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Fi{i gata 
pentru sporturile de iarnă!

| ATA, A SOSIT IARNA! Intr-adevăr,
| nici nu te așteptai și într-o dimi

neață te-ai trezit că natura îmbră
case cunoscuta mantie albă strălucitoare: 
prima zăpadă. Acesta a fost primul sem
nal de începere a unui nou sezon sportiv. 

Sosirea iernii nu înseamnă că activita
tea sportivă a încetat. Iarna oferă minu
nate posibilități pentru practicarea unor 
sporturi extrem de folositoare în educa
rea calităților fizice ale tineretului nos
tru. Azi. sarcina călirii fizice a tinerilor 
noștri se pune cu deosebită ascuțime. Nu 
pot exista — în această direcție — pe
rioade de stagnare. Avem nevoie de un 
tineret puternic, ager, tenace, capabil să 
doboare orice obstacole — plin de elan 
pe frontul muncii creatoare din (ara 
noastră, gata însă de a-și apăra patria la 
nevoie cu cea mai înflăcărată energie.

lată de ce organizațiile U.T.M. nu au 
dreptul să considere activitatea sportivă 
de iarnă ca o „chestiune de mina a doua", 

Ci trebuie s-o încadreze între principalele 
lor probleme Ce educație.

Faptele arată că tineretul de pe întreg 
cuprinsul patriei noastre s-a pregătit, cu 
entuziasmul caracteristic, să întîmpine 
iarna sportivă. Ei și-au pregătit schiuri'.e 
și patinele, sînt gata să pornească vi- 
jeiios cu săniuțele sau cu bobul, să urce 
crestele munților noștri falnici și să-și in
cinte ochii cu peisaje minunate de iarnă, 
respirînd în același timp aerul tare, să
nătos. Sportivii s-au pregătit și așteaptă 
să se întreacă din nou în numeroase 
campionate și competiții de schi, patinaj, 
bob sau hochei.

Pe întreg cuprinsul patrie! noastre sînt 
zeci și zeci de baze sportive iar altele 
sînt în curs de ^menajare. In aceste zile 
colectivele ^prfrift-e-fa'c nftimete revizii 
la echipamentele și la materialele nece
sare pentru practicarea sporturilor de 
iarnă.

Aci trebuie să-i remarcăm pe tinerii din 
comuna Girov, regiunea Bacău, care au 
luat inițiativa confecționării de schiuri 
prin mijloace locale. In raionul Timișoara 
s-au organizat peste I5 centre de schi 
unde tinerii pot învăța și practica acest 
sport. Toate acestea arată grija și preo
cuparea pentru ca tineretul nostru să 
poată desfășura în această iarnă o bo
gată activitate sportivă.

Majoritatea organizațiilor U. T. M. și 
colectivele sportive sindicale desfășoară 
acum o muncă intensa pentru asigurarea 
unei bune desfășurări a antrenării unor 
c.’t mai largi mase de tineri la practicarea 
sporturilor de iarnă. Un exemplu bun îl 
constituie comitetul orășenesc U.T.M. 
și C.F.S. Piatra Neamț, care au discutat 
într-o ședinfă comună problemele ce le 
ridică începerea sezonului sportiv de 
iarnă și au luat măsuri concrete.

Organizațiilor U.T.M. din fabrici, de la 
sate, din școli sau facultăți le revine o 
foarte mare răspundere in privința felu
lui cum tinerii vor avea posibilitatea să 
se bucure de frumusețea și foloasele prac
ticării sporturilor de iarnă. De preocupa

rea lor permanentă și din vreme va de
pinde dacă tinerii vor învăța schiul, pati
najul. Acest lucru este foarte important 
deoarece în sezonul sportiv de iarnă tre
buie să existe și grija pentru ca tinerii 
să treacă probele G.M.A. de iarnă. Pen
tru aceasta este necesară o popularizare 
cît mai largă în rîndul tinerilor a spor
turilor de iarnă. Aceasta nu va fi însă 
suficient dacă nu se vor lua măsuri din 
timp pentru asigurarea echipamentelor și 
a materialelor necesare, pentru antrena
rea sportivilor care știu să schieze, să 
patineze, ca ei la rîndul lor să ajute pe 
tinerii începători.

Organizațiile U.T.M. și colectivele 
sportive sindicale trebuie să se.gîndească 
de pe acum la organizarea de competiții 
de masă la schi, patinaj, săniuțe, etc. la 
care să participe un număr cît mai mare 
de tineri. Pentru aceasta, organizațiile 
U.T.M. au datoria să se îngrijească ca 
în cadrul colectivelor sportive să ia ființă 
secții ale sporturilor de iarnă: schi, pati
naj etc. Aceste secții trebuie să răspundă 
de organizarea unor competiții pe fabrică 
sau școală în cadrul cărora să fie desem
nați campionii locurilor de muncă res
pective.

Pentru tinerii țărani muncitori se va 
desfășura în această perioadă „Sparta- 
chiada de iarnă a satelor". Succesul ace
stei Spartachiade va fi asigurat dacă or
ganizațiile U.T.M. de la sate vor ști să 
mobilizeze la timp pe tinerii țărani încă 
de la etapa pe comune, de la primele în
treceri de schi și săniuțe.

Nu trebuie să se uite în această pe
rioadă de activitatea care trebuie desfă
șurată de către organizațiile U.T.M., co
lectivele sportive și antrenori — în rîn- 
durile sportivilor fruntași.

Noi avem sportivi fruntași la schi, pa
tinaj, hochei. Rezultatele lor depind de 
felul cum se pregătesc ei acum, înaintea 
viitoarelor întreceri. Se știe că performan
tele schiorilor și patinatorilor noștri frun
tași sînt încă sub nivelul posibilităților 
create. De aceea, cu acești sportivi trebuie 
să se ducă o muncă minuțioasă de pregă
tire. De la ei așteptăm în această iarnă 
rezultate de valoare.

Continuarea sistematică a activității 
asigură sportivilor din celelalte ramuri de 
sport, posibilitatea de a-și păstra și dez
volta pregătirea fizică necesară obținerii 
unor performanțe superioare. In această 
perioadă, organizațiile U.T.M. trebuie să 
lupte cu aceeași intensitate pentru antre
narea sportivilor în continuarea activității 
sportive în sală. Perioada de iarnă oferă 
în același timp posibilitatea sportivilor 
să-și ridice nivelul politic și cultural. Ei 
trebuie să înțeleagă că unui sportiv I se 
cere o anumită comportare, o comportare 
demnă de un sportiv nou, cu o voință 
și un moral ridicat.

In curind în întreaga țară va începe 
desfășurarea unor pasionante întreceri 
sportive la schi, patinaj, hochei. Cu toții 
așteptăm să ne punem patinele sau schiu- 
rile și s-o pornim la drum. Utemiști și 
tineri, fiți gata !

I B L I O T E C AI N B
pietru- 
știință,

„Nu există șosea 
ită care să ducă la . 
și numai acei pe care nu-i 
sperie oboseala ascensiunii 
pe cărările sale abrupte 
pot nădăjdui câ vor ajunge 
la culmile ei luminoase**.

Aceste cuvinte scrise sub 
portretul lui Marx te in- 
tîmpină la intrarea in bi
blioteca Facultății de Fi
lozofie. Deschizi ușa și 
aceste minunate cuvinte 
scrise în urmă cu aproape 
un veac se materializează, 
prind parcă viață.

Sala spațioasă, 
lumină și rafturi 
fețele aprinse ale 
lor concentrate 
cărților, grija cu 
conspectate 
cilor 
lui, .
feră de muncă, de stud.u, 
de creație, întruchipează 
parcă marșul tineretului 
nostru pe cărările abrupte 
ce duc la luminoasele 
culmi ale cetății științei.

în aceste zile de sfîrșit 
de semestru, tumultul 
muncii, iureșul luptei pen
tru pregătirea colocviilor și 
examenelor e mai cloco
titor ca orieînd.

Pe băncile Facultății de 
Filozofie în care înainte 
cu numai un deceniu re
gimul burghezo-moșieresc 
își pregătea „culturalii", în 
care un student fiu de 
muncitor constituia o rari
tate, studiază azi, în anii 
puterii populare, numeroși 
tineri care au venit din

plină de 
de cărți, 
studenți. 

asupra 
care sînt 

textele clasi- 
marxism-leninismu- 

toată această atvnos-

sauuzine, de pe ogoare 
din școli medii.

La una din mesele bi
bliotecii, Siminiceanu Ion, 
student in anul III al sec
ției de Filozofie generală 
se pregătește pentru co
locviul de Bazele fizicii 
moderne, studiind cu deo
sebită seriozitate Capitolul 
5 al lucrării lui Lenin: 
„Materialism și empiriocri- 
ticism** în urmă cu numai 
5 ani, acest tînăr înalt, us
cățiv, întotdeauna îmbră
cat și pieptănat cu grijă, 
era strungar în Atelierele 
C.F.R. Pașcani. Utemistul 
Siminiceanu a terminat 
Facultatea muncitorească 
cu distincția „foarte bine", 
iar în prezent carnetul lui 
de student înregistrează 
numai calificative maxime.

Intr-un alt colț al biblio
tecii se află Iancu Stela. 
Puțini sînt studenții Fa
cultății de Filozofie care 
să n-o cunoască pe respon
sabila profesională a anu
lui II. Candidata de partid, 
studenta fruntașă la învă
țătură, Iancu Stela, fostă 
muncitoare intr-o fabrică 
de cherestea de prin păr
țile Moldovei, studiază 
astăzi cu pasiune pe Ari- 
stotel.

La mesele din fundul 
sălii „rezervate" mai tot
deauna „veteranilor**, stu
denții anului IV își pregă
tesc cu înfrigurare exame
nele sau lucrările de di
plomă. In urmă cu cîteva 
zile studenții facultății au 
ascultat cu interes la cer-

cul științific de Istoria fi
lozofiei, referatul lui Emil 
Iordăchescu despre „Ideile 
social-politice ale lui Mi
hail Kogălniceanu**. In pre
zent Emil Iordăchescu lu
crează la îmbunătățirea 
referatului pentru a-l pu
tea prezenta 
de diplomă 
de Stat.

La un alt
Zaharia Ioana și Cornelia 
Sfetencu se pregătesc îm
preună pentru colocviul de 
Economie Politică. Grun- 
berg Sorei își ajută colegii 
la traducerea unui text.

Orele trec pe nesimțite. 
Ușile se deschid din cînd 
în cînd. In prag apar stu
denți pe fețele cărora în
trezărești bucuria succe
sului la un colocviu și ca- 
re-și împărtășesc colegilor 
noile victorii. Un alt grup 
de studenți s-a reîntors de 
la o consultație dată la 
Cabinetul de marxism-le
ninism.

Se lasă noaptea... Trecă
tori întîrziați care se în
dreaptă spre case, zăresc 
totuși lumini la ferestrele 
bibliotecii. Aici 
muncii continuă 
pînă tîrziu în 
Zeci și zeci de 
sorb cu pasiune și 
ziasm mărețele învățături 
ale gînditorilor înaintați, 
pregătindu-se cu avînt pen
tru ca peste cîtva timp 
să-și poată dărui toate for
țele luptei pentru construc
ția vieții noastre noi.

IOSIF SAVA

drept lucrare 
la Examenul

colț de masă

tumultul 
din zori 

noapte, 
studenți 

entu-

DE PE CUPRINSUL PATRIEI

1953. In luna noiembrie, ea 
lui cu 177 la sută.

13 aceste zile și în uzi
nele și fabricile timișorene 
sporește ««mărul tinerilor 
care-șl Îndeplinesc Înainte 
de vreme sarcinile ancale 
de plan, producind in con
tul anului 1955. Mulți din. 
tre tineri produc azi iu con
tul anilor viitori. Utemistul 
SEMIAN ERNEST (stingă 
sus) de la uzinele „Electro
motor", a îndeplinit mal 
multe norme anuale. In 
cursul lunii noiembrie, cl a 
obținut o depășire a planu
lui cu 232 la sută.

Utemista GILLICH EMA. 
strungar in fier (dreapta 
sus), de la aceeași uzină,'dă 
produse in contul anului 

a obținut o depășire a planu-

Șl la întreprinderea „Industria Lînli”, tinerele fete își 
aduc din plin contribuția la realizarea sarcinilor de plan. 
Utemista N1CHIFOR DOMNTCA (stingă jos), filatoare la sec
ția ring, a terminat planul pe anul 1954 la data de 10 de
cembrie. In cursul lunii noiembrie ea a obținut o depășire 
de plan de 51 la sută.

Victoria tinerilor constructori 
de tractoare

Tinerii din uzina noastră, urmând exemplul tinerilor de la 
uzinele metalurgice „Progresul" din Brăila — care au pornit 
acțiunea patriotică de a realiza economii echivalente cu prețul 
de cost al unor importante produse finite, și-au luat angaja
mentul de a realiza in acest an economii echivalente cu prețul 
de cost a 5 tractoare.

La data de 10 decembrie 1954 noi ne-am îndeplinit acest an
gajament, evidențiindu-se în mod special tinerii din sectoarele 
oțelărie, forje, stocuri și sculărie.

închinăm victoria noastră celei de a Vil-a aniversări a scum
pei noastre patrii.

ION COCA
secretarul comitetului organizației de bază U.T.M. 

de la Uzinele de tractoare „Ernst Tbălman" 
Orașul Stalln

Șuturi record
însuflețiți de succesele dobindite pină acum, muncitorii 

mineri de la mina Vulcan se străduiesc să-și însușească cît mai 
mult bogata experiență a oamenilor sovietici pentru a da pa
triei cît mai mult cărbune.

Organizîndu-și mai bine munca și aplicînd metodele înain
tate de lucru, în luna noiembrie minerii din sectorul III-tineret 
de la această mină au dat peste plan 1139 tone cărbune.

In cele 2 șuturi record organizate în mină în zilele de 29 și 
30 noiembrie s-au dat peste planul întregii exploatări 619 tone 
cărbune.

La obținerea acestor importante succese un aport deosebit 
l-au dat grupele conduse de tovarășii Iovan Andronic, Boyte 
Pavel, Taiber Ștefan, Vizi Andrei și alții.

Corespondent
PANIȘ ANATOLIE

Predarea cotelor
Planul a fost Îndeplinit

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Comitetul 
executiv al sfatului popular 
al comunei Filimon Sîrbu, 
raionul Călmățui, a acordat o 
deosebită atenție îndeplinirii 
planului de colectări. Pentru 
convingerea și îndrumarea 
țăranilor muncitori în această 
direcție, s-a dus o largă 
muncă politică. Un real spri
jin a primit sfatul popular din 
partea deputaților comunali și 
a utemiștilor. Deputății An
ton Ion, Alenic Maria și alții, 
în circumscripțiile lor, au în
drumat pe toți țăranii munci
tori să-și achite cotele obliga
torii către stat.

Printre primii țărani mun
citori care și-au predat in în
tregime cotele au fost Costică 
Popa, Bîrsan Vasile. Datori
tă muncii de lămurire bine 
organizată, desfășurată de or
ganele locale ale puterii de 
stat și de organizațiile de 
masă, planul de colectări în 
comuna Filimon Sîrbu a fost 
îndeplinit pină la 1 decem

brie în proporție de 100 la 
sută, la toate produsele.

In bune condițiuni se des
fășoară munca de colectare și 
în satul Tîrlele Filiu. Ute- 
miștii din sat dau un sprijin 
activ în îndeplinirea planu
lui. In ședințele lor, ei dis
cută temeinic problema colec
tărilor. Utemiștii Moise Ion 
și Croitoru Virgil au fost 
printre primii care și-au pre
dat în întregime cotele obli
gatorii către stat și împreună 
cu ceilalți utemiști au desfă
șurat o susținută muncă de 
lămurire in rîndurile țărani
lor muncitori.

In comuna Chiscani din ra
ionul Brăila, comună în care 
colectările se desfășoară de 
asemenea cu succes, fruntași 
la predarea cotelor au fost ță
ranii muncitori Mihai Pos- 
poi, Constantin Dragomircare 
au înțeles însemnătatea pa
triotică a achitării obligații
lor către stat. Exemplul lor a 
fost urmat și de aiți țărani 
muncitori.

Deschiderea Expoziției anuale de stat 
a artelor plastice

Miercuri la amiază a avut loc la Muzeul de artă al R.P.R. 
deschiderea Expoziției anuale de stat a artelor plastice.

La deschiderea expoziției au asistat tovarășii: dr. Petru 
Groza, Chivu Stoica, P. Borilă, D. Coliu, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, M. Dalea, I. Fazekaș, Constanța Crăciun, L. Răuiu, 
Sorin Toma, M. Macavei, membri ai CC. al P.M.R., membri ai 
guvernului, reprezentanți ai organizațiilor obștești și culturale, 
academicienii Camil Petrescu și G. Oprescu. L Jalea și Lucian 
Grigorescu, membri corespondenți ai Academiei R.P.R., nume
roși artiști plastici, scriitori, actori, ziariști romini și străini etc.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de sculptorul Boris 
Caragea, maestru emerit al artei, președintele Uniunii Artiști
lor Plastici din R.P.R.

„Deschiderea Expoziției anuale de stat a artelor plastice, a 
spus vorbitorul, constituie un eveniment important al vieții cul
turale și artistice din țara noastră. Expoziția reprezintă munca 
de un an a artiștilor plastici din întreaga țară.

Alături de scriitori și compozitori, de toți oamenii artei, pic
torii, sculptorii și graficienii iși închină talentul lor făuririi 
noii culturi socialiste. Ca ți creațiile literare sau muzicale, 
operele plastice grăiesc despre dragostea fierbinte de pace a 
poporului nostru, despre munca sa avîntată pentru făurirea 
unei vieți noi. Ilustrind cuceririle obținute în acești ani de 
poporul nostru, operele plastice vorbesc totodată despre nota- 
rirea sa de a apăra aceste cuceriri, de a ocroti comorile artei 
noastre, de a opune provocatorilor la un nou război, voința sa 
fermă de pace.

Expoziția oglindește in același timp frăția dintre poporul 
remin și minoritățile naționale, care sub conducerea partidu
lui merg împreună pentru înfăptuirea construcției socialiste 
în țara noastră.

Conștienți de puternicul rol social al artei, artiștii noștri 
plastici se străduiesc să redea în operele lor glndurlle și nă
zuințele, ideile și sentimentele poporului. Lucrările de pictură, 
sculptură și grafică, realizate de artiștii noștri — a spus vor
bitorul in încheiere — constituie mesajul de prietenie al po
porului romin față de alte popoare, imaginea voinței sale de 
a-și făuri nestingherit o viață nouă, mărturisirea hotărîrii 
neclintite de a construi socialismul și de a apăra cauza păcii”.

Asistența a vizitat apoi expoziția.
Actuala Expoziție de stat a artelor plastice reprezintă un 

bilanț al muncii pe tărim artistic a peste 400 de pictori, sculp
tori și graficieni. Expoziția cuprinde aproape 1.000 de lucrări 
din toate ramurile artei plastice. Aceste lucrări au fost selec
ționate din cele 3.200 lucrări prezentate de artiști din toate 
colțurile țării.

In expoziție poate fi remarcată participarea a numeroși ar
tiști tineri. In expoziția de anul acesta apar lucrări executate 
do sculptorii noștri, din materiale ca marmora, piatra, bronzul.

Sînt prezenți cu lucrări în expoziție fruntași ai artei noastre 
plastice ca : C. Baraschi, I. Iser, artiști ai poporului, C Baba, 
B. Caragea, I. Irimescu, maeștri emeriți ai artei, S. Szonyi, 
O. Angheluță, M. H. Maxy, Jules Perahim, artiști emeriți, și 
mulți alții.

radioficată co-

IVOM ȘTI SĂ APĂRĂMj 
'CEEA CE AM CUCERIT !j

• Incepînd din anul 1952, în Regiu- j
} nea Autonomă Maghiară, peste 4.000 j 
[ de case — muncitorești, țărănești —) 
1 au fost radioficate. |

Nu de mult au fost radioficate co- l 
[ munele Turia din raionul Tg. Secuiesc) 
I și Solovăstru, raionul Reghin, iar pes- ) 
( te puțină vreme va fi
j muna Miercurea Niraj din raionul Tg. 
I Mureș. 
f Astfel, de-a lungul 
j Regiunea Autonomă
I dio-ul a fost introdus in 19 comune și j 
I sate. j
l • Zeci de comune din regiunea Con- ) 
I stanța au fost electrificate. Printre j 
I acestea se numără Negru Vodă, Ion 1 
j Corvin, Tătaru, Topraisar, Baia, Agi- j 
( gea, Saraiu, Lipnița, Sinoe, și Cru- j 
j cca.
j In afară de iluminatul electric al 
( caselor și al drumurilor din sate, au 
} fost electrificate și numeroase arii. 
I Asti-vară, in regiunea Constanța s-au 
I electrificat ariile din 22 de comune. 
[

• La capătul Brațului Sulina a luat 
[ființă acum 5 ani întreprinderea pis-
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cicolă Sulina. înzestrarea acestei între
prinderi cu aproape 20 ambarcațiuni 
motorizate, 479 ambarcațiuni simple și 
cu numeroase unelte și scule pescă- 
rești de mare productivitate, asiguri, 
muncitorilor de aici — romini, ucrai
neni, turci și greci de-o potrivă exploa
tați in trecut de cherhanagiii particu
lari — posibilitatea de a realiza un 
pescuit tot mai bogat. In primele 11 

f luni ale anului, pescarii de la această 
} întreprindere au prins 725 tone mai 
j mult pește decit în anul 1953 și de trei 
I ori mai mult decit în anul 1943.

Pentru
Se apropie vacanța de iar

nă a pionierilor și școlarilor. 
Preocuparea noastră este de 
a face ca aceste zile de va
canță să fie petrecute de elevi 
și pionieri cît mai plăcut și 
cu cît mai mult folos.

Pentru aceasta in orașul 
Satu-Mare s-a format o co
misie de organizare a vacan
ței de iarnă a copiilor.

încă de la început, această 
comisie — din care fac parte 
și utemistul Burian Francisc, 
secretarul organizației de 
bază U.T.M. de Ia secția re
gională de arhitectură, profe
sorul Csapo Alexandru, pic
tor, reprezentanții unor serii 
de întreprinderi printre care 
„Arta lemnului". Combinatul 
„1 Mai", „Mondiala" și alte
le, — a început să activeze.

De pildă, utemistul Burian 
Francisc a proiectat „orașul 
copiilor". Dintre cele mai fru
moase lucrări proiectate pen
tru acest orășel fac parte două 
căsuțe în formă de ciuperci, 
simbolizind elemente de basm 
popular unde copiii vor găsi 
fel de fel de cărți de povești. 
Copiii se vor întîlni de aseme-

vacanță
nea cu vulpoiul cel viclean și 
iepurele cel isteț, cu Moș Ge- 
rilă și cu zeci de personaje 
din povești.

In curind totul va fi gata. 
Pionierii și școlarii vor avea 
ocazie să se distreze de mi
nune.

Tot pentru cei mici s-au mai 
pregătit sute de obiecte: ju
cării, ghiozdane, săniuțe.

Vor mai fi organizate două 
patinoare, cluburi înzestrate 
cu material sportiv și biblio
teci, iar într-o sală cu o ca
pacitate de 200 locuri vor rula 
filme, diafilme educative și 
distractive.

Se vor face adunări legate 
de prietenia dintre pionierii 
romini și cei ai minorităților 
naționale din orașul nostru, 
iar la sfirșitul ultimei zile de 
vacantă se va organiza un 
carnaval, la care își va dâ 
concursul și echipa artistică 
pionierească de balalaici a 
Scolii elementare de 7 ani 
nr. 5.

EUGEN PRIDAL 
șeful secției școli șl pionieri 

de la comitetul orășenesc 
U.T.M. Satu Mare

O COPILĂRIE FERICITĂ

o înaltă îndatorire
Cu sprijinul

Utemiști! din raionul Cea
hlău contribuie cu multă 
dragoste la îndeplinirea pla
nului de colectări, știind că 
astfel ajută ridicării nivelu
lui de trai al poporului 
muncitor.

In campania de colectări a 
produselor agricole de toamnă 
utemiștii din comuna Broș- 
teni, alături de membrii de 
partid, au mers în satele co
munei pentru a lămuri pe ță
ranii muncitori de importanța

utemiștilor
predării în întregime și la 
timp a cotelor datorate sta
tului.

S-au evidențiat !n mod deo
sebit în această muncă ute
miștii Ginsac Ilie, Toma Mar
gareta, Cutuhan Nicolae și 
alții. In sectoarele unde au 
activat ei, majoritatea țăra
nilor muncitori și-au predat 
in întregime cotele obligatorii.

Corespondent
BLANARU GHEORGHE

Călcarea legilor nu poate fi tolerată
BRANEȘTI (de la cores

pondentul nostru). — Majo
ritatea țăranilor muncitori 
din comuna Vasilați, raionul 
Brănești, și-au predat cotele 
datorate statului. Țăranii 
muncitori Dinu N. Marin și 
Maria Tănase sint printre 
fruntașii comunei la predarea 
cotelor către stat.

Sint insă unele produse la 
care planul de colectare al 
comunei Vasilați a rămas 
mult în urmă. De pildă la alte 
boabe planul a fost îndepli
nit pînă In prezent abia în 
proporție de 40 la sută. Acea
sta pentru că nu toți țăranii

muncitori au fost temeinic 
lămuriți să sprijine îndeplini
rea planului prin achitarea Ia 
timp a obligațiilor față de 
stat. In această comună 
sint însă chiaburi — ca Dobre 
A. Traian, Nicolae I. Dumi
tru — care la această dată mai 
au de predat însemnate can
tități de cereale drept cotă.

Ei au căutat să se sustragă 
de la predarea cotelor, dosin- 
du-și produsele pe la diferite 
rude și cunoscuți. Sfatul 
popular le-a încheiat acte ds 
trimitere tn judecată.

î — Copiii sînt florile vieții — spu
nea Maxim Gorki. — Regimul nostru 

) creează copiilor intr-adevăr o viață fe- 
j rlcltă. Poporul nostru se mîndrește cu 

marile înfăptuiri pentru copil. Nenu
I mărațl oameni al muncii sint mulțu- 
I mlțl, văzîndu-șl copiii Jucindu-se în 
I creșele și căminele noastre, privind 
I cum micii lor aeromodellștl, chlmlșt . 
I electricieni își desăvîrșesc cunoștințele 

in cercurile științifice ale caselor plo
I nierllor... Cum să nu-ți aduci aminte de 
j copilăria grea pe care au trăit-o pă- 
l rlnțli noștri în trecut ? Această schim- 
I bare In viața copiilor noștri s-a petre- 
I cut In cel 10 ani de la eliberare, sub 
I soarele regimului democrat-popular, 
j Copiii din clișeele noastre simt In 
) tr-adevăr bucuria zilelor însorite de 
I astăzi. Ei sînt printre primii locuitori 
; ai creșei și casei de nașteri din comu 
J na Miercurea Nlrajului din Regiunea 
I Autonomă Maghiară. Au aici îngrijire 
j medicală de specialitate (fotografia 
j nr. 1) baie eu apă caldă (fotografia 

nr. 2) șl toate celelalte necesare bunei 
j Îngrijiri. Tot la fel de bine îngrijiți sint 

și noii născuți, in casa de nașteri, ds 
curind construită. Clădirea ei o vedeți 
In fotografia nr. 3.

(Din jurnalul cinematografic 
de actualități)



De ce nu și-a îndeplinit planul de producție 
întreprinderea „Flacăra" din Ploești

întreprinderea „Flacăra" din Ploești, 
este una din unitățile importante ale in
dustriei noastre producătoare de bunuri de 
larg consum. In secțiile ei se produc ma
șini de căloat, mașini de tocat came, vase, 
precum și alte produse.

Există aici muncitori care au acumulat o 
bogată experiență în organizarea muncii, 
in folosirea cu spirit gospodăresc a mate
riei prime. Realizările sectoarelor frun
tașe dovedesc că în această întreprindere 
există mari posibilități pentru ca sarcinile 
de plan să fie îndeplinite și chiar depă
șite. Din diferite cauze însă, aici nu s-au 
folosit toate căile care duc la sporirea 
productivității muncii, la îndeplinirea sar
cinilor care stau în fața .întreprinderii.

Dacă analizăm situația îndeplinirii pla
nului de producție, vom vedea că global 
pe primele 11 luni ale anului, el a fost 
realizat doar în proporție de 83,9 la sută, 
iar pe sortimente situația se prezintă mult 
mai prost. Astfel, la mașinile de călcat, 
procentajul de îndeplinire a planului este 
de 53 la sută, la vase de 67,5 la sută, la 
mașini de tocat carne de 59 la sută, iar 
la sobe populare de 64,9 la sută.

Cum se explică această rămânere în 
urmă ?

După părerea tovarășului Gheorghe Stă- 
nescu — directorul întreprinderii — acea
stă situație ar fi din cauza fluctuației 
muncitorilor.

Așa zisa cauză „obiectivă", este de fapt 
paravanul după care tovarășul director în
cearcă să ascundă adevăratele cauze, pe 
care fără îndoială că le cunoaște,

întreprinderile socialiste își desfășoară 
întreaga lor activitate pe baza unui plan 
concret de producție. Cunoașterea la 
timp de către fiecare muncitor în 
parte, a sarcinilor ce-i revin într-o anu
mită perioadă, este o condiție însemnată 
pentru îndeplinirea ritmică a planului. 
Muncitorii acestei întreprinderi — da
torită nepăsării și birocratismului de care 
dau dovadă cei ce răspund de această pro
blemă — nu cunosc concret ce anume au 
de făcut, întrucât planul de producție nu 
este defalcat pînă jos. De pildă, în secția 
turnătorie, mulți tineri printre care: 
Meșteru Constantin, Gaftoi Gavrllă, Ma- 
teescu Victor și alții, nu știu ce anume 
sarcini le revin din planul de producție 
al secției. Ba mai mult, el nu sînt cointe
resați în sporirea producției, deoarece nu 
cunosc ce retribuție le revine pentru lu
crul efectuat. Deci, este clar, că princi
pala cauză a neîndeplinirii planului iz
vorăște din proasta organizare a muncii 
și nu din fluctuația cadrelor.

Este știut de asemenea, că însușirea șl 
aplicarea experienței înaintate a oameni
lor sovietici și a fruntașilor în producție 
din tara noastră este o altă condiție de 
seamă pentru îndeplinirea la timp a sar
cinilor de plan

In întreprinderea „Flacăra" lucrurile se 
petrec într-un chip ciudat. Calificarea mun
citorilor nu este considerată ca una din 
principalele sarcini, obligatorie pentru ca
drele de conducere. Altfel, cum se poate 
explica faptul, că în decurs de un an de 
zile a fost calificat la locui de muncă un 
singur tînăr ? Atît, un singur muncitor.

Nici maiștrii și șefii de echipe nu s-eu 
preocupat de calificarea muncitorilor, deși 
cunoșteau eficacitatea metodei Cotlear. Ex
periența lor dobîndită în ani șl ani de 
muncă, n-au căutat s-o facă un bun al în
tregului colectiv, n-au căutat să cultive în 
rindul tinerilor dragoslfea pentru meserie, 
sentimentul de răspundere și de încredere 
in sine.

La secția turnătorie, maistrul Gîjgan 
loan nu a făcut nimic pentru ajutorarea 
muncitorilor rămași în urmă, de aceea nu 
este de mirare, că procentajul de piese re- 
butate se menține destul de ridicat. Nu 
este oare aceasta o urmare a faptului că 
unii muncitori nu cunosc îndeajuns mese
ria ? Fără îndoială că da.

Mai departe, la întreprinderea „Flacăra" 
există o slabă conducere tehnică. Din cau
za aceasta procesul tehnologic este încălcat 
în mod grosolan. Fonta se toarnă uneori 
rece, temperatura la care trebuie să se 
încălzească cubiloul nu este cea prevăzută 
în normele tehnice, iar schițele și planu
rile nu sînt respectate în cele mai multe 
cazuri. Astfel, de cele mai multe ori, sec
torul turnătorie creează greutăți altor sec
ții, nelivrînd la timp piesele ce trebuiesc 
prelucrate, sau întârziind lansarea comen
zilor.

LRECE.NZ'E. Rolul propagandistului în invățămîntul politic*)
Editura de stat pentru literatură poli

tică a publicat o broșură în care sînt în
fățișate metodele de muncă ale propagan
distului în cercurile și cursurile de par
tid Această broșură este plină de învă
țăminte nu numai pentru propagandiștii 
din învățământul de partid ci și pentru cei 
din formele de învățământ politic al 
U.T.M.

Propagandistul este figura centrală în 
învățămîntul politic. De felul în care el 
muncește, de nivelul cunoștințelor sale, 
de capacitatea pe care o are de a ajuta 
cursanților să-și însușească cît mai com
plet ideile de bază ale învățăturii marx- 
ist-leniniste și să înțeleagă bine politica 
partidului nostru în toate domeniile, de
pinde succesul activității cercului sau 
cursului respectiv. Prin activitatea lor, 
propagandiștii contribuie la educarea în 
spiritul comunismului a unor mase largi 
de oameni ai muncii.

Pentru a putea face față sarcinilor sale, 
se arată în broșura „Despre metodele de 
muncă ale propagandistului în cercurile 
și cursurile de partid", propagandistul tre
buie să-și însușească în mod creator în
vățătura lui Marx, Engels, Lenin și 
Stalin, să știe să o aplice zi de zi în viața 
practică, să o lege de evenimentele ce se

•) „Despre metodele de muncă ale pro
pagandistului în cercurile și cursurile de 
partid", Editura de stat pentru literatură 
politică, 1954.

„Scînteia tineretului"
P.- g 2-a 23 decembrie 1954

De asemenea, în multe cazuri repartizarea 
oamenilor la locul de muncă nu este fă
cută just. Tovarășul Boris Sinițaru califi
cat în probleme de contabilitate, a mun
cit ca mecanic șef, având sarcina să se 
ocupe de întreținerea mașinilor. Necunos- 
cînd problemele tehnice, el nu a sprijinit 
muncitorii, ci dimpotrivă le-a îngreunat 
munca. Presa cu fricțiune, la care era 
necesar să se confecționeze o piuliță de 
bronz și un șpinglu, a stat nefolosită șase 
săptămâni, deoarece tovarășul Sinițaru nu 
știa ce anume trebuie făcut.

Nu se poate trece cu vederea concepția 
greșită a tovarășului Dumitru Stoica — 
președintele comitetului dg. întreprindere— 
care susține că ar trebui să se aștepte pînă 
cînd muncitorii se vor califica singuri, 
fără să se folosească cele mai bune pro
cedee pentru ca această sarcină să fie în
deplinită în cel mai scurt timp.

Greșită este de asemenea tendința unor 
tovarăși din comitetul de întreprindere 
care socotesc că mărirea producției și pro- 
ductivității muncii se poate obține numai 
prin folosirea a noi investiții. Conduși de 
o asemenea concepție stranie, ei au dus o 
muncă în general și nu la concret, pe baza 
cunoașterii situației reale, existentă în 
întreprindere.

Deși se cunoaște faptul că inovatorii — 
oameni înaintați ai uzinelor — aduc un 
aport de seamă la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, aici nu s-a stimulat munca crea
toare a inovatorilor, nu li s-eu creat con
diții prielnice pentru ca ei să-și realizeze 
inovațiile propuse.

Numeroși inovatori se lovesc de prac
tici birocratice. Cabinetul tehnic al cărui 
șef este tovarășul inginer Iosif Ralnin- 
gher — privește propunerile de inovații ca 
o problemă secundară, de aceea la reali
zarea practică a lor se lucrează pe apu
cate.

Matrița pentru confecționarea niturilor 
necesare la mașinile de tocat — inovația 
tovarășului loan Andreiaș — care atunci 
cînd a fost supusă probei s-a constatai că 
aduce o importantă contribuție la crește
rea productivității muncii — a fost res
pinsă de tovarășul inginer șef fără mo
tiv. Această situație își găsește explica
ția în slaba activitate a colectivului de 
inovații, din care fac parte și tovarășii 
Vasile N. Vasile, și Constantinescu Ale
xandru, care nu-și cunosc în suficientă 
măsură sarcinile ce le revin.

Ar mai trebui vorbit despre aprovizio
narea locurilor de muncă cu materia pri
mă și materiale auxiliare, care se face 
destul de defectuos precum și despre unele 
manifestări de indisciplină în muncă ca: 
chiul, plimbări și discuții fără rost, neîn- 
grijirea mașinilor etc. Toate acestea nu 
pot să nu dăuneze bunului mers al 
muncii.

Mai este un lucru care explică de ce 
planul nu este îndeplinit la întreprinderea 
„Flacăra". Este vorba de faptul că ele
mente dușmănoase, necinstite, strecurate 
în posturi de răspundere, au sabotat sis
tematic îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Ei s-au folosit de atitudinea de gură cas
că și de miopia politică a conducerii în
treprinderii și au acționat după bunul lor 
plac.

Petrescu Nicolaie — șeful serviciului ad
ministrativ, fost legionar și-a organizat o 
gașcă formată din Zamfir Nicolae — achi
zitor de materiale, Drăgan Eugenia — 
șeful serviciului vînzări, Popescu Marcel 
șeful serviciului aprovizionării cu mate
riale, Catrinescu Olimpia, Popescu Gheor
ghe, Măzărescu Viorica și alții de teapa 
lor. Fii de chiaburi, de patroni și de negu
stori, au fost promovați în posturi impor
tante ale fabricii. De aci ei au făcut greu
tăți în aprovizionarea întreprinderii cu ma
terie primă, încetinind astfel lupta mun
citorilor pentru creșterea producției bu
nurilor de larg consum. Iată numai cî- 
teva exemple. In secția „polizoare, mașini 
de călcat", lipseau pietrele de polizat 
Muncitorii au cerut în nenumărate rin- 
duri lui Popescu Mareei să rezolve aceas
tă problemă. Cu fățărnicia caracteristică 
dușmanului de clasă. Popescu promitea 
mereu, „vom face... vom lua măsuri— am 
luat legătură cu ministerul". ...Și lucrurile 
au rămas tot neschimbate.

Iată deci cauze, pe care tovarășul direc
tor nu le-a „descoperit".

Paravanul improvizat: „de vină este 
fluctuația cadrelor" este dărîmat de reali

desfășoară, de sarcinile trasate de partid 
și guvern. Propagandistul nu are voie să 
se bizuie numai pe cunoștințele pe care 
le-a acumulat de-a lungul timpului, el 
trebuie să fie in permanență preocupat de 
grija pentru continua ridicare a calificării 
sale, de continua îmbunătățire a pregă
tirii sale teoretice. Pentru fiecare lecție, 
pentru fiecare convorbire, propagandistul 
trebuie să se pregătească cu seriozitate. 
Sînt semnificative în această privință cu
vintele lui N. K. Krupskaia despre exem
plul pe care îl oferă activitatea propagan
distică a lui Lenin: „Cu toate că Lenin 
avea cunoștințe imense, cu toate că avea o 
vastă experiență de propagandist, cu toate 
că ținea nenumărate conferințe și scria o 
mulțime de articole de propagandă, el se 
pregătea în mod minuțios pentru fiecare 
cuvîntare a sa, pentru fiecare conferință, 
pentru fiecare prelegere. S-au păstrat o 
mulțime de conspecte ale cuvîntărilor și 
conferințelor lui Lenin. Se vede cu cîtă 
grijă își chibzuia Lenin fiecare din cuvîn- 
tările sale de propagandă. După aceste 
conspecte vedem ce conținut bogat aveau 
cuvîntările lui Lenin, cum știa el să scoată 
în relief ceea ce era mai necesar, impor
tant și să ilustreze fiecare idee prin 
exemple vii".

Expunerea pe care propagandistul o face 
în fața cursanților săi trebuie să fie clară, 
bazată pe o argumentare logică să pă
trundă în esența problemelor Limbajul 
propagandistului trebuie să fie simplu, 
lipsit de înflorituri inutile Simplitatea nu 
trebuie însă confundată cu șablonizarea în 
expunere, după cum precizia științifică 
nu trebuie confundată cu bucherismul 
Frazele propagandistului trebuiesc come 

tate. în loc să analizeze în mod cinstit 
lipsurile, să le smulgă din rădăcini, să 
aerisească birourile promovând în posturi 
de răspundere elemente capabile devotate 
cauzei clasei muncitoare, tovarășul direc
tor s-a situat pe o poziție nejustă, împă
ciuitoriste, n-a privit problemele ca un 
conducător căruia partidul i-a încredințat 
conducerea unei întreprinderi socialiste.

Nu se poate spune că aici nu au sosit 
tovarăș; din Direcția Generală a bunurilor 
metalice de larg consum din Ministerul 
Industriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini. E ciudat însă faptul, că inginerii 
Gheorghe Fîntîneanu și Gheorghe Dabija 
care au șțat în această. întreprindere mai 
multe săptămâni, nu au sezisat lipsurile 
grave care există.

Munca nu se măsoară după zilele de 
deplasare, sau după numărul deplasărilor, 
ci după situația existentă în întreprinde
rile de care răspunzi. Realitatea confir
mă pe deplin faptul că ei nu și-au exer
citat misiunea în mod just, partinic, tole- 
rînd gravele lipsuri care dăinuie de multă 
vreme aici.

în întreprinderea „Flacăra", 70 la sută 
din muncitori sînt tineri. Analizând acea
stă situație, este limpede că și comitetul 
organizației de bază U.T.M. a dat dovadă 
de o serioasă nepăsare față de educația 
comunistă a tineretului.

Partidul a încredințat U.T.M.-ulul sar
cina de a educa tineretul. Educația comu
nistă trebuie făcută în primul rînd prin 
muncă. Comitetul s-a ocupat în prea mică 
măsură de acest lucru. El nu a organizat 
tineretul în forme specifice de muncă, 
nu l-a antrenat în întrecerea socialistă, 
fapt pentru care contribuția tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor de plan este nesa
tisfăcătoare.

Cele câteva brigăzi și posturi utemiste 
de control, care au fost create, figurează 
doar în scriptele comitetului. In realitate 
ele nu desfășoară o activitate susținută.

Mai sînt tineri care lucrează piese de 
proastă calitate sau le rebutează. Comite
tul nu a făcut nimic pentru curmarea 
unei asemenea situații inadmisibile. Tine
rii Rojan Petre, Stuparu Paul, Stanciu 
Alexandru, loan Marcu și Bărbuceanu 
Bebe, din secția turnătorie, lipsesc nemo
tivat de la lucru, întirzie, iar atunci cînd 
vin în întreprindere poartă discuții fără 
rost, Jmpiedicind și pe ceilalți muncitori ca 
să lucreze. Același lucru îl fac și tinerii 
Ilie Ștefan și Ene Marm. din secția me
canică.

Indisciplina și slaba calificare a acestor 
tineri au făcut ca ei să dea în majoritatea 
cazurilor piese de proastă calitate sau să 
le rebuteze. Atitudinea acestor tineri față 
de muncă, reflectă lipsa de preocupare a 
organizației U.T.M. față de problema în
tăririi permanente a disciplinei în muncă, 
a ridicării măiestriei profesionale a fiecă
rui tînăr.

Este necesar să se explice fiecărui tînăr 
că a fi disciplinat înseamnă in primul 
rînd, să-ți îndeplinești zilnic sarcinile de 
plan, să-ți îngrijești mașina, să-ti ridici 
neîncetat nivelul calificării profesionale, 
căci numai în acest fej producția ți pro
ductivitatea muncii vor crește.

Comitetul organizație; de bază U.T.M. 
are datorie să se ocupe in mod special ș: 
permanent de antrenarea tuturor tinerilor 
în întrecere, să încurajeze inițiativele 
bune, să le stimuleze, lucru pe care pînă 
acum nu l-a făcut

Este necesar de asemenea să se organi
zeze periodic conferințe cu caracter teh
nic, unul din izvoarele acumulării de noi 
cunoștințe profesionale.

Iată pe scurt cauzele care au făcut ca 
întreprinderea „Flacăra" să nu-și poată 
îndeplini planul de producție și să aibă 
o rentabilitate scăzută.

A găsi acestor cauze o scuză, este pro
fund greșit Sarcinile deosebit de impor
tante, care stau acum în fața conducerii 
întreprinderii și a comitetului organizației 
de bază U.T.M nu se vor înfăptui prin 
vorbe seci— „vom face— vom asigura— 
vom desfășura"— etc... etc., ci se impune 
luarea unor asemenea măsuri, care să 
smulgă din rădăcini lipsurile existente.

Aceasta înseamnă înlocuirea muncii 
zgomotoase, de paradă, a muncii formale, 
birocratice, cu o muncă vie cu oamenii, 
căci numai ea asigură succesul deplin.

ANDREI VASILE

puse din cuvinte pe înțelesul ascultători
lor, fără insă a sărăci prin aceasta conți
nutul de idei al expunerii. Tn această di
recție trebuie reținută comparația pe care 
a făcut-o cîndva M. L Kalinin între o ex
punere șablon și lumina lunii care nu 
încălzește.

Propagandistul trebuie să înțeleagă pe 
deplin rolul însemnat pe care-1 are con
vorbirea pentru aprofundarea problemei 
studiate, pentru înlăturarea eventualelor 
confuzii și greșeli ce s-ar ivi la cursanți. 
însușirea problemelor nu trebuie însă 
înțeleasă în sensul învățării pe de rost 
a anumitor formulări și citate. Marxism- 
leninismul este o știință vie, care exclude 
bucherismul și dogmatismul. Cursanților 
trebuie să li se ceară să-și însușească în 
mod sistematic esența învățăturii marxlst- 
leniniste. pentru a ști să lege în mod or
ganic problemele învățate teoretic cu prac
tica construirii socialismului în țara 
noastră.

în broșură se arate, de asemenea, că tre
buie combătută tendința existentă în unele 
cercuri de a lega cu orice chip tema dis
cutată de o serie de evenimente la ordi
nea zilei — interne sau internaționale. 
Aceasta nu înseamnă decit o legare for
mală a teoriei de practică, procedeu 
străin marxism-leninismului.

Bogata experiență a învâtSmînt.ului de 
partid trebuie să fie folosită din plin de 
către prbpagandiștii din sistemul de învâ- 
țămînt al U.T M. Tocmai de aceea bro
șura „Despre metodele de muncă ale pro
pagandistului. în cercurile și cursurile de 
partid" este de un real folos

V. NEDELCU
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De puțin timp a început în țara noastră construirea vagoanelor de tramvai ? 
de mare viteză șl capacitate. Ele sînt înzestrate cu aparataj nou fabricat în între- 
prinderile noastre electrotehnice. La fabrica de motoare și aparataj electric din , 
Craiova, asemenea vagoane de tramvai sînt dotate cu aparatura necesară. 1 

Iată în fotografie: tovarășii Gheorghlță Iordan, Constantin Ilie șl Lenga '
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In ajutorul instructorului de pionieri

Să dezvoltăm la copii 
dragostea pentru muncă

O sarcină de căpetenie a școlii, a orga
nizației de pionieri și a familiei este să 
dezvolte la copii dorința de a munci cu 
folos după puterile lor.

Școala noastră nouă se străduiește să 
se apropie cît mai mult de viață, să înar
meze copiii cu cît mai multe cunoștințe 
și deprinderi practice.

Organizațiile U.T.M. și pionieri ajută 
școlii să realizeze această sarcină însem
nată, cunoscînd că una din trăsăturile 
omului nou este atitudinea față de muncă 
socotită ca o necesitate în viață.

Experiența multor școli din patria noas
tră ne arată că acolo unde profesorii și 
învățătorii, instructorii de pionieri, înțe
leg că baza educației comuniste este 
munca, acolo unde sînt folosite cele mai 
interesante metode, majoritatea copiilor 
cresc în spiritul dragostei față de muncă, 
indiferent de caracterul ei : fizică sau in
telectuală.

De obicei pionierii și școlarii pornesc cu 
mult drag la acțiunile în care trebuie 
să-și încerce rezistența și agerimea. Prin- 
cipalul este să știi să canalizezi just en
tuziasmul copiilor.

La școala de 7 ani nr. 11 (9) din cartie
rul Ronați, orașul Timișoara, s-a obținut 
o interesantă experiență în direcția edu
cării și transformării caracterelor copiilor 
prin muncă. Aici multe vreme profesorii 
și învățătorii au avut de lucru cu copii 
iadisciplinați, care absentau de la școală. 
Conducerea școlii a reușit să îndrepte si
tuația numai desfășurînd o activitate care 
a arras pe toți copiii.

Alături de școală se afla un teren de 
1 ha., nefoiosit. Bizu:ndu-se pe organiza
ția de pionieri, directorul școlii a condus 
acțiunea de transformare a acestui teren 
intr-o frumoasă grădină. Astăzi, școala 
se poate mindri cu o pepinieră, frumos 
împrejmuită, in care sînt peste 2.000 de 
pomi, aîtoîțl de pionieri și școlari. Școla
rii Glaser Ion, Walter Bemat și Huniad 
Hosier, cunoscuți în trecut Ca elevi care 
lipseau de la școală și care nu-și îndepli
neau îndatoririle de școlari, și-au căpătat 
faima de buni și pricepuți tineri miciu- 
riniști, au devenit școlari harnici.

Organizațiile U.T.M. și pionieri trebuie 
să ajute școlii pentru a dezvolta la pio
nieri și școlari dragostea față de munca 
în agricultură, pentru munca în S.M.T.- 
uri și G.A.S.-uri. Este bine ca în lunile 
de iarnă să se organizeze întîlniri ale pio
nierilor cu fruntași ai recoltelor bogate, 
cu tractoriștii și mecanizatorii cei mai is
cusiți.

Copiilor trebuie să li se vorbească pe 
înțelesul lor, despre actualele sarcini în 
domeniul agriculturii și despre perspecti
vele dezvoltării agriculturii în țara noas
tră.

Munca în grădinile școlilor sau pe lotu
rile experimentale obișnuiește pe copii să 
cunoască și să urmărească dezvoltarea 
plantelor, să devină îndeminatici în mi- 
nuirea uneltelor și să se bucure de re
zultatele obținute.

Organizarea în acest an a concursului 
tinerilor grădinari și pomicultori a stimu
lat mult inițiativa creatoare a micilor 
miciuriniști din școlile patriei noastre. La 
acest concurs au participat foarte mulți 
pionieri și școlari care au muncit cu mul
tă dragoste pentru a face cinste școlilor 
în care învață și a dovedi prin rezultatele 
muncii lor temeinicia cunoștințelor căpă
tate. Un bilanț frumos de realizări au 
putut să facă la capătul acestui concurs 
pionierii și școlarii din orașele Rădăuți 
Ploești. Craiova, cei din comuna Bascov 
regiunea Pitești care au adus la expozi
țiile raionale și orășenești recolte bogate 
de cereale și legume obținute în grădi
nile școlilor sau pe loturile experimen
tale.

Pionierii din Orașul Stalin au reușit să 
facă o interesantă experiență miciuri
nistă în grădina Palatului Pionierilor 
Sub îndrumarea profesorilor de speciali
tate. ei au reușit să altoiască pepeni verzi 
în tulpini de dovleac, obținând astfel o

Rezultatele concursu'ui literar organizat de revista 
„LUMINIȚA"

Concursul literar organizat de revista 
„Luminița” s-a bucurat de un frumos suc 
ces. dovedind un interes crescînd față de 
literatura pentru copii. Pe adresa redac
ției au sosit peste 1500 de lucrări — ver
suri și proză — aparținind unui număr de 
600 tineri scriitori, muncitori din între
prinderi. învățători, profesori, educatori, 
sti.’denti și elevi.

După trierea lucrărilor s-au decernat 
următoarele premii și mențiuni

Premiul I (2000 iei) Stănescu Teodora 
(proză).

Premiul II (1500 lei), Marcel Păltineanu 
(proză). 

cultură de pepeni verzi în regiunea de 
munte.

Este cunoscută dragostea copiilor pen
tru animalele mici. Această dragoste tre
buie să fie dezvoltată. E necesar ca pio
nierii și școlarii să fie îndrumați să se 
ocupe în gospodăriile individuale ale pă
rinților lor sau în G.A.S.-uri și gospodă
rii colective, de creșterea mieilor, a po
rumbeilor, a iepurilor de casă etc.

Concursul organizat în Regiunea Au
tonomă Maghiară pentru creșterea iepu
rilor de casă a antrenat mulți pionieri și 
școlari care se ocupă cu dragoste și pa
siune de această muncă.

Cu copiii nu trebuie să vorbim numai 
despre necesitatea de a jubi munca, ci 
trebuie să-i și antrenăm în muncă. în 
această direcție un rol deosebit îl au ca
sele și palatele de pionieri.

Școlarii care frecventează Palatul Pio
nierilor din orașul Timișoara au transfor
mat unele cercuri în adevărate mici ate
liere unde lucrează multe obiecte care 
completează materialul didactic al școli
lor lor. Ei au făcut și multe bucurii pio
nierilor din satul Mehadica, raionul Me- 
hadia, trimițîndu-le diferite obiecte și 
materiale intuitive. La r.îndul lor, pionie
rii din Mehadica au trimis orășenilor dife
rite colecții de plante șl semințe, costume 
naționale și alte obiecte lucrate de ei.

Un mare rol in educația copiilor în 
spiritul dragostei față de muncă îl are fa
milia. In familie pionierii și școlarii tre
buie să fie ajutați să-și însușească de
prinderile de autodeservire și să fie obiș- 
nuiți să îndeplinească după puterile lor, 
diferite munci fizice. Familiile noastre de 
oameni ai muncii nu trebuie să crească 
„domnișori" obișnuiți cu totul de-a gata. 
Alături de școală și împreună cu orga
nizația de pionieri, familia este chemată 
să-și dea aportul la educarea viitorilor 
muncitori și intelectuali, constructori și 
cercetători îndrăzneți.

Partidul cere Uniunii Tineretului Mun
citor să educe pe toți copiii, din frageda 
vârstă, in spiritul muncii și al discipli
nei conștiente Organizațiile U.T.M. din 
școli au datoria să ajute pe profesori și 
învățători in munca de educație, să lupte 
împotriva stări! de spirit înapoiate ce se 
manifestă la unii care privesc cu dispreț 
munca fizică. Elevilor și pionierilor tre
buie să 11 se arate că industria și agri
cultura noastră socialiste în plină dez
voltare, au nevoie de un număr din ce 
în ce mai mare de muncitori calificați și 
că există multe posibilități de a-și desă- 
vîrși studiile lucrînd în același timp și în 
producție.

De aceea, dragostea pentru munca fizică 
trebuie cultivată încă din clasele inferi
oare, făcînd tot mai clară în mintea co
pilului ideea că la noi munca este o ches
tiune de onoare, de glorie și eroism.

Comitetele raionale și orășenești U.T.M 
au datoria ca, împreună cu secțiile de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare, să or
ganizeze consfătuiri cu învățătorii și in
structorii de pionieri, pentru a discuta cele 
mai bune metode folosite în scopul educa
ției prin muncă și pentru generalizarea 
experienței înaintate.

O atenție deosebită trebuie acordată 
pionierilor din clasele a Vl-a și a VlI-a 
care terminînd școala, se vor îndrepta 
spre meseriile la care năzuiesc.

Pentru o cît mai justă orientare în ale
gerea meseriei, este bine ca organizațiile 
U.T.M. să invite unitățile de pionieri să 
viziteze șantierele de construcții, fabricile 
și uzinele, S.M.T.-urile și G.A.S.-urile, 
dezvoltîndu-le și în felul acesta dragostea 
pentru munca fizică.

Poporul nostru a încredințat școlii, în
vățătorilor și profesorilor, activiștilor și 
educatorilor, cel mai scump tezaur — 
copiii patriei noastre — spre a-i crește 
și educa în spiritul devotamentului față 
de patrie și al dragostei pentru muncă. De 
aceea sarcina creșterii viitorilor muncitori 
instruiți și disciplinați trebuie îndeplinită 
cu cinste.

A. MIHAI

Premiul II (1500 lei), Lucian Dumitrescu 
(versuri).

Premiul III (1000 lei), Viorel Burlacu 
(proză).

Premiul III (1000 lei), Iacob Mihai 
(versuri).

Au primit mențiuni a 500 lei:
Ana Munteanu, Elisabeta Costin, Al. 

Vartic. Hristache Lungu Mihail Calmicu. 
Vasile Balașca, Elisabeta Lor, Solomon 
Iser.

Redacția anunță pe această cale că ma
nuscrisele trimise la concurs nu se ina 
poiaz».

Un restaurant prost gospodărit
BlRLAD (de la corespondentul nostru). 

In Murgeni, comună de reședință a raio
nului cu același nume, există un singur 
restaurant — unitate a cooperativei „Mur
geni".

Cerințele consumatorilor față de acest 
restaurant sînt destul de mari. Mulți ță
rani muncitori din comunele raionului vin 
în această comună cu diferite treburi și 
un loc unde pot mînca este restaurantul 
cooperativei Murgeni.

Dar sfatul popular raional precum și 
conducerea cooperativei nu prea au în
țeles acest lucru și de aceea nu contro
lează buna deservire a consumatorilor. 
Ei nu au „putut* vedea încă pînă acum 
că localul este prea mic și murdar. Me
sele de aici nu au nici un fel de hîrtie sau 
față de masă pe ele, în schimb sînt mur
dare de la mîncare și băuturi. Ospătarii și 
bufetiera au și ei îmbrăcămintea mur
dară ; nici unul dintre el nu poartă șorț 
sau halat. Mai mult chiar, aici nu există 
nici măcar cîrpe de șters. Dușumeaua res
taurantului poartă și ea un strat de noroi 
necurățat de mult timp.

Ce spune despre toate acestea preșe
dintele cooperativei Murgeni, tovarășul 
Balaban Teodor ? îngăduie toate aceste 
nereguli ?

Sfatul popular raional și mai ales sec
ția sănătate a cărei șef este tovarășul 
dr. Tomescu Valentin, trebuie să facă to
tul pentru a pune ordine în acest așa zis 
restaurant.

PE URMELE SCRISORILOR 
NEPUBLICATE

O rezolvare formala 
a unei sezîsân

După cum ne scria un corespondent al 
ziarului nostru, profesorii Nanu Eu an, 
N. Lica și Sova Teodora de la Școala ele
mentară din satul Cașota, comuna Gla- 
deanu-Cîrlig, raionul Pogoanele — folo
sesc metode învechite în munca lor pe
dagogică. Ei bat elevii.

Tovarășul Iancu Gheorghe, instructor 
superior de pionieri la aceeași școală, nu 
se preocupă de educația comun'stă a pio
nierilor. De mult timp nu au mai fost pri
miți școlari în rîndurile organizației de 
pionieri. Aceasta și pentru că cravatele 
stau încuiate la secția de învățămînt raio
nală.

Vinovați de existența acestor lipsuri se 
fac și tovarășii de la secția de școli m-, dii 
și pionieri a Comitetului raional U.T.M. 
Pogoanele, care nu au luat niciun fel de 
poziție.

★
Ziarul nostru a trimis a-ceastă sezisare 

Comitetului regional U.T.M. Ploești, cere 
trebuia să cerceteze cazul și, împreună cu 
secția de învățământ a Sfatului popular 
regional, să ia măsuri. Dar iată răspunsul 
primit:

„Din constatările făcute pe teren reiese 
că cele semnalate de corespondent sînt 
reale. Profesorul Nanu Eugen obișnuiește 
sg bată elevii și uneori ii trimite să-i re
zolve anumite probleme gospodărești. în- 
tr-una din zile, de pildă, a trimis un elev 
să-i cumpere carne. Altădată tovarășul 
Iancu Gheorghe, instructor superior de 
pionieri, i-a dus acasă bulumaci de la 
gardul școlii, alimente și zarzavaturi de 
la internatul școlii.

Profesorul Nanu Eugen nu este un om 
cinstit, el are o comportare neprincipială 
față de ceilalți profesori și învățători. 
Pentru a-și atrage de partea sa unele 
cadre de conducere, el folosește di
verse metode. De pildă, directorul șco
lii care este utemist, e nelipsit din 
casa profesorului Nanu. Acolo se organi
zează chefuri la care participă și inspec
torul Cristea Andrei.

De asemenea și profesorul Ion Nicolau 
de la școala elementară din satul Odaia 
Banului, comuna Maxenu, obișnuiește să 
bată copiii".

în încheierea răspunsului se scrie urmă
toarele :

„Considerăm că e bine ca secția de in- 
vățămint a Sfatului popular reg . nai 
Ploești, să trimită un tovarăș, care, îm
preună cu tovarășii de la Comitetul ra
ional U.T.M.-Pogoanele, să cerceteze acest 
caz și cu siguranță că vor ieși la iveală 
și alte lipsuri încă necunoscute".

★
Redacția ziarului nostru aștepta ca 

Comitetul regional U.T.M. Ploești după 
cercetările făcute, împreună cu secția de 
învățămînt a Sfatului popular regional, să 
la o serie de măsuri care să ducă la li
chidarea lipsurilor ce se mai manifeste în 
munca unor cadre didactice din raionul 
Pogoanele. Ce a făcut însă Comitetul regio
nal U.T.M. Ploești? A constatat lipsuri 
grave în munca unor cadre didactice și 
s-a mulțumit să anunțe ziarul că... ar fi 
bine să se cerceteze din nou acest caz de 
către secția de învățământ regională.

Comitetul regional U.T M. Ploești a fost 
sezisat că mai sînt și unele deficiențe In 
munca de educare a pionierilor și școla
rilor. Despre acest lucru însă, Comitetul 
regional U.T.M. Ploești, nu pomenește ni
mic în răspunsul trimis redacției.

'Felul cum a fost rezolvată iceastă sezi
sare dovedește superficialitatea cu care au 
privit tovarășii de la Comitetul regional 
U.T.M. Ploești sezisarea unul om al mun
cii. Aceasta dovedește că în munca Comi
tetului regional se mai manifestă încă for
malismul și birocratismul, lipsuri care 
trebuie lichidate neîntîrz.tat.



Viața U. T. M.

Informări politice 
pe teme internaționale

Informările politice constituie un mijloc important de educare politică a unul 
număr mare de utemiști și tineri. Scopul lor este de a pune la curent pe utemiști și 
tineri cu principalele evenimente interne șl Internationale, făcîndu-le cunoscută poli
tica partidului și a statului nostru democrat-popular, mobillzîndu-1 la Înfăptuirea ei. 

Prin conținutul lor, informările politice trebuie să demonstreze prin fapte supe
rioritatea sistemului socialist asupra sistemului capitalist, să educe tinerii în spi
ritul internaționalismului proletar și al dragostei fa{ă de Uniunea Sovietică. Infor
mările politice trebuie să contribuie la educarea tineretului in spiritul patriotismului 
șl al dragostei față de partid, trebuie să cultive la tineri dorința de a întări și apăra 
marile cuceriri ale poporului nostru muncitor.

In prezent, în cadrul organizațiilor de bază se discută Declarația conferinței de 
la Moscova, Iar în organizațiile de bază de la sate se discută și despre lucrările 
conferinței internaționale a tineretului sătesc.

Vom lupta cu hotărîre 
împotriva reînvierii militarismului german

Adunarea medicilor și farmaciștilor din Capitală

In comuna Ștefăneștii de Jos
In mica încăpere a sediului organizației 

de bază U.T.M. din comuna Ștefăneștii de 
Jos, utemiștii s-au adunat să discute des
pre Intilnirea internațională a tineretului 
sătesc de la Viena.

„Intilnirea internațională a tineretului 
sătesc este o dovadă a prieteniei și solida
rității tineretului lumii în lupta pentru o 
viată mai bună și un trai pașnic", — a spus 
tovarășul Zamfir Ion, secretarul organi
zației de bază U.T.M în referatul său. El 
a arătat că această întâlnire s-a ținut în 
condițiile intensificării luptei popoarelor 
Europei și ale întregii lumi pentru pace, 
împotriva planurilor criminale ale cercu
rilor agresive de reînviere a militarismu
lui german. Făcînd o comparație între 
viața plină de mizerie a tineretului sătesc 
din țările capitaliste și viața tinerilor, ță
rani muncitori din țara noastră, tovarășul 
Zamfir a arătat că, datorită grijii partidu
lui nostru, viața tineretului sătesc devine 
tot mai luminoasă. Numai în satul nos
tru — a spus el — s-a renovat localul șco
lii car® cuprinde acum mai multe clase, 
s-a construit un cămin cultural, se proiec
tează electrificarea satului. Tinerii țărani 
din satul nostru își sporesc eforturile pen
tru întărirea statului democrat-popular. In 
această direcție sint grăitoațe faptele ti
nerilor țărani muncitori Joinaru Marin, 
Mătărău Paraschiv, Dumitrache C. Ion, și 
ala altora care luptă pentru a obține re
colte bogate și care își achită la timp 
datoriile către stat".

Mulți utemiști au luat parte la discuții 
arăiînd că ei vor lupta pentru apărarea 
vieții noastre noi, pentru ca trecutul întu
necat să nu mai reînvie niciodată.

„Eu am fost de mic copil slugă la boier ; 
un frate de al meu a fost rănit pe front 
și de aceea voi lupta din toate puterile 
pentru ca aceste timpuri să nu șe mai 
reîntoarcă." a spus tovarășul Dumitrache 
C. Ion.

„Pe atunci, în loc să-mi primesc drep
turile pentru munca pe ogoarele boierilor, 
eram bătut și dat pe mina jandarmilor" a 
spus tînărul Nțțe D. Ion, iar tinerii țărani 
Haralamwe Idn: și'Dumitrache C Dumitru 
au arătat că în copilăria lor nu au putut 
învăța la școală fiindcă erau nevoiți să 
muncească din zori și pînă în noapte la 
chiaburi pentru a aduce o bucățică de 
pline în casele lor sărace.

Utemisiul Simion M Ion, lăsat la va
tră de curând, a vorbit despre viața pe 
care o duc astăzi tinerii în armata noa
stră populară, spre deosebire de traiul pă
rinților lor care au suferit in armata bur- 
ghszo-moșierească. „Simțim cu toții viața 
nouă care pătrunde în casa noastră, tine
rețea noastră care înflorește din zi în zi și 
nu putem să nu ne exprimăm ura și pro
testul hotărît împotriva uneltirilor impe
rialiștilor ce urmăresc reînvierea milita
rismului german cu scopul de a pîrjolidin 
nou pămîntul eliberat cu atîta singe. Noi 
sîntem hotărîți să apărăm viața noastră 
nouă și de aceia sîntem solidari cu De
clarația conferinței de la Moscova."

Discutând despre Intilnirea internațio
nală a tineretului sătesc, tinerii țărani 
muncitori din comuna Ștefăneștii de Jos 
și-au manifestat încrederea în viitorul lu
minos al patriei noastre, hotărârea lor de 
a lupta pentru dezvoltarea agriculturii și 
ridicarea nivelului de trai al celor cernim 
cesc, hotărârea de a nu permite ca munca 
lor pașnică și constructivă să fie tulburată 
de ațîțătorii la război.

GABRIEL 1ONESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru ragiunea București

CU SIMȚ DE RĂSPUNDERE
Pe tovarășul Ceapă Vasile, secretarul 

organizației de bază U.T.M. de la Institu
tul tehnic din Galați, două mari probleme 
l-au frămintat încă de Ia începutul nou
lui an universitar : munca de învățătură 
a studenților și disciplina lor. Institutul 
cuprinde sute de studenți, majoritatea 
dintre ei străini de meleagurile dunărene, 
cu obiceiuri diferite și uneori chiar con
cepții asupra vieții diferite. Un asemenea 
noian de caractere poate fi educat nu prin 
absurde metodă a reducerii la același nu
mitor, ci printr-o îndrumare înțeleaptă, 
potrivită sensibilității și caracterului fie
căruia Organizația U.T.M. a început cu 
cei din anul I.

Este îndeobște cunoscut faptul că pro
blema pasiunii în alegerea profesiunii nu 
este incă deajuns rezolvată în mintea unor 
absolvenți ai școlilor medii. Din această 
pricină, unii studenți din anul I al dife
ritelor institute de învățămînt superior 
mai au îndoieli asupra justeței meseriei 
pe care și-au ales-o. Dacă uneori cauzele 
pentru care asemenea îndoieli își fac loc 
in mintea studenților, izvorăsc din neîn
țelegerea de către aceștia a importanței 
institutului respectiv, rezultatele unor ase
menea frămîntări sînt totdeauna aceleași: 
încetarea interesului pentru învățătură, 
platitudinea și în cele din urmă indife
renta rece, ucigătoare.

Și în anii întîi ai Institutului tehnic 
din Galati există — ar fi o greșeală să 
afirmăm că fenomenul a dispărui cu de
săvârșire — asemenea studenți. Faptul nu 
putea trece neobservat. Comitetul organi
zației de bază U.T.M. a discutat această 
problemă și a indicat măsurile corespun
zătoare. în masa studenților din anii I 
au fost trimiși studenți fruntași la învă
țătură care. în cadrul unor discuții înde
lungate și interesante unde au fost invi
tați și asistenți utemiști, au înfățișat fru
musețea meseriei de inginer piscicol sau 
constructor de nave.

Alexandru Costică. fost student cu bursă 
republicană, azi asistent, a stat de vorbă

La „Teba“— Arad
în cadru] adunării generale deschise to

varășa Mayer Magdalena, secretara orga
nizației de bază U.T.M. de la uzinele „Te- 
ba“ din Arad citește referatul. Cuvintele 
sună clar și limpede. „Conferința de la 
Moscova, spune vorbitoarea, a avut ca 
scop crearea în Europa a unui sistem co
lectiv de securitate care să asigure pacea 
în Europa.

In cazul că cercurile imperialiste vor ra
tifica acordurile de la Londra și Paris pen
tru a reînvia militarismul german, statele 
participante la conferința de la Moscova 
vor trebui să ia toate măsurile necesare 
pentru ocrotirea muncii pașnice a popoa
relor lor și a asigura apărarea împotriva 
unei eventuale agresiuni".

La discuții au luat parte numeroși ti
neri care s-au alăturat cu căldură decla
rației guvernelor participante la confe
rința de la Moscova.

Tînăra țesătoare Sarkozi Maria frun
tașă a întrecerii socialiste care lucrează 
la 17 războaie a spus în cuvîntul său :

„Eu am simțit cu întreaga mea familie 
grozăviile celui de al doilea război mon
dial. Naziștii mi-au ucis un frate. Era cel 
mai mare dintre noi și avea numai 20 de 
ani.

Deși au trecut aproape 10 ani de atunci, 
aducerile aminte ne răscolesc .într-iuna su
fletele și ne fac mai aprigă hotărârea de a 
apăra frumusețea vieții noastre de azi..."

— „Eu — a spus tînărul Lebedev Ale
xandru, maistru filator, — abia am .împli
nit 20 de ani. Tineri de vîrsta mea și mai 
mici decît mine erau duși să moară în 
1941 pe front. în războiul trecut, fasciștii 
au incendiat multe țări unde au rămas 
mame fără copii, copii fără părinți, femei 
tinere văduve.

Noi vrem să ne construim viața nouă în 
pace și vom ști să răspundem așa cum se 
cuvine oricui va incerca să ne împiedice. 
Calea păcii poate fi găsită printr-o înțe
legere comună între statele europene de 
a se forma în Europa un sistem colectiv 
de securitate".

„Cine a vizitat vreodată Uniunea So
vietică — a spus inginera utemistă Sul- 
tănoiu Maria, care a terminat Institutul 
de textile „Kirov" din Leningrad — a pu
tut să-și dea seama de înaltele cuceriri 
ale științei sovietice. Citind Declarația 
guvernelor participante la conferința de 
la Moscova, mi-am dat mai bine seama 
de dorința de pace a Uniunii Sovietice, 
tn Uniunea Sovietică se construiesc in- 
tr-una fabrici, uzine, creșe, spitale, tea
tre, universități .Toate acestea sint tăcu
te pentru îmbogățirea vieții oamenilor 
sovietici. Eu sint convinsă, că cei care 
ar îndrăzni să tulbure liniștea Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări care au por
nit pe drumul construirii socialismului ar 
primi un răspuns zdrobitor.

Au mai luat cuvîntul și alți tineri. Ei 
și-au manifestat voința de a fi construc
tori pașnici ai unei vieți libere, au arătat 
hotărî rea lor de a munci pentru dezvol
tarea patriei, pentru întărirea capacității 
ei de apărare, astfel incit să poată da o 
ripostă cuvenită oricărui agresor.

GHEORGHE CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Arad

în felul acesta cu studenții. I s-au pus zeci 
de întrebări și tovarășul Alexandru a po
vestit și viața lui din trecut, petrecută pe 
unul din șantierele navale din țara noa
stră. de unde a venit direct in Institut. 
O ședință asemănătoare s-a ținut și cu 
ajutorul studentului cu bursă republicană 
Vărzaru Costel, unul dintre cei mai buni 
studenți ai Institutului.

Măsurile luate de organizația U.T.M. nu 
s-au oprit aici. La unele adunări generale 
U.T.M. pe ani au fost invitați profesori 
care au vorbit studenților despre impor
tanța pentru economia națională a cadre
lor care se formează în institutul lor. Intr-o 
asemenea adunare generală tovarășul 
profesor dr inginer Dinu Ilie a vorbit 
despre frumusețea meseriei constructori
lor de nave. La aceste adunări au fost in
vitați și acei profesori care au fost mari
nari. Aceștia au povestit studenților epi
soade din viața petrecută de ei pe mare, 
episoade care au avut darul de a înflăcăra 
imaginația viitorilor ingineri, făcîndu-i să 
înțeleagă cu mai multă putere întreaga 
bogăție a noii lor meserii.

CONSPECTAREA MATERIALULUI 
TEHNIC

Inginerul Marian Eugen este lector la 
acest institut. Studiile și le-a făcut la Le
ningrad, de unde s-a înapoiat de puțină 
vreme. Intr-o zi l-a invitat la el acasă pe 
tovarășul Ceapă Vasile. Au discutat acești 
doi prieteni împreună o bună bucată de 
vreme. Intr-un timp, secretarul a cerut să 
i se arate caietul de notite al fostului stu
dent. Mult s-a mirat el cînd a văzut pagini 
întregi cuprinzând conspecte la materiile 
tehnice. Inginerul Marian a zîmbit:

— Și eu aveam credința înainte vreme 
că numai la științele sociale se pot alcă
tui conspecte Profesorii și studenții sovie
tici mi-au dovedit contrariul Pe baza ex
periența) lor am început și eu să-mi cons
pectez materialul tehnic. Imediat după

predarea lecțiilor mă retrăgeam în biblio
tecă și evînd în față bibliografia respec
tivă mă apucam să-mi conspectez mate
rialul. De importanța acestei metode 
mi-am dat seama în perioada premergă
toare examenelor. în fapt, oricît de atent 
ar fi studentul în timpul predării lecțiilor, 
unele lucruri — și nu cele mai puțin im
portante — îi scapă. In plus, uneori chiar 
lecțiile nu pot ataca toate amănuntele 
problemei. Nestudiind sistematic, pe baza 
conspectului, studentul se vede nevoit în 
preajma examenelor să asimileze o mare 
cantitate de fapte și calcule tehnice care 
dăunează temeiniciei însușirii lor. Cealaltă 
metodă de învățătură — conspectarea ma
terialului tehnic — asigură însușirea se
rioasă, aprofundată, a noțiunilor și studen
tul înainte de examen n-are decît să reci
tească caietul întocmit cu grijă în timpul 
anului. Din această cauză, în Uniunea So
vietică termenul între două examene este 
de numai două zile și nu de șase zile cît 
este încă le noi.

Tovarășul Ceapă a pus în discuția comi
tetului problema introducerii în institut a 
metodei conspectării materialului tehnic.

— In spatele „teoriei" vânturată de unii 
studenți că numai la științele sociale se 
poete conspecta materialul, se ascunde de 
fapt dezinteresul pentru învățătură, lenea, 
superficialitatea. Noi trebuie să demascăm 
pînă la capăt această „teorie", s-o comba
tem și să arătăm foloasele noii metode de 
învățătură. Pentru institutul nostru pro
blema capătă un interes și mai mare ți- 
nînd seama că la unele materii nu există 
încă cursuri de specialitate, ceea ce în
greunează munca studenților.

Fără îndoială, o anchetă făcută azi prin
tre studenții institutului în legătură cu 
această problemă, n-ar scoate la iveală 
numai lucruri pozitive Desigur mai sînt 
cazuri de rezistență față de introducerea 
unei metode noi de învățătură în rîndul 
studenților Esențial este însă faptul că în 
rîndul a numeroși studenți ideea conspec
tării materialului tehnic a prin» chiag,

Gîndul meu se îndreaptă spre voi, 
sculptori francezi

Dragi colegi sculptori francezi,
în momentul acesta de grea cumpănă 

atît pentru Franța cît și pentru toate 
țările Europei, gîndul meu se îndreaptă 
spre voi, artiști francezi.

Acordurile de la Paris care sînt discu
tate în prezent în Adunarea Națională 
franceză în vederea ratificării lor, adîn- 
cesc scindarea Germaniei și Europei, 
transformă Germania occidentală într-un 
nou focar de război și sînt o primejdie 
de moarte pentru dezvoltarea pașnică a 
popoarelor noastre, a tuturor popoarelor 
europene iubitoare de pace.

împreună cu masele largi populare iu
bitoare de pace și noi, artiștii, avem un 
cuvînt de spus pentru a apăra ceea ce ne 
este mai drag și mai necesar tuturor. Pa
cea, securitatea Europei ne este dragă, 
necesară, pentru creația noastră, pentru a 
apăra cultura moștenită de la înaintașii 
noștri. Vă mărturisesc cu mîndrie că prin
tre cei care au cunoscut și s-au inspirat 
din marea tradiție clasică franceză mă 
număr și eu; am cunoscut atît trecutul, 
cît și lupta și truda voastră în arta con
temporană pentru a o ridica azi pe o 
treaptă mai sus decît ieri.

Voi, cei pe care i-am cunoscut și cu 
care am lucrat cot la cot, voi care creați, 
care duceți mai departe prin operele voa
stre cele mai prețioase tradiții ale tezau
rului artistic mondial, precum și cele mai 
dragi năzuințe ale poporului, știți că din 
totdeauna artiștii au avut drept scop să 
apere și să îmbogățească aceste bunuri 
ale omenirii.

Pentru a salvgarda munca noastră paș

nica, creația noastră, libertățile amenin
țate de planurile de reînviere a militaris
mului german noi, artiștii, avem înalta 
datorie să contribuim cu toate forțele 
noastre la lupta pentru pace, pentru fe
ricire. Sînt sigură că nimeni dintre noi 
nu dorește să reînvie acele timpuri cînd 
fiarele cotropitoare hitleriste semănau 
pe pămîntul țărilor noastre și ale altor 
țări europene, ruine, mizerie, jale și 
moarte.

Trebuie împiedicată dezlănțuirea urgiei 
devastatoare a celor care vor să cotro
pească și să ne- distrugă. Trebuie ca noi, 
c?i care muncim pentru progresul umani
tății să luptăm din răsputeri pentru a îm
piedica să se producă dezastrul. Să ne 
unim cu toții într-o înțelegere și apărare 
reciprocă împotriva acelora care vor dis
trugere și moarte, împotriva acelora care 
vor să ne arunce în vîlvătaia unui n°u 
măcel în care vor pieri, inevitabil, nume
roși artiști care nu au alt scop în viață 
decît să creeze opere de valoare pentru 
umanitate.

Sînt convinsă că Franța cu tradiția ei 
progresistă va ști să-și strîngă forțele 
pentru a lupta cu înverșunare împotriva 
celor care vor s-o nimicească. Știu că voi 
artiștii, care vă iubiți cu ardoare patria, 
veți ști să luptați împotriva planurilor 
criminale de reînviere a militarismului 
german.

Eu și toți artiștii din țara mea sîntem 
alături de voi în lupta împotriva oricăror 
uneltiri care amenință să tulbure munca 
noastră, pacea Și securitatea Europei.

ZOE BAICOIANU

a apăra sportul nostru drag 
Angelica Rozeanu

Maestră emerită a sportului,
Campioană mondială de tenis de masă

Pentru
După anii întune

cați ai cotropirii 
■hitleriste și după în
frângerea fascismu
lui de către glorioa
sa Armată Sovietică, 
oamenii muncii din țara noastră, în urma 
instaurării regimului democrat-popular 
și-au putut făuri o viață nouă.

tn toate sectoarele de activitate cetățe
nii țării noastre au pornit cu însuflețire la 
muncă oSținînd realizări deosebite care 
au făcut ca nivelul nostru de trai să crea
scă necontenit.

Și în domeniul culturii fizice și al spor
tului s-au obținut succese însemnate. Zi 
de zi, un număr mereu crescînd de oa
meni ai muncii sînt angrenați în practica
rea diferitelor sporturi, care le întăresc 
forțele, dîndu-le noi puteri pentru mări
rea productivității muncii lor. De aseme
nea, datorită condițiilor bune de pregătire, 
sportivii noștri și-au ridicat continuu măe- 
stria lor aducînd succese însemnate spre 
gloria sportivă a patriei noastre.

Printre sportivii care au înregistrat în 
ani» regimului nostru democrat-popular 
progrese și au obținut performanțe în în
tâlnirile internaționale, mă număr și eu.

Desigur că toate aceste realizări și pro
grese obținute nu sînt posibile decît în 
timp de pace, cînd forțele cele mai bune 
ale poporului sint îndreptate spre o mun
că creatoare.

Mitingul studenților de la Facultatea 
de medicină generală din București

în cadrul unui miting care a avut loc 
miercuri după amiază la Facultatea de 
medicină generală din București, s-a dat 
citire unei scrisori, pe care studenții aces
tei Facultăți au edresat-o studenților 
Facultății de medicină din Paris. în 
această scrisoare, studenții romîni cheamă 
pe prietenii lor francezi, care au suferit 
și ei de pe urma ocupației naziste, să se 
opună cu toate forțele lor, încercărilor de 
remilitarizare a Germaniei occidentale, 
„în aceste momente, se spune în scri
soare, în care în țara voastră se hotărăște 
soarta reînvierii militarismului german, 
noi studenții romîni, alături de studenții 

Declarația de la 
Moscova a Conferin
ței țărilor europene 
cheamă pe oamenii 
cinstiți din lumea în
treagă spre a-și uni 

forțele pentru menținerea păcii, pentru 
apărarea celei mai nobile dintre cauze — 
pacea. In același timp Declarația de la 
Moscova arată că pacea poate fi menți
nută prin luarea unor măsuri pentru asi
gurarea securității colective a popoarelor 
Europei. Desigur că ațîțătorii la război 
trebuie puși la respect și e bine ca să știe 
că cine seamănă vînt, culege furtună. Eu 
nu pot uita anii ocupației hitleriste cînd 
nu am putut juca nici in țară, nici peste 
hotare. Trecutul nu trebuie să se mai re
pete. Sînt mîndră că țara mea, alături de 
celelalte țări democratice, constituie o 
forță în stare să riposteze nimicitor ori
cărui agresor, asigurînd munca, viața, po
sibilitatea noastră de a face sport.

Prin luptă, pacea poate fi cucerită. Chem 
în această luptă pe toți prietenii mei de 
peste hotare pentru ca forțele noastre 
unite sa împiedice noi războaie, să pună 
stavilă reînvierii wehrmachtului. Vreau 
să pot juca tenis de masă, să mă întilnesc 
cu jucători și jucătoare din toate țările 
lumii. Acest lucru nu va fi posibil dacă 
dușmanii păcii vor fi lăsați să-și facă 
mendrele. Doresc pacea, cred în ea și voi 
lupta pentru ea.

francezi, sîntem indignați de perspectiva 
repetării grozăviilor unui nou război re
vanșard. Considerăm că sîntem datori față 
de memoria zecilor de milioane de oa
meni care s-au jertfit pentru victoria 
asupra fascismului, să protestăm și să 
luptăm cu hotărîre împotriva unui viitor 
război. In aceste momente, facem apel 
către voi studenții francezi, ca printr-o 
atitudine dîrză să zădărniciți alături de 
eroicul vostru popor ratificarea acorduri
lor de la Paris și Londra și prin aceasta 
să înăbușiți acțiunea dușmanilor păcii".

(Agerpres).

iar străduințele organizației U.T.M. de 
extindere a noii metode de învățătură nu 
s-au oprit la jumătate.

ÎMPOTRIVA ATITUDINILOR 
ÎNAPOIATE

Există în Institutul tehnic din Galați 
unii studenți ale căror manifestări nu sînt 
compatibile cu titlul de student înaintat.

Petre Valeriu este student în anul II la 
Facultatea de exploatare. Activitatea lui 
ca student lăsa de dorit. Picătura de apă 
care a făcut însă să se reverse paharul 
a fost povestea întîmplată vara trecută. 
Fiind în practică și-a luat cu d un gea
mantan. Nimeni n-a bănuit ceva rău pînă 
în ziua cînd în tabăra studenților au în
ceput să apară cărți de tristă amintire și 
otrăvită faimă. Pe urmele unora s-a ajuns 
la depozitul central aflat în geamantanul 
nevinovat. Organizația U.T.M. de an l-a 
discutat într-o adunare generală pentru 
toate abaterile lui de la disciplina studen
țească și cu toate argumentele că este 
fiu de muncitor, de sancțiune tot n-a scă
pat. După ședință, Petre Valeriu și-a pur
tat cu amărăciune sancțiunea pînă ce in
tr-o bună zi l-a oprit pe culoar pe secre
tarul organizației de an, cerîndu-i o sar
cină obștească. I s-a încredințat redacta
rea unui număr al gazetei de perete și 
Petre Valeriu și-a dus sarcina pînă la 
capăt.

Wolfsohn Semo din anul II mecanică 
este recunoscut ca un student capabil. 
Asta nu este suficient însă pentru profilul 
studentului de tip nou. Treeînd peste se
cretarul organizației de an, el nu discuta 
decît cu secretarul pe institut De orele 
de consultații nu avea nevoie pentru că. 
el știe tot. Colegii lui l-au tot criticat în 
discuții tovărășești, pînă cînd, într-o bună 
zi, după o ispravă mai gogonată a acestuia, 
i-au consacrat în mod special ordinea de 
zi a unei adunări generale Individualist, 
îngîmfat, lipsit de spirit autocritic — în 
felul acesta adunarea generală l-a apre
ciat pe Wolfshon, hotărând sancționarea 
lui.

Metodele folosire de organizația U.T.M 
pentru reprimarea actelor de Indisciplină, 
a chiulului, sînt variate. înainte vrem®

Oamenii științei medicale, de a căror ac
tivitate este legată apărarea nemijlocită 
a vieții omenești, își spun în aceste zile, 
alături de întregul nostru popor, cuvîn
tul limpede și răspicat în problemele cele 
mai arzătoare aie apărării păcii.

La adunarea convocată miercuri după 
amiază in Aula Bibliotecii Centrale Uni
versitare de Societatea Științelor Medicale, 
numeroși medici și farmaciști, cercetători 
din domeniul științelor medicale, cadr® 
didactice din învățămîntul medical supe
rior, conducători de instituții medicale din 
Capitală au exprimat adeziunea lor față de 
principiile enunțate în Declarația confe
rinței de la Moscova, hotărârea io»- de a-și 
uni eforturile cu cele ale tuturor oame
nilor iubitori de pace în lupta nobilă pen
tru apărarea patrimoniului milenar al 
culturii universale, pentru apărarea cau
zei păcii între popoare.

Adunarea a fost prezidată de acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, președinte de onoare al 
Academiei R.P.R.

In prezidiul adunării au luat loc : prof, 
univ. dr. Iancu Jianu, acad. prof. dr. Șt. 
Gh. Nicolau, laureat al Premiului de Stat, 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, laureat al 
Premiului de Stat, acad. prof. dr. V. Mir
za, acad. prof. dr. Ionescu Mihăești, prof, 
univ. dr. N. Gheorghiu, prof. univ. dr. D. 
Manolescu, acad. prof. dr. Ștefan Milcu, 
rectorul Institutului medico-fai'maceutic 
din București, prof. univ. dr. M. Nasta, 
membru corespondent al Academiei R.P.R., 
laureat al Premiului de Stat, prof. univ. 
dr. Gh. Lupașcu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., prof. univ. dr. I. Țu- 
rai, președintele sfatului medical științi
fic al ministerului sănătății, laureat al 
Premiului de Stat, general maior dr. Gh. 
Dumitrescu, prof. univ. dr. Th. Burghele, 
conf. univ. dr. C. Arsene, conf. univ. dr. 
Cornelia Păunescu decanul Facultății de 
pediatrie a Institutului medico-farmaceu- 
tic din București, prof. univ. dr. St. Țețu, 
prof. univ. dr. O. Sager, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., prof. univ. 
dr. E. Crăciun, prof. univ. dr. C. Constan- 
tinescu, prof. univ. dr. M. Popper, prof, 
univ. farm. C. N. Ionescu, dr. I. Partoș.

A luat cuvîntul prof. dr. Nicolae Gheor
ghiu unul dintre medicii cei mai în vîrstă 
din sală, care a evocat felul In care a 
participat la patru războaie — războiul din 
1877-1878, războiul din 1913 și cele două 
războaie mondiale — și mizeria ce a vă
zut-o în decursul lor.

în calitatea mea de medic și de om de 
știință, obișnuit prin profesia lui la în
lăturarea morții și la îmbunătățirea să
nătății oamenilor muncii, nu pot decît să 
subscriu din toată inima la hotărârile con
ferinței de la Moscova pentru asigurarea 
securității colective în Europa și mă ridic 
împotriva remilitarizării Germaniei.

Ca medici, apărători ai vieții, a spus 
în cuvîntul său, prof. univ. Iancu Jianu, 
susținem ca descoperirile științifice să fie 
întrebuințate in scopuri pașnice ca să 
amelioreze condițiile de trai și de cultură

Închiderea sesiunii științifice a Filialei din Cluj 
a Academiei R. P. R.

Marți au luat sfîrșit lucrările sesiunii 
științifice organizate de Filiala din Cluj 
a Academiei R.P.R., în colaborare cu Uni
versitatea „Victor Babeș", - universitatea 
„Jănos Bolyai" alte institute de învăță
mînt superior din Cluj și Institutul me- 
dico-farmaceutic din Tg. Mureș.

în cursul dimineții, lucrările sesiunii au 
continuat pe secții de specialitate in ca
drul cărora s-au prezentat în continuare 
37 comunicări științifice și s-a dezbătut 
pe probleme planul pe anul 1955 întocmit 
de institutele și colectivele de cercetări 
științifice ale Filialei din Cluj a Acade
miei R.P.R.

După încheierea discuțiilor, prof. univ. 
A. Moga, rectorul Institutului rnedico-far- 
maceutic din Cluj, tn numele unui grup 
de oameni de știință, a supus aprobării 
participanților la sesiune textul unei mo
țiuni care înfierează reînvierea militaris-

Buducescu Cornel, student în anul III al 
Facultății de mecanică, a trecut din repe- 
tenție în repetenție. In numai doi ani el 
a fost declarat de 4 ori repetent. Prin in
dulgența profesorilor a fost mereu reexa
minat și astfel a trecut prin institut pre
cum lebăda prin apă. Comod, leneș, pen
tru el facultatea a fost redusă doar la se
siunile de examene pe care cu chiu cu vai 
abia le trecea. Din Inițiativa organizației 
U.T.M., împotriva atitudinii lui Buducescu 
a fost creată o opinie critică de masă. 
Studenții, colegii lui de an nu-I slăbeau 
nici un moment și la fiecare prilej îi 
aminteau de proverbiala lui moliciune. Nu 
fără efect s-a dus această campanie. Bu
ducescu a început în ultima vreme să-și 
ia notițe la orele de curs iar in adunări 
generale nu se mai bare cu pumnul în 
piept promițînd zadarnic și solemn că se 
va îndrepta.

★
Fără îndoială, nu toate lucrurile merg 

aici „pe roate". Tovarășa Crăița Elena, 
responsabila cu munca în rîndul fetelor 
în comitetul U.T.M., de pildă, nu știe ce 
sarcini are și nu este vina ei, deoarece la 
comitetul orășenesc nu i s-a dat altceva 
decît indicația „inteligentă" că... de proble
mele fetelor trebuie să se ocupe o fată. 
Nici morala unor studenți sportivi sau 
membri ai ansamblului artistic al insti
tutului nu poate constitui o mîndrie pen
tru comitetul U.T.M., șl nici sancțiunile 
date în număr prea mare în ultima vreme 
nu pot ascunde anumite goluri în munca 
de educație a studenților. Important este 
însă faptul că membrii comitetului U.T.M. 
de la acest institut sînt oameni cu simț 
de răspundere, preocupați mereu de pro
blemele educației comuniste a studenților, 
de găsirea unor noi și noi forme de muncă 
corespunzătoare, de atragere într-o mă
sură mai însemnată a masei studenților 
la acțiunile organizației, tovarăși apre- 
ciați de utemiștii din institut. Acestea sint 
cele mai puternice garanții atunci cînd 
e vorba să întrevedem viitorul organiza
ției de bază U.T.M. de la Institutul teh
nic din Galați.

ION DELEANU 

ale oamenilor, să întărească sănătatea in
dividuală și colectivă

Poporul romîn cere, alături de celelalte 
popoare iubitoare de pace din toate con
tinentele, să înceteze întrecerea înarmări
lor și să se evite războiul catastrofal, prin 
reluarea imediată a tratativelor.

Luînd cuvîntul prof. dr. E. Crăciun 
a spus : pentru orice medic conștient de 
răspunderile sale de catățean, datoria su
premă este de a fi apărător activ al păcii, 
care singură garantează progresul social, 
cultural și științific.

Știința însăși pentru a progresa are ne
voie de pace și tot știința trebuie să fie 
acea forță care să slujească în primul 
rând cauzei păcii.

Medicul are datoria nu numai de a 
vindeca bolile, dar și aceea de a lupta 
permanent împotriva tuturor cauzelor, 
care pot aduce noi suferinți.

A luat apoi cuvîntul acad. prof. St. Mil
cu, rectorul Institutului medico-farma- 
ceut'c din București.

A vorbit apoi prof. univ. dr. Th. Bur
ghele. Au trecut aproape 10 ani de la ter
minarea celui de al doilea război mon
dial, care a însemnat sfîrșitul unul lung 
șir de suferințe grele și care deschidea 
perspectiva unor zori luminoase, a unei 
vieți pașnice, de reconstrucție și progres 
— a spus vorbitorul.

Această năzuință firească a milioanelor 
de oameni ai muncii de pretutindeni, a 
fost însă curând primejduită, Sînt semne 
de reînviere a rămășițelor unui trecut, pe 
care-1 dorim dispărut odată pentru tot
deauna. Este clar că reînființarea milita
rismului german, ar reprezenta o mar® 
primejdie pentru omenire.

Alături de toți oamenii muncii din țara 
noastră, noi, cel care practicăm medicina 
socotim că este de datoria noastră de a 
ne împotrivi, alături de covîrșitoarea ma
joritate a omenirii, în frunte cu popoarele 
sovietice, încercărilor de provocare a unui 
nou război mondial. Pentru apărarea păcii 
sarcina noastră de frunte este de a munci 
cu însuflețire sporită pentru continua 
ridicare a nivelului de trai și de cultură 
al poporului nostru, pentru întărirea pu
terii patriei noastre.

In încheierea adunării, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon a dat citire unei moțiuni ex- 
primînd protestul medicilor și farmaciș
tilor din Capitală împotriva remilitari
zării Germaniei occidentale și afirmind 
adeziunea lor la Declarația conferinței d® 
la Moscova.

Noi sîntem pentru pace, pentru colabo
rare, — se spune în moțiune — dar de
clarăm categoric că dacă împotriva ra
țiunii și a intereselor tuturor popoarelor, 
inclusiv ale celui german acordurile de la 
Londra și Paris vor fi ratificate, militaris
mul german puțind în felul acesta din 
nou să atenteze împotriva securității po
poarelor pașnice, ne vom găsi și noi în 
primele linii de luptă alături de toate po
poarele pentru care pacea este o cauză 
sfîntă.

(Agerpres)

mului în Germania occidentală și exprimă 
adeziunea participanților la sesiunea ști
ințifică la Declarația conferinței de la 
Moscova.

Exprimîndu-și adeziunea la hotărâ
rile conferinței de la Moscova, au luat 
cuvîntul prof. univ. Grigore Benetato, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., prof. univ. Endre Antalffi, prof, 
univ. A. Goia, prof, univ. A. Ciupe, prof, 
univ. E. Pora, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., prof. univ. A. Lazanyi, 
Lucian Blaga, prof. univ. D. V. Ionescu, 
și prof. univ. V. Radu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R.

Sesiunea a aprobat în unanimitate și 
cu entuziasm moțiunea propusă.

Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la 
nașterea lui I. V. Stalin, în memoria ma
relui apărător al păcii între popoare, par- 
ticipanții la sesiune au păstrat un mo
ment de reculegere.

, Aoad. prof. Traian Săvulescu a rostit 
apoi cuvîntul de încheiere a lucrărilor se
siunii.

Oamenii de știință care au participat 
la sesiunea științifică la Cluj au hotărât 
apoi trimiterea unei telegrame către Con
siliul de Miniștri al R.P.R. și C.C, al 
P.M.R., prin care își iau angajamentul că 
își vor consacra toate forțele și tot ela
nul lor creator pentru întărirea priete
niei și unității de luptă a oamenilor 
muncii de toate naționalitățile, pentru 
construirea victorioasă a socialismului și 
înflorirea scumpei noastre patrii, Repu
blica Populară Romînă.

—nCn-

Admrsa festivă organizată 
eu prilejui împlinirii a W ani 

de activitate a ziarului „Munca"
Miercuri seara a avut loc în sala teatru

lui C. C. S. din str. Lipscani nr. 53 o adu
nare festivă organizată cu prilejul împli
nirii a 10 ani de activitate a ziarului 
„Munca".

La festivitate au luat parte membri ai 
Prezidiului Consiliului Central al Sindica
telor, ai Comitetelor Centrale ale Sindica
telor din diferite ramuri de producție, ai 
Consiliului sindical regional București, re
prezentanți ai ziarelor din București și ai 
gazetelor de uzină, colaboratori și cores
pondenți voluntari ai ziarului „Munca", 
activiști sindicali, oameni ai muncii.

Au participat de asemenea reprezen
tanți ai presei străine.

Adunarera a fost deschisă de tov. 
Stelian Moraru, președintele -Consiliului 
Central al Sindicatelor care a dat citire 
salutului adresat de Prezidiul C. C S. 
ziarului „Munca" cu prilejul împlinirii a 
10 ani de activitate și cu prilejul decorării 
ziarului cu Ordinul Muncii clasa l-a.

Apoi a luat cuvîntul redactorul șef al 
ziarului „Munca" tovarășa Ecaterina Bo- 
rilă care a vorbit despre activitatea zia
rului în cei 10 ani de la apariție.

Adunarea festivă s-a încheiat cu un bo
gat program artistic prezentat de An
samblul de cîntece și dansuri al Consi
liului Central al Sindicatelor.

(Agerpres).
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A W-a aniversare 
în străinătate 

a nașterii lui I. V. Stalin
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite: întreaga Țară Sovietică a săr- 
bătorit împlinirea a 75 de ani de la naș
terea marelui continuator al cauzei leni
niste — I. V. Stalin.

La 21 decembrie s-au ținut în secțiile 
întreprinderilor, pe șantiere, în instituțiile 
din Moscova și în cadrul unităților mili
tare rapoarte și au fost organizate con
vorbiri despre viața și activitatea lui 
Stalin.

La numeroase biblioteci din Moscova au 
fost deschise expoziții.

In întreprinderile și instituțiile din 
Kiev au avut loc la 21 decembrie adunări 
consacrate memoriei lui I. V. Stalin. In 
secțiile uzinelor și fabricilor s-au ținut 
conferințe și convorbiri despre viața și 
activitatea lui Stalin.

Mari adunări au avut Ioc la Dneprope
trovsk, în secțiile uzinei metalurgice „Pe- 
trovski", ale uzinei pentru reparații de 
locomotive și în alte întreprinderi.

în satul Narîm din regiunea Tomsk, 
unde a fost deportat în 1912 I. V. Stâl.n, 
în aceste zile colaboratorii casei-muzeu 
„I. V. Stalin" au organizat convorbiri de
spre viața și activitatea lui Iosif Vissario- 
novici Stalin.

Adunări și convorbiri consacrate împli
nirii a 75 de ani de la nașterea lui Stalin 
au avut loc Kirovograd, Lvov și alte orașe 
și sate din Țara Sovietică.

PEKIN 22 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite: In legătură cu împlinirea a 
75 de ani de la nașterea lui I. V. Stalin, 
toate ziarele au publicat articole consa
crate vieții și activității lui revoluționare, 
contribuției lui la dezvoltarea teoriei 
marxist-leniniste.

Cu prilejul aniversării a 75 de ani de 
la nașterea lui I. V. Stalin, în Republica 
Populară Chineză a fost tipărit în limba 
chineză volumul X al operelor lui I. V. 
Stalin.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — P.A.P. 
‘transmite: în întreprinderile industriale 
șl i» șantiere, la sate și în cooperativele 
agricole de producție se desfășoară în 
aceste zile convorbiri și conferințe des
pre viața șl activitatea revoluționară a lui 
I. V. Stalin. în numeroase cluburi, case 
de cultură și colțuri roșii au fost deschise 
expoziții consacrate aniversării a 75 de 
ani de la nașterea lui I. V. Stalin. La 21 
decembrie ziarele centrale din Polonia au 
consacrat articole acestei date memora
bile.

In camsra «Japutatilor din lîalia
ROMA 22 (Agerpres). — La 21 decem

brie în Camera deputaților au continuat 
dezbaterile pe marginea proiectului de 
lege cu privire la ratificarea acordurilor 
de la Paris.

Pietro Nenni, secretar al partidului so
cialist, a declarat că partidul său se pro
nunță împotriva creării așa-zisei „Uniuni 
a Europei occidentale'*.
In încheiere Nenni a declarat că depu

tății partidului socialist din Italia vor vota 
împotriva ratificării acordurilor de la 
Paris. La sfîrșitul ședinței, președintele 
Camerii deputatilor, Gronchi, a anunțat 
că 15 deputați, printre care Togliatti, Lon- 
go, Ricardo, Lombardi și Gullo au propus 
ca discutarea acordurilor de la Paris să 
fie amînată. Potrivit regulamentului Ca- 
merii deputaților, atunci cînd se prezintă 
o propunere cu privire la aminarea discu
țiilor, doi deputați pot lua cuvîntul în 
sprijinul acestei propuneri, iar alți doi — 
împotriva acestei propuneri, după care 
Camera trece la votarea propunerii pre
zentate.

PENTRU A NU FI Tineretul vest-german se opune reînvierii Webrmachtului
TRANSFORMAT 

IN CARNE DE TUN
recunoaște:

Pe străzile din Miinchen au demonstrat de curînd 
nenumărațl tineri cerînd posibilitatea de pregătire 
Intr-o meserie și nu recrutarea în armată (fotografia Il-a).

Tinerii germani l-au primit așa cum se cuvine pe crimi
nalul de război Manteuffel: cu huiduieli șl pietre. Pentru 
a-1 scăpa pe general de furia tinerilor, a fost nevoie de 
Intervenția poliției, (fotografia IH-a).

Dezbaterile din Adunarea Nâționalâ franceză
ratificarea acordurilor de la Parisîn legătură cu

PARIS 22 (Agerpres). — TASS trans
mite : Un eveniment important în cadrul 
ședinței din seara zilei de 21 decembrie 
a Adunării Naționale franceze l-a consti
tuit cuvîntarea deputatului comunist Jac
ques Duclos. El a scos în evidență primej
dia pe care o reprezintă acordurile de la 
Paris din punct de vedere politic, econo
mic și militar.

Duclos a arătat că ratificarea acordu
rilor de la Paris va netezi drumul înar
mării nelimitate a revanșarzilor de la 
Bonn și că vorbăria despre așa-zisul 
„control" nu constituie decît o înșelare 
a opiniei publice. Sintem îndreptățiți, a 
declarat Duclos, să constatăm că rati
ficarea acordurilor de la Paris va agrava 
primejdia serioasă de război în Europa 
șl în întreaga lume. Cercurile oficiale 
s-au străduit să justifice semnarea acor
durilor de la Paris, lăsînd să se înțeleagă 
că înarmarea Germaniei occidentale se 
va face, chipurile, fără Franța dacă ea 
nu va fi de acord cu aceasta. La aceasta, 
noi, răspundem: Nu este just, deoarece 
Franța are anumite drepturi și dispune 
de mijloace pentru respectarea acestor 
drepturi.

Duclos a suhliniat că acordurile inter
naționale ale Franței, situația ei geogra
fică și faptul că Franța este o putere 
ocupantă in Germania, îi permit să ia în 
mod eficace atitudine împotriva refacerii 
militarismului german.

Trecând la chestiunea așa-ziselor „tra
tative paralele" sau tratative „de pe po
ziții de forță**, Duclos a declarat: Dorința 
de a duce tratative cu U.R.S.S. „de pe 
poziții de forță" este cea mai netă iluzie, 
deoarece în cazul ratificării acordurilor 
de la Paris, tocmai Adenauer, căruia îl 
este asigurat sprijinul american, va adopta 
o poziție de forță față de Mendes-France. 
Iată de ce in loc de a privi spre Anglia 
trebuie să se chibzuiască asupra consecin
țelor pe care ratificarea acordurilor de la 
Paris le comportă pentru securitatea Fran
ței și pentru menținerea păcii.

Duclos a calificat acordul franco-german 
cu privire la Saar ca un acord între ne
guțătorii de tunuri, și a prevenit pe con
ducătorii partidului socialist, care se pro
nunță pentru ratificarea acordurilor de la 
Paris, asupra răspunderii serioase care le 
revine prin aceasta.

Duclos a vorbit după aceea despre pro
testul poporului francez împotriva reînvie, 
rii militarismului german. Nu trebuie rati-

Să zădărnicim planurile de pregătire a unui nou război!
DECLARAȚIA TINERETULUI DE LA SATE DIN ȚĂRILE EUROPEI

V1ENA 22 (Agerpres). — TASS trans
mite următoarea declarație a delegaților 
tineretului sătesc din țările Europei — 
participanți la Intilnirea internațională a 
tineretului sătesc care a avut loc la Viena.

Noi, reprezentanții tineretului sătesc 
din țările europene — participanți la In
tilnirea internațională a tineretului sătesc 
care a avut loc la Viena, am făcut 
schimb de păreri în diferite probleme pri
vind viața noastră, condițiile de muncă și 
viitorul nostru. In cuvintările pe care 
le-au rostit delegații in timpul numeroa
selor intîlniri și consfătuiri, care s-au des
fășurat intr-un spirit de prietenie șt depli
nă înțelegere reciprocă, a fost exprimată 
convingerea că în momentul de față s-a 
intensificat primejdia izbucnirii unui nou 
război. Pacea și securitatea popoarelor 
sînt primejduite. Acordurile de la Lon
dra și Paris, care au luat locul așa-zisei 
comunități defensive europene respinse de 
către popoare, sînt îndreptate spre pre
gătirea unui nou război mondial. Ele pre
văd refacerea militarismului în Germania 
occidentală și crearea unei armate revan-

REVISTA AMERICANĂ

U.S. News
& World Report

„Mii de tineri vest-germani apți pentru servi
ciul militar nu doresc nici un fel de armată ger
mană. Funcționarii guvernamentali însăr
cinați cu organizarea celor 12 divizii vest-ger- 
mane își dau seama că au de întîmpinat mari 
dificultăți în ceea ce privește recrutarea ca
drelor necesare acestor divizii. Intr-o țară cu o 
îndelungată tradiție militaristă, antimilitarismul 
a devenit deodată una din cele mai populare 
lozinci politice. Nu există nicăieri îmbulzeală 
la oficiile de recrutare. Reprezentanții guver
nului care iau cuvîntul în cadrul mitingurilor 
de tineret pentru a expune participanților pla
nurile în vederea creării unei noi armate, în- 
tîmpină o tăcere ostilă sau împotrivire des
chisă... Lucrul pe care tinerii vest-germani îl 
doresc cel mai puțin este să îmbrace uni
forma militară. In continuare revista citează o 
serie de fapte oglindind acțiuni ale tineretului 
vest-german împotriva remilitarizării.

Referlndu-se la marea demonstrație antîraili- 
taristă a tineretului din Koln. revista scrie: 
„Unul după altul, fiecare vorbitor a fost aplau
dat pentru criticile aduse planurilor de reiuar- 
mare. Unii dintre el au declarat că cele 12 di
vizii vor duce la renașterea unui stat totalitar. 
Alții au subliniat că noua armată va fi con
dusă de vechii militariști care au fost discredi
tați. Atitudinea tinerilor din Kbln este carac

teristică pentru numeroase 
alte regiuni ale Ger
maniei occidentale-. In 
încheiere, revista ișl ex
primă îngrijorarea în le
gătură cu această stare 
de lucruri subliniind că 
„nu este imposibil ca 
viitorul să mai rezerve 
unele surprize militari
lor occidentali care sînt 
obișnulți să-l considere 
pe germani ca cei mai 
buni soldați din lume-. 

ficate acordurile de la Paris, a subliniat 
Duclos, trebuie duse tratative. Iată ce vrea 
poporul Franței.

S-a dat apoi cuvîntul lui Maurice Schu
man (M.R.P.), care a criticat acordurile de 
la Paris de pe pozițiile adepților defunctei 
„comunități defensive europene". El a fost 
nevoit să recunoască că acordurile de la 
Paris sînt departe de a fi aprobate de opi
nia publică. Schuman și-a exprimat neîn
crederea față de faimoasele „garanții ame
ricane". Din discursul lui Schuman a re
ieșit că între „comunitatea defensivă eu
ropeană" șl acordurile de la Paris nu 
există o deosebire principială. Adresîn- 
du-se lui Mendes-France, Schuman a de
clarat: „Ceea ce ne desparte este mai pu
țin decit ceea ce ne unește'*.
, In ședința din 21 decembrie, ultimul a 
luat cuvântul radicalul Maurice Faure. El 
a pretins că înarmarea Germaniei bonniste 
ar fi inevitabilă, deoarece S.U.A. și An
glia „nu au lăsat Franței o altă posibili
tate în afara posibilității de a le accepta 
condițiile, dintre care prima este inclu
derea Germaniei in organizația Atlanti
cului de nord".

★
PARIS 22 (Agerpres). — In ședința de 

miercuri dimineața dezbaterile au fost 
deschise prin cuvîntarea deputatului Ju
les Moch fost ministru, reprezentant al 
Franței în Comisia O.N.U. pentru dezar
mare, care a vorbit despre primejdia in
tensificării încordării în relațiile interna
ționale ca urmare a acordurilor de la 
Paris. Atrăgînd atenția îndeosebi asupra 
ultimei note adresate Franței de către 
U.R.S.S., Jules Moch a preconizat amâna
rea aplicării acordurilor de la Paris.

A urmat la tribună deputatul Jaquet 
(socialist) care a susținut „necesitatea ra
tificării acordurilor de la Paris".

Intr-o scurtă intervenție în scopul in
fluențării dezbaterilor primul ministru 
Mendes-France a încercat să demonstreze 
că o ratificare a acordurilor de la Paris 
nu ar submina posibilitățile unor tratative 
ulterioare cu răsăritul.

A urmat la tribună deputatul Teitgen 
(M.R.P. partidul catolic), unul din cei mai 
înfocați sprijinitori ai c.d.e.-ului care a 
combătut acordurile de la Paris de pe 
poziția adepților c.d.e.

Socialistul Le Bail și deputatul M.RP., 
Chevigne s-au declarat în favoarea rati
ficării acordurilor da la Paris.

A urmat la tribună Gaston Palewski, 

sarde pusă sub comanda foștilor generali 
hitle riști.

Dacă acordurile de la Londra și Paris 
vor avea ca urmare faptul că multe sute 
de mii de tineri de la sate vor fi lipsiți 
de posibilitatea de a se ocupa cu munca 
pașnică, ei vor fi constrînși să îmbrace 
uniforma militară, să-și părăsească gos
podăria și familia.

Nu vrem ca pămintul nostru si se 
transforme din nou în arena unor lupte 
singeroase. Nu vrem noi victime, distru
gerea orașelor și satelor noastre, dure
re și chinuri pentru milioane de oameni, 
înțelegem bine că numai in condițiile 
păcii pot fi înfăptuite năzuințele spre o 
viață mai bună.

Conștienți de întreaga primejdie a ur
mărilor ratificării acordurilor de la Lon
dra și Paris, chemăm tineretul din Eu
ropa și in primul rină tineretul Germa
niei și Franței, să lupte cu hotărîre îm
potriva ratificării acestor acorduri. Nu 
mai avem nici un minut de pierdut.

Tineri și tinere de la sate ! Tineret din 
Europa și din întreaga lume! 

Fotografiile, declarațiile alăturate ca și recu
noașterile revistei reacționare americane „U. S 
News and World Report" pe care le publicăm în 
acest grupaj sînt grăitoare în privința poziției tine
retului german față de perspectiva ce i se oferă 
prin acordurile de la Paris : came de tun pentru 
imperialiștii americani! Tinerii patrioți ger
mani nu mai vor să fie unelte pentru făptuirea de 
masacre, așa cum prezintă prima fotografie (execu
ții făptuite de hitleriști în Polonia în 1942). Ei do
resc să ducă o viață pașnică intr-o țară unită in 
care să domnească democrația. Și ei înțeleg că 
acordurile de la Paris închid calea spre această 
perspectivă și deschid drumul războiului. Așa că 
mereu mai numeroși sînt tinerii germani care se 
alătură luptei împotriva remilitarizării Germaniei 
occidentale cerînd înfăptuirea securității colective 
în Europa.

„VREM SĂ TRĂIM”
Tinerii patrioți din Germania luptă tot mai or

ganizat împotriva urzelilor agresive ale Washing- 
ton-ului și Bonn-ului. Astfel, la 19 decembrie și-a 
încheiat lucrările Ia Berlin prima conferință pe 
întreaga Germanie a tinerilor metalurgiști.

Participanții la conferință s-au pronunțat îm
potriva remilitarizăriț Germaniei occidentale și 
împotriva acordurilor militare de la Paris.

Delegații la conferință au adoptat In unanimitate 
o rezoluție în care se spune :

„Nu vom permite niciodată să fim siliți să facem 
serviciul militar în armata vest-germană sub co
manda generalilor fasciști și să ne vărsăm sîn- 
gele în numele intereselor monopoliștilor vest- 
germani și străini. Nu vrem să murim, vrem să 
trăim într-o Germanie imită, să desfășurăm munca 
creatoare pentru binele tineretului și al întregului 
popor german...

în acest moment de grea cumpănă chemăm în
tregul tineret german să-și dubleze eforturile pen
tru a nu admite ratificarea acordurilor militare 
de la Londra și Paris".

fost gaullist, vicepreședinte al Adunării 
Naționale care a recunoscut că ratifica
rea acordurilor de la Paris implică riscul 
„compromiterii oricăror șanse de trata
tive internaționale". El a amintit că ame
nințările proferate de Statele Unite la 
adresa Franței în urma resipingerii c.d.e- 
ului nu au avut urmări. Palewski a rele
vat că „experiența a dovedit că reînarma- 
rea Germaniei, chiar limitată în mod 
provizoriu nu este lipsită da primejdii". 
Vorbitorul deși a recunoscut că ratifica
rea acordurilor poate avea consecințe 
grave pe plan internațional, a susținut în 
încheiere teza reluată de mai mulți depu
tați gaulliști preconizînd ratificarea acor
durilor, dar aminarea aplicării lor pînă la 
sfîrșitul anului viitor.

Paul Reynaud, adept al reînarmării 
Germaniei occidentale a recunoscut în cu
vîntarea sa că în fiecare zi numărul adep
ților acerdurilor de la Paris este în scă
dere, lăsînd să se înțeleagă că se va ab
ține de la vot.

Fostul premier Edouard Daladier (radi
cal) a anunțat chiar de la începutul cu- 
vîntării sale că nu va vota acordurile de 
la Paris. Deputatul radical a expus pe 
larg primejdia pe care o reprezintă ra
tificarea acordurilor de la Paris pentru 
pacea Europei.

După ce a subliniat divergențele dintre 
Franța și Germania occidentală în pro
blema Saarului, Daladier s-a referit la 
pericolul ce-1 reprezintă existența unei 
Germanii remihtarizate la granițele 
Franței.

Vorbitorul a subliniat necesitatea epui
zării .înainte de ratificare a tuturor posi
bilităților de tratative între est și vest. 
„Fără a fi acceptat negocieri prealabile cu 
răsăritul este imposibil să se voteze rati
ficarea".

In aceste zile mișcarea patriotică care 
se desfășoară in Franța împotriva ratifi
cării, crește neîncetat. In cursul zilei de 
miercuri peste 1.000 de delegații au vizi
tat pe deputății Adunării Naționale pen
tru a le cere să voteze împotriva acordu
rilor de la Paris. Au venit la Adunarea 
Națională delegații ale studențiibr din 
Bordeaux, ale minerilor și metalurgiști- 
lor din departamentele din nord, repre
zentanți ai departamentului Gironde etc. 
Deosebit de numeroase sînt delegațiile din 
regiunile Franței care s-au aflat sub ocu
pația germană în timpul celui de al doi
lea război mondial.

Numai prin eforturi comune ale în
tregului tineret împreună cu popoarele 
iubitoare de pace putem să împiedicăm 
reînvierea militarismului vest-german, să 
salvgardam pacea în Europa și în întreaga 
lume.

Unindu-ne forțele, prin eforturi comune 
vom obține ca acordurilor de la Londra 
și Paris să le fie hărăzită aceeași soartă 
pe care a avut-o și „comunitatea defensivă 
europeană". Să apărăm deci viața noas
tră, pămintul care ne oferă de lucru și 
piine! Să zădărnicim planurile de pre
gătire a unui nou război!

Să apărăm pacea in numele unui vii
tor mai bun și in numele fericirii tine
rei generații!

Prezenta declarație a fost făcută la In
tilnirea internațională a tineretului să
tesc in numele delegațiilor tineretului din 
Anglia, Austria, Albania, Belgia, Bulga
ria, Ungaria, Germania, Olanda, Dane
marca, Italia, Norvegia, Polonia, Rominia, 
U.R.S.S., Franța, Finlanda, Cehoslovacia. 
Toți participanții la Intilnirea internațio
nală a tineretului sătesc au sprijinit in 
unanimitate prezenta declarație.

Tinerii germani 
declară :

MARGOT M., casnici: „Eu 
îmi doresc : ca micuții mei 
să nu fie uciși, ca soțul meu 
să nu devină soldat, și ca 
războiul să nu izbucnească. 
Fiecare trebuie să poată să-și 
continue in liniște munca sa".

KURT K., brutar : „Cum ? 
Să fiu soldat ? Am gustat din 
plăcerea asta. După mine nu 
este nenorocire mai mare de
cit războiul. Nu vreau să mă 
bag ca executant la un nou 
măcel în masă".

HERMANN R., ucenic : 
„Dacă mă întrebați: vrei să 
fii soldat ?, eu vă răspund : 
voi vrea numai cînd vom fi 
un popor liber. Atita vreme 
cît sintem sub ocupație străi
nă, nu vreau să mă fac 
unealta intereselor străine. 
Nu vreau să lupt ca merce
nar împotriva răsăritului''.

ARNO TOPHOVEN, negus
tor : „Familia noastră a su
ferit mult de pe urma bom
bardamentelor. Tatăl meu a 
murit după război ca urmare 
a lipsurilor indurate. Eu sînt 
ferm împotriva recrutării".

HANS LUDWIG OVER- 
DICK, student: „Eu sînt 
ferm împotriva recrutării. 
Dacă la noi vor fi soldați, 
asta înseamnă că va fi un nou 
război. Eu n-am uitat anii în 
care mama mea și cu mine 
am îndurat suferințele eva
cuării din cauza războiului".

Declarații apărute în zia
rele „Aufwarts", organ al 
tinerilor sindicaliști din Ger
mania occidentală și „Michael- 
săptămînal al tineretului ca
tolic.

„Tinerii germani de azi nu pot 
fi comparați cu tinerii din ajunul 
venirii la putere a lui Hitler, căci 
atunci tineretul a văzut în hit- 
lerism și în politica de reînar- 
mare o salvare, iar acum, după 
experiența războiului, el consideră 
o asemenea politică echivalentă cu 
sinuciderea".

Ziarul burghez vest-german 
„Westphalipche Rundachau-.

Sesiunea pe întreaga Chină
a celei de a doua legislaturi a C.C* P.P.C.
PEKIN 22 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: La 21 decembrie s-a deschis 
la Pekin sesiunea Comitetului pe întreaga 
Chină a celei de a doua legislaturi a Con
siliului consultativ politic popular chinez 
(C.C.P.P.C.).

Sesiunea a fost deschisă de Mao Țze- 
dun, președintele Comitetului pe întreaga 
Chină al primei legislaturi a C.C.P.P.C.

Participanții la sesiune au ascultat ra
portul politic prezentat de Ciu En-lai, 
vice-președinte al Biroului Comitetului pe 
întreaga Chină al primei legislaturi a 
Consiliului consultativ politic popular, ra
portul lui Cen Șu-tun, vice-președinte al 
Biroului Comitetului pe întreaga Chină 
al C.C.P.P.C., cu privire la activitatea Co
mitetului și raportul lui Cian Bo-țziun, 
membru în Biroul Comitetului pe .întreaga 
Chină al C.C.P.P.C., cu privire la proiec
tul de statut organizatoric al C.C.P.P.C.

Principalele probleme de pe ordinea de 
zi sînt: Adoptarea noului statut organi
zatoric al Consiliului consultativ politic 
popular și alegerea noii conduceri.

La sesiune participă 493 membri ai Co

Congresul unional al scriitorilor sovietici
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite: Cel de al II-lea Congres unio
nal al scriitorilor sovietici își continuă 
lucrările. în ședința din seara zilei de 21 
decembrie, academicianul Gheorghi Alek
sandrov, ministrul Culturii al U.R.S.S., a 
rostit o amplă cuvântare

Congresul a determinat o intensă 
activitate nu numai în rîndurile scriitori
lor, ci și în rîndurile tuturor reprezentan
ților culturii socialiste, a declarat Alek
sandrov. Beletristica reprezintă unul din 
cele mai importante sectoare ale vieții 
spirituale a poporului, ea reprezintă leto
pisețul luptei și victoriilor lui. Și dacă 
cultura sovietică are astăzi realizări re
marcabile de însemnătate mondială, acest 
lucru ea îl datorează în cea mai mare mă
sură beletristicii sovietice și creatorilor 
ei — scriitorii sovietici.

In Uniunea Sovietică cartea a căpătat 
o menire cu totul nouă, ea joacă un rol 
nou. Ea îmbogățește spiritul poporului, îl 
ajută să-și organizeze intr-un mod socia
list munca, viața. Iată de ce in întreaga 
țară cererea de cărți este atlt de mare. 
Numai în 1953, în U.R.S.S. au fost publi
cate aproape 1 miliard exemplare de 
cărți. In următorii ani editarea de cărți 
va spori de două ori, iar ulterior va crește 
de trei ori.

Unul din cele mai puternice mijloace 
de transmitere a ideilor și a imaginilor 
literare în rîndurile a zeci de milioane de 
oameni sovietici este cinematograful — 
arta cea mai de masă și cea mai iubită 
de popor. In prezent, a spus Gheorghi

Spartachiada de iarnă a satelor

Ultimele
Ianuarie 1954. Pe dealul din apropierea 

comunei Arpașul de Jos, raionul Făgăraș, 
zeci de tineri țărani muncitori așteptau 
cu nerăbdare ca starterul să vestească în
ceputul întrecerilor din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a satelor. Zăpada căzuse 
din abundență, troienind ulițele. Cu greu 
se putea ajunge pînă în vîrful dealului, deși 
tinerii din Arpaș munciseră timp înde
lungat pentru amenajarea pîrtiei. Pîrtia 
însă fusese gata numai cu o zi înaintea 
întrecerilor. S-a muncit mult dar cu fo
los. Acum schiorii vor zbura ca vîntul pe 
zăpada bătătorită, cale de peste un kilo
metru, stîmind admirația sutelor de să
teni înșirați de-a lungul pîrtiei.

E duminică și în sat e liniște. Sute de 
schiori, tineri țărani muncitori din Arpa
șul de Jos, se pregătesc să ia startul. Și 
iată că arbitrul concursului anunță în
ceperea întrecerilor. Prima etapă din ca
drul Spartachiadei de iarnă a satelor a 
început... De sus, din vîrf, tinerii schiori 
se avîntă cu curaj pe pirtie. întrecerea 
lor este dirză. La un moment dat, .un grup 
de 30 schiori se desprinde de ceilalți. Panta 
ușor înclinată, pîrtia bine bătătorită face 
ca viteza să crească din ce în ce. Din 
„pluton" se desprinde un tînăr mărunțel 
de statură. Pînă la linia de sosire mai 
sînt 200, 100, 50 de metri. Mulțimea de 
țărani care urmăresc cu încordare întrece
rea juniorilor îi încurajează pe schiori și 
bineînțeles pe oîștigător. Bogdan Victor 
este fericit. E primul succes înregistrat 
de tînărul schior...

★'
Comuna Arpașul de Jos—raionul Făgă

raș este o comună ce nu se deosebește 
prea mult de alte comune din această 
parte a țării. Casele frumos văruite și 
așezate în linie dreaptă sînt străjuite de 
porți înalte. Ceea ca se deosebește însă 
mai mult de alte comune din alte regiuni, 
este că pe aci atît tinerii cît și vîrstnicii 
iubesc cu pasiune sporturile și în special 
sporturile de iarnă. Comunele Șercaia, 
Voila, Vaida, Recea, Arpașul, sînt cîteva 
din comunele cunoscute în întreaga re
giune pentru bogata lor activitate spor
tivă.

In Șercaia de pildă, ca și în Arpașul 
de Jos sau de Sus, nu este un lucru cu
rios cînd vezi copii „de-o șchioapă" pa- 
tinînd sau chiar schiind. Bineînțeles cu 
schiuri de proporții reduse și de cele mai 
multe ori confecționate de ei înșiși.

Tinerii țărani muncitori din Arpașul de 
Jos au aflat anul acesta cu bucurie de or
ganizarea Spartachiadei de iarnă a sate.- 
lor. Mulți dintre ei au participat și în anii 
trecuți la întrecerile din cadrul Sparta
chiadei, o bună parte ajungînd pînă la 
faza regională.

Spectacole
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TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. i 
Dama de pică; Teatrul de Stat de Operetă : Casa cu 
trei fete; National „1. L. Caragiale" (Studio) : 
Schimbul de onoare; Național „1. L. Caragiale" 
(Comedia) : Matei Millo sau Căruța cu paiațe ; 
Municipal: Arcul de Triumf; Tineretului: David Cop
perfield (ora 19); Studioul Actorului de Film „C. 
Nottara": Mincinosul; Armatei (B-dul G-ral Ma- 
gheru): Mașenka; Armatei (Calea 13 Septembrie): 
Cîntec despre marinarii Mării Negre; Muncitoresc 
C.F.R. (Giulești): Articolul 19; Ansamblul de 
Estradă al R.P.R.: Și Ilie face sport (ora 20, în 
sala din Calea Victoriei), Recital umoristic (ora 
20, în sala Dalles); Circul da Stat: Primul spec
tacol; Teatrul „Țăndărică": Umor pe sfori (ora 20, 
în sala Baruch Berea); Ansamblul de păpuși al Tea
trului Armatei: Tică și Rică la teatrul de păpuși 
(ora 16, în-sala „Modern" din B-dul 6 Martie nr. 2).

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frlmu: Cel trei 
mușchetari; Republica, București: De doi bani spe

mitetului pe întreaga Chină al celei de a 
doua legislaturi constituit <a 4 decembrie.

Cen Șu-tun a definit în modul urmă
tor sarcinile Consiliului consultativ poli
tic popular al Chinei: Unirea tuturor for
țelor și lupta pentru crearea unui mare 
stat socialist chinez, zădărnicirea planu
rilor dușmanilor dinăuntru și dinafară, 
apărarea păcii în lumea întreagă. Aceste 
sarcini, a spus el, vor fi realizate pe baza 
conducerii din ce în ce mai puternice da 
către clasa muncitoare și întăririi alian
ței muncitorilor și țăranilor cu ajutorul 
eforturilor unite ale tuturor organizațiilor 
care fac parte din Consiliul consultativ 
politic popular, sub conducerea Partidului 
Comunist Chinez.

„Sintem convinși, a spus .în încheiere 
Cen Su-tun, că acționînd în conformitate 
cu constituția și condus de Partidul Co
munist Chinez și președintele Mao Țze- 
dun, Consiliul consultativ politic popular 
va îndeplini cu succes aceste sarcini isto
rice".

La 22 decembrie sesiunea își continuă 
lucrările.

Aleksandrov, se iau măsuri pentru a spori 
considerabil producția de filme artistice. 
Se reconstruiește aproape în întregime 
studioul „Mosfilm" care devine cel mal 
mare studiou cinematografic din Europa. 
A început construirea de noi studiouri 
cinematografice la Minsk, Baku, Tașkent. 
Pînă in anul 1960, în capitalele tuturor 
republicilor unionale vor fi create stu
diouri cinematografice proprii.

în cuvîntarea sa, Aleksandrov a acor
dat o mare atenție problemei reflectării 
veridice a realității în literatura artistică, 
în dramaturgie și în cinematografie.

Participanții la Congres au întîmpinat 
călduros apariția la tribună a unuia din
tre cei mai populari scriitori sovietici, 
Mihail Șolohov. El a vorbit despre marea 
răspundere pe care o are scriitorul în fața 
poporului său, despre exigența reprezen
tanților literaturii sovietice față de mun
ca lor creatoare.

In cuvintările scriitorilor Komel Ciu- 
kovski, Evgheni Popovkin, Galina Niko
laevna, aoad. Viktor Vinogradov au fost 
ridicate probleme privind limba operelor 
artistice, activitatea scriitorilor ruși sta
biliți în diferite centre regionale și repu
blici naționale.

întîmpinat cordial de participanții la 
ședință, poetul romîn Mihal • Beniuc a 
adresat delegaților la congres un cald sa
lut. Mihai Beniuc a declarat că cititorii 
din Republica Populară Rotnînă iubesc și 
apreciază operele literatorii sovietice care 
îi învață să construiască o viață nouă.

pregătiri
Tinerii din Arpașul de Jos se pregătesc 

și în acest an cu multă seriozitate pentru 
întrecerile Spartachiadei de iarnă a sate
lor. Organizația de bază U.T.M. din co
mună ajută în mod permanent pe tinerii 
sportivi, Atît în ceea ce privește pregă
tirea lor cît și în ceea ce privește confec
ționarea materialelor sportive, organiza
ția U.T.M. din comună a dovedit multă 
preocupare.

Mai sînt puține zile și din nou tinerii 
sportivi din Arpașul de Jos se vor întrece 
la schi, la șah și săniuțe. Ei sînt hotărîțl 
să participe în număr cit mai mare la în
treceri. Dar pentru aceasta trebuiesc și 
materiale tehnice, schiuri, săniuțe, jocuri 
de șah. Exemplul tinerilor din satele re
giunii Bacău, care anul trecut și-au con
fecționat cu mijloace proprii numeroase 
schiuri și săniuțe este de mult cunoscut și 
aci în Arpaș. Bogdan Victor și Bucur Au
rel — schiori fruntași ai comunei — deși 
sînt foarte tineri cunosc îndeajuns „se
cretul" confecționării schiurilor și a să
niuțelor.

Un șopron sau o magazie ține loc de 
atelier. Deseori pot fi văzuți aci cei doi 
tineri pasionați ai acestui frumos sport 
Lemnul de fag sau de ulm bine lucrat, va 
deveni o bună pereche de schiuri. Acest 
lucru îl cunosc bine toți tinerii din Arpaș. 
De aceea, Bogdan Victor și Bucur Aurel 
împreună cu secretarul organizației de 
bază U.T.M. Flubecher Werner și cu ti
nerii țărani muncitori Munteanu Dumitru, 
Aurel Dobrin, Dobre Dumitru, lucrează 
de zor și cu folos. Mîinile lor harnice au 
dat pînă acum gata 24 perechi de schiuri 
urmînd ca alte 12 perechi să fie termi
nate în cîteva zile. Și calitatea acestor 
schiuri confecționate de tinerii din Arpa- 
șuȚde Jos este cunoscută. Bogdan Victor 
în întrecerile rezervate juniorilor s-a cla
sat anul treout pe locul I, cu schiuri de 
construcție proprie.

Dar pregătirile tinerilor țărani munci
tori din comuna Arpașul de Jos nu se 
opresc aci. In timp ce pe dealul din apro
pierea comunei schiorii vor trece în iureș, 
tinerii șahiști din comună își vor disputa 
și ei întîietatea în cele două săli special 
amenajate. Mîinile îndemînatice ale tine
relor Huțanu Ludmila și Roșiuța Maria au 
pregătit șahiștilor o surpriză. Primele 
table și piese de șah confecționate cu 
multă migală de ele sînt deja gata. La 24 
decembrie șahiștii comunei vor începe 
primele întreceri.

Ținerii din comuna Arpașul de Jos, par
ticipanți la Spartachiada de iarnă a sate
lor din acest an, au făcut ultimele pre
gătiri și sînt gata pentru start.

R. CALARAȘANU

ranță; înfrățirea între popoare, T. Vladlmirescu : 
Caut o nevastă; Maxim Gorki: Ludwig van Beetho
ven; Tineretului, Elena Pavel, Timpuri Noi: Campio
natul mondial de fotbal; Victoria: Circul Slavia; 
Gh. Doja: Chibritul suedez, Turnul fecioarei: Alex. 
Popov, Moșilor: Copilul Dunării; 8 Martie: Asaltul 
fortului din munți; Vaslle Roaită: Destinul unor 
femei; Unirea: Centru înaintaș; Lumina: Pumnul de 
«er; C“,tural. Donca Simo: O noapte la Veneția; 
Constantin David: Zilele mîniei; Alex. Sahia, Liber
tății: Epava din largul mării; Flacăra: Fetele din 
piața Spaniei; Aurel Vlalcu : Fanfan la Tulioe; 
Munca: Căsătorie ciudată; Arta: Școala curajului; 
Popular: Nicholas Nikleby; M. Eminescu: Circul • 
Miorița; Scanderbeg; 23 August : Primăvara pe 
gheață; llie Pintilie: Fiul mării; 8 Mal: Prieteni 
credincioși; Volga: Alarma; 1 Mai: Locotenentul lui 
Rakoczi; N. Bălcescu : Răzbunarea ; Gh. Coșbuc: 
Profesorul Fabre; Rahova; Nu-i pace sub măslini; 
Olga Bancic: Marile speranțe.
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