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IN UZINE, PE OGOARE, în școli, 
pe șantiere, pretutindeni în patria 
noastră, oamenii muncii romîni, ma- 

^ghiari. evrei, sîrbi, germani și de alte 
^naționalități, luptă cot la cot pentru rea- 

lizarea unui țel măreț — construirea so
cialismului.

Această înfrățire a oamenilor muncii 
indiferent de naționalitatea de care apar
țin, înfrățire bazată pe comunitatea inte
reselor și năzuințelor, constituie un izvor 
nesecat de tărie și forță a statului nostru 
democrat-popular. Ea este rodul politicii 
consecvente, marxist-lenlnist-staliniste a 
partidului nostru care de la înființarea sa 
a luiptat neobosit pentru rezolvarea de
mocratică a problemei naționale în țara 
noastră.

Eliberarea țării noastre de sub jugul 
fascist de către Armatele Sovietice, răs
turnarea de la domnie a claselor exploa
tatoare, cucerirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare în alianță cu țără
nimea muncitoare, a însemnat în același 
timp eliberarea minorităților naționale de 
sub crunta asuprire națională, exercitată 
veacuri de-a rîndul de către burghezie și 
moșierime.

Drepturile politice, dreptul la muncă șl 
învățătură, dreptul folosirii limbii materne 
și toate celelalte drepturi se acordă deo- 

ț potrivă tuturor celor ce muncesc, indife
rent de naționalitatea căreia îi aparțin.

Dimpotrivă, burghezia a dus în timpul 
dominației ei o politică de asuprire națio
nală. Iar pentru a înăbuși și zădărnici 
orice încercare. de protest a oamenilor 
muncii aparținînd minorităților naționale 
împotriva vieții mizere pe care o duceau, 
burghezia a căutat să-i țină în întuneric 
și ignoranță, impiedicîndu-i să-și dezvolte 
o cultură proprie.

Și dacă cu greu pătrundeau to
tuși într-o școală sau în cazuri excepțio
nale ajungeau într-o facultate, fiii oame
nilor muncii aparținînd minorităților na
ționale aveau parte numai de umilință și 
desconsiderare.

In locul unor cunoștințe temeinice, cu 
o trainică bază științifică, în locul însu
șirii culturii poporului. încă de pe băncile 
școlilor, tineretul era educat în spiritul 
șovinismului. In sufletul elevilor era in
filtrată otrava naționalistă. Adevăratele 
comori ale culturii erau ascunse sau de
naturat predate tineretului, în schimb era 
promovată cultura decadentă a apusului.

Reforma învățămîntului, Inițiată și în
făptuită de partid, a așezat școala noastră 
pe baze științifice, a făcut din ea un ade
vărat focar de răspîndire a patriotismu
lui și internaționalismului proletar; a în
lăturat misticismul, naționalismul și șovi
nismul din școli. Ba a deschis larg por
țile școlilor și institutelor de învățămînt 
superior pentru fiii celor ce muncesc, in
diferent de naționalitate.

Minorităților naționale le-a fost satisfă
cută dorința de veacuri de a învăța în 
limba lor maternă.

In Regiunea Autonomă Maghiară s-a 
dezvoltat o întreagă rețea de școli ele
mentare și medii cu limba de predare ma
ghiară. Astfel numai în raioanele fostei 
regiuni Mureș sînt 318 școli elementare, 
14 școli medii tehnice, 5 școli medii de 
10 ani și 6 profesionale.

Pentru fiii oamenilor muncii sîrbi și 
croați din Banat s-au creat peste 60 de 
școli elementare, un liceu, o școală pe
dagogică și o școală agrotehnică.

In Dobrogea în anul 1952/53 aproape 
3700 copii turci, tătari, lipoveni, greci, au 
învățat în limba lor maternă, cu profe
sori ieșiți din rîndurile lor și după cărți 
scrise în limba lor.

La toate acestea se mal adaugă sutele 
de manuale tipărite în 15 limbi ale minori
tăților naționale, care înarmează pe elevi 
cu temeinice cunoștințe științifice, se 
adaugă sutele de elevi și studenți aparți
nînd minorităților naționale care învață 
în școlile și facultățile cu limbă de pre
dare romînă.

Azi învățămîntul superior pentru mi
noritățile naționale a cunoscut un mare 
avînt. La Cluj, de pildă, există o univer
sitate cu limba de predare maghiară. In ea 
se pregătesc intelectuali de miine ai patriei 
ieșiți din rîndul clasei muncitoare. Cu pu
țini ani în urmă universitatea Bolyai a 
primit un nou local înzestrat cu labora
toare, amfiteatru și spațioase săli de 
cursuri. Ea are astăzi peste 1.000 studenți 
și printre ei sînt numeroși care datorită 
meritelor lor primesc bursă, locuiesc în 
căminele universității. De asemenea, la 
Institutul Agronomic din Cluj există o 
secție maghiară. La Tîrgu Mureș s-a în
ființat un institut medico-farmaceutic în 
care 900 de studenți maghiari se pregă
tesc pentru a îngriji de sănătatea oame
nilor muncii.

Iată deci că în patria noastră a fost 
creată baza materială pentru ca dreptul 
la învățătură in limba maternă, înscris 
în constituție, să devină fapt.

Școala este astăzi un factor puternic de 
întărire a unității moral-politice a po
porului muncitor, un mijloc de educare a 
tineretului în spiritul patriotismului fier
binte pentru patrie, a internaționalismu
lui proletar, în spiritul dragostei pentru 
oamenii muncii de pretutindeni.

Romîni și maghiari, ucraineni și ger
mani, sîrbi și evrei, tineri, indiferent de 
limba ce o vorbesc se înfrățesc pe băncile 
școlilor și învață cu perseverență pentru 
a deveni specialiștii da mîine ai patriei.

Nenumărate sînt prieteniile ce s-au le
gat între elevii și studenții aparținînd 
minorităților naționale. La închegarea 
acestor prietenii, a legăturilor tovărășești 
de muncă au contribuit alături de pro
fesori și organizațiile de bază U.T.M. Ele 
educă pe tineri în spiritul vigilenței revo
luționare ca dușmanul să nu-și poată 
exercita influența dăunătoare asupra lor 
pentru a-i învrăjbi unii împotriva altora.

Sînt însă cazuri în care organizațiile 
U.T.M. din-școti-și-facultăți au dus o slabă 
muncă de educație lăsînd să pătrundă 
influențele dușmanului de clasă în rîndu
rile tinerilor.

Organizațiile U. T. M. trebuie să nu 
uite că sînt răspunzătoare pentru educa
ția tinerilor, pentru felul cum prinde viată 
în rîndurile elevilor și studenților, poli
tica pe care o duce partidul, de înfrățire a 
tuturor celor ce muncesc.

Orice om cinstit vede și apreciază rea
lizările de seamă obținute pe tărîmul în
vățămîntului pentru minoritățile națio
nale.

Tineretul studios aparținînd minorități
lor naționale luptă pentru a fi la 
înălțimea condițiilor create, la înălțimea 
cerințelor. Fiecare profesor, agronom, teh
nician șl muncitor cu o înaltă calificare 
care iese de pe porțile școlilor și facul
tăților, dovedesc clar acest lucru.

PLOEȘTI. — (De la cores
pondentul nostru). — De cu- 
rind, muncitorii și tehnicienii 
fabricii de confecții „1 Mai“- 
Rîmnicu-Sărat au hotărît să 
aplice în toate secțiile me
toda prod-sincron.

Lucrul pe bandă deși a dat 
posibilitatea creșterii produc
ției și productivității muncii, 
totuși prezenta neajunsuri. 
Unii muncitori nu reușeau să 
execute operația în timpul 
planificat, iar alții nu aveau 
de lucru pe măsura posibilită
ților lor.

Pentru înlăturarea acestor 
deficiențe, colectivul de con
ducere, împreună cu tehni
cienii fabricii au studiat posi
bilitatea aplicării noii metode 
de confecționare a costumelor, 
precum și măsurile tehnice ce 
trebuiesc luate.

In secția nr. 2 de confecții, 
secția tineretului, aplicarea 
noii metode s-a făcut la în
ceput, cu oarecare stîngăcie. 
Odată cu deprinderea căpă
tată, tinerii au reușit să re
ducă timpul la confecționarea 
unui costum de protecție de la 
54 secunde la 40 de secunde.

Confecționarea costumelor 
după noua metodă a ridicat 
din rîndul tinerilor noi frun
tași. Dacă în trecut tinerele 
Elena Nicolescu, Victoria Be- 
dereac, Ioana Jantea, nu reu
șeau să realizeze în întregime 
sarcinile zilnice de plan, acum 
ele se numără printre frunta
șele secției.

Succesele obținute de colec
tivul secției tineretului au do
vedit că noua metodă este ne
cesară și trebuie aplicată în 
toate sectoarele fabricii.

„Fabricat Zagna Vă(leni“
GALAȚI (De la corespon

dentul nostru). — Deși înfiin
țată numai de cîțiva ani, fa
brica de conserve și legume 
„Zagna Vădeni“ din raionul 
Brăila, produce zilnic cîteva 
vagoane de conserve.

In secția unde se aleg le
gumele și fructele, tinerele 
muncitoare Jorciuc Elena și 
Techiu Paraschiva execută 
sortarea lor după metoda ti
nerei Victoria Doroftei. Legu
mele sînt alese pe trei calități, 
ceea ce dă posibilitatea să se 
fabrice conserve de bună ca
litate.

Legumele alese sînt tran
sportate la cazane, unde se 
fierb. La o altă masă lucrează 
brigada condusă de utemista 
Lipan Elena. Borcanele merg 
la umplut din mînă în mină.

Utemista Mușat Mlnca este 
acum una dintre cele mai 
bune .muncitoare de la mașina

de închis borcanele. Ajutată 
de tînăra Ocheșelu Eugenia 
ea reușește să închidă zilnic 
cîte 5.000—5.800 borcane față 
de 4690 cît prevede sarcina de 
plan.

încă la data de 13 octombrie 
muncitorii fabricii au îndepli
nit planul de producție pe în
treaga lună octombrie și au 
dat peste plan 6.493 kg. con
serve de legume.

Tinerele Huțuleac Ținea, 
Bolozan Elena și altele lipesc 
etichetele pe borcane. Ele sînt 
mîndre de produsele lor care 
ajung în mîna consumatorilor. 
Atunci cînd un miner va 
cumpăra un borcan cu com
pot sau cu păstăi conservate 
și va citi eticheta „Fabricat 
Zagna Vădeni" își va aduce 
aminte că într-un colț al pa
triei noastre există această fa
brică și că aici tinerii mun
cesc neobosit.

TIMIȘOARA (De la co
respondentul nostru). — La 
fabrica de motoare electrice a 
Combinatului Metalurgic Re
șița, în secția tineretului lu
crează două brigăzi utemiste. 
Aici se produc bunuri de larg 
consum ca : ventilatoare de 
masă, ciocane de lipit ce se 
întrebuințează pentru repara
rea diferitelor obiecte de uz 
casnic etc.

Brigăzile conduse de utemis- 
tul Gosta Pavel și utemista 
Tripon Florica au confecțio
nat în ultima vreme 700 ven
tilatoare de masă, 500 ciocane 
de lipit și au montat alte 300 
ventilatoare cu aer cald.

Utemistul Gosta Pavel, re
sponsabilul brigăzii, mi-a vor
bit cu mîndrie despre brigada 
sa și a utemistei Tripon Flo
rica.

— „în secția noastră, tinerii 
lucrează în rotație ca să cu
noască și să se specializeze în 
toate operațiile.

In felul acesta se poate da 
oricînd ajutor, acolo unde este 
nevoie. Pină in prezent se 
pierdea mult timp prin faptul 
că toate se găureau de două 
ori, odată la atelierul de ștan- 
țat și a doua oară în brigadă, 
deoarece șuruburile sînt prea 
mari. Noi am înlăturat o ope
rație la statoarele ventilatoa
relor prin găurirea directă a 
tolelor la atelierul de ștanțat. 
Realizările obținute de noi se 
datoresc în mare măsură co
muniștilor, care ne îndrumă și 
ne ajută la fiecare pas. Comu
nistul Domby Alexandru ne-a 
ajutat cu inovația sa — o ma
șină de bobinat statoare de 
ventilatoare.

Pină acum tinerii care lu
crau manual, bobinau în 8 ore 
18 statoare. Folosind această 
mașină se bobinează acum au
tomat peste 100 statoare in 8 
ore. Maistrul comunist Costner

Francisc și muncitorul Bica 
Petru au venit să ne ajute cu 
inovația lor, prin care ventila
toarele de masă, pentru con
sum popular produc în timpul 
iernii aer cald, iar vara aer 
rece".

în timp ce îmi povestea cu 
recunoștință despre ajutorul 
pe care îl primesc tinerii din 
partea comuniștilor, respon
sabilul de brigadă mă con
duse prin secția tineretului.

— Acesta este cei mai mic 
tînăr muncitor din secția tine
retului. Are numai 16 ani, mi 
l-a prezentat responsabilul de 
brigadă pe utemistul Hinda 
Gheorghe.

L-am întrebat dacă primește 
ajutorul tovarășilor săi de 
muncă. Mi-a răspuns că ute- 
raiștii l-au învățat s§ cunoască 
toate operațiile.

— Alaltăieri, încă nu știam 
să fac statoare. De ieri lucrez 
la ele — a adăugat el cu în
suflețire. E adevărat că în 
primele zile, nu reușeam să- 
mi îndeplinesc planul, dar azi 
l-am depășit cu două statoare.

Echipa de tineret condusă 
de tovarășul Naghi Andrei tot 
de la fabrica de motoare elec
trice a realizat și ea bunuri 
de larg consum. 400 bucăți 
reșouri s-au livrat diferitelor 
magazine. La secția laminoare 
a Combinatului Metalurgic 
Reșița, tinerii de la linia mij
locie, conduși de inginerul 
utemist Liubă Petru, au rea
lizat fiare late pentru cercuri 
de căruțe și altele în valoare 
de 122.400 lei. S-au evidențiat 
utemiștii Spirit Ion, Ignat Teo- 
fil și alții din brigada tovară
șului Pața Francisc, care au 
contribuit într-o mare măsură 
la realizarea acestor bunuri de 
larg consum.

CONTRIBUȚIA NOASTRĂ
La început, întreprinderea noastră de 

industrie locală. .„Lazăr Odon“ din Tg. 
Mureș a cunoscut o dezvoltare aproape 
întîmplătoare.

După apariția Hotărîrii plenarei din 
19—20 august 1953 noi ne-am dat seama 
că n-am făcut încă totul în această di
recție.

Analizînd această situație am luat mă
suri de îmbunătățirea muncii în toate ra
murile de producție. Astfel, pentru dez
voltarea sectorului producător de articole 
de îmbrăcăminte am folosit în primul rînd 
mașinile reformate pe care le-am recon
diționat cu propriile noastre puteri, reu
șind să punem în funcțiune mai întîi 
războaiele de țesut. Apoi am creat dără- 
citoria, vopsitoria chimică, carde etc. Sec
ția de împletitorie s-a dezvoltat în urma 
descoperirii unor mașini vechi, care acum 
produc dantelării și șnururi.

Pentru fabricarea diferitelor articole de 
largf consum, noi folosim ca materii pri
me, deșeuri și resturi de materii prime, 
pe care întreprinderile din țară nu le mai 
pot prelucra. De pildă, din deșeurile de 
bumbac fabricăm doc, iar din cele de lînă 
producem stofe, basmale colorate etc. Apoi 
din cele mai neînsemnate deșeuri de bum
bac fabricăm șireturi și vată. Mai sînt 
încă deșeurile de vigogne și mătase. Din 
acestea facem fire de broderie, dantele și 
șnururi, iar din firele încurcate de mă
tase, fabricăm acum covoare persane.

Pentru noi, stimulentul cel mai valoros 
în descoperirea de noi și cît mai multe 
resurse locale, nefolosite încă pină acum, 
este studierea nevoilor mereu crescînde 
ale populației. Am aflat că gospodinele cer 
cu insistență vopsea neagră pentru lus
truirea mașinilor de gătit. Lipsea însă ma
teria primă de bază: grafitul. Repartiție 
n-aveam la secția de chimicale, aveam însă 
dorința de a fabrica acest produs. Pînă

la urmă, după mai multă străduință, mun
citorii și tehnicienii noștri au găsit solu
ția : au descoperit mari cantități de grafit 
nefolosite pînă atunci în barele unor ba
terii vechi. Măcinînd aceste bare de grafit 
am căpătat un praf minunat din care am 
fabricat zeci de mii de pungulițe cu vop
sea neagră pentru sobe, satisfăcînd astfel 
și această dorință a gospodinelor.

Întreprinderea noastră de industrie lo
cală „Lazăr Odon“ din Tg. Mureș folo
sește și lutul, argila, pământurile colo
rate. Toate aceste bogății — resurse lo
cale — disprețuite în trecut, le transfor
măm acum în bunuri de larg consum.

Noi ne angajăm să producem obiecte 
mai multe, mai frumoase și mai trainice 
din aceste materii prime — resurse inepu
izabile — pe care le vom valorifica din 
ce în ce mai mult.

ALEXANDRU LOB 
Directorul întreprinderii de industrie 

locală „Lazăr Odon“-Tg. Mureș

Comemorarea eroilor 
comuniști și antifasciști 

uciși la Doftana
Duminică dimineața a avut loc la Dof

tana un miting comemorativ închinat 
luptătorilor comuniști și antifasciști, uciși 
sub zidurile odioasei temnițe a regimului 
burghezo-moșieresc, prăbușită în noaptea 
de 9—10 noiembrie 1940.

In sunetele Imnului eroilor, căzuțl în 
lupta pentru libertate, delegați din par
tea Comitetului regional P.M.R. Ploești, 
ai F.I.A.P., Comitetului raional P.M.R.- 
Cîmpina, organizațiilor de masă și ai ma
rilor întreprinderi și instituții din regiu
nea Ploești au depus coroane de flori pe 
mormintele eroilor clasei muncitoare.

Mitingul comemorativ a fost deschis da 
tov. Gh. Ene, prim secretar al Comitetu
lui raional P.M.R.-Cîmpina.

Cei prezenți au păstrat un moment de 
reculegere în memoria eroilor comuniști 
și antifasciști uciși la Doftana.

A luat apoi cuvîntul tov. loan Sîrbu, 
secretar al Comitetului regional P.M.R.- 
Ploești care a spus între altele :

„Jertfele fiilor clasei muncitoare, care 
și-au dat viața pentru libertatea și bună
starea poporului muncitor n-au fost za
darnice. Poporul muncitor din patria 
noastră, singurul șl adevăratul stăpîn al 
țării merge astăzi cu pași siguri spre so
cialism, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn.

Noi cinstim memoria eroilor căzuți la 
Doftana și a tuturor eroilor clasei muncl- 
toare sporind și mai mult eforturile noa
stre în munca pentru construirea socialis
mului și ridicării nivelului de trai mate
rial și cultural al maselor muncitoare, 
pentru apărarea și întărirea cauzei păcii.

Glorie veșnică eroilor căzuți în lupta 
pentru o viață mai bună a poporului 
nostru, pentru libertate și socialism".

In încheierea mitingului, sutele de oa
meni ai muncii veniți să comemoreze pe 
eroii clasei muncitoare căzuțl ja Doftana 
au intonat Internaționala.

A urmat apoi vizitarea muzeului Dof
tana.

★

Duminică dimineața, a avut loc la cimi
tirul Ghencea din Capitală solemnitatea 
comemorării a 14 ani de la moartea inflă- 
căratului luptător comunist Ilie Pintilie, 
membru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Romîn, ucis în noaptea de 
9 spre 10 noiembrie împreună cu alți eroi 
ai clasei muncitoare, sub zidurile prăbu
șite ale Doftanei.

Reprezentanți ai Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.. ai Federației Națio
nale a Foștilor Deținuți și Internați 
Politici Antifasciști, ai Sfatului popular 
al Capitalei, numeroși muncitori din în
treprinderile Capitalei, au venit să cin
stească memoria eroicului luptător al cla
sei muncitoare Ilie Pintilie, a cărui viață 
și luptă constituie pentru poporul nostru 
muncitor un luminos exemplu de dîrze- 
nie, curaj și devotament față de cauza 
clasei muncitoare.

Cei prezenți au păstrat un moment de 
reculegere. Apoi a vorbit muncitorul ce
ferist Dumitru Ștefănescu, de la Com
plexul C.F.R. „Grivița Roșie", care a evo
cat figura luminoasă a eroicului luptător 
pentru cauza clasei muncitoare, Ilie Pin
tilie.

La mormîntul Iui Ilie Pintilie au fost 
depuse coroane de flori.

Uzinele „23 Au-

Turbo-suflanta A. K. 1300

ALFRED MENDELSOHN 
compozitor 

pentru lucrările „Cantata Bucu- 
reștlului", „Quintetul pentru 
coarde și pian", poemul simfonic 
„Flori pentru Nlkos Beloiannis" 
șl „Cîntec pentru tineretul din 

colonii"

ȘTEFAN IUREȘ 
poet 

pentru volumul de poezii „Cuvlnt 
despre tinerețe"

gust"... Aici s-a con
struit pentru prima 
oară în țară, autoca
mionul de 15 .tone, tractorul de 120 C.P., 
strungul carussel de 6000 mm., macaraua 
de 25 tone, iar acum în urmă, turbo-suflanta 
A.K. 1300. De fiecare din aceste lucruri 
este legată o poveste a faptelor, a mun
cii neobosite ce s-a desfășurat pentru ca 
proiectul să devină lucru împlinit. Să 
cunoaștem acum pe oamenii care au con
ceput și realizat una dintre cele mai pu
ternica turbo-suflante din plăci metalice 
neturnate, din Europa.

Dacă vizitați secția mecanică grea nu 
se poate să nu-1 cunoașteți pe unul din
tre constructori. Este un om înalt, voi
nic, veșnic plin de voie bună ; privindu-1 
cum stabilește lucrul strungarilor, cum dă 
îndrumări sau ajută pe vreun muncitor, 
îți dai seama că orice sarcină i s-ar în
credința maistrului Petre Petrică, va ști 
să o ducă la un sfîrșit bun.

Cînd în martie anul trecut, inginerul 
Kottlar Adolf l-a chemat, și desfășurîn- 
du-i în față planurile i-a spus că vor lu
cra împreună o turbo-suflantă de o con
cepție cu totul nouă, în ochi i s-a aprins 
un licăr și dintr-odată inginerul acesta 
serios și cumpătat la vorbă i-a devenit 
un om nespus de drag șl apropiat. Mai
strul își iubește meseria ; cunoaște toate 
mașinile ce huruie în hala mare a secției 
și orice lucru nou, mare și important 
pentru industria noastră îl atrage deose
bit. Așa a fost și cu autocamionul, trac
torul și macaraua turn, ce au făcut ves
tite uzinele „23 August". Au pornit la lu
cru pe dată. Au stabilit procesul tehno
logic și au ales cu grijă, dintre cei mai 
specialiști, pe cei care vor lucra suflanta. 
Era vorba doar de o turbo-suflantă din 
plăci de tablă groasă sudate, în loc de un 
bloc unitar turnat cum sînt cele aduse

din străinătate. Au urmat apoi zile și 
nopți, săptămîni și luni de muncă încor
dată, de strădanii ce cereau toată price
perea și experiența sa și a tuturor celor
lalți frezori, cazangii, sudori și tehnicieni 
angrenați în marea lucrare. Erau clipe de 
cumpănă cînd nu știau cum să realizeze 
un procedeu oarecare în procesul de pro
ducție, dar încrederea în reușită nu i-a 
părăsit nici o clipă.

De la „mecanica grea", lucrau la su- 
flantă și mulți tineri ca utemiștii Frun

ză Dan și Costache Constantin, ajustori, 
Schuster Mihai șl candidata de partid 
Maria Mîinea, strungari.

Și cei de la carussel și-au dat contri
buția : Budai Vasile, Pătrașcu Marin și 
alții. Din toate secțiile și sectoarele, ti
nerii urmăreau cu interes eforturile colec
tivului de constructori, îi ajutau pe cit 
puteau și erau fericiți cînd vedeau că și 
contribuția lor mică eș:e necesară. La sec
ția cazane, echipa de cazangii în frunte cu 
Ieremia Icn, Dan Nicolae și Ionescu Du

„Iată, munca noastră este cunoscută șl răsplătită". Tehnologul Petre Petrică, 
de la secția mecanică grea discută în curtea fabricii cu frezorul Răducanu Con
stantin și sudorul Stoica N. Anghel din colectivul de constructori ai turbo-suflantei 
A.K. 1300. „Acum întreaga țară ne cunoaște strădania noastră și munca na esta 
cirstită. Eu gîndesc ca răspunsul nostru să fie înscris cu fapte.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

mitru, lucrau carcasa 
și plăcile metalice 
curbe din interior. 
Sudorii Stoica Anghel 

din echipa lui Niculescu Luca și Dumi
trescu Ion, prindeau capetele marilor 
plăci printr-un procedeu alternativ de su
dare pentru a nu cambra materialul. La 
sfirșitul lui septembrie mașina a fost 
gata montată și instalată la blocul de 
probă. In ziua aceea se strînseseră toți 
muncitorii din secție. Erau de față cu 
toți: realizatorul, inginerul Adolf Kottlar, 
proiectanții mașinii, Donose și Verten- 
ștein, frezorul Răducanu, sudorii, cazan
gii și bineînțeles maistrul Petrică. Ingi
nerul făcu un semn și Petrică dădu dru
mul mașinii. Se auzi, în zgomotul inter
mitent al uzinei, un vuet abia perceptibil 
pe care Petrică cu auzul său dezvoltat 
îl prinse.

Oamenii așteptau nerăbdători. Puțini 
observară că Petrică pornise mașina: era 
atît de perfectă îneît vibrațiile și zgomo
tul erau prea mici ca să se poată distin
ge. Petrică clipi șiret din ochi către in
giner. Scoase din buzunar o monedă de 
25 bani și-o așeză pe cant pe blocul mo
torului. Atunci își dădură toți seama de 
minunatele calități ale suflantei lor. O 
mașină uriașă cu o vibrație atit de re
dusă .îneît nici banul așezat să nu cadă. 
Peste cîteva zile mașina luă drumul că
tre Combinatul metalurgic de la Hune
doara. Calitățile au fost verificate cu apa
rate, fiind astfel una dintre cele mai per
fecte mașini de acest fel din lume.

Pentru această realizare, constructorii 
au fost laureați de către guvern și partid 
cy Premiul de Stat al R.P.R. pe anul 
1953.

MARȚIAN NEGREA 
compozitor 

pentru suita simfonică „în munții 
Apuseni" șl muzica la filmul do

cumentar „Baia Mare"

NICULESCU ALEXANDRU 
cercetător 

pentru contribuția dată la În
tocmirea lucrării „Gramatica 

limbii romlne" vol. I și II



Să păstrăm cu grijă tractorul 
tovarășul de muncă

Este în cartea „Manualul șefului de bri
gadă" o poruncă de seamă. Scrie acolo 
— referindu-se la datoria șefului de bri
gadă : „Republica populară țl-a încre
dințat tractoarele și mașinile agricole din 
brigadă; ele sînt un bun al poporului 
muncitor, îngrijește-le și păstrează-le în 
bună stare".

Porunca aceasta este valabilă pentru 
toți tinerii mecanizatori de pe ogoare. Sta
tul nostru democrat popular le-a încredin
țat lor, tractoriștilor, tractoare și mașini 
agricole perfecționate cu ajutorul cărora 
să smulgă recolte îmbelșugate pămîntului 
și să contribuie la opera de transformare 
socialistă a agriculturii. Iată de ce a păs
tra cu toată grija și dragostea și a în
griji în cele mai bune condițiuni tractoa
rele și mașinile agricole — averea întregu
lui popor muncitor — este o datorie de 
cinste pentru orice tînăr tractorist și me
canizator.

La stațiunea de mașini și tractoare din 
satul Recea, raionul Slatina, sînt nume
roase cazurile cînd tractoarele și mașinile 
nu sînt bine îngrijite.

Ar fi cu totul nejust să se spună că în 
stațiune toți tractoriștii nu-și îngrijesc 
tractoarele sau nu le păstrează cum se cu
vine. Sînt în stațiune mulți tineri tracto
riști care, prețuindu-și meseria, își în
grijesc tractoarele și mașinile agricole. 
După graficul de reparații al stațiunii, 
utemistul Constantin Stoian din brigada 
a IlI-a, de pildă, trebuia să bage de mult 
tractorul în reparație. Datorită însă res
pectării întocmai a normativului de în
grijiri tehnice, harnicul tractorist a reu
șit să prelungească cu mult timpul de 
funcționare a tractorului între două 
reparații. Și acum tractorul său lu
crează la fel de bine ca și înainte. De la 
ieșirea pe teren în anul acesta și pînă 
acum, tractoristul utemist Marin Aldea a 
lucrat cu mult peste 350 hantri. De atunci 
și pînă acum el n-a făcut decît o singură 
reparație — o reparație curentă. Cam la 
fel stau lucrurile și cu tractoristul Nicolae 
Militaru din brigada a Il-a. Cu mult 
au prelungit timpul de funcționare a trac
torului între două reparații și tinerii Uie 
Iagăru, Ilie Lupu, Constantin Ifrim și alții.

Sînt, după cum se vede, la S.M.T. Recea 
tractoriști care îngrijesc cu dragoste trac
toarele și mașinile, care dovedesc multă 
preocupare pentru păstrarea avutului ob
ștesc. în fiecare seară ei curăță tractoa
rele și mașinile de praf, le alimentează cu 
combustibil, le gresează. Și este sigur că 
Stoian, Aldea sau Militaru n-ar 
dormi liniștiți dacă în vreo seară ar lăsa 
tractoarele așa cum au venit cu ele de 
pe cîmp.

Sînt însă, tot la S.M.T. Recea, — tineri 
tractoriști care nu știu să prețuiască aju
torul pe care-1 primesc dip partea tractoa
relor și mașinilor agricole, care nu le în
grijesc cum se cuvine — și așa cum cere 
de altfel normativul de îngrijiri tehnice. 
Datorită lipsei lor de grijă față de buna 
păstrare a tractoarelor și mașinilor, a ne
glijenței la alimentarea lor, tractoarele se 
defectează înainte de termen. Tractoristul 
Constantin Bălănoiu, din brigada a X-a, 
de pildă, deși este un tractorist bun, nu 
a dat atenție suficientă filtrării motorinei 
la alimentarea tractorului. Aceasta a făcut 
ca odată cu motorina șă pătrundă în sis
temul de injecție și diferite impurități, 
ceea ce a dus la funcționarea defectuoasă 
a sistemului. Datorită acestui fapt arborele 
cotit s-a ovalizat și a început să se piardă 
ulei pe la palierul din spate. A fost nevoie 
ca motorului să i se facă o reparație eurentă, 
cu toate că tractorul nu executase decît 
48,72 hantri, față de 102 hantri cît trebuia 
să execute pînă la reparația planificată. 
Cam la fel s-au petrecut lucrurile și cu 
tractorul uțemistului Marin Ștefănescu.

putea

Pedagogia științi
fică ne .învață că, în 
esența sa, procesul de 
învățămtnt este — 
pentru elevi — un proces de cunoaștere.

Sub conducerea profesorilor, elevii stră
bat, în principiu, același drum în vede
rea cuceririi adevărului științific, pe 
care-1 parcurg oamenii de știința în cer
cetarea realității obiective.

Sub conducerea profesorilor, elevii con
templă activ fenomenele realității încon
jurătoare, gîndesc asupra lor, ajung să 
cunoască pe baza acestor operații legile 
obiective ale realității și învață să folo
sească în practică cunoștințele științifice 
pe care și le însușesc.

Oglindirea realității obiective în con
știința elevilor se realizează în aspectele 
esențiale în cadrul lecției — forma de 
bază a organizării procesului de învăță- 
mînt. în cadrul lecției elevii parcurg toate 
etapele drumului care duce la cunoștințe 
științifice. Aici percep proprietățile sen
sibile ale fenomenelor și obiectelor, aci 
sînt conduși de către profesori la genera
lizări, la cunoașterea relațiilor esențiale 
dintre fenomene și obiecte, aci învață să 
aplice în practică cunoștințele pe care le 
capătă.

Ar fi însă greșit să credem că numai 
activitatea depusă de către elevi în ca
drul lecției este suficientă pentru ca aceș
tia să ajungă la cunoștințe temeinice și 
trainice. Deși — așa cum am arătat — 
aspectele de bază ale activității ’ de cu
noaștere a realității obiective se reali
zează de către elevi în cadrul lecției, ei 
trebuie să ducă și o muncă independentă 
ce țintește spre același scop, în cadrul 
studiului individual.

Practica muncii instructiv educative ne 
arată că sînt numeroși elevi care dornici 
fiind să-și însușească cunoștințe temei
nice acordă mult timp studiului indivi
dual, pregătirii temelor pentru școală și 
totuși nu au cele mai bune rezultate 
în munca lor. Aceștia sînt elevii care nu 
știu cum să învețe. La capătul cîtorva ore 
de muncă pe care aceștia o desfășoară 
acasă, sînt obosiți și au conștiința faptu
lui că totuși temele nu sînt temeinic pre
gătite. Alți elevi, mai puțin conștiincioși 
nu lucrează temele pentru acasă, nu stu
diază materialul indicat de profesor toc
mai fiindcă simt că in această muncă au 
dificultăți și fiindcă nu sînt destul de 
perseverenți să lupte cu ele ca în cazul 
elevilor mai sus amintiți Și în sfîrșit 
sînt alții care lipsiți fiind de o atitudine 
conștientă față de muncă nu-și pun niciup 
fel de probleme în legătură cu studierea 
materialului indicat de profesor și pre
gătirea temelor pentru școală.

Toți acești elevi, indiferent de catego
ria căreia aparțin trebuie să fie lămuriți 
asupra importanței studiului individual 
și asupra metodicii acestui studiu.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 16 noiembrie 1954 

Tot din cauza neglijenței la alimentare, 
s-au înțepenit acele la injector. El, fără să 
fie atent la funcționarea motorului, a con
tinuat să lucreze cu tractorul, ceea ce a 
făcut ca arborele să se ovalizeze sub cotă. 
Și, în primele zile de la începutul campa
niei agricole, a fost necesar ca tractorul 
— deși realizase doar jumătate din hantra- 
jul planificat între două reparații — să fie 
băgat din nou în reparație. Iar pentru că 
din pricina exploatării nechibzuite a trac
torului gradul de uzură a pieselor a fost 
prea mare, toate piesele au trebuit înlo
cuite cu piese noi. Iată cum, în plină cam
panie, utemistul ștefănescu a scos un trac
tor din lucru pentru aproape 10 zile și a 
făcut și risipă de piese. Tractoristul Gheor- 
ghe Panait din brigada a VIII-a este cu
noscut în toată stațiunea pentru lipsa lui 
de grijă față de tractor. Să curețe el vreo
dată tractorul cînd se întoarce de la cîmp, 
să-1 alimenteze sau să-l greseze ? Nici 
gînd de așa ceva ! Și nu-i de mirare 
că tractorul lui deține „recordul" la repa
rații. De la ieșirea pe teren și pînă acum, 
deși n-a realizat decît aproape 125 hantri 
(ceva mai mult de hantrajul planificat pînă 
la o reparație) a făcut trei întrețineri teh
nice (1.6 după 18,58 hantri realizați; apoi 
după 51,75 hantri realizați — R.c., iar 
după alți 54 hantri — iarăși 1.6). Este însă 
și mai semnificativ cazul tractorului I.A.R., 
cu ștanța 61, pe care a lucrat utemistul 
loan Sorescu, șef de brigadă. După ce a 
făcut o întreținere nr. 5 (și aceea cînd rea
lizase doar 25,55 hantri), a mai realizat 
doar 11 hantri și a băgat din nou tracto
rul în reparație, de data aceasta fiind ne
cesară o R.c. Din ce cauză aceasta ? Pen
tru că tovarășul loan Sorescu, deși este 
șef de brigadă, a dovedit o nepăsare con
damnabilă față de tractor, a încălcat nor
mativul de îngrijiri tehnice. Ca o dovadă 
grăitoare stă faptul că filtrul nr. 2 de 
ulei a fost găsit îmbîcsit complet cu pă- 
mînt.

Toate exemplele de mai sus, dove
desc că în brigăzi există o slabă preocu
pare pentru respectarea normativului de 
îngrijiri tehnice, pentru întreținerea trac
toarelor și mașinilor agricole în bună stare 
de funcționare. în brigăzi, din lipsa de 
exigență a șefilor de brigadă, se acordă 
prea puțină atenție unor probleme însem
nate pentru buna funcționare a tractoare
lor : alimentarea și gresarea. în cele mai 
multe cazuri nu se filtrează motorina. 
Aceasta face ca, în motorul tractorului să 
pătrundă, odată cu motorina, fel de fel de 
impurități care duc, de cele mai multe ori, 
la defectarea tractoarelor. La brigada I-a, 
condusă de utemistul Alexandru Lăză- 
rescu, sita de filtrare de la pîlnia cu care 
se face alimentarea tractoarelor a fost 
ruptă pentru ca motorina să se scurgă 
mai repede. La fel și la brigada a IX-a, 
condusă de tovarășul Jifcu Vidu. Pe de 
altă parte, la unele tractoare — cum este 
cazul celor două tractoare K.D. din bri
gada tovarășului Lazărescu — lipsesc fil
trele de motorină, iar la altele — cum 
este cazul la tractorul tovarășului Arsa- 
noiu Radu din brigada Il-a — sita deasă 
este făcută ghem pe fundul filtrului sau 
desfăcută cu totul, urmînd ca motorina 
să se filtreze doar prin sita cea rară.

Pe de altă parte, din lipsa de control 
tehnic din partea șefului de brigadă și a 
mecanicului de sector, tractoriștii nu exe
cută așa cum trebuie întreținerile zilnice. 
Filtrele de motorină și de ulei nu sînt 
curățate la vreme. Astfel filtrul de moto
rină de la tractorul tovarășului Die Tuluș 
din brigada I-a era murdar — ba avea 
și paie în el — ceea ce dovedește că n-a 
mai fost curățat de multă vreme. Filtrul de 
ulei nr. 2 de la tractorul pe care lucra 
șeful de brigadă loan Sorescu era îmbîcsit 
cu pămînt — ceea ce de asemenea dove
dește că filtrul n-a mai fost spălat de multe

Organizarea muncii de învățătură a elevului
Desigur că acea

stă sarcină revine 
în primul rînd ca
drelor didactice care 
trebuie să fie spri
jinite activ de către organizațiile U.T.M. 
Ele au datoria să antreneze în această 
muncă pe acei elevi care deși puțini la 
număr, pot, datorită experienței pe care 
o au în obținerea bunelor rezultate ale 
studiului individual, să împărtășească 
colegilor lor metodele lor de muncă.

Desjgur gă nu pot fi indicate recoman
dări tip care să fie valabile pentru elevii 
din orice clașă, pentru toate obiectele de 
învățămînt, indiferent ce condiții de stu
diu le sînt puse la dispoziția elevilor.

Sînt însă anumite norme care prin ca
racterul lor general pot îndruma activi
tatea tuturor elevilor, norme a căror vala
bilitate a fost pusă în evidență de prac
tica respectării lor.

O condiție de bază în obținerea bune
lor rezultate în munca pe care elevii o 
desfășoară acasă, pentru școală, este res
pectarea regimului zilnic, Indiferent dacă 
elevul învață înainte sau după amiază, 
trebuie să existe în programul său de 
activitate zilnică, cîteva ore și totdeauna 
aceleași, rezervate muncii individuale. 
Aici trebuie să intervină și organizația 
U.T.M. din școală care să-i facă pe elevi 
să lupte cu hotărîre pentru respectarea 
acestor ore. în caz contrar elevul se lasă 
furat de alte activități, amînă mereu mo
mentul începerii pregătirii temelor și în 
cel mai fericit caz se apucă de această 
muncă atunci cînd este deja obosit și în 
cazul în care nu mai dispune nici de prea 
mult timp, lucrează in grabă și superficial 
la îndeplinirea principalei obligații care 
stă în fața unui elev.

Se impune ca orele rezervate pentru 
munca școlară să nu fie precedate de altă 
activitate îndelungată și obositoare, în
tocmai cum este necesar ca elevii să nu 
pornească la această muncă imediat ce 
vin de la școală urmărind un scop puțin 
lăudabil: „să scape mai repede de lecții 
ca să aibă timp pentru alte lucruri", lu
cruri cărora în felul acesta elevul le a- 
cordă in mod nejust mai multă impor
tantă decît îndeplinirii obligațiilor șco
lare. Este bine ca elevii să înțeleagă că 
munca de însușire a materialului reco
mandat și de pregătirea temelor este o 
muncă serioasă, plină de răspundere, că 
ea constă în reluarea drumului parcurs 
odată în clasă spre cunoștințe științifice, 
drum pe care ei îl parcurg din nou toc
mai pentru a obține un spor in calitatea 
și temeinicia cunoștințelor și că pentru 
aceasta trebuie să fie odihniți 
siți .răbdători și nu grăbiți.

Mulți dintre elevi își pun 
dacă este mai bine să înceapă cu obiec
tele „grele" sau cu obiectele „ușoare".

Sînt intr-adevăr unele obiecte care 
sînt obiectiv grele în sensul că cer mai 
multă muncă, ca de exemplu matemati- 
cile dar chestiunea clasificării obiectelor 

O. Șafțan
conferențiar universitar

că pentru 
și nu obo-

întrebarea

zile. Din cauza lipsei de vaselină la am- 
breiaj — pentru că gresarea n-a fost făcută 
la vreme — tractoristul Petre Stoian, din 
brigada a IX-a și-a adus contribuția la 
distrugerea rulmentului și a axului ambre- 
iajului. Din această pricină tractorul a 
trebuit să stea două zile pentru repara
ții. Tot din cauza negresării, tractoristul 
Ilie Dragonu din brigada a III-a, a distrus 
flanșa de la roata din spate a plugului. 
Pentru că nu avea cu ce ara, tractorul a 
stat, de asemenea, o zi. Este știut că pen
tru tractoare, praful constituie cel mai 
crîncen dușman. Cu toate acestea, unii 
tractoriști de la S.M.T. Recea ignorează 
acest dușman.

Aceasta fiind situația, se pune cu tă
rie întrebarea: de ce nu este extinsă ex
periența tractoriștilor care îngrijesc cu 
pricepere mașinile, de ce nu se insuflă ti
nerilor tractoriști mai multă dragoste pen
tru tractoare, pentru păstrarea și îngriji
rea avutului obștesc ? Răspunsul se poate 
afla cercetînd mai temeinic activitatea or
ganizației de bază U.T.M. în rîndurile me
canizatorilor din stațiune.

în perioada actuală, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. din stațiune a slăbit 
aproape cu totul munca politică în rîn
dul tinerilor mecanizatori. Fără îndoială, 
tovarășii Marin Aldea (secretarul organiza
ției de bază U.T.M.), Constantin Stoian, 
Mircea Diaconeasa (membri în comitetul 
organizației de bază U.T.M.) își îndepli
nesc cu prisosință sarcinile de producție, 
dar celelalte sarcini ce le revin in calitate 
de conducători ai organizației de bază 
U.T.M. nu și le îndeplinesc. Munca de or
ganizație a rămas..... cui o vrea s-o ducă".

Este știut că în campaniile agricole, în
treaga muncă de organizație se concen
trează în mina grupelor U.T.M. La S.M.T. 
Recea atît grupele U.T.M., cît și organiza
torii de grupe sînt doar pe hîrtie. Nu se 
vede nici un fel de activitate din partea 
lor. A discutat oare grupa U.T.M. din bri
gada a VIII cazul utemistului loan So
rescu, șeful de brigadă, care nu este pildă 
pentru tractoriști în ce privește îngriji
rea tractoarelor ? Sau pe al utemistului 
Gheorghe Panait, „campionul" reparații
lor ? Nu s-a făcut aceasta. De ce ? Pentru 
că și organizatorul grupei U.T.M. din bri
gadă, necontrolat și neajutat de nimeni, 
și-a văzut și el de treburile sale, iar pro
blemele grupei U.T.M. le-a lăsat... pentru 
altădată. Asemănător se petrec lucrurile 
și în brigăzile I-a, a IX-a și în multe alte 
brigăzi. în această privință este semnifica
tiv faptul că, deși a trecut o perioadă bună 
de timp de la începerea campaniei agri
cole de toamnă și s-au ivit numeroase ca
zuri de încălcare a normativului de îngri
jiri tehnice, nici o grupă U.T.M. nu a dis
cutat despre această problemă, nu a fost 
tras la răspundere nici un utemist din a 
cărui neglijență s-a stricat vreun tractor.

Faptul că organizatorii de grupă U.T.M. 
n-au știut cum să muncească pentru ca 
grupele să ducă o activitate puternică se 
datorește și tovarășului N. Văduva, ad
junctul cu problemele de U.T.M. din ca
drul secției politice. care n-a știut cum să 
insufle organizatorilor de grupă inițiativă 
largă. Vinovați de această situație mai sînt 
și membrii Comitetului raional U.T.M. Sla
tina care vizitează cam rar pe tinerii me
canizatori și atunci doar în treacăt, fără să 
dea un ajutor serios pentru întărirea mun
cii de organizație.

La S.M.T. Recea, situația trebuie în
dreptată cît mai degrabă ~ .......
există. Trebuie doar întărită 
Ijtică în rîndurile mecanizatorilor, să li 
se insufle dragostea pentru avutul popicu
lui muncitor. Pentru aceasta se cer însă 
întărite, fără întîrziere, grupele U.T.M.. 
să li se dezvolte spiritul de inițiativă și 
de acțiune.

Posibilități 
munca po-

M. N. CIRSTEA

în grele și ușoare 
trebuie să fie privi
tă și din punctul de 
vedere al situației 
elevului la obiectul 

respectiv. Un elev poate avea o situa
ție foarte bună la matematici și pentru 
el să fie „greu" să studieze la litera
tura romînă și invers.

Fiindcă timpul cel mai prielnic de 
muncă trebuie folosit pentru rezolvarea 
problemelor mai grele este indicat ca e- 
levii să înceapă munca de efectuare a 
temelor cu obiectul la care au mai multe 
dificultăți; sînt mai odihniți la început 
șl au timp să acorde acestui obiect atît 
cît este necesar.

O altă problemă care frămîntă pe elevi 
este cea privitoare la faptul dacă trebuie 
să înceapă cu „învățatul" adică cu însu
șirea materialului prin lectură, sau cu 
„scrisul", adică cu efectuarea lucrărilor 
scrise date de către profesori.

La acele obiecte la care elevii trebuie 
să și studieze și să efectueze și teme 
scrise, problema e foarte simplă. Este 
evident că trebuie să înceapă cu studie
rea materialului teoretic, deoarece lucră
rile scrise sînt totdeauna o aplicare a 
acestui material, sau sînt date ca exerciții 
pentru dobîndirea unor deprinderi, și a- 
tunci însușirea materialului teoretic prin 
studiu este condiția efectuării în bune 
condițiuni a temelor scrise

în ceea ce privește întrebarea dacă să 
se rezolve întîi problema lecturii la toate 
obiectele pe care trebuie să le pregă
tească elevul și după aceea să se facă 
toate temele scrise, credem că răspunsul 
just este următorul: se rezolvă îndatori
rile globale pentru cîte un obiect și apoi 
se trece la altul ; cu alte cuvinte întîi 
învățăm la matematici, apoi ne facem te
mele tot la matematici și numai după a- 
ceea trecem la istorie unde eventual în
vățăm numai.

Aceasta, deoarece fiecare obiect presu
pune o anumită adaptare a atenției speci
fică conținutului său, iar trecerea de la 
un obiect la altul și revenirea la obiectul 
precedent creează dificultăți în adaptarea 
atenției și aceasta duce la scăderea ran
damentului în muncă.

O problemă care de asemenea frămîntă 
pe elevi este cea privitoare la măsura în 
care accentul în studiu trebuie să cadă 
asupra manualului sau asupra notițelor 
luate în clasă la explicațiile profesorului.

Fără îndoială că această problemă se 
pune numai elevilor care iau notițe bune, 
ceilalți învățînd în cel mai fericit caz 
după manual.

Ambele căi trebuie să fie folosite pen
tru însușirea cunoștințelor, deoarece fie
care din ele aduce contribuția la obține
rea unor bune rezultate în muncă,

Notițe luate cu îngrijire înseamnă a 
avea la dispoziție ideile principale ale 
lecției care trebuie învățată, a avea posi
bilitatea de a înțelege succesiunea logică 
intre idei și înțelegerea clară a scopului 
pentru care materialul respectiv trebuie

dintre ei mai în vîrstă
tov. Sîrbău

se apropie vînatul... Ține-

din palme oamenii trecură 
lor, iar vasul luă banda

Pescadorul „Zarea
Pescadorul „Zarea", vasul de pescuit alb 

ca o lebădă, înainta semeț pe oglinda apei. 
Sus, la postul cel mai înalt de pe catarg, 
un pescar îmbrăcat într-o salopetă plină 
cu solzi de pește scruta împrejurimile. 
Deodată își încordă la maximum atenția 
și privi undeva spre tribord. Pe o su
prafață imensă marea se zbuciuma în 
spume. Observatorul distinse culorile ar
gintii de pe spinarea peștilor. își puse 
mina pîlnie la gură și strigă :

— Banc de pește la tribord.
Pe puntea etalon urcară de grabă doj 

oameni. Unul 
schimbă cîteva cuvinte cu „veghea". Este 
șeful ' brigăzii de pescari 
Achim, însoțit de căpitanul pescadorului, 
un marinar experimentat crescut pe ma
lul mării, tov. Zvanovici Dumitru.

După ce Sîrbău Achim privi cu binoclul 
locul acela, coborî pe punte în mijlocul 
ortacilor săi.

— Fraților, 
ți-vă tare.

Cit ai bate 
la posturile 
stingă.

Pescarii lansară plasa pungă. Nimeni nu 
vorbea nimic. Sîrbău era în mijlocul or
tacilor săi și dirija cu încredere vînatul. 
După 40 de minute el comandă cu voce 
tare : „Ridicați". Oamenii manevrau vin- 
ciurile, trăgeau cu brațele parîmele, Plasa 
era grea din cale afară. Comunistul Sîr
bău zîmbea mulțumit.

Cînd punga uriașă ajunsese la numai 2 
metri la suprafața apei, bancul de pește 
prins în capcană se zbatea turbat.

— La descărcat — rosti Sîrbău.
Oamenii lucrau cu spor și plini de voie 

bună. Au vînat 1800 de kg. pește. Cifră 
record în pescuitul de larg.

Stația de radio emisiune începu să trans
mită, pe calea undelor, victoria obținută 
de brigada lui Sîrbău. Sunetele ce trans
miteau radiograma se pierdeau în văzduh 
și apoi erau captate de aparatul de radio 
de țărm.

„Aici „Zarea"... Aici „Zarea" — se spu
nea în radiogramă. La orele 8,40 brigada 
lui Sîrbău a lansat plasa pungă... Stop. La 
orele 9.20 au ridicat plasa pungă. Rezultat. 
1800 kg. pește. Stop. Semnează căpita
nul de pescador și brigadierul Sîrbău". 
Radiotelegrafistul de Ia țărm, utemistul 
Constantin se bucură și el de vînatul re
cord al brigăzii lui Sîrbău.

De atunci la pescuitul de larg brigada 
comunistului e întotdeauna în frunte.

VALERIU LUDU

să fie însușit. Ma
nualul aduce com
pletări necesare în
țelegerii esențialului, 

exemplele care n-au putut fi notate șl al
tele noi pentru elevi.

De aci rezultă că o sarcină a elevilor 
este de a învăța să ia notițe, apelîijd pen
tru aceasta în primul rind la profesor și 
apoi la elevii care îndeplinesc bine aceas
tă sarcină.

In procesul însușirii materialului, elevii 
trebuie să folosească și notițele și ma
nualul. Este bine ca elevul să facă la în
ceput o lectură a notițelor. Această ope
rație va evoca desfășurarea întregii lec
ții și are menirea de a-1 pune pe elev 
în temă. Acolo unde găsește în notele 
sale unele probleme neclarificate pentru 
el și le notează pentru ca asupra lor să 
stăruie mai mult cînd va trece la studie
rea materialului din manual.

Avînd materialul împrospătat prin ci
tirea notițelor elevul trece la studierea 
lecției din manual avizat asupra capitole
lor cărora trebuie să le acorde o mai mare 
atenție; el știe acum care sînt aspectele 
principale ale temei și care sînt amănun
tele cărora trebuie să le dea importanța 
cuvenită.

Este recomandabil ca citirea lecției din 
manual să se facă de asemenea la în
ceput în întregime pentru a avea o pri
vire de ansamblu a întregului material și 
numai odată cu a doua citire să ne oprim 
la fiecare capitol pentru a ni-1 însuși te
meinic și apoi trecem la altuL După în
sușirea materialului la fiecare capitol este 
indicat să scoatem note prin care să enun
țăm pe scurt, într-o succesiune logică, 
ideile principale din capitolul respectiv. 
Formularea acestor teze se face în pro
cesul studiului cu ajutorul notițelor, al 
manualului și al altor materiale biblio
grafice recomandate. în felul acesta, odată 
cu terminrea operațiilor legate de însu
șirea materialului din ultimul capitol, dis
punem de o teză privitoare la întregul 
material care poate ti folosită numai ea 
pentru memorare și în același timp con
stituie un ajutor prețios în munca de 
petare a materiei.

Important este să formulăm ideile 
teză cu propriile noastre cuvinte, să 
copiem mecanic și să nu lăsăm nicio pro
blemă nelămurită.

Desigur că problemele legate de meto
dica studiului individual sînt multe șl 
complexe. E foarte importantă de pildă 
atitudinea părinților față de munca ele
vilor ; măsura în care părinții devin un 
ajutor activ al școlii. In acest articol 
ne-am propus să dăm însă numai cîteva 
indicații de bază, cu caracter general de 
care trebuie să țină seamă organizațiile 
U.T.M. din școli în activitatea lor, în în
drumările pe care le dau elevilor în le
gătură cu felul cum să-și organizeze stu
diul. Respectarea lor asigură introduce
rea unei ordini în munca de pregătire a 
temelor și constituie începutul obținerii 
unor bune rezultate în acest important 
aspect al muncii școlare.

re-

din 
nu

Dragostea de a munci cu tot sufletul pentru înflorirea patriei comune, este 
specifică tuturor minorităților naționale din patria noastră. Maghiari, germani, sîrbl 
sau tătari, toți se bucură deplin de drepturi egale în muncă. Succesele muncii lor 
închinate bunei stări a întregului popor, sînt egal apreciate și răsplătite. In foto
grafie, tînărul pictor Iekal Welter la cooperativa de produse din sticlă din comuna 
Avrig, regiunea Stalin, depune toată măestria șl priceperea sa pentru ornamentarea 
cu modele șl culori vil a vaselor artistice din sticlă. Foto: Agerpres

Recenzie

CIPRIAN PORUMBESCU: „Opere alese"
Cultura noastră socialistă se clădește pe 

baza dezvoltării creatoare a tot ceea ce a 
fost înaintat în cultura noastră națională 
din trecut. In făurirea culturii muzicale 
noi, un rol însemnat îl are moștenirea cul
turală progresistă. De aceea un interes 
deosebit îl prezintă reconsiderarea și 
popularizarea operelor compozitorilor noș
tri înaintași.

Dacă în alte domenii ale artei — ca lite
ratura sau arta plastică — au fost editate 
o serie de studii și lucrări critice despre 
înaintașii noștri, în ceea ce privește muzi
cologia, editurile au rămas în urmă. Prin 
tipărirea de note muzicale ele nu pot răs
punde decît în parte interesului crescînd 
al maselor pentru muzica compozitorilor 
din trecut și din zilele noastre. Iubitorii 
acestui gen de artă doresc să găsească și 
lucrări de îndrumare și informare care să-i 
ajute să pătrundă mai adînc în miezul 
emoțional și do idei, în esența unor piese 
muzicale, să capete noțiuni mai bogate 
despre viața, concepțiile și creația compo
zitorilor ale căror opere le îndrăgesc.

Publicarea de curînd, sub îngrijirea Ca
sei Centrale a Creației Populare, a unei 
culegeri din operele lui Ciprian Porum- 
bescu cu un studiu introductiv de Viorel 
Cosma, este un început care, sperăm, va 
fi continuat și dezvoltat.

Studiul introductiv este prețios prin in
formațiile pe care le pune la îndemîna 
noastră asupra muzicii lui Ciprian Porum- 
bescu. Introducerea scoate în evidență le
gătura puternică a lui Ciprian Porumbescu 
cu poporul și muzica populară, profundul 
patriotism care l-a însuflețit pe compozi
tor de-a lungul vieții sale. Cititorul capătă 
din introducere o imagine a activității 
creatoare, o ilustrare a cuvintelor compo
zitorului, alese pe bună dreptate ca motto: 
„Dacă este vorba de vreun compozitor pe 
care l-am studiat ți-l studiez și acum 
încă cu multă diligență, atunci îmi permit 
a spune că compozitorul acesta e însuși 
poporul nostru romîn".

Este regretabil însă faptul că studiul in
troductiv la un volum care se adresează 
în primul rînd muzicienilor nu cuprinde 
o analiză științifică temeinică măcar a lu
crărilor cuprinse în volum. Chiar o pre
zentare succintă a fiecărei piese în parte 
ar fi fost de folos. Era de asemenea nime
rit ca piesele să poarte indicată data cînd 
au fost compuse, ajutîndu-se astfel situa
rea lor în drumul de dezvoltare al creației 
lui Porumbescu.

Dar să trecem acum la materialele mu
zicale cuprinse în volum.

Ciprian Porumbescu a lăsat posterității 
o amplă și variată operă, aproape în toate 
genurile muzicale : coruri bărbătești șl 
mixte de diferite proporții — fie „a ca- 
pella", fie acompaniate de pian — muzică 
vocală cu acompaniament de pian, lucrări 
pentru pian solo (polci, gavote, hore, ma
zurci, valsuri, nocturne etc.), lucrări de 
muzică de cameră (vioară și pian, flaut și 
pian și două cvintete), precum și operete 
din care cele mai reprezentative sînt 
„Candidatul Linte" pe text propriu și 
„Crai-nou“ pe libretul lui Vasile Alec- 
sandri.

Pentru o prezentare mai clară a celor 
mai reprezentative compoziții în cadrul 
volumului, acestea au fost așezate pe ge
nuri. Astfel, la început sînt publicate lu
crări de muzică corală. Din piesele corale, 
în care Ciprian Porumbescu a dat dovadă

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE ÎN „SCÎNTEIA TINERETULUI1'

„De ce lîncezește viața culturală 
în comuna Zam?"

în articolul intitulat „De ce lîncezește 
viața culturală în comuna Zam?“ apărut 
în „Scînteia tineretului" nr. 1676 a fost 
aspru criticată organizația de bază U.T.M. 
din satul Cerbia, comuna Zam pentru ne
păsarea de care a dat dovadă în ceea ce 
privește munca culturală.

Din lipsa de preocupare a organizației 
de bază U.T.M. formația corală s-a des
ființat. Echipa de dansuri care exista și 
care n-a trecut în concursul căminelor 
culturale dincolo de faza comunală, ca și 
încercările colectivului de teatru sînt prea 
puține pentru a fi vorba de o activitate 
artistică de masă.

Organizația de bază U.T.M. a neglijat 
munca de alfabetizare. Aceasta se dato- 
rește faptului că intensificarea muncii 
culturale nu a constituit una din preocu
pările organizației de bază U.T.M. și în 
special ale tovarășului Carol Stăniș, 
secretarul organizației de bază U.T.M. și 
director al căminului cultural.

Fapte asemănătoare s-au petrecut și în 
comuna Zam de care aparține satul Cerbia. 
în această comună sînt antrenați la mun
ca culturală mai mulți tineri muncitori și 
funcționari lăsînd pe planul II pe țăranii 
muncitori.

Activizarea tinerilor muncitori și func
ționari nu justifică dezinteresul 
tinerii țărani muncitori, cea mai 
roasă categorie de tineri din sat.

★
Intr-o scrisoare sosită recent la 

ția ziarului nostru comitetul regional 
U.T.M. Hunedoara ne scrie că apariția ar
ticolului „De ce lîncezește viața culturală 
In comuna Zam" a constituit un prilej de 

pentru 
nume-

redac-

de o bună cunoaștere a scriiturii vocale, 
atît ca țesătură cît și ca posibilitate de 
combinare într-un mod cît mai interesant 
și adecvat al vocilor, amintim „Frunză 
verde foi de nalbă", „Cîntecul Margare
tei", „Cîntec de primăvară", „In pădure", 
„La un nor". Melodiile au un pronunțat 
caracter popular îmbrăcat într-o haină 
armonică potrivită. Nu putem trece cu ve
derea minunatul cîntec „Dormi ușor" (se
renadă) pentru cor mixt cu solo de sopran, 
în care se profilează melodia caldă, plină 
de finețe și expresivitate a unui cîntec de 
leagăn. Multe din lucrările lui Ciprian Po
rumbescu au cîștigat dragostea maselor 
populare tocmai prin conținutul lor plin 
de optimism. Acest lucru o dovedește din 
plin corul „Marș de 1 Mai" piesă cu un 
caracter viguros și hotărît inspirată din 
folclorul muncitoresc.

Opereta ocupă la rîndul ei un loc în
semnat în creația lui Ciprian Porumbescu. 
în acest gen personalitatea artistică a com
pozitorului se conturează cel mai bine. 
Atît opereta „Candidatul Linte" cît și 
„Crai-nou" conțin pagini de o valoare mu
zicală incontestabilă. în volum sînt publi
cate două coruri din „Candidatul Linte". 
Totodată, pe lîngă melodiile din opereta 
„Crai-nou" — „Te-ai dus iubite", „Copilită 
de la munte" — și aria candidatului din 
„Candidatul Linte", mai găsim publicat 
cîntecul „Lăsați-mă să cînt" scris în genul 
romanței vechi romînești și „Fata popii", 
lucrare bazată pe intonații populare.

Nu în toate creațiile muzicale însă C. 
Porumbescu a rămas fidel cîptecului popu
lar. în special compozițiile scrise în peri
oada șederii sale la Viena sînt puternic 
influențate de liedul german, atît ca me
lodie și factură armonică cît și ca scrii
tură pianistică. Un exemplu pentru acea
stă perioadă a creației sale este „Nocturna" 
ca și cîntecul „Ich liebe dich" (Te iubesc) 
publicate în volum ca mărturii ale unei 
anumite perioade din creația compozito
rului.

Volumul de opere alese ale lui Ciprian 
Porumbescu se încheie cu cele mai repre
zentative lucrări instrumentale ale compo
zitorului. Bun violonist și cunoscător al 
tehnicii pianistice, C. Porumbescu a lăsat 
un număr apreciabil de piese instrumen
tale. Astfel, pentru pian solo au fost edi
tate „Rapsodia romînă", „Hora Brașovu
lui", „Bătrîneasca" și „O dimineață pe 
Tîmpa" — piese în care de asemenea se 
vede preocuparea compozitorului de a va
lorifica tezaurul muzicii populare. în vo
lum mai sînt publicate piesele „Dorul" 
pentru vioară și pian (transcrisă pentru 
violoncel, după moartea compozitorului), 
„Balada" pentru vioară și pian, etc.

Prin felul cum au fost alese șl grupate 
piesele în volum, se dă posibilitatea celor 
interesați să aibă o privire de ansamblu 
asupra creației acestui înaintaș al muzicii 
romînești. Merită să fie amintite condițiile 
grafice alese în care a fost editat volu
mul.

Volumul „Opere alese" de Ciprian Po
rumbescu e destinat atît iubitorilor de 
muzică cît și bibliotecilor, cluburilor și 
colțurilor roșii. Marile ansambluri ca șl 
echipele artistice de amatori pot găsi aci 
un material muzical Instructiv și de va
loare, cu ajutorul căruia își vor putea îm
bogăți repertoriul.

C. TEODORIU

analiză a muncii organizațiilor de bază 
U.T.M. din satul Cerbia și comuna Zam.

In adunările generale deschise în care 
s-a prelucrat articolul apărut în ziar, ti
nerii au criticat cu mult curaj pe cei vi- 
novați de această stare de lucruri.

S-au propus totodată măsuri pentru îm
bunătățirea muncii culturale. Una din 
propuneri a fost aceea ca în satul Cer
bia prin muncă voluntară să se termine 
construcția căminului cultural. S-a pro
pus de asemenea formarea unei echipe ar
tistice.

în ce privește acțiunea de alfabetizare* 
pe baza unui plan, satul Cerbia a fost îm
părțit în 6 sectoare. De fiecare sector în 
parte răspunde cîte un tovarăș.

S-au luat măsuri și pentru îmbunătăți
rea activității bibliotecilor fixîndu-li-se 
un program de activitate. Și pentru că bi
bliotecara din comuna Zam nu-și face da
toria ea a fost înlocuită cu o tovarășă 
harnică și conștiincioasă. S-a accentuat 
asupra antrenării țăranilor muncitori la 
activitatea culturală.

Rezultate ale îndeplinirii hotărîrilor 
luate în adunările generale au și început 
să se ai ite. Echipa artistică a tinerilor din 
Cerbia și Zam a prezentat programe ar
tistice recente.

în afară de echipa artistică a luat ființă 
și o brigadă artistică compusă din 9 to
varăși care au dat scurte programe artis
tice în comuna Pojoga și satul Salclva. 
Acum sînt create toate condițiile pentru 
ca organizațiile de bază U.T.M. din comu
na Zam să desfășoare o bogată activitate 
culturală.



Pe marginea activității 
comitetului raional

U.T.M. Sighet

Din situații
Dacă mergi cumva 

prin raionul Si
ghet, nu uita să te 
abați și pe la comi
tetul raional U.T.M. 
Ai să găsești acolo 
oameni care sînt gata să caute ore în
tregi prin scripte și să te „ajute" înde
aproape. Dacă nu-1 vei găsi pe tovarășul 
Zagorschi Iuliu — prim secretar — vei fi 
primit cu multă politețe de tovarășul Bi- 
lanici Nicolae, secretar al comitetului 
raional, la fel de inițiat în ale îndrumării. 
E bine să Iași oamenii să-ți destăinuie 
tot ce au pe suflet și să nu-i întrerupi din 
șirul povestirii. Așa am procedat eu. I-am 
cerut tovarășului Bilanici să-mi vorbească 
despre felul cum se desfășoară întrece
rea socialistă. M-a măsurat de cîteva ori 
și a început cu însuflețire logosul:

— Aaaa ! întreceri socialiste ! Avem 
tovarășe cum să n-avem. Doar de asta-s 
inițiate, ca să fie. Și imediat a trecut 
la brigăzi: opt la fabrica de tricotaje 
„Unitatea" ; patru la fabrica „Alexan
dru Tamaș" ; patru la „Partizanul", nu 
știu cîte la „Jozsa Bela", altele la „Com- 
raiprod", mi se pare că se mai găsesc și 
pe la „30 Decembrie" etc.

Toate-s brigăzi utemiste, încheie vorbi
torul.

Comitetul raional U.T.M. Sighet are o 
„evidență strictă" a succeselor obținute. 
Dacă vrei le poți lua de aci, fără să mai 
străbați uzină cu uzină, sau fabrică cu 
fabrică.

In ciuda faptului că în scriptele comi
tetului raional lucrurile merg cît se poate 
de bine, situația de pe teren vădește biro
cratismul, munca de mîntuială care s-au 
cuibărit aci.

La cooperativa de încălțăminte „30 
Decembrie" merge foarte des tovarășul 
Felkmon Alexandru — activist al comi
tetului raional. Cînd intră înăuntru își 
ia o ținută impozantă, se uită cu admira
ție la tineri, strînge voinicește cîteva 
mîini și caută să folosească la maximum 
fiecare minut. Cît privește îndrumarea și 
controlul pe care le exercită, ele se rezumă 
doar la cîteva întrebări generale, după 
care tovarășul Felkmon cere numele 
cîtorva fruntași, pe care să-i prezinte la 
raion, semn că și-a făcut datoria.

Consecințele unui asemenea soi de în
drumare sînt cît se poate de îngrijoră
toare. Aici, doar 14 tineri sînt încadrați 
în întrecerea socialistă, iar tovarășul Ke- 
roy Iosif — secretarul comitetului orga
nizației de bază U.T.M. nu pare a fi prea 
trămîntat de aceasta. El a socotit că 
pentru a înlătura birocratismul, e bine ca 
Ia ședințe să nu se mai întocmească pro- 
cese-verbale, iar planul de muncă — ce 
să-l mal încurce — mai bine să stea acasă 
la tovarășa Berțig Veronica, membră în 
comitet. Este ciudat cum de n-a observat 
aceste lucruri tovarășul Felkmon în „in
specțiile" sale.

Și tovarășul Keroy suferă de boala 
lăudăroșeniei. In ultima perioadă ea a 
devenit acută de tot.

— Avem două brigăzi utemiste nou 
create, una condusă de Bobroțchi și alta 
de Juryana. Ambele aplică metoda Ciut- 
kih, mi-a spus eL

I N F O R
Luni la amiază a părăsit Capitala dele

gația țării noastre care va participa la 
lucrările sesiunii Consiliului Mondial al 
Păcii,.ce se va ține între 18-23 noiembrie 
la Stockholm.

Din delegație fac parte : prof. univ. Lo- 
t*ar Rădăceanu, vicepreședinte al Comite
tului Permanent pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R.. prof. univ. Sorin Toma și prof, 
univ. Florica Mezincescu, membri aj Con
siliului Mondial al Păcii, acad. Șt. Milcu 
și preot Alexandru Ionescu, membri ai 
Comitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R.

în Gara de Nord, delegația a fost sa
lutată la plecare de reprezentanți ai Co
mitetului Permanent pentru Apărarea Pă
cii din R.P.R., oameni ai științei și cul
turii și alții.

Pe marginea Proiectului de Directive ale Congresului al ll-lea al Partidului

Să sporim producția culturilor tehnice
Proiectul de Directive ale Congresului 

al II-lea al Partidului Muncitoresc Romîn 
cu privire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani consacră un întreg 
capitol măsurilor ce urmează să se aplice 
în anii imediat următori pentru mărirea 
producției la culturile tehnice. După ce
reale, greutatea cea mai mare în econo
mia țării noastre o au plantele tehnice, 
ca unele ce furnizează materia primă pen
tru o serie de ramuri ale industriei de 
cea mai mare Importanță.

Nu am putea spune că producția cul
turilor tehnice nu a crescut în ultimii 
ani; dar Industria noastră în plină dez
voltare cere tot mai multe materii pri
me, drept consecință a nevoii de a se 
ridica nivelul de trai al oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

Sarcinile cuprinse în Proiectul de Di
rective prevăd ca producția globală să 
crească, așa încît în timpul cel mai scurt 
să se poată da industriei cel puțin 100.000 
tone de bumbac neegrenat, 2.100.000 tone 
sfeclă de zahăr, 240.000 tone cînepă de 
fuior, 57.000 tone in de fuior, 430.000 tone 
floarea soarelui, 19.000 tone sămînță de in 
pentru ulei, 25.000 tone de soia, 19.000 tone 
de rapiță, 27.000 tone de tutun, 6.000 tone 
de ricin, 40.000 tone de cicoare.

O asemenea sporire substanțială a pro
ducției acestor culturi nu se poate obține 
numai prin creșterea suprafețelor, ci mai 
ales prin mărirea producției la unitatea 
de suprafață. Va trebui să producem la 
hectar în anii ce vin în medie pe țară 
18.000 kg. sfeclă de zahăr, 600 kg. bum
bac neegrenat, 1050 kg. floarea soarelui, 
2300 kg. tulpini de in, 700 kg. sămînță de 
in, 12.500 kg. cicoare rădăcini ș.a.m.d.

întrebarea pe care și-o pune oricine 
este: se pot obține în condițiile de climă 
și sol din țara noastră asemenea produc
ții ? Răspunsul la această întrebase este : 
nu numai că se pot realiza cu ușurință, 
dar ele pot fi chiar depășite. în sprijinul 
acestei afirmații vin producțiile realizate 
de numeroase gospodării colective, gos
podării de stat, întovărășiri și chiar gos
podării individuale care întrec cu mult pe 
acelea specificate în Proiectul de Direc
tive.

Așa de pildă, gospodăria agricolă co
lectivă „Iancu Jianu", raionul Oarei, a ob. 
ținut la hectar 2050 kg. floarea soarelui, 
gospodăria colectivă Galicea Mare, raionul 
Băilești, 32.000 kg. sfeclă de zahăr, 
gospodăria colectivă Salonta, 8500 kg. cî- 
nepă-tulpinl, gospodăria colectivă Nă-

M.
toate sînt bune

Am vrut să mă 
conving de acest lu
cru, dar cele ce am 
aflat m-au pus în 
mare încurcătură.

Tinerele nu știu în
ce constă această metodă și în fapt n-o 
aplică, iar responsabilele de brigăzi au fost 
numite și-atîta tot.

La fel se petrec lucrurile și în alte 
întreprinderi. La „Comralprod" din orașul 
Sighet, de pildă, brigada utemistă nr. 2 
de la circulare nu duce nici un fel de 
activitate, deși este înființată de trei 
luni de zile. Aici sînt frecvente cazurile 
de indisciplină. Tinerii Oros Petre, 
Grigore Vasile, Holast Ludovic și Kaia 
Petre —membri în brigadă — se plimbă 
cît e ziulica de mare prin întreprindere, 
iar Albiciuc Ion și-a făcut obiceiul să 
chiulească în mod sistematic.

De cîte ori a venit aci tovarășul Be- 
rinde Dumitru, activist al comitetului ra
ional U.T.M., el a ascultat păsurile tineri
lor, și-a notat lipsurile promițînd ajutor, 
dar odată plecat, lucrurile au rămas ca 
mai înainte. Este știut faptul că acolo unde 
munca politică este dusă la voia întîmplă- 
rii se creează cîmp liber acțiunilor duș
manului de clasă. Nu odată chiaburul 
Balas Vasile, l-a împiedicat pe utemistul 
Zeica Mihai să meargă la ședințele de 
organizație, sub diferite pretexte. Toate 
acestea se cunosc bine și de către tovară
șii de la comitetul raional U.T.M. dar se 
tărăgănează luarea măsurilor.

Acum trei luni de zile, a venit la fa
brica de mobile „Alexandru Tamaș", ac
tivistul Berinde Dumitru. „Ca să îndrep
tăm lucrurile la voi, am să vă ajut să 
creați un post utemist de control" — a 
spus el tovarășului Bacinschi Aurel — 
secretarul comitetului organizației de 
bază U.T.M. Practic însă n-a făcut 
nimic, așa cum n-a făcut nici tov. Bila
nici Nicolae, secretar al comitetului ra
ional, cînd a aflat această situație.

In majoritatea fabricilor despre care 
tov. Bilanici Nicolae mi-a vorbit cu atîta 
patos, mai dăinuie lipsuri.

Ele se datoresc în cea mai mare mă
sură felului defectuos în care se muncește 
la comitetul raional U.T.M. Faptul că în 
acest an, comitetul raional nu a analizat 
munca niciunei organizații de bază 
U.T.M. în problema antrenării tineretu
lui în întrecerea socialistă, vădește for
malismul existent în activitatea comitetu
lui raional. Sub acest aspect comitetul 
raional U.T.M. Sighet a înlocuit munca 
vie cu oamenii, prin munca cu hîrtiile și 
situațiile, el nu îndrumă în mod compe
tent organizațiile de bază U.T.M.

Este de datoria biroului comitetului ra
ional să analizeze lipsurile existente, me
todele înguste, învechite folosite și să 
ia măsurile cuvenite pentru îndreptarea 
grabnică a situației. Metodele birocratice, 
frînează activitatea creatoare a tinere
tului, pun piedici unei temeinice munci 
de educație.

E de așteptat ca și comitetul regional 
U.T.M. să-și spună cuvîntul, ajutînd la 
îndreptarea lipsurilor arătate.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Sclnieil tineretului" 

pentru regiunea Bala Mare

MÂȚII
Luni la amiază a părăsit Capitala prof, 

ing. Franz Kienast, prodecan al Facultății 
de construcții de mașini de pe lingă Școala 
politehnică din Dresda, care ne-a vizitat 
țara ca oasipete al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
în cadrul acordului de colaborare cultu
rală dintre R.P.R. și R, D. Germană.

★
Luni 15 noiembrie a.c. ministrul Afa

cerilor Externe, S. Bughici, a primit în 
audiență pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Federative 
Populare Iugoslavia la București, Vuja- 
novici Nicola, în legătură cu apropiata 
depunere a scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)

Prof. Univ. N. Zamfirescu
Institutul Agronomic „N. Bălcescu" 

București

dejdea, 1200 kg. bumbac neegrenat, gos
podăria agricolă de stat Secueni, 10.000 
kg. cînepă de fuior și 5500 kg. in de 
fuior, iar gospodăria de stat Brincoveni, 
raionul Balș, 40.000 kg. sfeclă de zahăr.

Dar nu numai în sectorul socialist s-au 
putut obține producții mari, ci chiar în 
sectorul individual, atunci cînd s-a folo
sit o agrotehnică îngrijită. Așa, Keri Io
sif din comuna Sălacea, raionul Marghita, 
a obținut la hectar 2400 kg. soia, Szabo 
Ion din comuna Tiream, raionul Cărei, 
2000 kg. floarea soarelui, Gh. Schiopîrlea 
din comuna Cerătu-Segarcea 24.000 kg. 
sfeclă de zahăr, Dincă St. Marin din co
muna Gîrcovu-Filiași 800 kg. bumbac 
iar Vancea Maria din comuna Ursa-Co- 
rabia 812 kg. bumbac.

Am citat doar cîteva cazuri de produc
ții ce depășesc pe acelea indicate de Pro
iectul de Directive, dar ele sînt nenumă
rate. Dacă s-au obținut astfel de realizări 
ele se datorează numai aplicării agro
tehnicii înaintate.

De aci tragem concluzia că, în țara 
noastră condițiile de climă și sol permit 
Obținerea unor recolte mari, care să de
pășească cu mult pe acelea cerute de Pro
iectul de Directive. Dar pentru aceasta, 
trebuie să se lucreze după indicațiile știin
ței și tehnicii și nu la voia întîmplării, 
așa cum fac cei mai mulți gospodari in
dividuali.

Care sînt căile principale ce trebuie ur
mate pentru obținerea unor recolte îm
belșugate ? La această întrebare vom răs
punde în rîndurile de mai jos.

Prima noastră grijă este ca plantele 
tehnice să primească în asolament, adică 
în rînduiala culturilor, locul cel mai po
trivit. Așa de pildă, sfecla de zahăr nu 
poate reveni în același loc, decît după cel 
puțin 4 ani, căci altfel se înmulțesc para- 
ziții specifici acestei plante. Pentru ace
leași motive, în asolamentul cu sfeclă de 
zahăr nu trebuie să intre ovăzul, mușta- 
rul sau rapița. în schimb, sfecla dă bune 
rezultate cînd urmează după leguminoase 
ca : mazărea, lintea, măzărichea, apoi 
după cereale.

Floarea soarelui nu trebuie să revină în 
același loc decît după 6-7 ani, pentru a

La Rafinăria nr. 9 din Orașul Stalin 
utemiștii laboranți Pană Mihail și 
Negruția Nicolae depășesc norma zilnic 
cu 25 la sută și fac importante eco
nomii de chimicale.

In fotografie se determină vîscozi- 
tatea și viteza de desmulsionare a 
uleiurilor.

Foto : RADU COST1N

Spectacolul de gală 
al Ansamblului de Sfat al R.S.S.

Moldovenești
Duminică seara, Ansamblul de stat de 

dansuri populare al R.S.S. Moldovenești, 
laureat al Festivalului Mondial al Tinere
tului de la București, a prezentat un spec
tacol de gală în sala Teatrului C.C.S.

La spectacol au asistat tovarășii: dr. 
Petru Groza, P. Borilă, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, acad. M. Sadoveanu, acad. 
I. Murgulescu, acad. P. Constantinescu- 
Iași, general locotenent L. Sălaj an, Ghi- 
zela Vass, M. Macavei, T. Rudenco, Ma
tei Socor, membri ai guvernului, membri 
ai C.C. al P.M.R., fruntași ai organiza
țiilor obștești și culturale, reprezentanți 
ai presei, oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții.

Au asistat membri ai corpului* diplo
matic.

Spectacolul artiștilor sovietici a oglin
dit încă odată înalta valoare a artei so
vietice, atît de iubită de poporul romin. 
Colectivul de dansatori al Ansamblului 
de stat de dansuri populare al R.S.S. Mol
dovenești a interpretat cu o strălucită 
măiestrie un program alcătuit din jocuri 
din R.S.S. Moldovenească și din alte re
publici sovietice, precum și din dansuri 
romînești.

In dansurile interpretate, ca de pildă, 
în suita moldovenească „Joc", în mon
tarea coregrafică a lui Igor Moiseev, ar
tist al poporului, al U.R.S.S., laureat al 
Premiului Stalin, în dansul „Merse fata 
după apă", sau în tabloul coregrafic „La 
marginea satului", farmecul jocului popu
lar, voioșia și exuberanța interpretării au 
încîntat pe spectatori.

De un frumos succes s-a bucurat dan
sul satiric „Cumetrițele", o compoziție de
osebit de vioaie, în care cele cinci dan
satoare creează fiecare în parte tipuri 
bine cunoscute la sate, de femei cleveti
toare, care-și pierd vremea cu zvonuri.

în cadrul spectacolului,. artista emerită 
a R.S.S. Moldovenești, Ianina Levițkaia, 
a interpretat cîntecele „Pricina" de S. B. 
Aranov, „In pridvor" de Mokrousov, pre
cum și cîntecul romînesc „Marinică" de 
Mălineanu, care au fost mult aplaudate 
de public.

Spectacolul s-a bucurat de un frumos 
succes. Artiștilor le-au fost oferite bu
chete de flori. La sfîrșitul spectacolului, 
artiștii și spectatorii au manifestat entu
ziast pentru prietenia de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și popoarele Uniu
nii Sovietice.

se evita atacul de lupoaie (Orobanche) și 
de putregai (Sclerotinia), precum și pen
tru a nu se epuiza solul. Această plantă 
va fi semănată de preferință după legu
minoase sau cereale. Nu va urma însă 
după plante prășitoare. In asolamentul 
cu ierburi perene, floarea soarelui ocupă 
sola de prășitoare. Bumbacul reacționează 
bine cînd îl semănăm după lucernă sau 
după un amestec de lucerna și graminee 
perene. El se mai poate semăna după ce
reale și numai la nevoie după el însuși, 
în ultimul caz Insă nu mai mult decît doi 
ani. Nu-1 vom semăna niciodată după 
sfeclă, cartofi, floarea soarelui, cînepă 
sau legume. Inul de fuior dă cele mai 
bune rezultate cînd este semănat după 
trifoi sau după trifoi în amestec cu ti- 
moftica. Mai puțin potrivite sînt cerealele 
ș! destul de nepotrivite prășîtoarele. Inul 
nu trebuie să revină în același teren 
decît cei mai devreme după 7-8 ani. 
Cînepă se poate semăna după ea însăși, 
dacă terenul primește doze masive de 
gunoi de grajd și îngrășăminte minerale 
și dacă locul nu este infectat de lupoaie 
sau alti paraziți specifici acestei plante. 
Nu este bine însă să se abuzeze de acest 
sistem. Cel mai bun loc pentru cînepă 
este după ierburi perene sau leguminoase 
anuale ; apoi după sfeclă, tutun, legume.

De foarte mare însemnătate pentru reu
șita culturilor tehnice sînt lucrările ce le 
aplicăm solului Majoritatea plantelor 
tehnice pretind ca solul să fie arat adine, 
la 20-25 cm. și chiar mai mult. Arătura 
adîncă se execută toamna timpuriu; ea 
rămîne în brazdă crudă peste iarnă. Pri
măvara, foarte devreme, după ce s-au to
pit ultimele petece de zăpadă și coamele 
brazdelor au prins a „înflori" adică a se 
zvînta, terenul se nivelează cu netezitoa- 
rea sau grapa, împiedieîndu-se astfel 
pierderea umezelii ce s-a putut acumula 
în cursul iernii. înainte de semănat, solul 
mai trebuie afinat cu cultivatorul pînă 
la adîncimea de îngropare a seminței și 
apoi grăpat In terenul astfel pregătit se 
seamănă.

Alături de celelalte măsuri și îngrășă- 
mintele reprezintă un mijloc deosebit de 
eficace pentru sporirea producției Ca să 
ne dăm seama de însemnătatea ce tre
buie s-o acordăm îngrășămintelor în cul
tura plantelor tehnice este deajuns să 
arătăm că sfecla de zahăr, spre pildă, la 
o producție bunicică, ia din sol in compa
rație cu cerealele de două ori mai mult 
azot, de 1,5 ori mai mult fosfor, de patru

DUMINICA SPORTIVĂ
Victoriile scrimerilor rom în i la Sofia

Duminică a luat sfîrșit la Sofia întîlnirea Internațională de scrimă dintre 
echipele R. P. Bulgaria și R. P. R. în aceste Întreceri sportivii patriei noastre 
au obținut victorii prețioase.

întîlnirea de sabie dintre echipele R. P. R. și R. P. Bulgaria a luat sfîrșit 
cu victoria echipei R. P. R. cu scorul de 12—4. Turneul individual de floretă 
femei, a fost cîștigat de reprezentanta țării noastre, Turtureanu, cu 6 victorii. 
Pe locurile următoare, s-au clasat tot trăgătoare din R.P.R. și anume Telegdy, 
Kesthely și Taitiș.

Turneul individual de floretă bărbați a luat sfîrșit cu victoria lui Tudor 
(R.P.R.), iar în turneul individual de sabie pe primul loc s-a clasat trăgătorul 
romin Mustață, după un baraj cu sportivul bulgar Atanasov, clasat pe locul doi.

In toate cele trei zile de concurs, trăgătorii romînl au lăsat o frumoasă im
presie dovedind o bună pregătire tehnică.

Locomotiva Timișoara — Djurgarden 0-0
TIMIȘOARA 15 (Agerpres). — Echipa 

suedeză de fotbal Djurgarden (Stock
holm), care ne vizitează țara, a susținut 
duminică în localitate o întîlnire amicală 
cu echipa Locomotiva Timișoara. Peste 
15.000 de spectatori au urmărit desfășu
rarea jocului care a avut multe momente 
interesante și a fost purtat într-un ritm 
foarte rapid de ambele echipe. Rezultatul 
final a fost: 0—0, deși echipa gazdă a 
jucat mai bine, avînd inițiativa majori
tatea timpului. Apărarea echipei suedeze 
și în special portarul Arvidsson a luptat 
cu multă dîrzenie.

Jocul, condus de arbitrul austriac 
Frantz Grill, â început cu acțiuni ofen
sive foarte energice ale echipei „Loco- 
motiva“ care a beneficiat în primele trei

Victoria feroviarilor bucureșteni
Așa cum începuse, partida dintre Loco

motiva București și Știința Cluj se anunța 
deosebit de spectaculoasă. Intr-adevăr, de 
la primul schimb de mingi, atît feroviarii 
cît și studenții clujeni imprimă jocului un 
caracter dinamic. In special Locomotiva 
București se dovedește mai Insistentă în 
acțiuni, care deseori se termină cu șuturi 
la poartă.

în continuare însă, Știința Cluj a făcut 
un joc slab, fără convingere, fiind domi
nată mai tot timpul meciului. Linia de 
atac a studenților a funcționat .în general 
defectuos, acțiunile acestora oprindu-se de 
cele mai multe ori în careul de 16 m. sau 
în brațele portarului Dungu (foarte rar).

In această întîlnire, Locomotiva Bucu
rești a luptat cu mal multă însuflețire. 
E și firesc, deoarece feroviarii se află în 
Imediata apropiere a zonei periculoase a 
retrogradării.

După ce în minutul 7 Lungu trimite 
puternic mingea în bară, feroviarii des
chid scorul în urma unei lovituri de colț 
bine executată de Filote. Călin și portarul 
cluj an sar împreună la minge, primul în
scriind însă cu capul. Al doilea gol al fe
roviarilor este marcat în minutul 33 în 
urma unui șut puternic al lui Ferenczi. 
Imediat, studenții reduc din handicap prin 
Avram. De altfel acesta a fost cel mai ac- 
tiv jucător din linia de atac a oaspeților.

întreceri sportive 
studențești

In cinstea Săptămînii in
ternaționale a studenților 
în București au început să 
se desfășoare întreceri 
sportive studențești de vo
lei și șah, la care ia parte 
un mare număr de studenți 
de la institutele de învăță- 
mînt superior din Capitală.

Iată cîteva din rezulta
tele competițiilor de volei 
care au avut loc zilele tre
cute :

ETAPA a IlI-a: Institu
tul de Științe Statistice-
I.M.C.  2—0, Institutul Poli
tehnic—Institutul de Mine 
2—0 ; I.S.E.P — Institutul 
Pedagogic 2—0 ; Institutul 
Agronomic— Universitatea 
C. I. Parhon 0—2.

La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni (sîmbătă și dumi
nică) vor avea loc ultimele 
întreceri, urmînd ca finala 
să se dispute duminică du
pă amiază.

După întreceri viu dispu
tate și adeseori de un bun 
nivel tehnic, sîmbătă seara 
au fost desemnați cîștigă- 
torij tradiționalei competi
ții de box pentru „Cupa 
sfatului popular".

încă de la începutul reu
niunii, tinerii boxeri s-au 
impus în mod deosebit. 
Evoluînd în cadrul catego
riei hîrtie, Ludovic Ambruș 
(C.C.A.) și Constantin Mă- 
nescu (Progresul Combusti
bil) au prilejuit o luptă în
verșunată. Primul a putut 
decide meciul în favoarea 
sa de-abia în ultima repri
ză, cînd a acționat mai pre
cis și mai hotărît decît ad
versarul său.

Tînărul ajustor Andrei 
Drăgan, de la atelierele 
centrale I.T.B., a reușit în 
finala categoriei pană o 
nouă și valoroasă victorie. 
După ce, în semi-finale, îl 
intrecuse pe maestrul spor
tului Hie Gheorghe, el a 
dispus acum la puncte de 
un alt boxer fruntaș:

ori mai mult potasiu; iar floarea soare
lui de 1,5 ori mai mult azot, 1,5 mai mult 
fosfor, de nouă ori mai mult potasiu și 
de trei ori mai mult calciu.

Mai adăugăm că pe măsură ce producția 
sporește, crește și consumul de substanțe 
hrănitoare. Aceasta însemnează că spo
rirea producției nu se poate realiza fără 
o creștere corespunzătoare a conținutului 
solului în substanțe nutritive, deci fără 
îngrășăminte.

Ingrășarea plantelor tehnice însă tre
buie să aibă loc potrivit cu datele știin
ței. O deosebită atenție trebuie să se dea 
îngrășămintelor organice și în special gu
noiului de grajd. Cultura sfeclei de zahăr 
îngrășată cu doze moderate de gunoi de 
grajd dă rezultate foarte bune. Așa la 
stațiunea experimentală Cîmpia Turzii a 
Institutului de Cercetări Agronomice, o 
doză de 20 tone gunoi la hectar a sporit 
producția cu 67 la sută. In cultura cîne- 
pei, gunoiul este de nelipsit. La aceeași 
stațiune experimentală, cultura de cînepă 
îngrășată cu 20 tone de gunoi și-a sporit 
producția cu 15 la sută, iar cînd a fost 
Îngrășată cu 60 tone, sporul de recoltă a 
fost de 64 la sută.

Pentru a da bune rezultate, gunoiul de 
grajd trebuie folosit în stare de bună dos
pire și trebuie îngropat prin arătura a- 
dincă de toamnă.

Ingrășămintele minerale trebuie folo
site și ele în doze potrivite după felul 
plantei. Aceste îngrășăminte se încorpo
rează solului în parte înainte de semă
nat, în parte odată cu semănatul, iar 
restul în cursul vegetației.

Dar producțiile cu totul mari, produc
țiile record, nu le putem obține decît 
prin folosirea îngrășămintelor organice 
împreună cu cele minerale. Iată cum a 
procedat stațiunea experimentală Lovrin 
a LC.A.R.-U1UÎ în cultura sfeclei de za
hăr : a îngrășat din toamnă cu 20 tone 
gunoi de grajd la hectar, dat împreună 
cu 200 kg. superfosfat; la semănat a mai 
dat 50 kg. superfosfat granulat In timpul 
vegetației a hrănit plantele cu 120 kg. 
azotat de amoniu împărțit în două părți 
egale, din care prima s-a dat cînd sfecla 
era in 6 frunze, iar cea de a doua la 
încheierea rindurilor. Prin acest proce
deu. stațiunea a realizat un spor de re
coltă de 12.000 kg. la hectar.

Calitatea seminței și tehnica semănatu
lui contribuie mult la obținerea de recolte 
mari. Prima condiție ce se cere unei se
mințe bune este să fie de soi bun ; apoi 
să posede o mare putere de încoltire și o 
cît mai mare puritate și greutate abso
lută.

Experiențele au arătat că cele mai bune 
soiuri de sfeclă de zahăr pentru țara noa
stră sînt Buszcsinski M.L.R. și C.L.R., 
Kleinwanzleben și Lovrin 1. Soiul de 

minute de trei lovituri de colț. In minu
tul 5, A. Covaci are o mare ocazie, dar 
trage pe lîngă bară.

Oaspeții contra atacă, însă apărarea 
echipei timișorene respinge cu ușurință 
toate atacurile. Pînă la sfîrșitul reprizei 
fazele alternează de la o poartă la alta 
cu mare iuțeală.

In repriza doua, „Locomotiva" Timi
șoara domină insistent, obligînd pe fotba
liștii suedezi să se retragă într-o strictă 
apărare. Bădeanțu și Gîrleanu joacă 
foarte bine pe extremă, reușind să se a- 
propie de poarta lui Arvidsson. Acesta 
apără cu mult succes o serie de lovituri 
foarte puternice. întîlnirea se termină cu 
un scor alb : 0—0.

In general, partida dintre Locomotiva 
București și Știința Cluj nu a satisfăcut 
pe spectatorii prezenți în tribunele stadio
nului Giulești. Ambele echipe au făcut nu
meroase greșeli tehnice. Atacul Locomo
tivei, mai agresiv în prima repriză, și-a 
pierdut aproape complet din intensitate 
în cea de a doua parte a jocului. De ne
numărate ori, în poziții favorabile de șut, 
Olaru, Pakai, Filote, Lungu și Călin nu 
au tras, pasînd excesiv de mult între ei, 
ușurînd astfel sarcina liniei de fund a 
oaspeților. Sînt greșeli pe care feroviarii 
le-au repetat în multe partide. Ineficaci
tatea liniei de atac a bucureștenilor este 
încă una din lipsurile vechi ale echipei 
și se datorește în mare parte — ca și alte 
deficiențe ale echipei — antrenorilor.

A surprins foarte multe comportarea 
studenților clujeni care în tot timpul par
tidei n-au tras decît de 2—3 ori la poartă.

Trebuie subliniată comportarea exce
lentă a tinerilor jucători Busch și Tudo- 
roiu — jucători din divizia B — care au 
contribuit efectiv la obținerea victoriei de 
către echipa Locomotiva București. Acea
sta spulberă concepția tovarășilor din 
conducerea colectivului sportiv și a echi
pei Locomotiva București, că „a aduce în 
echipă jucători din divizia B este o gre
șeală".

R. CALARAȘANU

Finafa „Cupei sfatului popular” la box
Gheofghe Zamfirescu (Me
talul 23 August).

Bune rezultate au înre
gistrat : Marin Cristea (Me
talul Matyas Rakosi) cîști- 
gător în întîlnirea cu 
Ștefan Dumitraclie (Tî
nărul Dinamovist); Iosif 
Schwartz (Constructorul) 
învingător prin abandonul 
lui Toma Tudor (Metalul 23 
August), Titi Dumitrescu 
(Știința I.C.F.) cîștigător la 
puncte în fața lui Eugen 
Scobiola (Știința), V. Mi- 
trache (C.C.A.) care a dis
pus la puncte de A. Blank 
(Progresul Combustibil) 
precum și C. Ocneanu (Fla
căra) care a învins pe Luca 
Romano (Flamura Roșie).

Faptul că dintre toate 
meciurile disputate, unul 
singur s-a terminat înainte 
de limită, arată voința de 
care au fost animați fina- 
liștii acestei competiții.

„Cupa sfatului popular" 
a revenit raionului „1 Mai" 
care a întrunit la sfîrșitul 
competiției 141 puncte.

floarea soarelui Jdanov 8281, inul de fu
ior Concurent, soiurile de bumbac Odesa 
1 și 1288 sînt de asemenea raionate in 
diferitele regiuni ale tării.

După ce plantele au răsărit trebuiesc 
bine îngrijite. Semănăturile se grăpează 
pentru a se distruge scoarța formată în 
urma ploilor, se prășesc de mai multe 
ori; hrănlrea plantelor cu diferite îngră
șăminte in cursul vegetației este o mă
sură de îngrijire fără de care nu se pot 
obține recolte îmbelșugate. Polenizarea 
suplimentară artificială se folosește cu 
succes la plantele cu fecundare încruci
șată, cum este floarea soarelui și cînepă ; 
ciupitul și cîmitul folosite la bumbac 
grăbesc coacerea și sporesc producția etc.

Grijă permanentă trebuie să purtăm 
plantelor pînă in momentul recoltei. Re
zultatul străduințelor noastre din întreg 
anul U putem afla numai în momentul 
recoltării. Această lucrare trebuie să se 
facă la timpul cel mai potrivit, adică a- 
tunci cînd se poate obține producția cea 
mai mare și de calitatea cea mai bună.

Alegerea terenului pentru fiecare cul
tură tehnică este prima noastră grijă. 
Acest teren, ales potrivit cu cerințele fie- 

. cărei culturi tehnice față de sol și față 
de planta premergătoare, va fi arat a- 
dînc, la 20-25 cm. Arătura trebuie făcută 
cu grijă pentru ca să se realizeze o afî- 
nare uniformă a solului. Odată cu aceas
tă arătură se va îngropa și gunoiul de 
grajd, în doze potrivite după cerințele 
fiecărei plante: 25-30 tone la cînepă, 
15-20 tone la sfecla de zahăr etc. Odată 
cu gunoiul de grajd se poate îngropa și 
100-200 kg. superfosfat

Arătura urmează să rămînă negrăpată 
peste iarnă, pentru ca brazdele să poată 
fi mărunțite prin acțiunea înghețului și 
dezghețul și zăpada să poată fi mai bine 
reținută pe ogor. în locurile expuse vîn- 
t urilor este necesar să se ia măsuri pen
tru reținerea zăpezii, fo!osindu-se para- 
zăpezi făcute din nuiele, iar în lipsă fă- 
cîndu-se obstacole din bete de floarea 
soarelui, coceni de porumb, snopi sau 
alte materiale. Acestea trebuie așezate 
in rînduri perpendiculare pe direcția vîn- 
turilor. Prin aceste măsuri urmărim să 
adunăm în sol din timpul iernii o rezervă 
cît mai mare de apă, care în anul urmă
tor să dea posibilitatea plantelor să treacă 
mai ușor prin perioadele de secetă. O 
bună și continuă aprovizionare a plante
lor cu apă și hrană in timpul vegetației 
este condiția esențială pentru obținerea 
de recolte mari și de calitate superioară.

Pregătind terenul cu grijă de pe acum, 
vom realiza condițiile necesare obținerii 
unor recolte îmbelșugate pentru anul 
viitor și îndeplinirea sarcinilor trasate 
prin Proiectul de Directive ale Congresu
lui al II-lea al Partidului.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DB ȘAH
DE LA BELGRAD

D. Bronșfein (U.R.S.S.) învingătof
La 13 noiem

brie a luat sfîrșit 
turneul interna
țional de șah de 
la Belgrad. In 
urma rezultate
lor înregistrate, 
primul loc a fost 
cucerit de marele 
maestru sovietic 
D. Bronștein. Din 
cele 19 partide 
jucate, el a cîști
gat 8, a terminat 
11 la egalitate șl 
nu a suferit nici o 
înfrîngere. Această Victorie reprezintă 
încă o verigă la șirul succeselor obținute 
în ultimii ani de șahiștii sovietici în toate 
turneele internaționale la care au luat 
parte.

Clasamentul final al turneului se pre
zintă astfel : 1. Bronștein (U.R.S.S.) 13’/« 
puncte; 2. Matanovici (Iugoslavia) 13 
puncte; 3. Trifunovici (Iugoslavia) 12’/« 
puncte ; 4—5. Petrosian (U.R.S.S ), Ivkov 
(Iugoslavia) lV/«. puncte; 6—7. Gligoricl 
(Iugoslavia), Pilnik (Argentina) 11 puncte; 
8—9. Djurasevicl (Iugoslavia), Barcza 
(R.P. Ungară) 10>/i puncte; 10—12. Mitici 
(Iugoslavia), Czernlak (Israel), Nedelko- 
vici (Iugoslavia) 9'/s puncte ; 13—15. Pire 
(Iugoslavia), Karaklajici (Iugoslavia), Ra- 
bar (Iugoslavia) 8*/s puncte; 16—17. Jop- 
pen (Germania occidentală), Ianosevicl 
(Iugoslavia) 7'/. puncte; 18. Porecca
(Italia) 6 puncte; 19—20, Nievergelt (El
veția), Wade (Anglia) 5 puncte.

Sportivii în întreceri —
• Ediția pe anul 1954 a campionatului 

republican de rugbi, categoria A, a 
luat sfîrșit duminică, odată cu dispu
tarea intîlnirii dintre echipele C.C.A 
și Locomotiva Grivița Roșie terminată 
cu rezultatul 0—0. tn urma acestui joc, 
titlul de campioană de rugbi a R.P.R. 
pe anul 1954 revine echipei Casei Cen
trale a Armatei.

• Aproape 100,000 de spectatori au 
asistat duminică pe stadionul popular 
din Budapesta la întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipele repre
zentative ale R. P. Ungare și Austriei. 
Fotbaliștii maghiari au repurtat o vic
torie categorică cu scorul de 4—1 
(1—1).

In deschidere la acest meci, echipa 
de juniori a R. P. Ungare a invins cu 
4—2 echipa de juniori a Austriei.

• Zilele trecute, in cadrul unui con
curs desfășurat la bazinul acoperit de 
la Floreasca, au fost stabilite noi re
corduri R.P.R. la înot. Iată-le: 100 m. 
bras Felix Heitz (C.C.A.) 1’17" 7/10; 
200 m. fluture Alexandru Popescu 
(Constructorul) 1’8” 6/10; Ștafeta
4x100 m. liber, echipa C.C.A. (Marchi- 
țiu, Naghi, Hospodar și Novaci 
4’4" 5/10.

e Întrecerile echipelor de fotbal 
campioane de regiune, pentru calificare 
in categoria B. au luat sfîrșit în orașele 
Ploești și Arad. La Ploești, Avintul Făl
ticeni s-a clasat pe locul I avînd drep
tul, ca și Știința Craiova, clasată tot 
pe locul I la Arad să joace în anul vii
tor în categoria B a campionatului 
R.P.R. de fotbal.
,--------------------------------- ----- --------

Dezveliri de plăci 
comemorative în Capitală
Duminică dimineața a avut loc solem

nitatea dezvelirii unei plăci comemorative 
la casa din str. Elena Cuza nr. 72, unde 
a funcționat între anii 1934—1938 redac
ția „Scînteii" ilegale.

La solemnitate au asistat reprezentanți 
ai organizațiilor de partid, ai sfaturilor 
populare și numeroși cetățeni.

In cuvîntul său, tov. Șt. Cruceru, secre
tar al Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., a subliniat rolul de seamă ce a 
revenit „Scînteii" în anii ilegalității, în 
lupta dusă sub conducerea partidului da 
masele muncitoare împotriva tiraniei gu
vernelor burghezo-moșierești și a pregă
tirilor de război antisovietice, pentru li
bertate și o viață mai bună.

A avut loc apoi dezvelirea plăcii come
morative pe care sînt gravate cuvintele: 
„In această casă, în care a locuit acade
micianul poet A. Toma, între anii 
1934—1938 a funcționat redacția ilegală 
a ziarului „Scînteia".

★
Duminică dimineața a avut loc în str. 

Soldat Cindea nr. 27, raionul Lenin, so
lemnitatea dezvelirii unei plăci comemo
rative pe casa in care a funcționat in 
1939—1940, o tipografie Ilegală organizată 
de Comitetul Central al Partidului Co
munist din Romînia.

La solemnitate au luat parte activiști 
de partid, reprezentanți ai comitetului 
executiv al sfatului popular al raionului 
Lenin, precum și cetățeni din cartier.

Tov. Elisabeta Boța, activistă a C.C. al 
P.M.R. a arătat condițiile în care, ou un 
modest șapirograf și cu o mașină de scris, 
un grup de oameni curajoși crescuți de 
partid au lucrat în această casă, în anii 
de cruntă prigoană antimuncitorească la 
apariția „Scînteii", „Luptei de clasă", a 
manifestelor și diferitelor broșuri editate 
de P.C.R.

A urmat apoi dezvelirea plăcii come
morative.

★
Duminică dimineața, într-un cadru so

lemn, s-a dezvelit placa comemorativă 
așezată la casa din str. Mitropolitul Gri
gore nr. 69, raionul N. Bălcescu, unde a 
avut loc în martie 1932, sub conducerea 
Partidului Comunist din Romînia, confe
rința pe tară a muncitorilor ceferiști pen
tru pregătirea luptelor eroice ale cefe
riștilor din ianuarie-februarie 1933.

Au participat activiști de partid, repre
zentanți ai comitetului executiv al sfatului 
popular al raionului N. Bălcescu, cetățeni 
din cartier. Cu acest prilej a luat cuvîntul 
tov. Alexandru Maxim, care a vorbit des
pre importanța conferinței din 1932 a ce
feriștilor, pentru pregătirea eroicelor 
lupte ale ceferiștilor din 1933, îndreptate 
împotriva regimului burghezo-moșieresc 
și a fascismului, care urzeau războiul 
anti-sovietic, înfometînd masele munci
toare. (Agerpres)

„Scînteia tineretului**
16 noiembrie 1954 Pag. 3-a



Securitatea colectivă —
calea spre asigurarea păcii în Europa

O nouă șl deosebit de importantă notă 
a guvernului sovietic a fost adresată la
13 noiembrie tuturor statelor europene cu 
care Uniunea Sovietică întreține relații 
diplomatice. Nota a fost înmînată amba
sadelor și legațiilor din Moscova ale sta
telor susmenționate printre care și amba
sadei R. P. Romine Ia Moscova. Prin acea
stă notă, publicată în ziarele de duminică
14 noiembrie, R. P. Romină este invitată 
să participe alături de alte state euro
pene la o conferință pe întreaga Europă 
în problema creării unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa. Guvernul so
vietic propune ca această conferință să 
aibă loc la 29 noiembrie la Moscova sau 
Paris.

La conferință a fost invitat să-și tri
mită reprezentanți și guvernul S.U.A. De 
asemenea, apreciind răspunderea care re
vine în menținerea păcii membrilor per- 
manenți ai Consiliului de Securitate, gu
vernul sovietic consideră că la conferința 
propusă trebuie să participe și un obser
vator din partea R. P. Chineze.

în țara noastră ca și în întreaga lume 
nota a stîrnit un deosebit interes.

„O nouă inițiativă sovietică de pace" — 
afirmau .în comentariile lor nenumărate 
ziare și posturi de radio care încă în 
cursul nopții de sîmbătă, ca și duminică 
și luni au comentat pe larg noua notă 
a guvernului U.R.S.S. Au trecut pe pla
nul al doilea toate celelalte probleme in
ternaționale, care sînt comentate numai 
în raport cu propunerile deosebit de im
portante, cuprinse în notă. Vizita lui 
Mendăs-France în Canada și S.U.A., dis
cursul electoral al lui Adenauer sînt 
legate de comentatori de noii factori 
care vor surveni în arena internațională 
în urma notei guvernului sovietic. în ge
neral toate evenimentele săptămînii tre
cute au fost puse .în umbră, și acest fapt 
îl remarcă și presa occidentală, de noua 
inițiativă de pace a Uniunii Sovietice.

De aceea este justificată aprecierea și 
nu poate decît să ne bucure căci într-ade- 
văr o nouă inițiativă a Uniunii Sovietice 
vine în sprijinul păcii.

Nota guvernului sovietic vine lntr-un 
moment cind anumite cercuri politice apu
sene dovedesc prin faptele lor (căci vor
bele sînt de altă natură) că încearcă să 
submineze posibilitatea rezolvării pe calea 
tratativelor a problemelor litigioase. In 
acest sens, acordurile puterilor occiden
tale de la Londra și Paris care urmăresc 
renașterea militarismului german trebu
iesc în primul rînd citate.

Avînd in vedere această situație, noua 
inițiativă de pace a Uniunii Sovietice ca
pătă o importanță excepțională prin deo
sebita ei oportunitate.

Propunerile guvernului sovietic au la 
bază principiul apărării colective a păcii 
și securității în Europa. Acest principiu iz
vorăște din concepția leninistă asupra po
sibilității coexistenței pașnice a unor state 
cu sisteme sociale diferite, teză care este 
aplicată cu consecvență în practica poli
ticii externe a statului sovietic.

încă la conferința de la Berlin a mi
niștrilor afacerilor externe ai celor patru 
puteri, Uniunea Sovietică a făcut propu
nerea, prezentînd și un plan concret, cu 
privire la crearea unui sistem general eu
ropean de securitate colectivă. Prevederile 
planului sovietic erau clare : statele euro
pene să-și asume obligația de a rezolva pe 
cale pașnică litigiile ce se pot ivi între 
ele, iar în cazul unei agresiuni să se în
treprindă împotriva agresorului acțiuni 
colective, unite, mergîad pină la acțiuni 
militare.

Dar cercurile influente ale puterilor 
occidentale s-au eschivat de Ia discutarea

Ecoul internațional al propunerii sovietice privind convocarea 
unei conferințe a țârilor europene și a S. U. A.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Intr-o 

corespondență din Varșovia, ziarul „Prav
da" scrie printre altele că opinia publici 
din Polonia democrat-populară a primit 
cu o deosebită satisfacție și aprobare Nota 
guvernului sovietic adresată țărilor euro
pene, precum și Statelor Unite ale Am?- 
ricii în care se propune convocarea unei 
conferințe pe întreaga Europă în vede
rea creării unui sistem de securitate co
lectivă în Europa.

In zilele de 13 și 14 noiembrie postu
rile de radio din R. P. Polonă au trans
mis în repetate rlnduri textul complet al 
Motei sovietice. La 14 noiembrie toate 
ziarele centrale au publicat Nota la loc 
de frunte sub titluri mari.

Franța
PARIS 15 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Știrea despre propunerea guvernului 

U.R.S.S. de a se convoca la 29 noiembrie 
la Moscova sau la Paris o conferință pe 
întreaga Europă în problema asigurării 
securității colective în Europa s-a răspîn- 
dit repede în Franța.

Ziarele „Le Monde" și „France Soir" 
au publicat un rezumat al notei sovietica 
adresată guvernelor țărilor europene. Zia
rele subliniază că guvernul sovietic con
sideră că a devenit necesară convocarea 
fără noi amînări a unei conferințe a tu
turor statelor europene care doresc să 
participe la ea, precum și a S.U.A., în 
problema creării unui sistem de securitate 

ÎMPOTRIVA acordurilor de LA LONDRA ȘI PARIS!

Manifestație a tineretului din Londra Împotriva remilltarizăril Germaniei occidentale

planului sovietic privind securitatea colec
tivă a Europei,

Țelurile puterilor occidentale erau al
tele. La Berlin, Dulles și alți reprezentanți 
ai puterilor occidentale care îl urmau, mai 
vorbeau încă cu emfază despre „comuni
tatea defensivă europeană", pe care o pre
zentau ca o „garanție sigură a păcii". Pen
tru a^dovedi contrariul nu este nevoie de 
făcut polemică, ci doar reamintit votul 
destul de concludent al Adunării Națio
nale franceze, care a respins c.d.e.

Iată însă că acum se prezintă alte pla
nuri etichetate tot cu aceleași cuvinte: 
„garanție sigură a păcii". E vorba de 
acordurile de la Londra și Paris care pre
zintă un pericol și mai mare pentru cauza 
păcii decît fantoma mult regretată la 
Washington a cd.e. Pentru început în 
aceste acorduri se prevede crearea unei 
armate germane avînd 500.000 de oa
meni, bine echipați cu armament ameri
can și spirit revanșard. Și în sfîrșit gene
ralii hitleriști se pot declara mulțumiți 
căci ceea ce Hitler nu a reușit să le dea, 
le este oferit de peste ocean : arma ato
mică.

Chiar și numai din această enumerare 
se pot întrevedea consecințele acordurilor 
de la Londra și Paris a căror înfăptuire — 
după cum arată nota sovietică — „va pro
voca in mod inevitabil agravarea relațiilor 
dintre statele europene, intensificarea 
cursei înarmărilor și sporirea considera
bilă pentru popoarele din Europa a po
verii cheltuielilor militare". In legătură 
cu aceasta, va fi cu totul firesc dacă 
popoarele europene iubitoare de pace vor 
fi nevoite să ia măsuri noi pentru asigu
rarea securității lor.

Aceasta este situația care se va crea 
prin intrarea în vigoare a planurilor pre
gătite la conferințele de la Londra și Paris.

Este această situație inevitabilă? Hotă
rât, nu. Propunerile sovietice corespund 
cerințelor popoarelor și adoptarea lor va 
face posibilă asigurarea păcii. De aceea 
conferința propusă pentru 29 noiembrie 
deschide calea tratativelor. Uniunea So
vietică fiind gata să discute și propune
rile altor puteri. Aceasta este o nouă do
vadă a dorinței Uniunii Sovietice de a 
trata nu de pe tare rigide, ci pe calea 
înțelegerii și a găsirii unor puncte comune 
de vedere. In acest sens pot fi citate con
ferința de Ia Geneva care a dus Ia înce
tarea focului in Indochina ca și recenta 
rezoluție comună a Canadei, Franței, 
U.R.S.S., Angliei și S.U.A. privind pro
blema dezarmării, rezoluție adoptată la 
O.N.U. E nevoie doar de încredere reci
procă și sinceritate și de dorința de a 
apăra pacea. Și aceste lucruri se pot ve
rifica cel mai bine la masa conferinței, 
așa cum propune Uniunea Sovietică.

In orice caz. în acest moment, lupta 
masolcr populare are un teren propice de 
desfășurare. Un prim succes a fost obținut 
prin faptul că și, unii conducători ai pu
terilor apusene au fost neveiți să se pro
nunțe pentru tratative cu Uniunea Sovie
tică, condiționînd însă aceasta de ratifi
carea prealabilă a acordurilor de la Lon
dra și Paris. Acum urmează ca opinia 
publică să obiige cercurile influente apu
sene ca aceste tratative să aibă loc no 
după ratificarea acordurilor de la Londra 
și Paris, ci înainte, cici după cite este 
bine cunoscut, discuții constructive nu se 
pot duce de pe poziția faptului împlinit. 
Germania occidentală, prin traducerea in 
fapt a hotărârilor de la Londra și Paris, 
nu va mai putea fi considerat un stat 
iubitor de pace, și aceasta va face impo
sibilă restabilirea unității Germaniei pe 
timp îndelungat.

Nota sovietică arată că amînarea convo
cării conferinței propusă pentru 29 noiem

colectivă în Europa. Ziarele arată de ase
menea că guvernul sovietic consideră că 
este de dorit ca Republica Populară Chi
neză să trimită la această conferință un 
observator.

Redînd conținutul notei sovietice,, zia
rul „Le Monde" subliniază că ratificarea 
acordurilor de la Paris cu privire la mi
litarizarea Germaniei occidentale ar com
plica in mare măsură întreaga situație in 
Europa și ar zădărnici posibilitatea regle
mentării problemelor nesoluționate, îna
inte de toate a problemei germane.

S. U. A.
PARIS 15 (Agerpres). — Nota Guver

nului Sovietic din 13 noiembrie a produs 
un puternic răsunet in întreaga lume. 
Agenția „United Press" anunță că cercu
rile oficiale americane „recunosc că s-ar 
putea ca Nota Guvernului Sovietic să 
aibă ecou în opinia publică franceză și 
poate ia opinia publică din alte țări. De 
asemenea, aceste cercuri, reterindu-se la 
atitudinea adoptată de guvernele occiden
tale față de propunerile sovietice ante
rioare cu același caracter, iși exprimă în
grijorarea că Nota Sovietică pare să se 
adreseze direct popoarelor din țările res
pective".

Suedia
Referindu-se la ecoul produs de noile 

propuneri sovietice in capitalele occiden
tale observatorii politici declară că cercu
rile guvernamentale din Stockholm „pri
vesc conferințe ca cea propusă în ultima 
Notă Sovietică drept o măsură ce trebuie 
încercată în vederea destinderii tensiunii 
internaționale". 

brie nu este indicată „deoarece în luna 
decembrie va începe deja în unele țări 
europene examinarea problemei ratificării 
acordurilor de la Paris. O astfel de rati
ficare ar complica în mare măsură în
treaga situație din Europa și ar submina 
posibilitatea reglementării problemelor 
europene nerezolvate și, în primul rînd, 
a problemei germane".

Propunerea sovietică privind convoca
rea unei conferințe a țărilor europene la 
29 noiembrie va contribui la adîncirea 
procesului de lămurire a opiniei publice. 
In această privință este interesant de 
arătat că în parlamentul francez pe mă
sură ce Mendes-France face noi concesii 
politicii americane scad voturile obținute 
de el. Acest lucru dovedește creșterea 
presiunii maselor asupra parlamentului. 
Astfel, după conferința de la Geneva 
Mendes-France a obținut 471 voturi con
tra 14, în august 361 pentru, contra 91, 
aprobarea poziției guvernului la conferin
ța de la Londra a fost obținută cu 350 
voturi, contra 113 iar la votul de încre
dere din 10 noiembrie 207 deputați au vo
tat împotrivă. E semnificativ de aseme
nea, fără a exagera, respingerea de către 
comisia pentru apărare a Adunării Națio
nale franceze a discutării alocărilor pen
tru înarmare pînă la o viitoare expunere 
a politicii guvernamentale. Desigur că in 
aprecierea situației trebuie ținut seama 
și da faptul că asupra lui Mendes-Franee 
vor putea fi exercitate presiuni directe, 
dat fiind vizita sa la Washington. De ase
menea masele populare vest-germane se 
pronunță pentru tratative ceea ce expli
că situația dificilă a lui Adenauer, fapt 
care trebuie de asemenea reținut.

★
Așa cum s-a arătat, printre țările invi

tate să participe la conferința propusă se 
găsește și țara noastră.

Guvernul RP.R. duce permanent o po
litică de apărare a păcii. In repetate rân
duri. guvernul nostru a arătat că este 
gata să colaboreze cu toate statele dornice 
să contribuie Ia destinderea încordării in
ternaționale. Țara noastră întreține rela
ții economice, culturale, sportive cu multe 
țări din lume. Este îndeajuns să arătăm că 
anul trecut, în afara unor schimburi co
merciale largi cu Uniunea Sovietică si 
țările de d emocrație populară, țara noa
stră a avut legături economice cu 44 
țări capitaliste.

Consecvent acestei politici, guvernul 
nostru s-a declarat de acord cu „trata
tul general european de securitate colec
tivă în Europa" — văzind in acesta un 
instrument sigur de apărare a păcii.

Poporul nostru este deosebit de intere
sat in asigurarea securității colective, 
deoarece el a dat nenumărate jertfe atlt 
în primul ca și in al doilea răzbei mon
dial. Se știe că aceste războaie au pornit 
ca urmare a formării de blocuri cptrse. 
Acum puterile occidentale încearcă să 
înjghebeze un nou bloc care să cuprindă 
și pe revanșarzii vest-germani. Or, in 
orașele și satele patriei noastre sin: ineă 
mulți oameni care nu au putut sâ-șc 
șteargă din memorie bestialitățile comise 
da imperialiștii germani care ne-au co
tropi: țara de două ori in cursul a patru 
decenii.

Poporul nostru a primit cu bucurie și 
sprijină cu căldură ncua inițiativă a Um
anii Sovietice prin care se propune con
vocarea unei eonferințe a țărilor europene 
și a S-U-A. pentru a discuta probkrez 
creării unui sistem de securitate colec
tivă europeană. Alături de oamenii simpli 
din întreaga lume poporul nostru este 
hotărât să apere pacea. ră-ri ac-ucă con
tribuția la destinderea Încordări; interna
ționale.

SERGIU BRAND

R. Cehoslovacă
PRAGA 15 (Agerpres). — Ce’.exa trans

mite :
Ziarul „Rude Pravo" d:n 14 noiembrie 

scrie in articolul său de fond ia care co
mentează Nota sovietică dm 13 noiembrie 
despre premizele pentru asigurarea secu
rității Cehoslovacie;:

.Este limpede, se spune în articol, că o 
asigurare trainică a securității in Europa 
poate fi realizată numai prin colaborarea 
pașnică a tuturor statelcr europene, inde
pendent de orinduirea lor socială. Acordu
rile de la Londra și Paris contravin tutu
ror acestor cerințe echitabile Scopul 
acestor acorduri nu este nici decum co
laborarea pașnică a statelor europene, ci 
crearea de blocuri separate opuse unul 
altuia".

Germania
BONN 15 (Agerpres). — Agenția France 

Pressa anunță că, referindu-se la Nota 
guvernului sovietic din 13 noiembrie 
Dehler, vicepreședintele partidului liber- 
demccrat (al doilea mare partid din coa
liția lui Adenauer) a declarat că „se im
pune o examinare foarte serioasă a No
tai sovietice". „Ea constituie — a adăugat 
Dehlar — o dovadă că sovieticii vor să 
facă tot ce le stă in putință pentru a evita 
un al treilea război mondial".

Ollenhauer, șeful partidului social-de
mocrat, a subliniat de asemenea că „Oc
cidentul nu poate să respingă pur și 
simplu propunerile sovietice".

APELUL ORGANIZAȚIILOR 
DEMOCRATICE DE TINERET 

DIN ITALIA
ROMA 15 (Agerpres). — Federația tine

retului comunist din Italia și mișcarea ti
neretului socialist au adresat întregului 
tineret italian un apel, în care se spune 
printre altele :

„După eșecul „comunității defensive 
europene" popoarele cer ducerea unei po
litici noi care să nu fie o politică de 
blocuri militare și de înarmare, ci o po
litică de înțelegere, dezarmare și pace. Or, 
acordurile de la Paris prevăd reînvierea 
militarismului german și înseamnă o po
litică de provocare la război.

Federația tineretului comunist din Ita
lia și mișcarea tineretului socialist cheamă 
întregul tineret italian să lupte strîns unit 
împotriva noii primejdii -și să-și mani
feste prin diferite mijloace împotrivirea 
față de înarmarea Germaniei occidentale, 
să ceară membrilor parlamentului res
pingerea acordurilor de la Paris".

ORDINEA DE ZI A SESIUNII 
CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII

STOCKHOLM 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: Secretariatul Consiliului Mon
dial al Păcii anunță într-un comunicat 
dat publicității :

Pe ordinea de zi a sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii, care se va deschide la 
18 noiembrie la Stockholm, se află urmă
toarele probleme:

1. — Colaborarea tuturor țărilor Euro
pei în vederea asigurării securității lor 
colective.

2. — Situația creată în diferite părți 
ale Asiei în urma Intervenției străine și 
a sistemului blocurilor și coalițiilor mi
litare.

3. — Situația creată în America de 
sud în urma amestecului în treburile in
terne ale națiunilor.

4. — Acțiunile forțelor Iubitoare de 
pace în vederea asigurării dezarmării și 
Interzicerii armelor de exterminare în 
masă.

Delegația sovietică la sesiunea Consiliu’ui Mondial 
al Păcii

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite:.

Delegația sovietică care va participa la 
sesiunea Consiliului Mondial al Păcii ce 
se va deschide la 18 noiembrie la Stock
holm se compune din 14 persoane. Din 
delegația condusă de cunoscutul scriitor 
sovietic Alexandr Fadeev fac parte cu- 
noscuți oameni de știință sovietici, frun
tași ai vieții publice, participant activi 
la mișcarea partizanilor păcii : Nikolai 
Tihonov, președintele Comitetului so
vietic pentru apărarea păcii, scrii
torii Alexandr Korneiciuk, Ilya Eh
renburg, Vanda Vasilevska și Alexei 
Surkov, Mihail Kotov, secretar res

Ședința plenară
a conferinței generale a U.N.E.S.C.O.

MONTEVIDEO 15 (Agerpres). — TASS 
transmite : în ședința plenară din 13 
noiembrie a celei de a 8-a conferințe ge
nerale a U.N.E.S.C.O. a fost aprobată ho
tărârea Comitetului Executiv cu privire 
la folosirea parțială a limbii ruse ca 
limbă de lucru a celei de a 8-a conferințe 
generale.

Apei au început discuțiile pe marginea 
problemei admiterii de noi membri în 
UNXS.C.O.

S-a prezentat spre examinare conferin
ței hotărârea Comitetului Executiv al 
U.N.E S.C.O. care, potrivit recomandări
lor Consiliului Economic si Social, reco- 

admiterea în U.N.E.S.C.O. a Re- 
pubRcii Populare Romîne. împotriva 
acestei hotărîri s-a pronunțat reprezen
tantul S.U.A. El a fost sprijinit de dele
gata Israelului și Columbiei.

Reprezentantul Cehoslovaciei, pronun- 
țndu-se in favoarea admiterii Romîniei 
ia UNK.S.C.O., a subliniat că obiecțiu- 
mle reprezentantului S.U.A. împotriva 
admiterii Romîniei în UJ4K.S.C.O. „sînt 
lipsite de orice temei".

Eepreaestantul U.R-SS. A. A. Soldatov, 
a declarat că îa scopul îmbunătățirii re- 
bțular i titre popoare, al întăririi păcii ți

in
Declarațiile lui 

urma vizitei sale
Nehru 
în China

DELHI 14 (Agerpres). — TASS trans
mite : După cum transmite postul de radio 
Delhi, ia dlmmeața zilei de 13 noiembrie, 
prunul mmîstru Nehru a luat cuvintul la 
Delhi, la prima conferință de presă după 
Ia:cancer;a din vizite făcută la Pekin. 
Nehru a împărtășit impresiile sale despre 
China.

După părerea lui, pentru China de as
tăzi sînt caracteristici următorii doi fac
tori : în primul rînd poporul chinez de 
multe milioane, trăiește în condiții de 
pace, legaiitete și ordine ; in al doilea 
riad, in China există sentimentul național. 
Poporal chinez vede că imensa lui țară 
este în prezent unită, stă pe amindouă pi
cioarele și se poate apăra Nehru a subli
niat că in timpul vizite; sale în China, 
el a comparat mereu condițiile din 
această țară cu condițiile din India, pre
cum și metodele folosite de cele două țări 
pentru rezolvarea problemelor lor. El a 
văzut că ;n unele privințe, India a obținut 
rezultate importante, in alte privințe — 
China.

India, a declarat in continuare Nehru, 
nu dorește să urmeze orbește un anumit

In Adunarea Națională franceză
COMISIA PENTRU APĂRAREA NAȚIONALA A REFUZAT SĂ TREACĂ 

LA EXAMINAREA CREDITELOR PENTRU APĂRAREA NAȚIONALĂ
PARIS 14 (Agerpres). TASS
Comisia pentru apărarea națională 

de pe lingă Adunarea Națională a refuzat, 
în ședința ei din 12 noiembrie, să treacă 
la examinarea creditelor pentru apărarea 
națională, alocate președintelui Consiliu
lui de Miniștri șl, m general, examina
rea oricăror credite militare, pînă cind 
guvernul nu va expune în fața comisiei 
politica sa în acest domeniu.

★
PARIS 14 (Agerpres). — TASS trans

mite : In ședința din 12 noiembrie a Adu
nării Naționale franceze a fost exami
nată problema interpelărilor făcute guver
nului cu privire la situația din Algeria.

„NewYork Times'* despre succesele economice ale U.R.S.S.
NEW YORK 15 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Ziarul „New York Times" publică un ar

ticol redacțional în care declară că rezul
tatele recentei treceri în revistă efectuate 
de acest ziar a realizărilor tehnice ale 
Uniunii Sovietice și S.U.A., trebuie să pună 
capăt odată și pentru totdeauna „automul- 
țumirii care se mai manifestă în legătură 
cu presupusa supremație tehnică a S.U.A. 
asupra Uniunii Sovietice". Ziarul subli
niază că .în anul acesta în Uniunea Sovie
tică au absolvit instituțiile superioare de 
învățămînt tehnic un număr de 2,5 ori mai

5. — Pregătirile pentru o întllnire a re
prezentanților forțelor Iubitoare de pace 
din toate țările în cursul primei jumătăți 
a anului 1955.

Secretariatul a fost informat că o serie 
de personalități de seamă pe tărîm ob
ștesc intenționează să participe la sesiu
nea Consiliului Mondial al Păcii. Printre 
aceștia se află Jiiciro Mațumoto, consilier 
al „Partidului socialist de stingă" din Ja
ponia, Josef Hromadka, decan al Facul
tății teologice evanghelice din Praga, 
Abdul Hamid Khan Bhashanl, președin
tele „Ligii populare musulmane" din Pa
kistanul de est, Pridi Phanomyong, fost 
prim ministru al Tailandei, scriitorul so
vietic Alexandr Fadeev,

D-na Rameshwari Nehru, care nu poate 
participa la sesiune, a trimis un mesaj de 
salut lui J. Laffitte, secretarul general al 
Consiliului Mondial al Păcii.

ponsabil al Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii, ziaristul Iuri Jukov, aca
demicianul Alexandr Oparin, regizorul de 
filme, Serghei Gherasimov, Zinaida Ga
garina, vicepreședintă a Comitetului anti
fascist al femeilor sovietice, mitropolitul 
Nikolai de Krutița și Kolomno, Leonid 
Soloviov, vicepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S. și 
Viaceslav Kocemasov, membru al Comite
tului sovietic pentru apărarea păcii.

In dimineața zilei de 15 noiembrie pri
mul grup de delegați sovietici alcătuit din 
Fadeev, Tihonov, Ehrenburg, Korneiciuk 
și alții au părăsit Moscova plecînd spre 
Stockholm.

lărgirii legăturilor culturale, este nece
sară admiterea Republicii Populare Ro
mîne în U.N.E.S.C.O.

Reprezentanții Poloniei, Danemarcei, 
Iugoslaviei au sprijinit și ei recomandarea 
Comitetului Executiv. Reprezentantul en
glez a propus să se amine examinarea 
problemei admiterii Romîniei cu doi ani 
— pînă la cea de a 9-a conferință gene
rală a U.N.E.S.C.O. Această propunere a 
fost sprijinită de delegații Canadei, Bra
ziliei, Belgiei, Libanului și Italiei. în urma 
unui vot nominal, propunerea engleză a 
fost adoptată cu 28 voturi contra 12 ; s-au 
abținut de la vot 15 delegați, 11 delegați 
nu au participat la vot.

în ședința plenară a fost examinată de 
asemenea recomandarea Comitetului Exe
cutiv cu privire la admiterea Bulgariei în 
U.N.E.S.C.O. Reprezentantul englez a pro
pus să se amine examinarea acestei 
chestiuni pînă în 1956. După dezbateri, la 
care au participat reprezentanții U.R.S.S., 
Foloniei, Cehoslovaciei, Franței și S.U.A., 
propunerea Angliei a fost pusă la vot. în 
favoarea propunerii au votat 29 de dele
gați, contra — 11 delegați. S-au înre
gistrat 16 abțineri. 10 delegați nu au 
participat la vot 

sistem de guvernare. Ea dorește cu ar
doare să învețe de la alții. India poate să 
imite multe de la Europa și S.U.A., dar 
ea poate de asemenea să învețe multe de 
la Rusia și in special, de la China, deoare
ce problemele în fața cărora se află In
dia, sînt foarte asemănătoare cu proble
mele Chine; și India tinde să folosească 
experiența Chine’

în timpul conferinței de presă, Nehru a 
declarat că a fost invitat în med oficial 
să viziteze Uniunea Sovietică. Nehru a 
adăugat că este fericit de a avea prilejul 
să plece acolo, dar nu știe cind va putea 
face această călătoria;

★
Presa indiană din 14 noiembrie consa

cră pagini întregi aniversării a 65 de ani 
de la nașterea primului ministru al Indiei, 
în primele pagini, ziarele publică mesaje 
de felicitare primite de Nehru din partea 
lui G. M. Malenkov, președintele Consi- 
liului de Miniștri al Uniunii Sovietice, Ho 
Și Min, președintele R. D. Vietnam, și a 
lui Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P .Chineze.

In total au fost prezentate 19 interpelări.
După ce au mai luat cuvintul o serie 

de alți deputați, s-a dat cuvintul șefului 
guvernului, Mendes-Franee, care a obiectat 
împotriva discutării problemei algeriene, 
referindu-se la apropiata sa călătorie in 
S.U.A. El a mai declarat: „Au fost folo
site toate mijloacele. La fața locului au 
fost trimise imediat forțe armate. Alte 
trupe sînt în drum. Vom trimite toate for
țele care vor fi necesare și chiar mai 
multe. Din partea noastră nu vor fi nici 
ezitări, nici măsuri luate pe jumătate".

La propunerea guvernului, Adunarea 
Națională a hotărît să amine pe un timp 
nelimitat continuarea discutării interpe
lărilor. Pentru această propunere au vo
tat 312 deputați contra 272.

mare de ingineri decît în S.U.A. ; în acelașj 
timp în China și în țările de democrație 
populară din Europa a crescut numărul in
ginerilor și oamenilor de știință și s-a îm
bunătățit pregătirea lor.

Această creștere a numărului de cadre 
de specialiști, scrie ziarul, „este din punc
tul nostru de vedere principalul factor care 
stă la baza unor evenimente neașteptate 
din ultimii ani cum ar fi de pildă rapidi
tatea cu care sovietele au reușit să fabrice 
bomba atomică și bomba cu hidrogen și 
să construiască bombardiere cu reacție cu 
o mare rază de acțiune".

Demiterea președintelui 
Egiptului, Naghib

CAIRO 15 (Agerpres). — TASS trans
mite : Se anunță oficial că la 14 noiem
brie „Consiliul revoluționar de conducere 
al Egiptului" a adoptat hotărârea de a 
destitui pe generalul Muhammed Na
ghib „din toate funcțiile deținute de el", 
adică din funcția de președinte al Re
publicii și președinte al „Consiliului re
voluționar de conducere".

In careurile ziaristice se declară că Iul 
Naghib i s-a fixat domiciliu forțat.

In comunicatul oficial ss spune_ că 
conducătorii organizației secrete „Frăția 
musulmană", lusef Talaat și Ibrahim At- 
Taib, „arestați în dimineața zilei de 14 
noiembrie" au confirmat existența unor 
legături între președintele Naghib și 
conducerea organizației „Frăția musul
mană".

LONDRA 15 (Agerpres). — Observato
rul agenției Reuter, Stanley Prinddle, re
latează că „după cum se declară în cercu
rile diplomatice din Londra, conflictul 
care durează aproape de un an dintre 
președintele Muhammed Naghib și junta 
militară a atins faza critică în urma re
centei încheieri a acordului anglo- egip
tean cu privire la viitorul bazei engleze 
din zona Canalului Suez....

Se spune că generalul Naghib considera 
condițiile acordului acceptat de „Consiliul 
revoluționar de conducere" prea favora
bile pentru Anglia... Organizația „Frăția 
musulmană" s-a pronunțat de asemenea 
împotriva acordului anglo-egiptean".

CAIRO 15 (Agerpres). — Din sursă ofi
cială se anunță că primul ministru Gamal 
Abdel Naser îl va înlocui pe generalul 
Naghib în toate funcțiile asumate pînă în 
prezent de acesta din urmă, fără a purta 
însă titlul de președinte al republicii.

-O-
Ăgenția lugopress 

despre relațiile sovieto- 
iugoslave

BELGRAD 15 (Agerpres). — TASS
După cum transmite agenția lugopress, 

„opinia publică din Iugoslavia apreciază 
pozitiv acea parte din raportul prezentat 
de Saburov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., cu prilejul săr
bătoririi celei de a 37-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
care se referă la relațiile iugoslavo-so- 
vietics". Această cuvîntare, subliniază a- 
genția, „a fost primită ca o confirmare 
a rezultatelor pozitive realizate pînă în 
prezent pe calea restabilirii relațiilor eco
nomice, culturale și sportive. Acest fapt 
este interpretat în sensul că guvernul so
vietic este gata să dezvolte procesul de 
normalizare a relațiilor și să asigure re
zolvarea problemelor care există între 
cele două țări".

-o-
Eisenhower cere Senatului 

american ratificarea acordurilor 
de la Paris

WASHINGTON 15 (Agerpres). — TASS 
La 15 noiembrie, președintele Eisenho

wer a înaintat Senatului acordurile de la 
Paris cu privire la înarmarea Germaniei 
occidentale.

Intr-o scrisoare alăturată Eisenhower 
cere „sfatul și consimțămîntul Senatului" 
pentru ratificarea acordurilor.

SCURTE SURI
• Comitetul executiv al Ligii Societăți

lor de Cruce Roșie a trimis o telegramă 
Societății de Cruce Roșie din R. D. Ger
mană în care anunță că Comitetul a ho
tărît să admită Societatea de Cruce Roșie 
din R. D. Germană în Liga Societăților 
de Cruce Roșie.

• Agenția Antara anunță că procura
tura generală din Indonezia strînge pro
be în legătură cu activitatea anumitor per
sonalități indoneziene acuzate de preșe
dintele Sukarno de a fi primit milioane 
de rupii pentru a desfășura activități po
litice in interesul unor puterț străine.

9 Potrivit relatărilor agenției France 
Presse. comitetul de conducere al parti
dului M.R.P. (mișcarea republicană popu
lară) a adoptat în ședința din 14 noiem
brie, cu mare majoritaie de voturi, o mo
țiune prin care se pronunță împotriva ra
tificării acordurilor de la Londra și Paris.

-O- ;
Plecarea Ansamblului 

R. S. S. Moldovenești
Luni seara, a părăsit Capitala Ansam

blul de stat de dansuri populare al R.S.S. 
Moldovenești, laureat al concursului celui 
de al 4-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la București, care 
a prezentat o serie de spectacole în țara 
noastră cu prilejul Lunii Prieteniei Ro- 
mino-Sovietice.

La plecare, în Gara Băneasa, solii artei 
sovietice au fost salutați de tovarășii Mihail 
Alexandru, locțiitor al ministrului Cultu
rii, N. Teșa, Sanda Rangheț și E. Rodau, 
secretari ai Consiliului General A.R.L.U.S. 
și de reprezentanți ai marilor ansambluri 
artistice din Capitală.

Au fost de față P. S. Dedușkin, consi
lier al Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București și alți reprezentanți ai Amba
sadei, precum și reprezentantul perma
nent al V.O.K.S.-ului în R.P.R., E. N. 
Tihonov.

Conducătorul Ansamblului, S. M. Stra- 
tulat, directorul Filarmonicii de stat din 
R.S.S. Moldovenească, a răspuns, mulțu
mind pentru calda prietenie de care s-au 
bucurat solii artei sovietice în Republica 
Populară Romînă.

Cu brațele încărcate de flori, membrii 
ansamblului s-au urcat apoi în trenul 
care-1 duce spre patrie.

(Agerpres)

SPECTACOLE
MARȚI 16 NOIEMBRIE 1954

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu, Liber
tății, Gh. Doja: Scanderbeg: Republica, București, 
înfrățirea între popoare : Ordinul Anna ; Alaxim 
Gorki, Lumina, N. Bălcescu: Palatul științei; Alex. 
Popov, Miorița: Copiii străzii; Cultural, Elena Pa
vel: Răzbunarea; Constantin David: Vinovați fără 
vină; Vasile Roaltă: Schubert; 8 Martie, Victoria, 
Alex. Sahia: Răsare soarele (seria Il-a); Timpuri 
Noi: Discuții asupra modei, Tîrgul international de 
la Lyon; Unirea: Aleko, Frații Liu; Tineretului: 
Tînăra Gardă (seria II-a); Flacăra: Asaltul fortu
lui din munți; T. Vladimircscu: Campionii noștri 
și filmul de desen animat „Marinică“; Aurel Vlalcu: 
.Examen de maturitate; Munca: Prieteni credincioși; 
Arta: Suflete zbuciumate; Popular, Rahova; Desco
perire misterioasă; M. Eminescu: Poemul dragos
tei: Moșilor, 23 August: Școala curajului; Donca 
Simo: Intr-un port îndepărtat; Ilie Pint’lie: încăr
cătură periculoasă; 8 Mai: In numele legii; Volga: 
Slugă la doi stăptnl: 1 Mai: Agentul nr. 13; Olga 
Banele: Prințesa trufașă; Gheorghe Coșbuc; Inimi 
tinere.
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