILE MACIU și CONSTANTIN 
VASILESCU, Ion Tonescu de la Brad, 
luptătorul revoluționar, gînditorul pro
gresist, introducătorul științei agricole 
in patria noastră.

★
23 AUGUST 1944—1954. V. CHERES- 

TESIU, EUGEN STANESCU și I. IO- 
NAȘCU, Despre dezvoltarea științei 
istorice din Republica Populară Ro
mină în deceniul 1944—1954

F. MEZINCESCU, Un an de la apari
ția hotărîrii C.C. al P.M.R. cu privire 
la îmbunătățirea activității catedrelor 
de științe sociale din învățămîntul su
perior.

VIAȚA ȘTIINȚIFICA
Lucrările și dezbaterile sesiunii Insti

tutelor de istorie, filozofie și cercetări 
economice ale Academiei R.P.R. închi
nate celei de a 10-a aniversări a elibe
rării patriei (8—19 august 1954).

DOCUMENTARE, Note șl recenzii.

Institute de
întreprinderile Industriale, de transport 

și agricole din U R.S.S. sint înzestrate cu 
mecanisme șl mașini complexe. Minuirea 
lor cere multe cunoștințe. Tînărul munci
tor care lucrează în întreprinderi trebuie 
să fie un om cult șl instruit. Numai In ■ 
aceste condiții el va putea să-și însușească 
cu desăvîrșire tehnica nouă.

Trecerea la învățămîntul mediu general 
în capitalele republicilor, regiunilor, ținu
turilor și In marile centre Industriale din 
U.R.S.S. creează condiții favorabile pentru 
pregătirea unor muncitori cu o înaltă ca
lificare din rîndul tinerilor care au ter
minat școala medie. De aceea, printr-o ho- 
tărîre a Guvernului, în sistemul de stat al 
rezervelor de muncă se creează acum 250 
de școli tehnice. în regiunea Rostov s-au 
creat anul acesta șapte asemenea școli. 
Ele sînt centre însemnate pentru pregăti
rea noilor cadre. E deajuns să spunem că 
în școlile tehnice create în regiunea noa
stră vor fi primiți 1850 de elevi

Intr-un termen scurt — un an, — aceste 
școli vor pregăti din rindul tinerilor care 
au terminat învățămîntul mediu, munci
tori cu o înaltă calificare și personal teh
nic: pentru profesii deosebit de complicate 
termenul va fi de doi ani. Este vorba, 
se înțelege de profesii complicate care 
cer un tnalt nivel cultural și cunoștințe 
generale serioase.

Școlile tehnice sint institute de Invăță- 
mlnt profesional. De aceea primul loc 11 
ocupă aici, invățămintul in ateliere de 
producție și nemijlocit in întreprinderi . 
aceasta va permite viitorilor absolvenți să 
intre în producție îndată după terminarea 
școlii.

Două școli tehnice — școala nr. 1 din 
Rostov și școala ur 7 din Novocerkask — 
vor pregăti muncitori pentru agricultură,

RECENZIE

O unitate de nezdruncinat W)
„Din nvfî de năniiațe amorțite
De ce nu creșre-o singură voință ?
Căci jalea, de-i maghiară, slavă, 

romînească
E veșnic doar aceeași suferință".
Această chemare Înflăcărată pe care 

marele poet maghiar, Endre Ady, a adre
sat-o tn preajma primului război mondial, 
reflectă convingerea profundă că oa
menii simpli, indiferent de graiul pe care 
fl vorbesc, au interese comune născute 
din „aceeași suferință".

Au trecut cîteva decenii de cînd Endre 
Ady a scris versurile sale și pe meleagu
rile noastre s-au petrecut transformări 
uriașe. Despre aceste transformări, despre 
roadele politicii naționale a partidului și 
guvernului nostru, vorbește cu multă căl
dură broșura cunoscutului poet Mihai 
Bentuc intitulată „Frăția dintre poporul 
romln șl minoritățile naționale".

Mihai Beniuc arată că pe teritoriul țării 
noastre trăiesc împreună cu poporul ro
mîn și alte naționalități, unele chiar de 
peste 1.080 de ani. Romini, unguri, ger
mani, evrei, slavi ele., conviețuiesc fră
țește, învătînd unii de la alții, înrîurin- 
du-se in obiceiuri, dar păstrindu-și fie
care trăsăturile naționale distincte. Isto
ria patriei este bogată în pilde dovedi
toare ale unirii celor exploatați șl asu
priți, fără a ține seamă de naționalitate, 
împotriva oprimatorilor lor. Să ne amin
tim de răscoalele lui Doja, Horia, Cloșca 
și Crișan, Tudor Vladimirescu; să ne 
amintim de revoluționarii de la 1848 ; să 
ne amintim de luptătorii revoluționari 
din secolul nestru și mai ales de mărețul 
exemplu pe care l-au oferit comuniștii. 
Cei ce muncesc au înțeles din propria lor 
experiență de viață că nu poate exista o 
unitate bazată pe criterii naționale între 
exploatatori și exploatați, că o singură 
unitate este posibilă și necesară — uni
tatea ■ bazată pe interesele de clasă ale 
oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate.

Clasele dominante au încercat să îm
piedice trezirea la realitate a oamenilor 
simpli. Pentru aceasta au folosit arma 
otrăvită a naționalismului, au încercat să 
provoace vrajbă națională între oamenii 
simpli. Șovinismul era infiltrat încă de 
pe băncile școlii.

Mihai Beniuc povestește în broșura sa 
unele amintiri din copilărie. El a urmat 
școala elementară ungurească, intr-un sat 
ardelean cu populație amestecată (pe 
atunci Ardealul făcea parte din imperiul 
habsbtlrgic). La școală se învăța că ro- 
mînii sînt neam de hoți și alte lucruri de 
același gen. în schimb, la școala confe
sională romînească, unde mergea numai 
pentru orele de religie, afla că ungurli-s 
cîini și altele pe același calapod. Copiii 
uitau însă de scornirile șovinlste de în
dată ce plecau la joacă.

Autorul își amintește că prin 1918— 
1919, în timpul existenței republicii so
vietice maghiare, doi copii se certau pe 
uliță : Cine e mai mare în lume, ungurul 
sau romînul ? A venit un soldat cu ban
derolă roșie la șapcă și i-a despărțit spu- 
nîndu-le: „De acum toți sînt oameni. 
Nu-i mai sus ungurul ca romînul. nici 
romînul nu va fi mai sus ca ungurul. 
Toți sînt frați". Peste cîteva luni acest 
soldat a fost ucis de trupele generalului 
Moșoiu care înaintau spre Tisa, pentru a 
sugruma puterea sovietică din Ungaria.

Existau unii romini care credeau că 
odată instaurată putere? romînească în 
Ardeal asuprirea celor săraci va dispare. 
Evenimentele le-au oferit o amarnică de
ziluzie. Jandarmii romini au schingiuit

învățămint
N. Kostin

șeful direcției regionale 
a rezervelor de muncă din Rostov

mecanici pentru fermele sovhozurilor, ma_ 
șiniști de excavatoare, tractoriști cu cali
ficare, radiotehnicieni pentru S.M.T., agro
nomi și zootehnicieni

In școlile tehnice nr. 2 și 3 din Rostov 
și in școala nr. 5 din Taganrog sint 900 de 
elevi. Aceste institute de învățămint sînt 
organizate pe lingă uzina de mașini agri
cole din Rostov și pe lingă uzina construc
toare de combine „I. V Stalin" din Ta
ganrog. Ele vor pregăti lăcâtuși-mecanici 
pentru montarea mașinilor și mecanisme
lor, ajustori de automate și semi-auto. 
mate, strungari și frezori cu o înaltă ca
lificare, lăcătuși pentru repararea insta
lațiilor complexe, lăcătuși pentru repara
rea aparatelor de precizie, sudori electrici, 
maiștri de schimb și ateliere, normatori, 
desenatori-constructori, controlori-tehniei.

Afară de aceasta, in Rostov se reorgani
zează școala specială de meserii nr 9 în- 
cr-o școală tehnică.

Ea se creează pe lingă direcția regională 
a comunicațiilor din Rostov. Școala va 
pregăti supraveghetori pentru electroco- 
municatii șl radioficatli, supraveghetori 
pentru centrele amplificatoare de comuni
cații interurbane etc.

Școala feroviară din Taganrog se reor- 
ganizează de asemenea in scoală tehnică. 
Ea va pregăti mecanici de locomotivă, con
ductori principal! și alți specialiști pentru 
transportul feroviar. In această școală vor 
fl 250 de elevi.

r t
«
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★ ♦

Studenții Lucia Pa- 
ralpan șl Dan Grecu 
de la Institutul de 
Construcții, Faculta
tea de Instalații șl 
utilaj, slnt buni co
legi, el Învață de 
multe ori Împreună 
pentru a fl fruntași la 
Învățătură.

Foto: Agerpres

* *

★

nu numai pe muncitorii maghiari dar 
și pe ce! romini.

Exploatatorii uitau de naționalismul lor 
sălbatic oridecîteori era vorba de aface
rile lor, de jefuirea muncii celor multi, 
în consiliul de administrație al societății 
„Petroșani" stăteau la aceeași masă ro- 
mfnii M. Popovici și Gh. Crețeanu. ma
ghiarul Roland Hegedus, evreul Oscar 
Kaufman, germanul Ernst Reiman. Ei nu 
țineau seamă de nici un fel de conside
rente naționale atunci cînd scorneau tot 
soiul de mijloace cu ajutorul cărora fu
rau pîinea de la gura muncitorilor și ișl 
măreau propriile averi. Groful Szako» 
Zoltan din fostul județ Odorhei punea la 
fale tncălerări între argațli romîni și cel 
maghiari, dar in același timp era tova
răș nedespărțit de chefuri al prefectului 
N. Constantinescu.

Naționalismul burghez este politica 
dezbinării și asupririi popoarelor. Oa
menii munci! opun naționalismului bur
ghez luminoasele idei ale internaționalis
mului proletar, Ideologia unirii celor ce 
muncesc, fără deosebire de naționalitate, 
în lupta împotriva asupririi naționale șl 
exploatării sociale. Partidul clasei mun
citoare din tara noastră a răspîndit din 
adîncă ilegalitate nobilele idei ale inter
naționalismului proletar. Acestea au de
venit o minunată realitate în patria noa
stră, după alungarea de la putere a gu
vernelor reacționare. Astăzi, în patria 
noastră liberă, în care se construiește mi
nunatul edificiu al socialismului, a fost 
lichidată cu desăvîrșlre orice discriminare 
națională și rasială, cei ce muncesc bucu- 
rindu-se de drepturi și datorii egale.

In broșura lui Mihai Beniuc sint publi
cate o serie de date comparative deosebit 
de semnificative. Se arată că în 1940 exi
stau 771 școli primare maghiare cu apro
ximativ 60.000 elevi și 1780 profesori pre
cum și 46 școli secundare maghiare cu 
8.000 elevi și 647 profesori. Iată însă care 
era situația în 1948, deci la o perioadă 
relativ scurtă după doborirea regimurilor 
reacționare: existau 1781 școli primare 
maghiare cu 180.000 elevi și 4548 profesori 
precum și 262 școli secundare maghiare 
cu 40.000 elevi și 1.195 profesori. Dacă la 
aceste cifre mai adăugăm și faptul că fn 
timp ce în 1940 majoritatea școlilor erau 
particulare. în 1946 toate școlile erau de 
stat, vom căpăta o imagine a marilor rea
lizări obținute de țara noastră în dome
niul rezolvării problemei naționale. Dar 
despre aceste realizări se pot scrie multe, 
nenumărate lucruri. Faptul că în tara noa
stră a fost creată Regiunea Autonomă 
Maghiară, ilustrează drepturile pe care 
statul nostru democrat-popular le asigură 
minorităților naționale. In R. P. R-, drep
turile celor ce muncesc, de diferite națio
nalități, sînt apărate cu ajutorul legii care 
pedepsește sever orice fel de discriminare 
pe temei național sau rasial.

Dar dușmanii poporului muncitor n-au 
dezarmat. Ei mai încearcă să sădească na
ționalismul, acolo unde găsesc teren priel
nic pentru aceasta. Insă oamenii muncii 
din țara noastră, eliberați pentru totdea. 
una din robia burgheziei, întăresc neînce
tat frăția lor de muncă și luptă. Unitatea 
lor nu poate fi zdruncinată.

Mihai Beniuc compară țara noastră cu 
un cîmp pe care cresc flori cu miresme și 
culori variate. Frumusețea lor constă nu 
numai în varietate, ci și în faptul că fie
care floare poate înflori din plin, avînd 
pămînt prielnic șl lumină multă .

•) Mihai Beniuc : „Frăția dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale". Editura 
pentru literatură politică, 1954.

E. OBERST

de tip nou
Procesul de învățămint în școlile tehnice 

constă din cursuri teoretice și cursuri 
practice in atelierele de producție și direct 
în întreprinderi. învățămintului de pro
ducție îi este destinat aproape 70 la sută 
din timpul de învățămint. în același timp, 
elevii primesc și o pregătire teoretică spe
cială.

Pentru ca munca școlii tehnice să se 
desfășoare cu succes au fost create cele 
mal favorabile condiții. învățămîntul este 
gratuit. Toți elevii care învață bine pri
mesc burse.

O grijă deosebită este acordată copiilor 
educați în casa copilului, orfanilor și co
piilor invalizilor din Marele Război pentru 
Apărarea Patriei. Ei au asigurate gratuit 
hrană și îmbrăcăminte, primesc burse.

Tinerii care au diploma de absolvire a 
școlii medii pot intra in școlile tehnice fără 
examen de admitere.

Perspective largi se deschid in fața ti
neretului și după terminarea școlii Ei nu 
numai că-șf însușesc o profesie dar au șl 
posibilitatea de a-ș! continua studiile Cel 
care au terminat școlile tehnice cu calix 
ficativul „foarte bine" vor ti primiți In 
institutele serale și fără frecvență, fără a 
întrerupe munca din nroductie cu condiția 
de a-șl da examenele

Cursurile în școlile tehnice au început 
pe data de 1 noiembrie. Școlile tehnice 
sînt centre importante de pregătire a noi
lor cadre pentru industrie, transport șl 
agricultură.

„Ecînteia tineretului"
12 noiembrie 1954 Pag. 3-a'



Din țările 
de democrație

populară ------

In vecinătatea celei mai mari mine 
de suprafață din R. Cehoslovacă, la 
Komorany, a luat flintă o mare uzină 
pentru ameliorarea cărbunelui brun. 
Această uzină ultramodernă, cea mal 
mare de acest gen din lume, triază per
fect toate resturile de cărbune care 
înainte vreme erau lăsate In părăsire 
pe halde Împreună cu toate Impurită
țile. Iată In fotografia noastră pe tînă- 
rul monteur Karel Vasta lucrlnd la fi
nisarea complicatei Instalații electrice 
care pune In mișcare mecanismele uzi
nei de la Komorany.

—*—

Gigantul da la Anșan 
produce fontă peste plan 
încă din cea de a treia zi de la pu

nerea în funcțiune a celui de al treilea 
cuptor Martin automat de la Anșan 
(R. P. Chineză), producția de fontă a 
început să depășească zilnic prevede
rile planului.

Pînă la J/ octombrie s-au produs 
peste plan 1.293 tone de fontă. Produc
ția zilnică ridicată obținută in această 
perioadă a depășit cu 35 la sută sar
cinile prevăzute fn plan.

încă din cea de a treia zi după pune
rea sa in funcțtune, cuptorul a început 
să funcționeze cu întreaga capacitate 
de producție prevăzută, depășind în 
această privință cu 29 zile cuptorul 
Nr. 1 și cu opt zile cuptorul Martin 
automat Nr. 2 puse în funcțiune la acest 
combinat metalurgic. Aceasta consti
tuie un record de însemnătate națio
nală in ceea ce privește perioada care 
a trecut de la prima încălzire a fur
nalului și pină la valorificarea întregii 
sale capacități de producție.

Renaște industria R. P. D. 
Coreene

Din iulie 1953 — data semnării ar
mistițiului in Coreea — fi pind la 
sfîrșitui lunii septembrie a. e., 
R.PD. Coreeană au fost refăcute X 
de mari întreprinderi ale industriei 
constructoare de mașini, textile etc. 
iar alte 110 mari întreprinderi indus
triale și miniere au reînceput sd pro
ducă.

In cursul aceleiași perioade, au fost 
construiți sau refăcuți 262 km. de cele 
ferată, iar 121 poduri de cale ferată <i 
470 gări au fost complet refăcute. Ast
fel. In cel de al Ill-lea trimestru al 
anului acesta, transportul de mărfuri 
a putut să crească cu 50 la sută, iar 
transportul de călători cu 130 la sută, 
în comparație cu perioada corespunză
toare a anului trecut.

Al 25.000-lea autocamion 
tip „Star"

în trecut, Polonia nu avea o indus
trie proprie de automobile. Industria de 
automobile a Poloniei a fost creată 
abia în anii puterii populare. în pre
zent, in această țară există trei uzine 
de autovehicule : uzinele de autocami
oane din Starachowice și Lublin și 
uzina de autoturisme din Varșovia.

Recent, colectivul uzinei din Stara- 
chowice a obținut o mare victorie în 
muncă : a produs cel de al 25.000-lea 
autocamion de tip „Star".

Acum doi ani, ta uzina de autotu
risme din Varșovia a fost pusă la punct 
asamblarea automobilelor din piese im
portate din Uniunea Sovietica. In pre
zent, uzina a pus la punct producția a 
numeroase piese și in special producția 
de motoare de automobil. In scurt timp, 
la această uzină va fi însușită complet 
producția autoturismelor de tip „M-20- 
Varșovia**.

SCURTE ȘTIRI
* Cu prilejul sărbătoririi Marelui Oc

tombrie, la muzeul etnografic regional 
din Ivanovo s-a deschis o expoziție de 
obiecte de artă aplicată a poporului ro- 
min de la sfîrșitui secolului XIX și în
ceputul secolului XX. Expoziția a fost 
oferită In dar muzeului de către amba
sada Republicii Populare Romine din 
Moscova

* Congresul extraordinar al partidului 
socialist francez (S.F.I.O.) convocat de 
conducerea partidului pentru a se pro
nunța asupra ratificării acordurilor de la 
Londra și Paris și asupra ofertelor de 
participare la guvern făcute de primul 
ministru Mendes-France, a votat joi tn 
favoarea ratificării.

* După cum anunță Associated Press, 
grupul parlamentar al partidului laburist 
a hotărit să accepte acordul de la Lon
dra privitor la înarmarea Germaniei oc
cidentale. Această hotărîre a fost adop
tată cu 124 voturi contra 72 în cadrul 
unor ședințe secrete care au ținut două 
zile. Este semnificativ numărul mare de 
parlamentari care au votat împotriva 
Înarmării revanșarzilor de la Bonn.

* Luind cuvintul la o Întrunire elec
torală, primul ministru din Wurtemberg 
a calificat pe deputății din Bundestag „O 

coaliție de sclavi șl marionete".

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 12 noiembrie 1954

Sărbătorirea Zilei mondiale a tineretului Acord cu privire la livrările de mărfuri 
dintre U. R. S. S. și Franța

LENINGRAD 11 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 10 noiembrie tinerii și tinerele din 
Leningrad au sărbătorit Ziua mondială a 
tineretului.

Peste 2.000 de tineri din Leningrad au 
luat parte la reuniunea festivă orășenească 
care a avut loc In Palatul de Cultură 
„Maxim Gorki". în conferința „Ziua mon
dială a tineretului", Vasili Sumilov, mem
bru în Prezidiul Comitetului antifascist al 
tineretului sovietic, a caracterizat această 
zi ca o zl a unității întregului tineret pro
gresist din lume.

Reuniunea festivă, care a decurs Intr-o 
atmosferă de mare elan, s-a terminat prin- 
tr-un concert la care, alături de tineri ar
tiști amatori din Leningrad, și-au dat 
concursul studenti străini care învață in 
institutele de învățămint superior'ale ora
șului

★
KIEV 11 (Agerpres). — TASS
Cu prilejul Zilei mondiale a tineretu

lui, In palatele de cultură și cluburile 
din Ucraina Sovietică, in întreprinderi șl 
în școli au avut loe la 10 noiembrie adu
nări ale tineretului, conferințe despre 
lupta tineretului pentru pace și democra
ție și pentru drepturile lui vitale.

La biblioteca de cărți pentru copil din

Comentariile presei străine
în legătură cu raportul prezentat de M. Z. Saburov

BELGRAD 11 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Ziarele centrale din Iugoslavia „Borba", 
„Politika", „Nin“ și ziarul „Dnevhik" din 
Voivodina publică pe prima pagină ar
ticole redacționale consacrate sărbătoririi 
celei de a 37-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie In U.R.S.S.

Tot pe prima pagină, ziarele publică 
telegrama adresată de președintele Iugo
slaviei, Tito, președintelui Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S S., K. E. Voro- 
șilov, cu prilejul celei de a 37-a aniver
sări a Marelui Octombrie.

Sub titluri mari, .Borba" și .Politika" 
publică acea parte din raportul lui M. Z. 
Saburov prezentat la ședința festivă din 
5 noiembrie la Moscova. In care el 
vorbește despre normalizarea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Iugoslavia.

Lucrările
NEW YORK 11 (Agerpres). — TASS 

transmite :
în ședința din dimineața zilei de 

9 noiembrie a Comitetului Politic al Adu
nării Generale a O.N.U. a fost reluată 
discuția generală cu privire la problema 
colaborării internaționale în dezvoltarea 
și folosirea energiei atomice în scopuri 
pașnice. La începutul ședinței, reprezen
tantul Canadei. Martin, a prezentat in 
numele delegațiilor care sint coautoarele 
proiectului de rezoluție cu privire la crea
rea unei agenții internaționale pentru fo
losirea energiei atomice în scopuri paș
nice, o completare la acest proiect. El a 
propus ca Comitetul Consultativ, care ur
mează să ajute secretarului general al 
ON.U. la organizarea conferinței să fie 
alcătuit din reprezentanți Frânte-.. An
gliei S HA, Canadei Braziliei Indiei și 
Uniunii Sovietice.

Reprezentantul Suediei. Sandler, dert a 
declarat că salută scopurile pe care șa la 
propun autori: proiectului a făcut tot
odată o serie de reserve serioase ta pri
vința rezoluției propuse. El a sprijinit ar
gumentul adus de Uniunea Sovietică ta 
timpul tratativelor cu Statele Unite în 
privința folosirii energiei atomice in sco
puri pașnice și anume că ease neceaară o

De curind, corespondenți special al 
ziarului „Comsomolacaia Pravila" La Ber
lin a stat de vorbi cu cițiva tineri da 
Germania occidentali. Ei au poveri:’. in 
cuvinte simple și «noționan’.e despre via
ta lor nefericită, despre grijile și durerile 
lor. „Anul trecut am lucrat ia total 32 de 
zile — a spus tinărul muncitor Richard 
B. din Osnabruck — iar anul acesta alerg 
mereu să capăt ceva de lucru dar nu gă
sesc nimic. Soția mei nu are deci: 13 ani 
dar patronii preferă muncrtcare mai ti
nere, de 15—18 ani, cărora le pot plăti 
mai puțin. De aceea ea ■ fost de mult 
concediată de la fabrica unde lucra iar 
acum nu poate găsi nicăieri de lucru*.

Despre situația de neinv-.d:at a tlnăru- 
lui intelectual a vorbit pl:n de misie ti
nărul inginer șomer Albert Seh. din 
Frankfurt pe Main : -După terminarea 
studiilor am reușit să găsesc de lucru in
tr-o fabrică. Dar numai după șase luni 
am fost concediat Și acum bat străzile 
fără lucru. Ce voi mines miine nu știu".

Tinărul Hans R din Hamburg, șomează 
din anul 1950. El locuiește intr-un Lagăr 
de barăci intr-o baracă tăcută d:n fier 
vechi împreună cu ilți trei tineri șomeri 
ca și el. „Majoritatea muncitorilor por
tuari din Hamburg sint fără lucre — a 
spus Hans. — în flecare zl 500—6)0 de 
oameni stau In fața biroului de plasare a 
brațelor de muncă. Eu primesc săptăml- 
nal un ajutor de 15 mărci Pentru pat, 
cărbune și lumină plătesc I mărci Pentru 
mincare și îmbrăcăminte rămine o marcă 
pe zl Trăiește dacă poți cu asta ! Iarna 
in baraca noastră inghiață apa iar vara ' 
pe fierul încins al putea fierbe ouă. La
gărul nostru e format din aproximativ 
300 „case" de soiul acesta. Numai In car
tierul nostru există 11 asemenea lagăre, 
în întreg orașul le pot! număra cu zecile 
Totuși, nici aceste „apartamente" nu le 
pot plăti toti".

Șl iată ce povestește tinăra muncitoare 
Gretl Sch. din Koin; .La fabrica unde 
lucram, Îmi plăteau S3 pfenigi pe oră și 
cu ceea ce ciștigam nu puteam mlnca 
niciodată pe săturate. Unei prietene care 
avea 14 ani ti dădeau numai 28 pfenigi pe 
oră. După scurt timp de Ia angajare ne-au 
concediat Am reușit să mă angajez pen
tru citeva luni la o mare spălătorie. în 
fiecare zi, plecam de acasă la ora 3 di
mineața și nu mă întorceam decît seara. 
Acum sint iarăși fără lucru și nu primeso 
ajutor de șomaj".

în cuvintele lui Richard. Albert, Hans 
și Gretl se reflectă viața întunecată, lip
sită de bucurii a tinerei generații din 
Germania occidentală. Băieți și fete de 
virsta celor mai năvalnice speranțe șl a 
celor mai înalte năzuințe se zbat in întu
nericul mizeriei, tn Întunericul unei vieți 
care le apare cumplită, groaznică, odioasă.

Ziarul vestgerman „Neue Wolkszeitung"

Sub semnul unității tineretului din kraea Întreagă
Kiev a avut loc o tntîlnlre a elevilor din 
clasele superioare cu studenții din China, 
Bulgaria, Romlnia, Polonia șl alte țări de 
democrație populară. Studenții au vorbit 
despre mărețele succese pe care le-au ob
ținut popoarele lor în dezvoltarea econo
miei și culturii și despre participarea ti
neretului la construirea vieții noi.

★
ALMA-ATA 11 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 10 noiembrie a avut loc la Teatrul 

academic kazah de operă și balet o adu
nare a tineretului din Alma-Ata, consa- 
crată Zilei mondiale a tineretului.

S. Kenjebaev, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist- 
Leninist din Kazahstan, a prezentat un ra
port pe tema „Tineretul lumii in lupta 
pentru pace, împotriva primejdiei unui 
nou război mondial".

★
BERLIN 11 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite :
La 10 noiembrie tineretul german a săr

bătorit, împreună cu milioane de tineri si 
tinere din alte țări, Ziua mondială a tine
retului. în orașele și satele din R. D. Ger
mană au avut loc numeroase adunări șt 
mitinguri consacrate acestei date.

Cu prilejul sărbătorii tineretului, la se

„Borba" subliniază cuvintele lui Saburov 
că „în ce-1 privește, guvernul sovietic va 
contribui șl de acum înainte prin toate 
mijloacele la deplina normalizare a rela
țiilor aovieto-iugoslave".

★
PARIS 11 (Agerpres). — In comenta

riile agenției France Presse consacrate 
raportului prezentat de M. Z. Saburov, 
se spune: Raportul prezentat de M. Sa
burov cu prilejui sărbătoririi celei de a 
37-a aniversări a Revoluției din Octom
brie a fost primit cu interes în cercurile 
diplomatica din Moscova, unde se comen
tează în special capitolul consacrat si
tuației Internaționale.

în aceste cercuri ae subliniază printre 
altele că, amintind despre posibilitățile 
colaborării Intre toate statele, Saburov a

Adunării Generale
garanție împotriva folosirii In scopuri de 
război a materialelor dezintegrante, care 
se obțin în cursul procesului de produc
ție a energiei electrice cu ajutorul re ac
torilor atomici. El a declarat că acest ar
gument este bazat pe fapte bine cunoscuta. 
Sandler a subliniat că părerea pocrtv-.ț 
căreia folosirea energiei atomice In sco
puri pașnice reprezintă prin ea însăși o 
reducere a folosirii el !n scopuri militare, 
este o iluzie primejdioasă.

Sandler s-a pronunțat pentru o legătură 
mai strinsă Intre O.N.U. și agenția proiec
tată. Referindu-se la propunerea cu pri
vire la convocarea unei conferințe Interna
ționale pentru folosirea pașnică a energie: 
atomice, delegatul suedez a declarat că 
această propunere necesită o preexare !n- 
trucit în proiectul de rezoluție aaroroe 
au fost defta-te extrem de vag.

*
NEW YORK 11 lAgerpresl — TASS 
In șed.nta din dimineața zilei de 13 

noiembrie a Comitetului Politic a! 02» U. 
au continuat discuțiile generale în pro
blema folosirii energiei atomics ta sco
puri pașnica. Representanții Uniunii 
Sud-Africane. Fl.p.nelor, Noii Zee La ode 

Richard, Hans, Gretl și tovarășii lor
din Essen a relatat unele amănunte des
pre ria;a minerului A. Ernst. El primeș
te ce! ma: mare salariu dintre muncitorii 
mine: unde lucrează: 350 de mărci pe lună. 
Totuși pentru a o putea duce la capăt și 
a as^ura familiei sale un trai foarte mo
des’. aproape mtzer. Erori trebuie să mai 
lucreze după schimbul din mină Intr-un 
mic restaurant.

Printre actualitățile" relatate de zia
rul burghez „Suddeutsebe Zeitung* găsim 
o descriere a condițiilor de viață «le ti- 
năruiui Ralph S. De profesie Ralph este 
timplar, dar de toarta multă vreme nu 
are de lucru. E subal.mentat^șl abia poate 
vorbi dm cauza slăbiciunii Sub ruinele 
uoei case distruse de bombardamente el 
s-.-a găstt • ^aură" unde se adăpostește. 
Acolo, pe un pat făcut din citeva seîn- 
duri el stă ta frig, umezeală și întuneric. 
Nu are lampă ți dealtfel n-are bani nici 
pentru petro. Dacă „Suddeulsche Zei- 
tung". ooîșnuit să publice numai min- 
c:ua. proslăvind imaginarul .rai” vest- 
german a vorbit In coloanele sale despre 
„gaura* ta care se adăpostește Ralph, asta 
se dalorește faptului că asemenea „lo
cuințe* care impînzesc Germania occiden
tală nu pot ti ascunse sau. cuiyva camu
flata

Deși presa burgheză vest-germană este 
foarte zgircită cu informațiile despre si
tuația dezastruoasă a tineretului, totuși 
pătrund in ziare multe lucruri edifica
toare. Aflăm astfel că la uzinele Krupp 
din Essen, tineri sub 20 de ani muncesc 
cile 14 ore pe zi pentru un salariu cu 50 
la sută inferior salariilor obișnuite — și 
acelea mizere — ale „virstnicilor. Bizuin- 
du-se pe vechea legislație hitleristă privi
toare la munca tineretului rămasă încă in 
vigoare in Republica de la Bonn, indus
triașii Încalcă cele mai elementare drep
turi ale tinerilor, supunîndu-i unui regim 
de ocnă. La fabrica de pielărie Mul- 
heim (Ruhr) tete tn virstă de 15-16 ani 
trebuie să lucreze cite 15-16 ore pe zl. 
Pentru a putea livra la timp comenzile 
autorităților de ocupație americane, pa
tronii unei întreprinderi din Hagen i-au 
silit pe tineri să lucreze cite 17 ore pe zi. 
„Tinerii sint niște roboți, niște slugi mal
tratate care muncesc din zori pînă in 
noapte fără a putea invăta nimic" — scrie 
ziarul „Aachener Nachrichten". In minele 
din Bochum sau Gelsenkirchen copiii in
tră în mină de la vîrsta de 13 ani. Pe- 
trecînd întreaga zl sub pămînt tinerii mi
neri de 18—20 de ani arată cel puțin cu 
10 ani mai bătrinl. „M-am intîlnit într-o 
zi cu un miner — povestește un redactor 

diul Consiliului Central al Uniunii Tine
retului Liber German din Berlin a avut 
loc la 9 noiembrie o mare adunare fes
tivă.

La 10 noiembrie a avut loc un miting 
al tineretului din Berlin, consacrat Zilei 
mondiale a tineretului. Un număr de 3.000 
de tineri și tinere din toate cartierele Ber
linului s-au adunat în sala festiv pavoa
zată a teatrului „Friedrichstadtpalast" 
pentru a sărbători această zl.

★
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — M.T.I. 

transmite :
La 10 noiembrie a avut loc la Buda

pesta un miting consacrat Zilei mondiale 
a tineretului și aniversării a nouă ani 
de la înființarea Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat. La miting au parti
cipat Bruno Bernini, președinte al 
F.M.T.D., și D. Lobo, G. Segal, O. Fischer, 
M. Biro, secretari ai F.M.T.D.

Bruno Bernini a prezentat un raport 
despre activitatea multilaterală desfășu
rată de F.M.T.D. și despre pregătirile în 
vederea celui de al 5-lea Festival Mondial 
al Tineretului șl Studenților.

S-a dat apoi citire apelului lansat de 
secretariatul F.M.T.D. cu prilejul Zilei 
mondiale a tineretului.

declarat din nou că politica de pace a 
U.R.S.S. nu trebuie In nlciun caz inter
pretată ca un semn de slăbiciune. El a 
căutat să sublinieze că pînă și după pă
rerea dușmanilor, U.R.S.S. este astăzi mal 
puternică decît oricînd, deaarece alături 
de ea sint China și țările de democrație 
populară și că de aceea în tratativele cu 
U.RS.S. discutarea „de pe poziții de for
ță" are mai puține șanse de succes decît 
oricînd.

In cercurile occidentale se consideră că 
această afirmație, deși nu este un lucru 
□ou, a fost făcută cu mal multă hotărîre 
decît de obicei.

Agenția subliniază „convingerea opti
mistă că încă nu au fost epuizate toate 
posibilitățile pentru atenuarea continuă a 
încordării internaționale", exprimată fn 
raportul lui M. Z. Saburov.

a O. N. U.
și Australiei, care au luat cuvîntul tn 
această ședință, au sprijinit ideea înfiin
țării unei agenții internaționale pentru 
folosirea energiei atonree In scopuri 
pașnice și convocarea unei conferințe teh
nice speciale a oamenilor de știlnță- 
atomiștL

Delegatul Filipinelor a citat pasaje din 
cuvtatarea rostită de M Z. Saburov la 
ședința solemnă din 8 noiembrie 1954 des
pre succesele obținute de U.R.S.S. in folo
sirea energie! atomice ta scopuri pașnice 
si In special despre punerea ta funcțiune 
ta UR.SS. a primei centrale electrice 
d.n lume pe bază de energie atomică. 
Delegatul fuipinez și-a exprimat speranța 
că Uniunea Sovietică va aduce o contri
buție la înfăptuirea planului pentru folo
sirea energie: atomice ta scopuri pașnice, 
care constituie obiectul discuțiilor.

Delegați! care au luat cuvintul ta șe
dința dm II noiembrie, la fel ea și majo
ritatea reprezentanților care luaseră cu- 
vtatul anterior ta această problemă, au 
trecut sub tăcere faptul că extinderea 
folosirii energiei atomice ta scopuri paș
nice nu poate servi drept garanție Împo
triva creșterii producției de arme de ex
terminare In masă dacă aceste arme nu 
vor fi interzise.

Din via fa tineretului 
Germaniei occidentale 

al ziarului .Nuremberger Nachrichten". 
Era taall slab, cu fața pămîntie. Mergea 
încet și gînditor. Avea mersul și privirea 
unul om bătrin. Mtaerul avea 21 de ani 
și lucra de 7 ani in mină*. Tinerilor U se 
fură dreptul la tinerețe. Exploatați pini 
la singe el sint aruncați in brațele unei 
negre mizerii care stinge orice zimbet, 
înăbușe orice licărire de bucurie. „500.000 
de tineri dorm pe unde apucă șt vaga
bondează fără adăpost' scrie ziarul -Sonn- 
tagsblatt" din Hamburg. Iar săptămi- 
nalul vestberlinez „Der Fartschritt* com
pletează: „vagabondajul a luat proporții 
înspăimântătoare. Nimeni nu se Îngrijește 
de sutele de mii de tineri care dorm In 
sălile de așteptare ale gărilor sau pur șt 
simplu pe stradă _Un tineret fără spe
ranța zilei de ml ine".

Cifrele și datele oficiale apărute ta di
ferite publicații vest-germane răsună ca 
un puternic act de acuzare împotriva lui 
Adenauer și compania. Datele oficiale 
publicate de Ministerul Muncii de la Bonn 
arată că numărul tinerilor care nu au de 
lucru se ridică la 1.675.000. Consilierul 
ministerial Stets a anunțat că din cei 
911.000 elevi care urmează să absolve 
cursurile școlare in 1954 numai 30-40 la 
sută vor putea găsi un loc de ucenic. Ața 
dar aproape 800.000 tineri vor rămine 
in acest an, fără posibilitatea de a 
Învăța o meserie. Alțf 500.000 tineri ab
solvenți șomează de 2 ani. Pentru anul 
1955 se prevede conform datelor oficiale 
că numărul tinerilor fără posibilitatea de 
a învăța o meserie se va ridica la 800.000. 
Ziarul burghez „Mannheimer Morgen" a 
publicat recent un articol in legătură cu 
rezultatele anchetei organizate de Insti
tutul pentru relații de muncă din Baden 
WUrtenberg in rindurile tinerilor munci
tori. „în ultimele luni — scrie ziarul — 
au fost interogați numeroși tineri asupra 
condițiilor lor de muncă. Președintele In
stitutului pentru relațiile de muncă a ca
racterizat răspunsurile primite drept de
primante. 34 la sută din tineri lucrează 
cite 54 de ore pe săptămînă, 12,3 la sută 
cite 59 ore șl 6 la sută cite 84 ore. Un 
procent de 5 la sută lucrează peste 70 de 
ore. In agricultură tinerii muncesc cite 
75—80 ore pe săptămînă. Aproape 50 la 
sută din tinerii care muncesc 10 ore pe zi 
n-au voie să mănînce in acest timp". în 
Stuttgart s-a efectuat o anchetă din care 
reiese că 30 la sută din tineri n-au patul 
lor propriu și dorm cu părinții, frații sau 
cu prietenii in același pat.

PARIS 11 (Agerpres). — TASS trans
mite : în urma tratativelor încheiate cu 
succes, la 10 noiembrie a fost semnat la 
Paris un protocol cu privire la livrările 
reciproce de mărfuri Intre U. R. S. S. și 
Franța pentru perioada 1 iulie 1954 — 31 
decembrie 1955.

Protocolul prevede o creștere considera
bilă a livrărilor de mărfuri în comparație 
cu anii precedent!.

Uniunea Sovietică va exporta In Franța

Numiri fn Comitetul pentru decernarea Premiilor 
Internaționale Stalin

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS 
în legătură cu faptul că unii membri ai 

Comitetului pentru decernarea Premiilor 
Internationale Stalin „Pentru Întărirea 
păcii între popoare" au încetat să facă 
parte din el. Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a completat Comitetul cu ur
mătorii reprezentant! ai vieții publice de

Pentru reducerea armamentelor
și interzicerea armelor de exterminare în masă

SOFIA 11 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite :

La 10 noiembrie, guvernul Republicii 
Populare Bulgaria a adresat Iul van Klef- 
fens, președintele celei de a 9-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., o declaratîe 
în legătură cu propunerile Uniunii Sovie
tice „Cu privire la încheierea unei con
venții Internaționale (tratat) în problema 
reducerii armamentelor și interzicerii ar
melor atomică, cu hidrogen șl a celorlalte 
tipuri de arme de exterminare In masă".

Guvernul Republicii Populare Bulgaria 
duce neabătut o politică de întărire a 
păcii. El este de părere că rezolvarea pro
blemei interzicerii armelor atomică, cu hi
drogen șl a celorlalte tipuri de arme de 
exterminare In masă și a reducerii arma
mentelor, propusă de guvernul sovietic, ar 
constitui un pas hotărîtor spre micșorarea 
mal departe a încordării internaționale șl

ȘTIRI SPORTIVE
Astăzi după amiază, cu începere de la 

ora 14,45, pe stadionul „23 August" va 
avea loc Intilnirea Internațională de fot
bal dintre echipele Flacăra Ploeștl șl 
Djurgardens (Suedia).

Cele două echipe vor alinia probabil 
următoarele formații:

Djurgardem : Arvidsson — Olsson, K. 
E. Andersson, Stenman — Larsson, Par- 
ling, — B. Andersson, Tvilling, Eriksson, 
Eklund, Sandberg.

Flacăra Ploești : Volnescu — Pshonțu, 
Apolzan, Neacșu — Hidlșan, Pereț — Ene, 
Avasiiichloale, Drăgan, Georgescu, Mihai.

Jocul va fi condus de arbitrul austriac 
Frantz Grill. (Agerpres)

★
BELGRAD 11 (Agerpres). — Turneul in

ternațional de șah de la Belgrad a conti
nuat la 10 noiembrie cu disputarea jocu 
rilor din cadrul runde! a 17-a.

S-au înregistrat următoarele rezultate: 
Bronțtein-MIIicl 1—0; Mitanovicl-Niever. 
gelt 1—0 ; Janoeevicl-Nedelkovicl 0—1 ; 
Czerniak-Petros'.an 0—1; Gligorlcl-Porecca 
1—0; Joppen-Ivkov 1,1—1/2; Pirc-Barcza 
1/2—1 ’2; Trifunevici-Rabar 1/1—1/3.

Partidele Pilnik-Wade șl Djurasevld- 
Karaklajiei s-iu întrerupt.

In clasament continuă să conducă ma
rele maestru sovietic Bronștein eu 12*/> 
puncte, urmat de Matanovicl cu ll*/i 
puncte.

Mai tatllnlm șl altfel de date atatlstlee. 
întikum date care vorbesc de miliardele 
de mărci care se cheltuiesc pentru înar
mare, deapre cele 40 de miliarde de mărci 
necesare pentru echiparea celor 500.000 
de soldați pe care Adenauer trebuie să-1 
Uvreze conform acordurilor de ia Paris. 
Tinerii se zbat ta ghiarele mizeriei. Nu 
sint bani pentru nevoile tinere! genera
ții tn schimb se cheltuiesc sume fabuloase 
pentru tunuri. Pentru întreținerea unui 
citae de poliție ta landul Renaniei de 
Nord-Vest se cheltuiesc 250 mărci pe zl, 
in ::mp ce pentru un bolnav internat la un 
spital de stat se prevede să se cheltuias
că pe zi 1,3 mărci. Viața unui cîine pre
țuiește pentru guvernanții de la Bonn 
mal mult decît viața unul ttnăr I Ziarul 
.Welt am Montag" a dovedit pe bază de 
cifre că Bonn-ul cheltuiește pe cap de lo
cuitor ta scopuri culturale o sumă egală 
cu prețul unei țigări de proastă calitate. 
D’jțd toate acestea pe cine mal poate 
mira faptul cS numărul studenților scadă 
an de an, că la universitatea din Wilrz- 
burg, de pildă, Învață acum cu 50 la sută 
mai puțini studențl ca ta anul 1952 sau 
că la universitatea din Erlangen numărul 
studenților a scăzut de la 5603 la 2841. 
„Mergem la școală cu foamea tn geantă" 
— a scris unui ziar vest-german un stu
dent din Kiel. „80 la sută din studenții 
universitari — confirmă ziarul „Nilrem- 
berger Nachrichten" — nu au asigurată 
nici măcar o masă consistentă pe zi. 66 
la sută din studențl trebuie să se ocupe 
cu astfel de îndeletniciri ca vînzarea la
melor de ras sau lustruirea ghetelor. De 
multe ori studentele trebuie să-și vîndă 
trupurile In localurile vizitate de ameri
cani". Cum pot găsi studenții timp și for
țe pentru învățătură cind sint nevoiți să 
rătăcească zile întregi prin oraș In cău
tarea unei bucăți de piine ? Ei sint gata 
să facă orice numai să ciștige pentru o 
hrană sărăcăcioasă, pentru taxele univer
sitare, pentru un loc unde să-și pună 
capul. Dar poate că biruind greutățile de 
neînchipuit acești tineri vor izbuti să ter
mine studiile. Ce-I așteaptă în viitor ? 
Plaga neagră, apăsătoare a șomajului. 
Conform datelor publicate de autoritățile 
guvernamentale, în Germania occidentală 
există 12.229 ingineri și tehnicieni, 20.000 
medici, 5888 juriști, 15.580 artiști ca șl alti 
7754 oameni cu studiile terminate care 
n-au de lucru. Cîte suferințe nu ascund 
cifrele acestea seci In aparență I Milioane 
de tineri care n-au de lucru. Milioane de 
tineri care se zbat in mizerie. Milioane 
de tineri cărora 1! s-au furat visurile de 
viitor. Iar revista revanșarzilor „Dar 
Frontsoldat erzehlt" scrie cu un cinism 
nemaiîntâlnit : „Dacă viața civilă Iti ofe

petrol șl produse petrolifere, antracit, as- 
falt, cherestea, celuloză, minereu de man- 
gan. bumbac șl alte mărfuri.

Franța va livra Uniunii Sovietice lami
nate de metale feroase, plumb, cabluri, 
fire de mătase vegetală, țesături de mă
tase și lină, cacao boabe, citrice șl alte 
mărfuri. în afară de aceasta. Franța va 
construi pentru Uniunea Sovietică cargo- 
boturi și va fabrica cazane energetice și 
alt utilaj.

mocrate din alte țări și din Uniunea So
vietică : Anna Seghers, scriitoare (Ger
mania); Sahib Singh Sokhey, savant mi
crobiolog, membru în Consiliul statelor 
al parlamentului indian; Antonio Banfi, 
profesor la Universitatea din Milano 
(Italia); Aleksandrov Grigori Vasllievici, 
regizor de filme (U.R.S.S.).

stabilirea unei păci trainice. Rezolvarea 
pozitivă a acestor probleme ar crea o at
mosferă favorabilă pentru normalizarea 
relațiilor dintre state, inclusiv Intre sta
tele din Peninsula Balcanică și ar con
tribui la dezvoltarea continuă a relațiilor 
de bună vecinătate Intre ele, lucru spre 
care năzuiește sincer guvernul Republicii 
Populare Bulgaria.

Credincios politicii sale consecvente 
de pace, guvernul Republicii Populare 
Bulgaria sprijină pe deplin propunerea 
delegației sovietice la O.N.U. și, călăuzin- 
du-se după interesele tuturor popoarelor, 
cheamă cea de a 9-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. să adopte o hotărîre cu 
privire Ia încheierea unei convenții inter
naționale cu privire la reducerea arma
mentelor și interzicerii armelor atomică, 
cu hidrogen și a celorlalte tipuri de arme 
de exterminare In masă.

—»-----------------------------
Spectacolul Ansamblului de stat 

al R. S. S. Moldovenești
Joi a sosit la Tg. Mureș Ansamblul da 

stat de dansuri populare al R.S.S. Mol
dovenești.

Seara, în sala mare a Palatului cultu
ral, peste 1.500 de cetățeni au admirat 
spectacolul dat de solii artei din R , S. S. 
Moldovenească. Publicul a manifestat căl
duros pentru prietenia romino-sovietică.

SPECTACOLE
Vineri 12 noiembrie 1054

TEATRE : Teatrul de Operi ?l Balei al R.P.R. : 
Coppeiia ; Teatrul de Stai de Operați : LMsati-mi 
să clnt ; Național „I. L. Caragiale'4 (Studio): Gai
țele ; Național „I. L. Caragiale" (Comedia): Ul
tima oră (tn sala C.C.S. din str. Lipscani nr. 53) t 
Municipal: Visul unei nopți de vară ; Tineretului : 
Drumul soarelui : Studioul Actorului de Film ,,C. 
Nottara": Familia ; Armatei (B-dul G rai Mi- 
gheru); Mașenka ; Armatei (Calea 13 Septembrie): 
Viaicu Vodă ; Muncitoresc CF.R. (Ghilcțti)’ Vino* 
vați fără vină ; Ansamblul de Estradă al R.P.R. ! 
Să clnte muzica (ora 20, tn sala din Calea vic
toriei) ; Teatrul „Țăndărică*': Artiștii pădurii (ora 
10, tn sala din B-dul Dlnlcu Golescu nr. 45): Gîs- 
dnelul (ora 10) |1 Umor pe slorl (ori 20, In sala 
Baruch Berea).

CINEMATOGRAFE: Patria. 1. C. Frimu. înfră
țirea între popoare : Scanderbeg ; Republica, Bucu
rești. Olga Banele î Răsare soarele (Nepoții gor* 
nistulul seria ■ H al ; Munca : Cu Marincea... e 
ceva, Printre marinari! noștri, Oameni, de pe Va
lea Bistriței. F!ulera$ul fermecat : Gh. boia: Desco- 
Eerire misterioasă ; Victoria, 8 Martie, Volga, Ra- 
ova; Fanfan la Tulipe ; Maxim Gorki, Lumina : 

Palatul științei : Timpuri Noi : Campionatele euro
pene de atletism de la Berna, Ultimul drum al lut 
Martin Andersen Nexd, Ulcica fermecată ; Elena 
Pavel: Răzbunarea: Alex. Popov: Prieteni credin
cioși ; Cultural : Femela are cuvîntul ; Constan
tin Davldî încărcătură periculoasă: Vaal la Roaltăl 
Școala curajului; Unirea, Alex. Sihla: Marile spe
ranțe; Flacăra: Intr-un port îndepărtat.

ră necazuri șl greutăți la calea armatei, 
Îmbrățișează meseria armelor. Totdeauna 
tinerii germani o-au simțit cel mai bine 
numai în armată". Nu poți citi asemenea 
rînduri fără a încerca un sentiment de 
mtnie și revoltă. Ei, acești negustori de 
carne de tun îi înfometează pe tineri pen
tru a-i mina mai ușor în noile detașa
mente SS. Dar tinerii nu se lasă înfrlnți, 
nu se lasă înșelați. Ei văd că guvernanții 
de la Bonn le rezervă un drum de sufe
rințe și întuneric, exploatare dublă — ca 
muncitori și ca tineri — un salariu de 
foame, șomaj, recrutarea în hoardele da 
mercenari ale regilor trusturilor. El vor 
să muncească, să trăiască liber, să nu se 
mai gtndească cu groază la ziua de miine 
să nu mai rabde zile întregi de foame. 
Pe zi ce trece tinerii își string tot mal 
mult rindurile pentru a zădărnici com
plotul celor care le-au adus șomaj și mi
zerie șl care pregătesc război, suferințe 
și mai mari,

Hamburg... Intr-unui din restaurantele 
portului s-au adunat tineri în vîrstă de 
18-20 de ani ; este ședința tinerilor mun
citori din port și de la șantierele navale. 
La una din mese tinerii vorbesc în liniște:

— Guvernul de la Bonn a comandat la 
fabrica noastră 180 de vase de război 
cu motor, o escadră întreagă — spune un 
tînăr purtînd o bonetă de matelot.

— Se Înarmează pe pielea noastră...
— Ieri, la atelierul de mașini muncito

rii virstnicl au încetat lucrul pentru o ju
mătate de oră. Au făcut grevă. Dar unii 
tineri au continuat să lucreze. Kreuz îi 
înnebunește complet. Le spune că dacă fa
brica va produce vase de război nu va fi 
șomaj ș! că Germania va cuceri colinii 
unde el vor putea petrece vara...

— Hans, va trebui să vorbim cu acești 
copil, spune din nou ttaărul cu bonetă 
de matelot. Nu-1 putem lăsa așa ; miine 
vom pregăti manifeste în care 11 vom de
masca pe Kreuz și vom arăta că el a fă
cut parte din SS...

Un tînăr blond se urcă pe masă șl de 
acolo vorbește:

— Să trimitem un protest lui Adenauer 
în care să spunem că nu vom construi 
vase de război și că cerem ca parlamen
tul să nu discute de recrutare ci despre 
legăturile dintre partea occidentală șl cea 
răsăriteană a Germaniei.

Protestul e semnat de toți și apoi cu 
toții ies pe stradă. Tinerii muncitori 
aprind torțe șl șase dintre ei ridică pe 
umeri un cosciug negru pe care scrie: 
„Reînarmarea". Polițiștii care mișună pe 
trotuar zbiară, amenință, dar masa de oa
meni crește într-una. Curind aproape 1000 
de tineri străbat străzile scandînd : „Vrem 
școli si pîine, nu vrem tunuri !“ ...La
Hamburg, tn toate colțurile Germaniei 
occidentale tinerii luptă cu dirzenie îm
potriva relnarmărli, împotriva transfor
mării Republicii de la Bonn intr-o tabără 
militară, pentru pace, pentru unitatea 
patriei lor, pentru apărarea tinereții lor.

EMIL RUCAR
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