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In fiecare lună, în flecare an, locui
torii bălmăreni se bucură de roadele 
muncii lor, îmbunăfățlndu-șl viața ce 
și-o clădesc. Se înalță noi construcții, 
de fabrici, policlinici, școli, internate 
șl noi case individuale. Asemenea rea
lizări întâlnești în orice regiune, în 
orice oraș sau sat din patria noastră.

★
;> Noua fabrică de pîine din orașul . 
>> Baia Mare, a început deja producția 
>S de probă. Ea are o capacitate de pro- 
K ducție de 2,5 ori mai mare față de cît 
« produceau micile întreprinderi de pa-

început să picteze un tablou 
tretul unul muncitor, 
(fotografia a 3-a).

★

Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
cu produse animale

Brigada fruntașă

PROGRAMUL de măsuri elaborat de
Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
august 1953 este tradus în viață, zi 

de zi, de către oamenii muncii din patria 
noastră. La chemarea partidului, întreg 
poporul muncitor depune eforturi sporite 
pentru îndeplinirea acestui program de 
măsuri, înțelegând că îndeplinirea lui este 
menită să contribuie la ridicarea continuă 
a nivelului de trai al celor ce muncesc. Ca 
urmare a luptei oamenilor muncii de la 
orașe și sate pentru sporirea producției 
bunurilor de larg consum, industriale și 
agricole, partidul și guvernul au putut 
lua măsura desființării sistemului de 
aprovizionare pe bază de cartele și rații, 
treeîndu-se la comerțul desfășurat. Marea 
însemnătate a comerțului desfășurat 
constă în faptul că el creează condiții 
prielnice creșterii continuie a volumului 
de mărfuri de larg consum, cointeresînd 
pe oamenii muncii de la orașe și sate în 
sporirea producției industriale și agricole, 
înlesnind lărgirea schimbului între oraș 
și sat, dînd putința unor reduceri trep
tate a prețurilor de vînzare pe baza creș
terii volumului de mărfuri pe piață, a 
creșterii productivității muncii, a redu
cerii prețului de cost.

Pe această linie, Hotărîrea recentă a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. și a Co
mitetului Central al P.M.R. cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de contractare 
și achiziție de animale, păsări și produse 
animale, are o deosebită importanță- Sco
pul prevederilor acestei Hotărîri este ca 
prin cointeresarea producătorilor în creș
terea și îngrășarea animalelor și păsări
lor să se asigure o mai bună aprovizio
nare a oamenilor muncii și a industriei 
ușoare și alimentare cu produse și ma
terii prime de proveniență animală.

îndeplinirea prevederilor Hotărîrii va 
da posibilitate statului nostru democrat- 
popular să concentreze în mîinile sale 
cantități mai mari de produse animale 
provenite din contractări și achiziții și să 
le pună pe piață la prețurile stabilite. Prin 
aplicarea acestei Hotărîri, sistemul de con
tractare devine mai cuprinzător, capătă 
un caracter de permanență, cointeresînd 
în și mai mare măsură pe producătorii 
agricoli atît prin caracterul său larg și 
permanent cît și prin avantajele sporite 
ce le oferă. Astfel, producătorii contrac- 
tanți pot primi credite ieftine prin Banca 
Agricolă pentru procurarea de animale de 
producție (vaci sau bivolițe de lapte). 
Pentru amenajarea grajdurilor se vor 
livra la preț de stat materiale de cons
trucție.

Contractanții se bucură pe baza Hotă
rîrii de însemnate reduceri de cote, atît 
la produsele vegetale (furaje, porumb), 
cît și la produsele animale (carne, lapte, 
lînă). Pentru fiecare kilogram carne porc 
(în greutate vie de cel puțin 120 kg.) s? 
reduc din cotele obligatorii cîte 1,8 kg. 
porumb sau furaje concentrate în echiva
lență. De asemenea, pentru cei ce 
contractează vite mari ii se reduc din cota 
obligatorie în anul predării animalelor, 
cîte 125 kg. porumb, pentru fiecare 
vită etc.

Producătorilor din zonele de munte 
care livrează vite mari, celor ce contrac
tează lapte, păsări, lînă, li se vînd la preț 
de stat porumb sau alte furaje concen
trate.

Din cotele de carne datorate statului, se 
reduc producătorilor contractanți însem
nate cantități care variază între 24—40 
kg. de fiecare porc predat în funcție de 
greutatea lui, între 30—45 kg. de fiecare 
vită mare etc.

Prețurile plătite producătorilor sînt 
avantajoase, ele fiind proporționale cu 
cantitatea și calitatea produselor predate 
și cu timpul în care se livrează. Astfel, 
carnea de porc se plătește între 7,80 lei 
kg. și 12 lei, carnea de vițel între 6,50—8 
lei kg., cea de pasăre între 11—12 lei kg. 
etc. Animalele predate în al doilea an de 
contractare vor fi plătite cu un spor de 
5%, iar în al treilea an cu un spor de 
10%. Prețurile variază și pe trimestrele

de predare, pentru vitele predate în tri
mestrul II, prețul fiind mai mare.

Pentru animalele contractate se asigură 
asistență sanitar-veterinară gratuită.

Producătorii agricoli care vor încheia 
contracte cu statul pentru livrarea de pro
duse animale se mai bucură și de alte 
avantaje : ei pot cumpăra prin comerțul 
de întîmpinare o serie de mărfuri, primesc 
avansuri în bani, primesc premii etc. Ei 
au, pentru animalele contractate (în spe
cial pentru oi), prioritate la pășunile co
munale, la cumpărarea de reziduri și sub
produse ale fabricilor de bere, zahăr, 
spirt, produse lactate etc.

Gospodăriile agricole colective care vor 
încheia contracte cu statul pentru livra
rea de produse animale, în afară de avan
tajele prevăzute beneficiază de o sporire 
a prețului de contractare cu 10 la sută, 
iar întovărășirile de crescători de ani
male, asociațiile simple de producție, gos
podăriile anexe și membrii gospodăriilor 
colective, cu 5 la sută. Gospodăriile co
lective care predau statului păsări și ani
male prin contract vor primi în cadrul 
comerțului de întîmpinare autocamioane 
contra plată. Mari avantaje au acei pro
ducători ce încheie cu statul contracte 
complexe, de predare a mai multor pro
duse ca lapte, came, lină. Datoria pro- 
ducătorilor contractanți este de a preda 
la timp și în condițiile stabilite de con
tracte animalele și produsele animale. 
Producătorii care nu vor preda animalele 
contractate la timp vor suferi, potrivit con
tractului, anumite penalități, iar cei ce vor 
preda animale de calitate inferioară celei 
semigrase, primesc numai prețul și drep
turile de achiziție, pierzînd dreptul la re
ducerile de cote, de cereale și carne. Cei 
ce livrează vițeii contractați sub greuta
tea prevăzută vor trebui să restituie în 
natură cantitatea de lapte redusă din cotă, 
în raport cu nerespectarea contractului.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri și a 
C.C. al P.M.R. cu privire la îmbunătăți
rea sistemului de contractare și achiziție 
de animale, păsări și produse animale 
pune în fața noastră sarcini noi, a căror 
îndeplinire va contribui la dezvoltarea 
schimbului între oraș și sat, baza econo
mică a alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea 'muncitoare. La îndeplinirea aces
tei importante sarcini economice și poli
tice organizațiile de U.T.M. pot aduce un 
aport însemnat.

Organizațiile de U.T.M. au datoria de 
a populariza pe larg Hotărîrea în rîndul 
oamenilor muncii de la sate și în special 
în rîndul tineretului, scoțînd în evidență 
avantajele sporite pe care le au produ
cătorii contractanți cît și obligațiile ce 
decurg din contracte. Tinerii țărani mun
citori trebuie convinși să încheie con
tracte de predare către stat de animale, 
lînă, lapte, ouă, păsări. Prin organizațiile 
de U.T.M. ei trebuie antrenați în lămuri
rea producătorilor pentru încheierea a cît 
mai multe contracte și pentru respectarea 
obligațiilor contractuale.

Convins că măsurile înțelepte pe care 
le ia partidul și guvernul duc la îmbu
nătățirea continuă a nivelului de trai al 
poporului muncitor, tineretul muncitor de 
la sate și în primul rînd utemiștii, trebuie 
să fie în primele rînduri ale celor ce luptă 
pentru traducerea în viață a acestei Ho
tărîri importante.

Tinerii îngrijitori de vite din gospodă 
riile agricole de stat, din gospodăriile co
lective, tinerii țărani muncitori, să fie 
ajutați să înțeleagă că au datoria să în
grijească cu dragoste de animale și pă
sări, să sporească numărul lor, iar prin 
aplicarea regulilor zooveterinare să ob
țină produse de bună calitate și animale 
grase și frumoase.

In același timp organizațiile U.T.M. au 
sarcina de a îmbunătăți munca politică 
cu tinerii care lucrează în aparatul de 
contractări și achiziții, să-i educe în spi
ritul cinstei, să le arate însemnătatea 
acestei hotărîri, făcînd din ei adevărați 
agitatori care să lămurească pe producă
torii agricoli pentru a încheia și respecta 
contractele de predare către stat a ani
malelor și produselor animale.

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — Unii din 
tractoriștii de la gospodă
ria de stat din Găești, re
giunea Pitești, și-au depă
șit cu mult hantrajul pla
nificat în anul trecuit, dar 
n-au făcut toate 
de bună calitate, 
depășit hantrajul, 
lucrări de bună 
dar n-au îngrijit în bune 
condițiuni tractoarele, fapt 
care a făcut ca ele să fie 
reparate după fiecare cam
panie. Dintre toți, exemplu 
de muncă rodnică este 
tractoristul utemist Răducu 
C. Ion din brigada I-a ute- 
mistă. El a îndeplinit pla
nul anual în proporție de 
137 la sută, iar în carnetul 
lui de bord, la fiecare lu
crare în parte se poate citi: 
lucrare de foarte bună cali
tate. Datorită îngrijirii zil
nice, după terminarea ceior 
trei campanii, tractorul lui 
a intrat în remiză așa cum 
a plecat, gata pentru a în
cepe o nouă campanie, fără 
nici o reparație. în afară 
de toate acestea, a econo
misit 1500 litri combustibil. 
Zi de zi el a constituit un 
bun exemplu pentru trac
toriștii din brigada sa, re
spectând cu strictețe disci
plina socialistă a muncit

lucrările 
Alții au 
au făcut 
calitate,

Pentru succesele obținu
te în acest an el a fost de
clarat cel mai bun tracto
rist pe gospodărie.

★
Nimic nu-i era mai drag 

utemistului Voicu Marin ca 
tractorul. Cînd a intrat ca 
tractorist la gospodăria a- 
gricolă de stat Găești ss 
bucura de toate cite învăța, 
numai cu salopetele și pu
foaicele murdare nu se 
împăca. Cu timpul s-a 
obișnuit cu ele. A învățat 
foarte repede să conducă 
tractorul, dar în același 
timp a învățat de la vîrst- 
nici că a sta la volan este 
un lucru relativ ușor în 
munca tractoristului ; mai 
greu și mai im,portant este 
ca în timpul executării 
unei lucrări să fie — după 
cum spun vîrstnicii — nu
mai ochi și urechi. în orice 
moment se poate ivi o de
fecțiune la motorul tracto
rului sau la mașina trasă 
de tractor. Dacă nu ești 
atent și nu observi la timp 
aceste mici defecțiuni, de 
multe ori scoți tractorul re
morcat din brazdă. Nu-i 
nici o pagubă dacă din timp 
în timp cobori de la volan

să controlezi motorul, ma
șina trasă și calitatea lu
crării pe care o execuți. 
Toate acestea utemistul 
Voicu le-a învățat de la 
cei vîrstnici. Aplicînd a- 
ceste învățăminte, el a de
venit în scurt timp un bun 
tractorist.

Cu sprijinul organizației 
de bază U.T.M. și din con
sfătuirile brigăzii, el și-a 
dat seama că fruntaș nu 
este acela pe care nu-1 in
teresează felul de muncă ai 
tovarășilor săi. Fruntaș 
este acela care cu răbdare 
ajută și pe alții să devină 
fruntași. în brigada sa n-a 
fost tractorist care să nu fi 
simțit ajutorul lui. Pentru 
aceste merite, cu trei ani 
în urmă el a fost numit șe
ful brigăzii I-a de trac
toare. Din primul an, bri
gada sa a fost declarată 
fruntașă pe gospodărie, ti
tlu pe care l-a păstrat și in 
anul următor.

în anul 1954, brigada I-a 
și-a îndeplinit planul în 
proporție de 163 la sută. 
Lucrările brigăzii lui au 
fost date exemplu pe gos
podărie iar din cele cinci 
tractoare numai unul are 
nevoie de reparații. Aceste 
rezultate au făcut ca bri
gada să dețină și în al trei
lea an titlul de brigadă 
fruntașă.

contractaVom încheia mai multe 
pentru predarea de animale

în anul 1952, cînd a luat ființă gospo
dăria noastră am avut doar 8 perechi de 
boi și un cal. Acestea erau vitele noastre. 
Urm’nd însă exemplul colhoznicilor so
vietici, am creiat pe lîngă gospodărie o 
fermă de animale. Azi avem 11 perechi 
de boi. 12 vaci de rasă, 288 de oi, 24 de 
porci mari și 40 de porci mici, 300 de 
găini și altele.

Pentru a dezvolta și mai mult sectorul 
zootehnic, noi am construit în 1954 un 
grajd cu o capacitate de 80 de vite miri, 
un coteț pentru păsări și o maternitate 
pentru scroafe.

Cu multă însuflețire au primit membrii 
colectiviști noua Hotărîre a Partidului și 
Guvernului cu privire la ‘ ' 7
sistemului de contractare și achiziții de 
animale, păsări și produse animale din 
8 ianuarie 1955. Pentru a beneficia de 
toate drepturile Hotărîrii, vom încheia și 
anul acesta contracte pentru valorifica
rea unor animale. Astfel noi am contrac-

îmbunătățirea

«

nlficațle, din oraș. Se reușește să se 
producă acum pline și pentru cele mal 
apropiate centre din jur, cum sînt co
munele: Groși, Recea, Satn Lung și 
altele. Această fabrică o puteți vedea 
în prima fotografie.

★
Se știe că munca te ajută să-ți do- 

bîndeștl un viitor fericit. Mecanicul 
Daubner Ludovic a muncit însă șl în 
trecut, dar nu se alegea decît cu pîlaea 
— și aceea nu întotdeauna.

De curînd. mecanicul Daubner a 
reușit din cîștigul personal să-și clă
dească o locuință așa cum visa în ti
nerețe.

In fotografia a doua se poate vedea

Majoritatea țărani
lor muncitori care au 
contractat în anul 
trecut animale șl pă
sări și-au ținut cu- 
vîntul de a livra sta
tului și cooperativelor 
marfă de bună cali
tate.

In fotografie: țăra
nul muncitor Gneor- 
ghe Tic, din satul 
Mișca, comuna Pîn- 
ccta, regiunea Arad 
care a avut contract 
cu cooperativa pentru 
un număr de păsări, 
predă la centrul din 
comuna Pîncota niște 
rațe și curci care 
atîrnă aproape de 
două ori mai mult de
cît se prevedea în 
contract

Foto: AGERPRES

Pe lîngă alte condiții ce se creează >< 
astăzi fiilor de muncitori sînt con- $ 
slrucțil pentru internate destinate ele- << 
vilor. <<

în raionul Oaș nu se găsea în tre- 
cut nici unu la sută din țărani, care să << 
știe carte. Astăzi însă la Negrești se ?< 
găsește șl o școală medie de 10 ani. 
Pe lîngă această școală s-a construit y 
și un nou internat.

★
în timpurile blestemate ale 7 
muncitorii din raionul Vi- < 
șcul de Sus n-au auzit pe 2 
nimeni să se intereseze de 
sănătatea lor.

Statul nostru 
popular a venit 
jlnul oamenilor 
bule să-și refacă sănătatea. ? 
La Baia Borșa din cadrul > 
raionului Vișeul de Sus s-a 
construit un frumos sana- 
toriu. Aici oamenii au o y 
hrană consistentă, se bucură << 
de o îngrijire deosebită, de ?< 
aer curat și vor pleca astfel >; 
de aici, cu sănătatea corn- 
plat refăcută.

Nlclctnd 
trecutului,

I
> noua sa casă construită pe strada Mi-
> hali Eminescu din orașul Baia Mare.

> ★
> FIU oamenilor muncii cuceresc cu
< îndrăzneală cetățile culturii.
> Un exemplu este utemlsta, Czlgler 

Adela care are talent la pictură. Ascul- 
<< tind de sfaturile oamenilor de artă a

5

<>
democrat- JA 

și în spri- ț- 
care 1tre-1

tea. ?>

Tot pentru îngrijirea sănătății oa- S< 
menilor muncii, în orașul Baia Mare, << 
pe locul unde înainte se afla un teren $ 
viran fără întrebuințare; acum se înalță 7 
o nouă policlinică.

ION TEOHARIDE, 
corespondentul „Scîntell tineretului 

pentru regiunea Bala Mare

tat deja pe anul 1955 să valorificăm 25 de 
porci, care, la încheierea contractului 
aveau 60 de kg., luîndu-ne obligația să-i 
predăm pe fiecare în greutate de 120 kg. 
Ne vom strădui însă să-i predăm cu o 
greutate mult mai mare.

Vom mai contracta, de asemenea, 2 
perechi de boi, 80 de berbecuți și hisem- 
nate cantități de ouă și lapte. De aceea ne 
vom ocupa mai mult de creșterea și în- 
grășarea animalelor pe care le vom vinde 
prin unitățile de stat și cooperative.

Acest lucru va face să crească venitu
rile gospodăriei noastre și al fiecărui co
lectivist în parte. în acest fel vom con
tribui din plin la traducerea în viață a 
Hotărîrii Partidului și Guvernului cu 
privire la desființarea sistemului de apro
vizionare pe bază de cartele și rații.

DIVIȚIU ION 
președintele G.A.C. „8 Mal 1921“ din 
comuna Frumușița, raionul Galați

Muncim pentru dezvoltarea sectorului zootehnic 
al gospodăriei noastre

Se vorbește peste tot de gospodăria noa
stră și mulți se întreabă cum a ajuns o 
gospodărie bogată. însemnate venituri ne-a 
adus sectorul zootehnic. Anul trecut, din 
vînzarea diferitelor produse animale am 
realizat o " ' ' '

La noi 
la muncă.

Tînărul 
mulgător 
învățat cum să îngrijească mai bine vitele, 
cum să facă o alimentație rațională și să 
mulgă după metode înaintate.

Csaky Ștefan și Kesu Ludovic îngrijesc 
33 de viței de diferite vîrste fiind fruntași.

în sectorul zootehnic se mai găsesc 60 
de scroafe gestante. Cu deosebită atenție 
sînt îngrijite de tinerii Tosi Andrei, și 
Hclsz Ludovic împreună cu alții. Anul 
trecut au fost obținuți 650 purcei.

Și turma de oi ne-a adus un mare venit. 
Am vîndut anul trecut peste 1400 kg. de

sumă de peste 430.000 lei. 
tineretul a participat din plin

Surony Iosif este îngrijitor și 
de vaci. Citind în broșuri, a

lînă și mii de litri de lapte. Succesele se 
datoresc și tinerilor îngrijitori Buna Ion 
și Buna Alexandru.

Asigurarea unei cantități mari de pro
duse animale în anul acesta depinde și de 
felul în care se va face iernarea. Noi am 
construit din timp grajduri de 
vite și oi, am asigurat o hrană 
pe toată perioada.

Discutînd cu ceilalți tineri
să ne luăm obligația îngrășării celor 12 
porci contractați care vor trebui să aibă 
la predare o greutate totală de 2480 kg.

Sînt mulți tineri în gospodăria noastră 
și toți muncesc cu dragoste pentru dez
voltarea sectorului zootehnic, contribuind 
la o bună aprovizionare a oamenilor 
muncii.

zid pentru 
consistentă

am hotărît

REIDOY ZOLTAN
secretarul organizației U.T.M. din G.A.C. 

„înainte” Bervenl, raionul Cărei

Priveam. Intr-adevăr, o lume de basm. 
Muzica a cuprins într-un vârtej dezlăn
țuit perechile de dansatori. Băleescu a in
vitat la dans pe frumoasa Luxița, iar un 
tătar năpraznic, cu ascuțiș în barbă și-n 
priviri, pare decis să răpească o steluță 
rătăcită în această seară în sala Carna
valului. Cetățeanul turmentat al lui Cara- tru cel mai 
giale își cam face de cap. Miliția Carna
valului îi corectează atitudinile. Ana Ipă- 
tescu. semeață, așa cum o cunoaștem din 
manualele de istorie, și... așa cum o cunosc 
și mulți instructori de pionieri, se plimbă 
printre țărani munteni, țărănci îmbrăcate 
în fote largi cu țesături măiastre — oră
șenii anului ’48.

Regele Danemarcei, tatăl lui Hamlet, 
înfruntă mulțimea căutîndu-și, pare-se, 
nu odorul.

Ghidușiile se țin lanț. Peste tot, măști 
caraghioase : un nas prelungit cît toate zi
lele. un clovn glumeț prin însăși îmbră- 
cămintea-i zbuciumată, o față șireată, cu 
două perechi de ochi, un fante timp, 
tipul cuceritorului pomădat de altă dată.

— Liniște ! începe concursul de dans !
Prin mijlocul sălii s-a format un cu

loar, prin care se scurg, înspre masa ju
riului. perechile. Cine merită tortul învin
gătorilor ? E destul de greu să alegi : o 
pereche dansează sobru, corect, altă pe
reche mai suplu, vioi, o altă pereche cu 
lux de mișcări.

La megafon se anunță perechile ce ră
mân în concurs.

Pe scenă a apărut un milițian al Carna
valului. în sală se face liniște. Este adus 
un tînăr, fără costum de carnaval, fără 
mască, căruia i-a fost promis un cadou 
din partea Carnavalului. I se inminează 
un cozonac bine rumenit, crud în interior.

De ce tocmai lui i se dă cadoul ? Pen- 
„original“ costum de Carna-

val I
Ca într-un stup de albine, în sală 

domnește un du-te vino neîncetat. Partici- 
panții la Carnaval au primit numere : cite 
doi — un băiat și o fată — același număr. 
Ei trebuie să se cunoască în sală. Da 
aceea :

—Mască dragă, spune-mi, ti-ai văzut 
numărul 145 ?

— Dar tu, mască zîmbitoare, n-ai văzut 
numărul 84 ?

Aplauze. Tătarul cel năprasnic a primit 
premiul pentru cel mai bun costum de 
carnaval.

Pe scenă tinerii din orchestră trăiesc 
intens viața Carnavalului, alături de ar
tiștii care se succed — de la Circul de stat. 
Ansamblul de dansuri al sfatului popular 
al Capitalei etc.

Veselie, voie bună,- entuziasm. Glume 
— șuvoi, tinerețe — întreaga sală.

Așa s-a desfășurat duminică după 
amiază, la Palatul pionierilor d:n Bucu
rești, Carnavalul instructorilor de pio
nieri fruntași din Capitală.

C. ROMAN

Noi tipuri de aparate de radio
în acest an colectivul fabricii „Ra

dio popular" va produce cu 36 la sută 
mai multe'aparate de radio decît în anul 
1354. Planul de producție al întreprinderii 
pe anul 1955 prevede fabricarea a două 
noi tipuri de aparate de radio la baterie 
și a unui aparat de radio pentru curent

alternativ. Tot în acest an se vor executa 
o serie de piese noi printre care : conden
satori variabili și ficși, bobihaje de înaltă 
și medie frecvență și trimeri. O parte 
din aceste piese vor fi puse în vînzare 
prin unitățile comerțului socialist.

(Agerpres)

Intr-o tabără de pionieri
In vile e liniște adîncă, poate 

nefirească, sublimată parcă și de 
tăcerea împrejurimilor. Brazii 
încărunțiți de zăpadă au încre
menit în așteptarea vîntului care 
să le spulbere cojoacele de omăt, 
redîndu-le frumusețea vie și 
veșnică a pădurii. Străjuind ză
rile, munții își desfășoară su
blima măreție arătîndu-și vîrfu- 
rile scăldate în lumina soarelui 
de ianuarie, pentru ca, puține 
ore mai tîrziu, mîniați de subita 
lor sinceritate să se retragă în 
ei înșiși ascunzîndu-se după 
mantaua protectoare de ceață

Obișnuiți cu subtilitățile de 
temperament ale naturii, pio
nierii aflați în tabăra de iarnă de 
la Sinaia își văd de ocupațiile 
lor. In fond, poate că și buleti
nele Institutului meteorologic 
care anunță timp nefavorabil 
pentru schi și ascensiuni conțin 
un anume procent de adevăr, dar 
cum pionierii nu aspiră să bată 
recordurile naționale la proba 
de... săniuș, străzile în pantă ale 
Sinaiei sînt pline de larmă. Deși 
probele se desfășoară fără crono
metru și arbitri oficiali, surpri
zele nu lipsesc. Toți acei care la 
ani maturi mai păstrează amin
tirea primei jupuituri căpătate 
în urma practicării nevinovatu
lui sport își pot lesne închipui 
despre ce fel de surprize poate 
fi vorba. Și poate că marea 
bucurie pe care ți-o dă săniușul 
se datorește tocmai faptului că

aceste surprize sînt cele domi
nante. Este o regulă nescrisă dar 
însușită de toți că la întoarcerea 
de la săniuș hainele trebuie șă 
poarte amprenta probelor. Ca 
atare, toți conducătorii de sănii — 
profesori de educație fizică și 
pionieri — își înfundau cu volup
toasă bucurie vehiculele în mor
manele de zăpadă, construind 
într-un timp record adevărate 
garaje în miniatură. Și cînd hai
nele sînt atît de garnisite de 
omăt incit un bulgăre bine țintit 
n-ar mai adăuga nimic ținutei 
vestimentare, o bătaie cu zăpadă 
se impune ca un final necesar 
concursului de săniuș.

O tabără de iarnă a pionieri
lor nu-și rezumă însă activitatea 
doar la căzături de pe sănii 
— mai mult sau mai puțin ar
tistice — acompaniate de rîsul 
și veselia molipsitoare atît a 
eroilor cît și a spectatorilor.

O seară în holul încăpător al 
vilei Caraiman... La pian, pionie
rul Liviu Belegante așteaptă 
semnalul profesorului de educa
ție fizică. Interprete, cîteva pio
niere. Spectatori, personalul de 
serviciu al vilei. Acordurile unui 
marș sportiv au răsunat și repe
tițiile se desfășoară acum după 
toate regulile : cu opriri, critici, 
îndrumări. Unele mișcări sînt 
simple, altele mai complicate. 
Interpretele sînt însă ascultă
toare, îndrumările profesorului

oportune, așa 
ocazionali n-au de 
timpul.

Tamaș Elisabeta 
Vil-a a Școlii nr. 
București. Primele noțiuni de 
gimnastică le-a învățat de la 
tatăl ei. Desăvîrșirea s-a produs 
însă în cercul de gimnastică al 
Palatului Pionierilor. Acum, ea 
repetă un exercițiu la sol care 
cere multă siguranță, precizie, 
agilitate, suplețe. Intervenția 
profesorului este — de data acea
sta — inutilă. Execuția este co
rectă. Și totul nu este decît repe
tiție, în vederea Carnavalului.

La vila „Postăvarul" holul în
căpător nu cunoaște liniște nici 
o clipă. Cînd se dispută partidele 
campionatului de șah între pio
niere gălăgia cea mai mare o fac 
„maeștrii" aflați pe margine, 
care comentează vehement jo
cul uneia sau alteia dintre con
curente. Nu lipsesc nici îndrep- 
tățitele izbucniri de mînie ale 
vreunei șahiste „eu nu mai joc", 
atunci cînd comentariile înce
tează de a mai fi abstracte și 
încep să favorizeze pe una sau 
pe alta dintre participantele la 
campionat. Cînd partidele se ter
mină, intervin celelalte pioniere 
care încing pe dată un joc de-al 
lor sub îndrumarea atentă a in
structoarei. Și deși este greu de 
presupus că printre cei 1.000 de 
pionieri aflați în tabără s-ar

incit spectatorii 
ce sa regrete

este în clasa
127 fete din

găsi unul care să semene erou
lui jocului, pionierele cîntă cam 
așa ;■

Hei, tu Dragomir,
Tu ești cel mai bun copil 
Matematică nu știi
După fete mi te ții
Ia, ia, ia ia...

$i nu se termină bine jocul a- 
cesta ci intr-alt loc al holului 
începe un altul, al cărui farmec 
constă în învîrtirea — în acom
paniamentul bătăilor din pal
mă — a unui băiat și a unei fete.

Intre timp, dacă printr-o in
discreție, cineva ar fi deschis 
ușa de la holul din vila „Carai
man", l-ar fi văzut pe tovarășul 
Leitan, instructor superior al 
taberei încercînd în fața oglinzii 
costumul lui Moș Gerilă. Are 
numeroase calități tovarășul Lei
tan pentru a apare astfel ma
scat în fața pionierilor. E înalt, 
îndeajuns de puternic pentru a 
rezista sub povara sacului dol
dora de daruri și uneori are 
umor.

Intr-altă cameră, strînși în 
jurul unei mese, profesorii de 
educație fizică și responsabila 
culturală a taberei pun la punct 
ultimele amănunte ale Carnava
lului. Ansamblul de gimnaste a 
făcut toate repetițiile, coriștii 
și-au învățat cîntecele, recitatorii 
își cunosc poeziile, măștile au 
fost confecționate. Mai trebuiesc

asigurate costumele și Carnava
lul poate să înceapă.

Pînă una alta in vile a început 
iar gălăgia. S-au întors detașa
mentele de pionieri de la repre
zentația teatrului de păpuși din 
Ploești și acum fiecare își ocupă 
în felul lui locul la masă.

Nu s-au stins încă luminile în 
locuințele din Sinaia cînd pio
nierii se află deja în camerele 
lor de culcare.

★
La ora cînd apar aceste rînduri 

Carnavalul și excursiile la Pis
cul Cîinelui, reprezentațiile cine
matografice și campionatele de 
șah., săniușul și consfătuirile cu 
scriitorii au rămas amintiri. In 
tabăra de iarnă de la Sinaia pa
vilionul a coborît pentru ultima 
oară. Și-au luat pionierii rămas 
bun de la prieteni, de la instruc
tori și s-a îndreptat fiecare spre 
locurile natale. Unii au sosit a- 

scrisorilor trimise 
povestesc părin- 
grai bucuriile a 
vacanță petrecute 

într-un: loc unde

casă înaintea 
din tabăiă și 
ților prin viu 
nouă zile de 
între prieteni, 
cu puțini ani în urmă huzureau 
cei avuți. Și acum, cînd intîlni.i 
din nou pe băncile școlilor, copiii 
își urează spor la muncă, ne 
luăm și noi rămas bun de la cei 
care au umplut de veselie timp 
de cîteva zile, străzile Sinaiei cu 
aceeași urare : spor la învăță
tură, dragi pionieri.

ION DELEANU



Cartea și cîntecul — bunii
+ ★

noștri prieteni
★

Misiunea a fost îndeplinită
Din viața unei tinere artiste amatoare

în sala plină a căminului cultural se 
așternu o liniște plină de nerăbdare în 
așteptarea începerii spectacolului. Cortina 
se ridică și corul își făcu apariția îmbră
cat ca de sărbătoare.

„...Și tuturora ni-i steag-prietenia
Și tuturora pacea ne e țel".
C'ntă cei patruzeci de artiști amatori 

romîni și maghiari din comuna Silard- 
Oradea pe scena căminului lor cultural. 
Corul acesta a ajuns cu ocazia celui de 
al IlI-lea concurs pe țară al artiștilor 
amatori, pină la faza regională. Din cor 
face parte și Iolanda Medvesi. Iolanda și-a 
dat din plin contribuția la înjghebarea 
corului ; neobosită ea a luptat pentru ca 
repertoriul acestuia sg. fie cit mai bogat.

★
Rumoarea se stinse. Magdalena GyuJ- 

falvi învățătoare-regizoare amatoare dă 
ultimele explicații artiștilor amatori. Pe 
scenă prind viață eroii piesei „Armata 
păcii". Iolanda Medv4si interpretează ro
lul eroului principal. Ea se străduiește ca 
fiecare gest al ei, fiecare replică să dez
văluie cît mai complex caracterul lumi
nos al luptătorului activ pentru pace.

Cu piesa aceasta, pentru care fac in
tense pregătiri se vor prezenta la con
cursul echipelor de teatru din cadrul ce
lui de al III-lea concurs al artiștilor ama
tori. Și vor reuși ? Dacă toți vor depune 
suflet în repetiții ca și Iolanda succesul 
va fi asigurat. Iolanda este considerată ca 
cea mai bună interpretă. Dar oare și în 
muncă este la fel ?...

Cu ajutorul 
teatrului

Nu de mult a avut loc la 
.sfatul popular regional o 
interesantă consfătuire ca
re s-a ocupat de dezvolta
rea activității culturale în 
regiunea Arad. în cadrul 
acestei consfătuiri, a avut 
loc un prețios schimb de 
experiență între șefii sec
țiilor culturale din raioa
nele regiunii. între altele 
s-a scos în evidență faptul 
că nu toate organizațiile de 
bază U.T.M. sprijină acti
vitatea căminelor culturale, 
mai ales acum în perioada 
de iarnă.

Pentru a sprijini și mai 
mult activitatea echipelor 
de teatru în vederea con-

----lalte echipaje sg contl- 
nuie lupta pînă în inte
riorul poziției „inamicu
lui". Apoi se adresă me
canicului conductor.

— Folosește viteza în
tâia și marșalierul. Nu 
ambala motorul în gol. 
Să nu rămînem mult în 
urma subunității.

Colosul de oțel se 
zbatea ca un om chi
nuit de dureri. Motorul 
adulmeca tot mai mult 
combustibil, iar șenilele 
se învîrteau în gol. 
în camera de luptă? 
în 
„carapace1 _ 
le tanchiștilor se zba
teau mai puternic. 
Parcă și ele deveni
seră părtașe la 
cazurile" tancului. Un 
scrâșnet se auzi în cu
tia de viteze, motorul 

își mai încetini din turație. Meca
nicul conductor nu-și pierdu calmul. A 
mînuit cu răbdare schimbătorul de vi
teze. Ceilalți tanchiști și-au fixat mai 
bine privirile prin vizori asupra obiec
tivelor, continuând observarea. Ușor, 
ușor tancul și-a desprins „burta" de pe 
pămîntul cleios și a luat-o înapoi. Cei 
din camera de luptă ar fi vrut să scoată 
orale de bucurie. Dar nu. In orice situație 
disciplina trebuie păstrată, menținută.

Sergentul Drăgan, care rămăsese cu 
tancul pentru cîteva minute în urma sub
unității n-a încetat dirijarea luptei”. 
Prin radio, fiecare comandant de echipaj 
a primit comenzile la timp, au simțit tot 
timpul alături de ei pe tînărul comandant 
de subunitate. Sergentul Drăgan s-a 
descurcat bine, subunitatea a acționat așa 
cum trebuie. înaintarea impetuoasă a 
tancurilor, focul continuu, masiv și bine 
plasat pe obiective, precum și acțiunea în
chegată a tanchiștilor, toate acestea au 
făcut ca din pozițiile „fortificate” ale „ina
micului" să nu rămînă decît urme.

Lt. A. CONSTANTIN

Mereu mai mulți cititori
Căminul cultural din comuna Frumu- 

șeni raionul Arad, posedă o bibliotecă de 
peste 5700 volume și broșuri din toate 
domeniile, atît în limba romînă cît și în 
limba germană, maghiară și rusă. Numă
rul cititorilor a ajuns la peste 880; pentru 
aceasta a fost necesară o intensă muncă de 
popularizare a cărții în rîndurile țăranilor 
muncitori din comună. în afară de activi
tatea celor 10 echipe ale bibliotecii care 
distribuie cărți la fiecare casă, căminul 
nostru a întrebuințat și alte mijloace care 
încetul cu încetul și-au dovedit eficacita
tea. Printre acestea putem cita panourile 
cu coperți ale cărților nou apărute sau 
ale celor mai interesante lucrări — pa
nouri alcătuite pe teme și cu cîte o mică 
prezentare de cîteva rînduri. în această 
privință de un real sprijin ne este colec- 
tura bibliotecilor din Arad care ne pune 
la dispoziție astfel de coperți.

Un alt mijloc folosit de noi pentru a 
populariza cartea sînt diapozitivele pro
iectate cu ajutorul aparatului special de 
filmat. Aceste diapozitive sînt confecțio
nate după indicațiile bibliotecarului în 
așa fel ca să trezească curiozitatea cititori
lor. Atît diapozitivele cît și panourile cu 
coperți de cărți se schimbă din două în 
două săptămîni și au dat rezultate foarte 
bune.

Un alt mijloc interesant și atractiv de 
popularizare a cărții este și prezentarea 
temelor lor. De multe ori noi prezentăm 
4 și chiar 6 cărți asupra cărora se face 
cîte un scurt comentariu de 5-10 minute. 
Pentru acest lucru folosim fie pauzele 

programelor culturale dumini
cale, fie pauzele la filme ; prin 
stația de radio-amplifîcare a că
minului cultural recomandăm de 
asemenea cititorilor noile cărți.

O formă mai temeinică de 
popularizare a cărții o consti
tuie recenziile care se țin 
mai în fiecăre săptămînă la că
minul cultural — conform pla
nului de muncă. De multe ori 
aceste recenzii sînt urmate de 
discuții, care atrag pe tinerii 
cititori.

Folosirea tuturor acestor me
tode de popularizare a cărții a 
făcut ca în comuna Frumuș'eni 
lectura să devină pentru mulți o 
necesitate. în munca aceasta s-au 
evidențiat o parte din membrii 
colectivului bibliotecii noastre ca 
tovarășii Kleo Barbara, Denk Io
sif și Ștefan Anton.

Corespondent 
COADA VICTOR

Ușa filialei cooperativei, secția librărie 
și papetărxe se deschide și se închide de 
multe ori pe zi. Nu prididește librărița. 
Setea de a citi îi aduce pe locuitorii co
munei aici. Iolanda îi povățuiește ce cărți 
să ia:

— Uitați-vă, cartea asta „Cavalerul 
stelei de aur" am citit-o și eu, e tare 
bună...

— Dacă spui că scrie frumos în ea,’ 
dă-mi-o... Și așa cumpărătorii ies mulțu
miți din librăria cooperativei. Sînt mulți 
care cumpără cărți și ziare. Iolanda în 
fiecare zi difuzează nu mai puțin de 120 
ziare. în luna noiembrie a vîndut 306 
cărți, iar pînă la jumătatea lunii decem
brie, 110 cărți de literatură și broșuri 
agrotehnice.

S-au adunat într-o seară comuniștii din 
organizația de partid și au discutat despre 
Iolanda. Iolanda de mică a cunoscut să
răcia. S-a încadrat de tînără în rîndurile 
utemiștilor luptînd împotriva exploatării.

‘Mai tîrziu, ca utemistă și ca bibliotecară 
la căminul cultural a răspîndit și a atras 
spre lăcașul acela de cultură • zeci de oa
meni. Și acum iat-o, partidul a luat în 
discuție munca ei. Muncește bine Iolanda. 
înainte de numirea ei planul comercial al 
filialei cooperativei nu era îndeplinit; 
Iolanda îl depășește mereu. în octombrie 
a fost realizat în proporție de 132 la sută. 
Și-a luat odată un angajament că va spri
jini munca de achiziții. S-a ținut de cu- 
vînt : Numai în cîteva săptămîni a achi
ziționat însemnate cantități de produse 

agricole.
Munca ei a fost apre

ciată . de organizația de 
partid care a primit-o 
candidată de partid.

IOSIF POPA 
corespondentul „Scânteii" 

tineretului" penfru 
regiunea Oradea

actorilor 
de stat

cursului între aceste echipe, 
secția culturală a Sfatului 
popular regional Arad, a 
făcut o propunere intere
santă. S-a cerut sprijinul 
actorilor de la teatrul de 
stat pentru a îndruma co
lectivele de artiști amatori 
din comunele regiunii A- 
rad, unde există echipe de 
teatru, ajutîndu-le pe a- 
cestea să se prezinte în 
cele mai bune condițiuni 
la concurs.

Tinerii artiști amatori 
sînt nerăbdători să-și în
ceapă activitatea sub în
drumarea artiștilor profe
sioniști.

Corespondent
BAGHINA ARISTICA

Noi absolvenți ai cursurilor 
de alfabetizare

La atelierele C.F.R.-Ploețti a 
avut loc examenul de absolvire 
al celor care au urmat cursurile 
de alfabetizare ciclul I și II, in 
cadrul atelierului.

Aceste cursuri au fost frecven
tate de un număr de 2S de to
varăși dintre care 4 au reușit 
cu calificativul foarte bine, 17 cu 
calificativul bine și 7 cu cali
ficativul suficient. La aceste 
cursuri s-au evidențiat în mod 
deosebit fierarul Văduva Ion, 
muncitoarea Stoica Petre, care 
au avut o frecvență regulată la 
cursuri ți au reușit să obțină 
la examen calificativul foarte 
bine.

Corespondent
PETRE RADULESCU

întâmplarea care v-o 
povestesc s-a petrecut în 
vară, cu câteva luni în 
urmă. Intr-o noapte, 
subunitatea a primit or
din de plecare în mi
siune, într-o aplicație 
tactică cu tancurile. Co
mandantul subunității 
se îmbolnăvise cu o zi 
mai înainte și fusese in
ternat în infirmeria uni
tății. La .comanda sub
unității a fost numit 
sergentul Drăgan loan, 
în această aplicație, ute- 
mistul Drăgan avea de 
condus acțiunea nu nu
mai a echipajului său, 
ci și cea a echipajelor 
subunității. E adevărat 
însă că nu el era acela 
care răspundea de în
treaga aplicație, ci nu
mai de acțiunea acestei 
subunități.

Au mers tancurile pînă aproape de 
ziuă. A fost greu prin întunericul de 
smoală al nopții. Dacă n-ar fi plouat, să 
zicem, ar fi fost cum ar fi fost, dar așa, 
numai mecanicii conductori își reamintesc 
ce au tras cu drumul acela de țară, des
fundat, de se îngropa tancul în glod pînă 
la găleți. Hotarul dintre noapte și zi i-a 
găsit pe comandanții de echipaje la re
cunoaștere, strînși toți în jurul sergentu
lui Drăgan. Fiecare avea cîte o hartă pă- 
turită pe genunchi, ori întinsă jos, pe 
iarbă. Au recunoscut cîmpul de „luptă”, 
s-au fixat direcțiile de înaintare și or
dinea de dispunere a echipajelor în dis
pozitivul subunității.

...înainte de a se sui pe tanc, sergentul 
Drăgan și-a mai rotit odată privirile a- 
supra mașinilor de luptă. Toate erau 
„primenite” cu straie de sărbătoare. îm- 
brăcaseră haina verdeții. (Au fost camu
flate). în mintea sergentului Drăgan se 
perindau o puzderie de amintiri asemă
nătoare acestei misiuni, episoade de neui
tat din viața lui de militar.

Mai erau cîteva minute pînă la ora in
dicată .în ordinul pentru pornire la „lup
tă". în camera de luptă a tancului, ser
gentul Drăgan strînse la un loc pe toți 
tanchiștii echipajului. Un îndemn înainte 
de luptă, cîteva indicații legate de acțiune 
prind bine luptătorilor. Și ca să fie 
sigur de reușita acțiunii comune a 
chîștilor le spuse:

— Sîntem obișnuiți și cu timpul 
ca acesta și cu aplicațiile pe o asemenea 
vreme. Din fiecare aplicație tactică noi 
am rămas cu învățăminte prețioase pen
tru pregătirea noastră militară. în misiu
nea de azi va trebui să dovedim în ce 
măsură știm să îmbinăm focul puternic 
al armamentului nostru cu mișcarea tan
cului. Nu trebuie să scape nici un obiec
tiv „inamic” de sub observarea noastră.

mai 
tan-

urît

Toată puterea focului trebuie masată pe 
obiective. Și putem să realizăm acest lu
cru. Nu trebuie să ne scape legătura de 
acțiune cu celelalte echipaje, ajutorul to
vărășesc în luptă...

...Cînd lumina zilei se împînzise pretu
tindeni, tancurile își alergau șenilele pe 
cîmpul de instrucție. Fumul de o culoare 
albăstruie, ieșit pe țevile de eșapament, 
se întîlnea cu bucățile de pămînt ce zbu
rau în urma tancurilor, azvîriite cu pu
tere din goana șenilelor. Deodată în căș
tile selmaforelor se auzi o nouă co
mandă. Tancurile ajunseseră pe un ali
niament favorabil intensificării tragerilor 
asupra obiectivelor „inamice”. Din țevile 
tunurilor începuseră a se desprinde limbi 
prelungi de foc. Pe măsură ce tancurile 
înaintau, focul armamentului devenea tot 
mai masiv. Cîmpul de instrucție, 
unde se desfășura aplicația, oferea 
gine asemănătoare unei bătălii în 
legea.

O întâmplare neprevăzută a pus 
cercare iscusința sergentului Drăgan, a 
mecanicului conductor și chiar a între
gului echipaj. în vîlceaua care marca în
ceputul poziției „inamicului” tancul se a- 
fundă în terenul afinat, și-a încetinit vi
teza, a rămas suspendat pe „burtă”, iar 
șenilele se învîrteau în gol. Tanchiștii e- 
chipajului au rămas surprinși de această 
întâmplare. în plină acțiune să rămînă 
tancul lor în urmă ! Acest lucru nu se 
prea întîmplas’e pînă acum. Gîndurile lor 
alergară cu iuțeala fulgerului către co
mandant, spre sergentul Drăgan. în gîn- 
dul unora dintre membri echipajului se 
ivi îndoiala : „vom ieși sau nu. De n-am 
rămâne aici... Șovăiala a fost însă curînd 
spulberată. Sergentul Drăgan, nu se alar
mase de acest incident. Mai trecuse el 
prin astea. A studiat calm situația în 
care se afla tancul și dădu ordin ca cele-

locul 
o ima- 

toată

la în-

? *-

învîrteau în gol.

interiorul
și

acestei 
inimi-

puternic.

„ne-

Reparația tractoare?or 
se desfășoară cu succes

Nu e mult detsînd la S.M.T.-CSmpia 
Turzii, regiunea Cluj, au fost aduse de no 
teren tractoarele și mașinile agricole fo
losite în campania de toamnă. Pentru a 
putea fi folosite cu succes în campania 
de primăvară, conducerea stațiunii a luat 
din timp o serie de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice în vederea revizuirii tractcare-

/
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H
Cîtă bucurie încearcă o pereche de ti

neri căsătoriți atunci cînd în căminul lor 
își aduc o masă nouă, un pat, un scaun1 
Noi ne simțim răspunzători să le îndrep
tățim bucuria, și pentru aceasta, aici în 
cooperativa de producție meșteșugărească 
„Progresul" Lemn-mobilă din Huși, re
giunea I^și, în fiecare zi, cu dragoste și 
migală muncim ca produsele să fie cît mai 
trainice, cît mai plăcute ochiului.

Un lucru însă nu înțelegem. Tovarășii 
din comitetul U.T.M. sînt în fiecare zi 
printre noi, ne știu că sîntem utemiști, că 
sîntem tineri, că unuia îi place să cînte, 
că altul a roșit cînd a luat o fată la braț. 
Atunci de ce ne fac să ne petrecem timpul 
nostru liber ca niște bătrîni ?

Nu mai țtn minte de cînd la noi nu 
s-a mai ținut o adunare generală U.T.M. 
în care să se fi discutat probleme care 
ne frămîntă. Se organizează însă trimes
trial o adunare generală U.T.M., unde de

Bătrîiorii" de la
la o vreme se discută aceeași problemă 
— „Organizarea brigăzilor utemiste de 
producție pe secții".

In aceste adunări din cînd în cînd mai 
vine și ctte un activist al comitetului ra
ional U.T.M. Huși, ia cuvîntul și apoi 
pleacă.

în cooperativa noastră meșteșugărească 
muncesc mulți tineri și numai 13 din ei 
sînt utemiști. De bine de rău cu utemiștii 
se mai discută în adunarea generală 
U.T.M. despre îndeplin’rea sarcinilor de 
plan, dar ceilalți tineri sînt lăsați în voia 
întîmplării, deși sînt tineri cinstiți, mun
citori care doresc să devină utemiști.

Cu tinerii din cooperativa noastră se 
poate închega o echipă artistică. O mare 
parte din tineri sînt buni sportivi în dife
rite discipline ca, tenis de masă, schi etc.

Dar în loc de încurajare din partea to
varășului Vieru Ion, secretar al organiza
ției de bază U.T.M., atunci cînd îți orga-

raion
nizezi singur timpul liber, îți aruncă o 
privire mustrătoare și-ți spune:

— Mai bine-ai mai munci cîteva ore 
decît să-ți pierzi vremea cu schiurile, ca 
copiii 1

Cît o să mai dureze această situație, nu 
știu.

Un singur lucru vreau să propun tova
rășului Păduraru Ștefan, prim secretar al 
comitetului raional U.T.M. Huși: să în
demne activiștii să vină 1a noi după orele 
de producție, le-am da în mînă o paletă 
și i-am pofti la un meci de tenis de masă 
sau i-am invita alături de noi, într-o seară, 
la un film.

Poate atunci, pe lîngă norme în pro
ducție, își vor călca pe suflet șl ne vor 
ajuta în organizarea timpului liber. Poate 
că așa vor înțelege că sîntem tineri și 
vrem să ne petrecem timpul liber, tine
rește.

Corespondent 
ION GARGAZ

Noi asociații simple de producție agricolă
De avantajele cultivării pămîntului în 

comun, pe suprafețe mari, cu mijloace me
canizate și după reguli agrotehnice îna
intate, s-au convins mulți țărani munci
tori din regiunea Bacău. în toamna tre
cută, o parte dintre ei au format aso
ciații simple de producție agricolă pentru 
cultivarea de plante tehnice și legume.

Pînă acum, în regiunea Bacău au luat 
ființă cinci asociații simple pentru cul
tivarea sfeclei de zahăr. în care au intrat 
150 de familii de țărani muncitori cu

peste 40 ha. Printre asociațiile simple de 
producție pentru cultivarea sfeclei de 
zahăr se numără și cele din Romîni, ra
ionul Buhuși, Girov și Dochia, raionul 
Piatra Neamț, localități care posedă teren 
prielnic acestor culturi.

în regiunea Bacău au luat ființă și două 
asociații simple de producție pentru cul
tivarea legumelor, în care au intrat 37 
familii de țărani muncitori din comunele 
Romîni, raionul Buhuși, și Ștefan cel 
Mare, raionul P. Neamț.
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lor și celorlalte mașini agricole în cît mai 
bune condițiuni. în acest sccp a fost for
mată o comisie de verificare tehnică a fie
cărui tractor. S-a întocmit situația nece
sarului de piese pentru efectuarea repa
rațiilor. O parte din piese au fost con
fecționate pe plan local cum ar fi șuru
burile de toate dimensiunile.

Din timp s-a întocmit apoi un plan de 
repartizare a tractoriștilor la reparațiile 
pe ansamble și subansamble de către ser
viciul de întreținere, care a fost apoi pre
lucrat și discutat amănunțit cu toți trac
toriștii. în total au fost organizate 11 pos
turi, iar la repartizare s-a ținut seamă 
și de gradul de pregătire profesională a 
fiecărui tractorist în parte.

După ce au fost terminate toate pre
gătirile, munca de reparații a început din 
plin. După patru zile rezultatele au în
ceput să se vadă. în aceste cîteva zile au 
fost reparate complet patru tractoare, 
șase pluguri, două grape și altele.

în mod deosebit s-au evidențiat tovară
șii Baciu Nieolae, Hădăregă Traian, Hol- 
madi Ion și Baciu Ioan, precum și trac
toriștii Rusu Mihail, Bugnaru Constantin 
și Crișan Alexandru.

învățând din lipsurile din campania de 
reparații de anul trecut și față de condi
țiile ce le-au fost create anul acesta, ei au 
hotărît să muncească mult mai organizat 
și cu atenție în vederea executării unor 
reparații de bună calitate.

Corespondent 
MAIER PETRU

Munca or: 
in perioada

„în vederea creșterii bunei stări mate
riale și culturale a poporului muncitor în 
următorii 2-3 ani, trebuie să se realizeze 
o cotitură în dezvoltarea producției agri
cole și să se obțină sporirea producției la 
hectar la toate culturile..."

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv de 
bază cuprins în Proiectul de Directive ale 
celui de al II-lea Congres al Partidului 
trebuiesc mobilizate toate forțele ; organi
zațiile U.T.M. au sarcina să atragă pe toți 
tinerii care lucrează în agricultură și pen
tru agricultură la defășurarea unei munci 
rodnice în această direcție.

La sfîrșitul anului 1956, suprafața ara
bilă a țării trebuie să crească pînă la 
10.000.000 hectare, iar producția globală 
de cereale să ajungă la 10.500.000 tone, 
în special prin continua sporire a produc
ției la hectar. în Hotărîrea cu privire la 
desființarea sistemului de aprovizionare 
pe bază de cartele și rații este trasată o 
sarcină deosebit de importantă, care tre
buie îndeplinită în anul 1955 : prod-.^tîn 
globală de cereale să ajungă la 10.000 000 
tone.

Organizațiile de bază U.T.M.. sub con
ducerea și îndrumarea permanentă a par
tidului. trebme să mobilizeze pe toți ti
nerii și mai ales pe cei care muncesc în 
agricultură să participe cu toate forțele 
lor la traducerea în fapte a acestor sar
cini.

Pe tot întinsul patriei au început pregă
tirile pentru campaniile agricole din acest 
an. Organizațiile de bază U.T.M. din sate 
și din unitățile agricole socialiste, trebuie 
să lupte pentru ca reparațiile tractoare
lor. mașinilor și uneltelor agricole să se 
efectueze din vreme și de bună calitate. 
De asemenea, trebuie să acorde o deose
bită atenție ridicării continuie a nivelu
lui de cunoștințe politice și profesionale 
al tinerilor și întăririi disciplinei în 
muncă.

★
în stațiunile de mașini și tractoare și în 

gospodăriile agricole de stat, organizațiile

anizațiilor U. T. M. 
reparațiilor de iarnă

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 11 ianuarie 1955

Constantin Cîrțînâ
membru în Biroul C.C. al U.T.M.

de bază U.T.M., sub conducerea și în. 
drumarea organizațiilor de partid, trebuie 
să ajute în permanență colectivele de con
ducere ale unităților la organizarea șî 
grăbirea ritmului reparațiilor.

Deoarece acum, în iarnă, activitatea trac
toriștilor este legată de munca de repa
rații Și de continua creștere a nivelului 
cunoștințelor politice și profesionale, este 
necesar ca în alcătuirea planurilor de 
muncă ale organizațiilor de bază U.T.M. să 
se țină seamă de necesitățile procesului 
de producție al unităților respective, de 
îndeplinirea la timp și în bune condi
țiuni a planului de producție, printr-o mai 
temeinică mobilizare a tineretului. Pen. 
tru aceasta, în adunările generale U.T.M. 
trebuie să se popularizeze metodele de 
muncă ale fruntașilor din anul trecut și 
din anul acesta.

în vederea terminării reparațiilor la 
timp și de bună calitate, organizațiile de 
bază U.T.M. trebuie să lupte pentru par
ticiparea tuturor mecanizatorilor la cursu
rile de ridicarea nivelului cunoștințe
lor profesionale, pentru ținerea cu regu
laritate a lecțiilor din cadrul anului de în- 
vățămînt politic, pentru disciplină.

Prin toate mijloacele, trebuie stimulat 
spiritul de inițiativă al tinerilor mecani
zatori. Orice propunere care duce la o mai 
bună folosire a timpului, la economii, la 
îmbunătățirea calității reparațiilor tre
buie să fie studiată eu atenție și, dacă este 
bună, să fie popularizată și aplicată ime
diat.

Una din formele de muncă ce asigură 
in același timp calitatea reparațiilor, ur
gentarea lor și creșterea nivelului cunoș
tințelor profesionale este antrenarea tine
retului în aplicarea pe scară cît mai largă 
a metodelor avansate, între care un loc 
de seamă îl are metoda reparațiilor pe an
samble și subansamble. Gospodăria agri
colă de stat Jimbolia din regiunea Timi
șoara, aplicînd anul trecut metoda de 
reparații pe ansamble, a reușit să termine 
reparațiile cu 10 zile mai devreme, fapt 
care a permis colectivului de conducere 
să organizeze munca atâț pentru campania

de primăvară cît și pentru celelalte cam
panii în cele mai bune condițiuni. Apli
carea acestei metode nu cere nici mate
riale, nici oameni în plus și nici trans
formarea atelierelor. Este vorba numai 
despre o mai bună organizare a muncii 
în atelier. Toți tractoriștii sînt împărțiți 
într-un număr de echipe, care, la rîndul 
lor, sînt repartizate pe ansamble și sub
ansamble. La un ansamblu, adică la o 
parte din tractor sau mașină, poate lucra 
o singură echipă. în cazul cînd acesta ne
cesită mai puține operațiuni, sau mai 
multe echipe, în cazul cînd ansamblul 
este împărțit la rîndul său în mai multe 
subansamble.

Prin aplicarea justă a acestei metode se 
asigură, pe de o parte, rapiditatea execu
tării reparațiilor, iar pe de altă parte con
trolul calității acestora. în același timp 
întregul proces de producție se poate des
fășura armonios, deoarece este înlăturată 
aglomerarea lucrărilor la anumite mașini 
și aparate din atelier, iar sculele sînt re
partizate în funcție de nevoile lucrărilor 
care se execută la fiecare ansamblu. Ast
fel, se creează condițiile'unei bune plani
ficări și organizări a muncii. Totodată, se 
poate asigura creșterea nivelului cunoștin
țelor profesionale și responsabilitatea asu
pra calității lucrărilor executate.

O grijă deosebită trebuie acordată re
partizării tinerilor pe echipe. Această re
partizare trebuie in așa fel făcută îneît 
echipa să fie alcătuită din tineri cu dife
rite grade de pregătire profesională, asi- 
gurîndu-se astfel și ridicarea calificării ce
lor noi în muncă și a celor mai slab pre
gătiți. Aplicînd metoda de reparații pe 
ansamble și subansamble în actuala cam
panie de reparații, mecanizatorii din 
S.M.T.-Hărman. regiunea Stalin, au reu
șit ca într-un timp scurt să repare 10 
tractoare K.D 35 și să pregătească pen
tru reparații alte 12. La obținerea acestor 
rezultate, un sprijin prețios l-au adus ute
miștii Dtik Petre, Hell Willy și Brendor- 
fer Alfred. Pe lîngă faptul că și-au pregă
tit din vreme mașinile și și-au organizat 
bine locul de muncă, ej sprijină pe tova
rășii lor de echipă mai noi în muncă sau 
mai slab pregătiți profesional și acordă 
ajutor tovărășesc celorlalte echipe de la 
ansamblele alăturata.

Reparațiile de bună calitate garantează 
succesul muncilor din campaniile viitoare. 
Reparîndu-și și întreținîndu-și bine trac
torul și mașinile cu care a lucrat, trac
toristul Sănduleanu Florea, de la S.M.T. 
Sînicolaul Mare, a reușit ca în anul 1954 
să-și depășească planul anual cu 303 la 
sută, făcînd în același timp economii de 
3908 litri de motorină și de piese de 
schimb în valoare de 11.530 lei.

Pentru a se asigura continuitatea lu
crărilor și calitatea lor, este necesară în
tărirea disciplinei în muncă, asigurarea 
unei prezențe cît mai regulate la lucru, 
precum și îndrumarea tinerilor să asculte 
sfaturile mecanizatorilor mai vârstnici și 
cu mai multă experiență. Organizațiile de 
bază U.T.M. trebuie să ia măsuri din vreme 
pentru activizarea posturilor utemiste de 
control, care, printr-o activitate vie, pot 
contribui ca nici o echipă să nu rămînă în 
urmă, iar lucrările efectuate să fie de 
bună calitate. Munca postului utemist de 
control poate fi plină de roade, dacă mem
brii postului vor urmări zi de zi prezența 
la lucru a tractoriștilor, felul în care se 
realizează viteza zilnică de lucru, cauzele 
neîndeplinirii ei, precum și măsurile ne
cesare pentru înlăturarea acestor cauze. 
De asemenea ,postul utemist de control 
trebuie să lupte ca toți utemiștii și tinerii 
mecanizatori să folosească în întregime 
timpul de lucru, iar locurile de muncă 
să fie bine organizate și aprovizionate cu 
toate sculele și piesele necesare, să se fo
losească toate resursele interne, să se eco
nomisească materialele, piesele de schimb, 
în actuala campanie de reparații, tinerii 
mecanizatori din S.M.T.-uri și gospodării 
de stat, primesc ajutor de preț din par
tea muncitorilor cu calificare superioară 
și a tehnicienilor, care au venit din in
dustrie pentru a ajuta buna organizare și 
desfășurare a reparațiilor. Aceasta consti
tuie un prilej minunat pentru tinerii me
canizatori de a învăța lucruri noi privind 
tehnica îngrijirii și reparării tractoarelor 
și mașinilor agricole.

Prin reparații de iarnă se înțelege re
vizuirea și repararea întregului inventar. 
Trebuie înlăturată tendința unor tracto
riști de a se îngriji numai de repararea 
tractoarelor, lăsînd celelalte mașini și 
unelte cu care lucrează la arat, grăpat, 
semănat și recoltat să ruginească prin re
mize sau prin curți. De asemenea, trebuie 
să se acorde mare atenție reparării și 
completării sculelor necesare întreținerii 
tractoarelor și mașinilor.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini, or
ganizațiile de bază U.T.M. din stațiunile de

mașini și tractoare și din gospodăriile 
agricole de stat trebuie să facă să crească 
entuziasmul tinerilor, să-i antreneze pe 
toți în întrecerea socialistă pentru succesul 
campaniei actuale de reparații și a cam
paniilor agricole viitoare.

★
în campania de reparații, organizațiile 

de bază U.T.M. din centrele mecanice și 
din întreprinderile industriale care repară 
tractoare trebuie să dea un ajutor prețios 
muncitorilor de pe ogoare. Aceste organi
zații trebuie să se îngrijească în mod deo
sebit de calitatea reparațiilor executate și 
de terminarea acestora la vreme.

Munca în ateliere este bine să fie orga
nizată pe ansamble pentru ca să se poată 
asigura în felul acesta responsabilitatea 
fiecărei echipe asupra calității lucrărilor. 
Verificarea motoarelor de tractoare și a 
tractoarelor trimise aici pentru reparații 
capitale trebuie făcută cu cea mai mare 
atenție. Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid din întreprinderile respective, or
ganizațiile de bază U.T.M. trebuie să lupte 
pentru o atentă recepționare a tractoare
lor reparate, pentru ea să fie înlăturată 
defectarea acestora în brazdă. Muncind 
în felul acesta, utemiștii din întreprinde
rile industriale vor contribui la întărirea 
legăturilor dintre muncitorii din industrie 
și cei din agricultură, la întărirea legătu
rilor dintre oraș și sat.

★
Organizațiile de bază U.T.M. din gospo

dăriile colective, întovărășirile agricole și 
de la sate trebuie să-și planifice astfel 
munca îneît traducerea în fapte a obiecti
velor planului de muncă să asigure o con
tribuție de seamă a organizațiilor U.T.M. 
la repararea din vreme a utilajului nece
sar lucrărilor agricole de primăvară și din 
celelalte campanii.

în gospodăriile colective, tinerii sub în
drumarea celor vîrstnici, să contribuie la 
repararea tuturor uneltelor și atelajelor 
agricole.

Organizațiile de bază U.T.M. din înto
vărășiri și de la sate au datoria să se 
îngrijească de felul în care tinerii țărani 
muncitori, utemiști și neutemiști, se preo
cupă de repararea și pregătirea tuturor 
mașinilor și uneltelor agricole. Tineretul 
trebuie mobilizat să participe la toate con
ferințele despre felul în care trebuie să se 
organizeze munca de reparații și despre 
metodele celor care au obținut rezultate 
bune în anul trecut și în campania 
actuală.

La gospodăriile colective unde munca de

reparații este bine organizată, se pot face 
schimburi de experiență între tinerii ță
rani muncitori și colectiviști. Din expe
riența colectiviștilor, tinerii țărani munci
tori cu gospodării individuale pot învăța 
cum să-și organizeze și ei munca în ve
derea terminării din timp a reparațiilor. Un 
rol deosebit îl au cele peste 13.000 centre 
de reparații din comune. Organizațiile de 
bază U.T.M. de la sate trebuie să sprijine 
munca sfaturilor populare pentru organi
zarea acestora. Odată amenajate și aprovi
zionate prin cooperative cu materialele ne
cesare, aceste centre de reparații trebuie 
să fie folosite cît mai chibzuit. Trebuie 
mobilizat tot tineretul să-și repare unel
tele. Utemiștii trebuie să fie întotdeauna 
exemplu și pentru ceilalți tineri țărani 
muncitori.
_Este bine ca organizațiile de bază U.T.M. 

să se~ îngrijească de felul în care tineri; își 
pregătesc sămînța necesară însămînțărilor 
de primăvară. Fiecare tânăr trebuie să facă 
controlul puterii de încolțire a semințelor. 
Timpul nu trebuie irosit. O veche zicală 
a poporului nostru ne învață: „Nu lăsa 
treaba de azi pe mîine".

Comitetele regionale și raionale U.T.M. 
au datoria să se preocupe îndeaproape 
de felul în care tinerii sînt mobilizați 
în munca de reparare a inventarului 
agricol. Activiștii comitetelor regionale 
sînt datori să-și planifice astfel munca în
cât toate comitetele raionale să poată fi 
sprijinite în această privință. Planurile de 
muncă și de deplasări trebuie astfel în
tocmite îneît să asigure cuprinderea tutu
ror sectoarelor. Să se înlăture cu desăvîr- 
șire formele birocratice de muncă și 
practica trasării și controlării sarcinilor 
din fugă. Activiștii trebuie să cunoască 
amănunțit condițiile de muncă din sectoa
rele lor și să găsească posibilități pen
tru antrenarea tuturor tinerilor la repa
rații.

Comitetele raionale U.T.M. trebuie să 
asigure controlul și îndrumarea tuturor 
organizațiilor de bază de la sate și din 
unitățile agricole socialiste. Nici o orga
nizație de bază nu trebuie să fie lipsită 
de îndrumare și ajutor.

Antrenînd un număr cît mai mare de 
tineri în campania de reparare a trac
toarelor și mașinilor agricole, luptînd pen
tru ca ea să se încheie la timp și în cele 
mal bune condițiuni, organizațiile U.T.M. 
din agricultură luptă pentru a asigura în
ceperea la timp a muncilor de primăvară, 
pentru a asigura o recoltă îmbelșugată

I



AJUTOARE DE NĂDEJDE
Aceasta s-a întîm- 

plat acum o jumătate 
de an. La colțul ro
șu al colhozului „Ko- 
mlaunietis” se desfășoară o adunare des
chisă de comsomol închinată hotărîrilor 
Congresului al XÎI-lea al Comsomolulu4f 
.Tinerii vorbeau cu înflăcărare despre sar
cinile lor și arătau cu îndrăzneală lipsu
rile. Lipsa principală, după părerea lor, 
era slaba participare a comsomoliștilor la 
rezolvarea problemelor de producție ale 
colhozului.

— Noi trebuie să fim mai apropiați de 
producția colhoznică, — spunea bibliote
carul Artur Șops. — Noi ne adunăm ade
sea, discutăm mult cum trebuie să arate 
tînărul erou pozitiv al zilelor noastre, acti
văm în diferite cercuri. De curînd a fost 
creat un nou cerc — cercul sportiv. Tcate 
sînt bune și necesare. Dar care este par
ticiparea _ noastră nemijlocită la munca 
colhozului ? Cîți din cei care lucrează la 
ferme, în brigăzi de cîmp se găsesc prin
tre noi ? Cum am ajutat noi pe colhoz
nici să organizeze întrecerea socialistă în 
rîndui tinerilor crescători de animale ?

— Eu cred, — a continuat Artur Șops, 
— că noi trebuie să fim mai apropiați de 
producția colhoznică. în ceea ce mă pri
vește, cer organizației comsomoliste și 
conducerii colhozului să mă trimeată să 
lucrez la o fermă zootehnică, 
de bibliotecar o pot scoate La capăt și în 
timpul liber.

Acum, Artur Șops lucrează 
săbii la o fermă de vite cornute 
Dacă înainte acest sector din colhoz era 
codaș, în citeva luni Artur Șops a reușit 
să îndrepte această situație. împreună cu 
zootehnicianul și mulgătoarele el a alcă
tuit un grafic la mulsul fiecărei vaci, a 
urmărit respectarea rațiilor furajere, a in
trodus metode înaintate de creștere a ani_ 
malclor. Datorită întrecerii socialiste care 
se desfășoară în rîndui muncitorilor din 
fermă, a crescut productivitatea vitelor. Ca 
rezultat al acestui fapt au crescut și veni
turile colhoznicilor.

Astfel, după cel de al XÎI-lea Congres 
el Comsomolului, în fiecare organizație 
comsomolistă din raionul Riga, tinerii se 
străduiesc să ajute colhozurile la îndepli
nirea sarcinilor trasate de Partid și Gu
vern în legătură cu dezvoltarea agri
culturii.

în raion sînt 1500 comsomoliști. Inte
resul lor față de muncă a crescut consi
derabil după congres. Mulți dintre ei și-au 
exprimat dorința să muncească în sectoa
rele mai importante ale producției colhoz
nice. Comitetul raional de comsomol a 
trimis zece comsomoliști în colhozurile 
codașe ca locțiitori de președinți, briga
dieri în brigăzile de cîmp, responsabili la 
fermele zootehnice. Aproape 50 de tineri 
sînt acum mulgătqri, membri ai brigăzi
lor de cîmp, de grădinărit și mecanizatori. 
Comsomolistă Beliuna, fostă responsabilă 
a grădiniței de copii, acum membră în 
brigada de cîmp a colhozului „Komiau- 
nietis" a obținut succese însemnate. Ea a 
lucrat peste 300 zile-muncă. Tînărul Pet- 
kuns, care a devenit de curînd tractorist 
își îndeplinea zilnic norma cu 170 la 
sută. Comsomoliștii răspîndesc cu succes 
experiența colhoznicilor fruntași. Comso- 
molista Maia Silinea din colhozul „Oș
kalna” a muls în anul trecut peste 5000 
litri lapte de la fiecare vacă. Comitetul de 
comsomol a organizat expuneri ale meto
dei ei la seratele de tineret, la cursurile 
agrotehnice, în gazetele de perete și în 
ziarul raional.

în primăvara anului trecut, Maia a adre
sat tuturor tinerilor crescători de animale 
din raion, propunerea de a extinde între
cerea socialistă pbntru a obține producții 
mari de lapte. La întrecere au luat parte 
multe mulgătoare tinere. Organizațiile de 
comsomol din raion le ajută să-și însu
șească experiența comsomolistel Maia Si
linea și să obțină noi succese.

Comsomoliștii din raionul Riga ca și ti
neretul din alte raioane din Letonia, au
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Ce se întâmplă în Orientul Apropiat și Mijlociuhotări.t ca în anul tre
cut să ajute pe col
hoznici să introducă 
în producție o nouă 

cultură furajeră—porumbul. Porumbul era 
socotit înainte o plantă sudică, iubitoare 
de căldură. S-au găsit sceptici care au 
primit cu ironie propunerea comsomoliș- 
tilor. S-a întîmpîat chiar, ca președintele 
unui colhoz să refuze să pună la dispoziția 
echipelor, create special pentru acest scop, 
pămînt, semințe, inventar. Dar comsomo- 
liștii au luptat cu perseverență pentru 
propunerea lor. In primăvara anului tre
cut s-au semănat 165 hectare de porumb. 
Tinerii au îngrijit cu atenție semănătu
rile. Toamna i-a răsplătit cu recolte bune: 
de pe. fiecare hectar, în medie, s-au strîns 
cîte 350 chintale de masă verde, iar în 
colhozul „Mangali" chiar cîte 800 pînă la 
000 chintale. Drept rezultat, s-au asigurat 
pentru iernatul animalelor sute de tone 
de nutreț suculent. Acum 
mai îndoiește că porumbul 
vat și în această regiune, 
hotăr.îț să cultive porumb 
pe o suprafață mai mare.

Comsomoliștii -au dat un ajutor însemnat 
colhoznicilor în timpul cositului fînUlui, 
însilozării furajelor fibroase și strîngerii 
recoltelor de cereale și plante tehnice. în 
fiecare colhoz au fost create brigăzi com- 
somoliste de tineret care au servit ca 
exemplu celorlalți tineri. Greutăți erau 
destule. Vara căzuseră ploi intermitente. 
Fiecare zi cu timp frumos era prețioasă. 
Colhozurile s-au străduit să 
timp cositul finului, pentru ca 
zis cu strângerea recoltei.

Qdmsomoliștii din colhozul 
au socotit că ritmul în oare se desfășoară 
pregătirea furajelor este ne&atisfăcător. Ei 
au creat o brigadă comsomolistă de tine
ret, care a muncit cu o deosebită energie, 
într-un interval de timp scurt brigada a 
însilozat 40 de tone de furaje fibroase, a 
cosit 20 de hectare de luncă.

Activitatea comsomoliștilor este multila
terală. Doar tinerii nu doresc numai 
muncească bine, ci și să-și pet 
liber în 
zontul.

Era o 
nu avea 
bibliotecă se 
30—40 cărți care fuseseră de multe ori 
citite și recitite de tineri. Se înțelege că 
luînd în discuție hctărîrile celui de al 
XÎI-lea Congres al Comsomolului, tinere
tul a vorbit mai întîi despre acest lucru. 
De ce oare nu s-a gîndit nimeni mai îna
inte că 6e poate mări această bibliotecă, 
că colhozul își are dansatorii și cântăreții 
săi, că există o casă veche, părăsită, care 
dacă ar fi reparată poate deveni un club 
destul de bun ? Comsomoliștii s-au apucat 
de treabă. Conducerea le-a pus la dispo
ziție material de construcție și dulgheri. 
Și iată că după cîteva luni, pe scenă se 
juca o piesă care fusese scrisă pentru 
această ocazie, chiar de membrii cercului 
dramatic. La trecerea în revistă a cercu
rilor de artiști amatori colectivul drama
tic al colhozului „Voroșilov" s-a remarcat 
printre cele mai bune.

în ultimul timp &u fost create în raion 
3 noi colective de artiști amatori, 5 cercuri 
de dansuri și 8 coruri. Fiecare colhoz își 
are sportivii săi. La competițiile sportive 
republicane ale sportivilor de la sate, care 
au avut loc de curînd, echipa din raionul 
Riga a ocupat locul al treilea.

Comitetul raional de comsomol, sub con
ducerea organizației de partid, se îngri
jește ca tineretul să nu stea deoparte, în 
nici o acțiune, oricît de măruntă ar fi ea, 
dacă ea aduce folos societății.

Dacă înainte activiștii comitetului raio
nal de comsomol se deplasau rar în colho
zuri pentru a lua contact direct cu tine
retul, acum, secretarii comitetului raional, 
instructorii, pot fi văzuți acolo unde tine
retul muncește, învață și își petrece timpul 
liber.

I. Tereșkina

nimeni nu se 
poate fi cultir- 
Colhoznicii au 
în anul viitor

Cu munca

ca respon- 
mari. termine la 

să nu întîr_

„Oșkalna"

să 
:acă timpul 

mod plăcut, să-și lărgească ori-

vreme cînd colhozul „Voroșilov" 
nici club, nici colț roșu. întreaga 

compunea pe atunci din

0 LA llNALjlMtA CkKllN|E 
$ȘI EXIGENȚEI CONSUMATO 
<>
<> Iarna a venit, dar gospodinele n-au de ce să fie necăjite. Fabricile de con- 
a serve s-au îngrijit de tot ce a fost necesar și rafturile magazinelor sînt înțesate 
a de borcane, sticle și cutii de conserve bune șî ieftine.
Y Fabrica de conserve „Refacerea" din Arad a trimis anul trecut pe piață
Y peste 30 de sortimente de conserve, punînd la dispoziția consumatorilor con-
Y serve în ulei, gems, fructe uscate, conserve de mușchi de porc în sos de vin, etc. 
v Colectivul de muncitori al fabricii se străduiește să-și ridice neîncetat cali
fi ficarea profesională.
Ă învățînd de la comunista Ecaterina Nagy și aplicînd inițiativa utemlstei Q 
v Victoria Doroftei, utemistele Elena Tiisser și Marcela David îsi realizează zilnic <> 
<) planul în proporție de 125 la sută, (fotografia nr. 1). Q
$ . î.n.cîlisul borcanelor cere din partea tinerelor muncitoare multă pricepere 6
Y și inițiativă. Utemistele Ana Gul, Marla Groza și Stela Străin folosesc din A 
0 plin întreaga capacitate de lucru a mașinii sovietice „Poheda“ la care lucrează. X 
q Ele .reușesc să umple într-un schimb 11.520 borcane de conserve (fotografia^ 
$ Nici la secția sterilizare munca nu este ușoară. Utemistul Anton Morsschl $ 
v este însă cunoscut ca un muncitor bun care lucrează cu multă atenție. El aplică v
Y cu succes metoda sovietică Jandarova și dă conserve numai de calftate supe-0
Y rioară (fotografia nr. 3). 0
y Printre produsele cerute de consumatori este și marmelada preparată Ia 6 
y fabrica „Refacerea*1. Utemista Florica Ilica, de la secția concentrare, contre-A 
0 lează în permanență fierberea marmeladei (fotografia nr. 4). X
a Dorința de a lucra din ce în ce mai bine, de a cunoaște tainele meseriei, a 
X a făcut ca tinerii de la fabrica „Refacerea** să aducă un aport însemnat la obți- Y
Y nerea marelui succes al fabricii: cu două luni în urmă, colectivul a realizat Y
y sarcinile prevăzute în planul cincinal. 0
y Foto: EUGEN CSIKOȘ

Ai întîrziat la masă?
Administratorul internatului și al canti

nei Școlii medii de 10 ani băieți nr 3 
Tîrgoviște, Ștefan Marin, este un om pri
mitor. ii place și lui, ca și directorului 
adjunct al școlii Predoiu Stelian, să ia 
dejunul cu mai mulți profesori laolaltă. Ei 
și ? veți spune. Și unde-i răul ?

EI, păi să-1 căutăm. E ora prînzului. 
Elevii se îndreaptă 
Miroase borșul ăsta

Deodată se aude 
rului

— Eși afară elev,
Elevul Heroiu a înlemnit. E drept s-a 

mișcat puțin cam prea repede, ceea ce a 
făcut să-i scape furculița din mînă. Dar 
era atîta zgomot în sala de mese. Și to
tuși a fost auzit. Și borșul ăsta, doaitane, 
cum mai mirbase...

— N-ai auzit elev Heroiu, ieși afară! Și 
pentru că Dumitrescu C., îi șoptește ceva 
se aude din nou vocea administratorului:

— Eșiti amîndoi afară, să nu vă plic
tisiți.

FrOfitînd de ieșirea celor doi elevi, un 
altul, ciufulit, care tocmai intrase în sala 
de mese vru să se așeze.

— Ei, tu, ăla întîrziatul, ieși și tu afară!
Tocmai atunci intră și directorul ad

junct al internatului, Predoiu Stelian.
Privirile rugătoare ale celui dat afară 

se încrucișară cu cele ale directorului ad
junct. O clipă, ochii rugători privesc spre 
cei ai directorului adjunct. Aceștia sînt 
neiertători însă. Și neiertătorii, metalici, 
rostiră sentința.

Elevul ieși și el fără zgomot.
★

Ați aflat unde stă răul ? Ei, dar bu ați 
aflat încă totul, în ziua aceea, au fost dați 
afară de 1= masă mai mulți elevi. Ca și în 
cele următoare de altfel. Elevul Bogdan 
Lucui, din clasa a 8-a B, a fost dat afară 
timp de 3 zile consecutive, hrănindu-se 
doar eu ceea ce-i aduceau colegii. Și alții 
la fel.

Ai întîrziat 5 minute de la masă? Nu 
mai stai la ea! Al vorbit ceva mai tare 
decît este nevoie ? Te-ai lins pe buze de 
masă! Și asta nu în orice. zi. Numai 
atunci cînd meniul este ceva mai ales.

Ați înțeles desigur motivul.
Din „rezervele** neconsumate de pe

depsiți se ospătau apoi și administratorul 
și „invitații**: profesori, casierul școlii, se
cretarul administrativ și alții. Cu toții in
vitați ai tovarășului Predoiu Stelian.

E frumos, tovarășe Predoiu ce faci?
Dar ia adu-ți bme aminte! Pe Marian 

Nicolae. căruțașul internatului, l-ai trimis 
cu căruța, tot a Internatului să-ți care 
niscai butoaie de vin ? L-ai trimis !

Obișnuiești să folosești în treburile cas
nice personalul școlii? Obișnuiești! Și 
atunci?

Atunci te întrebăm noi: ce trebuie de 
făcut ca să încetezi toate aceste obiceiuri 
ce nu fac cinste unui director adjunct de 
școală. Ce trebuie de făcut pentru ca ad
ministratorul Ștefan Marin să înțeleagă 
că metodele sal ' erau întrebuințate doar 
în armata veche ?

Sau poate nu ne poți răspunde?
Atunci 

secția de 
raional.

veseli 
grozav 
vocea

nu mai

spre cantină, 
șî friptura... 
administrato-

discut nimic.

să ne răspundă tovarășii de la 
învățămînt a sfatului popular

I. ISAIIA
după corespondențele tri
mise de Constantin Neguț 

și Gheorghe Enache

--- •---
Concertul orchestrei simfonice 

a Filarmonicii de Stat 
din Sofia

Puminică seara, în sala Ateneului 
R.P.R., a avut loc un concert dat de or
chestra simfonică a Filarmonicii de Stat 
din Sofia, dirijată de Sașa Popov, ar
tist al poporului din R.P. Bulgaria, lau
reat al Premiului Dimitrov.

S-au interpretat: Simfonia VII-a de 
Beethoven, Concertul pentru pian și or
chestră nr. 3 de P. Vladigherov — s'olistă 
Liuba Enceva, laureată a Premiului Dimi
trov, și Tablouri dintr-o expoziție, de 
Mussorgski.

Concertul s-a bucurat de o caldă apre
ciere din partea ascultătorilor.

★
Luni dimineața , membri ai orchestrei 

simfonice a Filarmonicii de Stat din 
fia au vizitat cartierul „23 August**.

După amiază, orchestra simfonică a 
larmonioii de Stat din Sofia, dirijată 
Sașa Popov, artist al poporului din R. P. 
Bulgaria, a dat un concert în sala de fes
tivități a fabricii do confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Capitală.

Oamenii muncii prezenți în sală au fă
cut o caldă manifestație de simpatie soli
lor artei din R P. Bulgaria.

Seara, oaspeții din R. P. Bulgaria au 
asistat la concertul dat la Ateneul R.P.R. 
de corul Filarmonicii de Stat din Bucu
rești, dirijat de D. D. Botez, artist emerit 
al R.P.R. (Agerpres)
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Orientul Apropiat șl Mijlociu este o vastă regiune ce cu
prinde o întindere de mii de km. pătrați între trei mari con
tinente ; Europa, Asia șl Africa. Țările din această regiune 
au fost cunoscute încă din timpurile străvechi ca mari pro
ducătoare de cereale, de plante tropicale, iar faima bogățiilor 
subsolului lor a făcut înconjurul pămîntului.

Una din bogățiile principale ale acestei regiuni este pe
trolul. Așa se și explică de ce încă cu decenii în urmă, în 
această parte a lumii s-a dezlănțuit una din cele mai înver
șunate lupte între diversele monopoluri imperialiste pentru aca
pararea uriașelor resurse petrolifere.

In ultimii ani în Orientul Apropiat și Mijlociu își dispută în
tâietatea — din ce în ce mai fățiș — imperialismul englez 
și cel american. Clicile burghezo-feudale de la conducerea 
statelor din această regiune, sînt folosite în lupta dintre pu
terile imperialiste. Este astfel explicabil de ce în Orientul 
Apropiat și Mijlociu aceste slugi docile se schimbă atît de 
repede.

Pe plan politic, lupta dintre cele două puteri imperialiste 
— S.U.A. și Anglia — se desfășoară în jurul Creării unei 
alianțe militare a țărilor din Orientul Apropiat și Mijlociu. 
In această direcție se conturează două tendințe. Prima o con
stituie încercarea diplomației britanice de a crea o federație 
cunoscută sub numele de „Semiluna fericită** cu participarea 
Irakului, Transiordaniei, Siriei și Libanului. In acest sens pri
virile observatorilor politici au fost atrase îndeosebi de tur
neul întreprins în țările Orientului Mijlociu de Evelyn Schuck- 
burgh, subsecretar de stat al ministerului de externe al Marii 
Britanii precum și de conferința diplomaților britanici acre
ditați în țările arabe care a avut loc de curînd la Beirut. Toate 
acestea aruncă o lumină asupra eforturilor pe care le depune 
diplomația britanică pentru a-și întări pozițiile în această re-
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giune, poziții care sînt tot mai mult amenințate de expansiunea 
economică și politică a S.U.A.

A doua variantă este preconizată de cercurile guvernante 
americane care urmăresc lărgirea alianței militare Turcia-Pa» 
kistan — prin atragerea statelor arabe. In acest scap, și ca <» 
ripostă la conferința de la Beirut a diplomaților englezi, De
partamentul de stat al S.U.A. a organizat recent în capitala 
Siriei, Damasc, o conferință a diplomaților americani acredi
tați în țările Orientului Mijlociu. Pe aceeași linie a intere
sului S.U.A. pentru crearea unui bloc agresiv sub comanda
ment american în această regiune, la Wash ngton se vorbește 
despre apropiata vizită în această regiune a secretarului De
partamentului de stat al S.U.A., Dulleș. Dulles a subliniat în 
repetate rînduri că pentru S.U.A., „Orientul Apropiat are o 
uriașă importanță strategică și în afară de aceasta el dispune 
de mari resurse în oameni". Statele Unite depun eforturi 
deosebit de mari pentru a determina țările arabe să adere la 
alianța militară agresivă turco-pakistaneză de inspirați? ame
ricană. Pentru aceasta imperialiștii americani se folosesc mal 
ales de serviciile satelitului lor minor — Turcia. Nu-i astfel 
de mirare că la Washington se acordă o deosebită importanță 
vizitei pe care primul ministru al Turciei, Menderes și mi
nistrul de externe turc Koprîilii, o fac prin țările arabe în 
cursul acestei luni.

In prezent, asupra țărilor arabe diplomația americană șî 
britanică exercită fie direct, fie prin intermediul Turciei, pre
siuni grosolan» pentru atragerea lor în blocuri militare, sub 
pretextul organizării așa zisului „sistem deflensiv" al Or. sa
tului Mijlociu pe baza unui pact de așâ-zisă securitate a ță
rilor arabe sap prin încheierea 
arabe a unor acorduri bilaterale

de către fiecare din țările 
cu S.U.A. șl Anglia.

za condițiilor insuportabile și a cruntei 
terori polițienești, viața a numeroși deți
nuți este în primejdie. Lagărele de con
centrare de la Negrat El Salman și Baa- 
gubaih sînt adevărate lagăre ale marții.

în ciuda teroarei, a persecuțiilor fără 
seamăn, lupta elementelor democrate nu 
încetează nici o clipă.

Poporul irakian animat de vechile sale 
tradiții de luptă revoluționară, depune 
toate eforturile pentru a nu permite ca 
țara sa s’ă fie atrasă la remorca blocurilor 
agresive proiectate de imperialiștii ameri
cani și englezi în Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

Irakul este 
din țările relativ 
mici ale Asiei. 
Ea se află în O- 
rientul Apropiat 
și se mărginește 
cu Iranul, Tur
cia, Siria, Tran- 
siordania, Ara
bia Saudită și re
gatul Kuveit. Ira
kul are o supra

față de 302.000 km. pătrați și o populație 
de 5 milioane de locuitori. Este o țară a- 
gricoiă unde cca. 2/3 din populație tră
iește la sate, mai ales în văile marilor 
fluvii Tigru și Eufrat

Irakul este o țară înapoiată, semifeu
dală. Populația trăiește în triburi în care 
s-au păstrat în parte elemente ale orân
duirii patriarhale. Aproape jumătate din 
populație duce o viață nomadă sau semi- 
nomadă.

Cea mai mare bogăție a Irakului este 
petrolul care constituie 10% din zăcă
mintele de petrol ale lumii capitaliste. 
Producția de petrol a acestei țări crește 
în fiecare an. în timp ce în anul 1938 s-au 
extras 33 milioane tone de petrol, în anul 
1951 producția de petrol a atins 82 mili
oane de tone. Stăpînul petrolului din 
Irak nu este însă peporuj irakian, ci ma
rea societate britanică „Irak Petroleum 
Company**. Guvernul irakian primește 10 
la sută din valoarea extracției, partea 
leului revenind bineînțeles Angliei. în 
orașe există mici fabrici textile, de co
voare, de fierărie și alimentare.

Irakul 
întreaga 
prielnice 
mal ales 
care în 
Asiei. Dar cu toate avantajele . naturale 
agricultura în această țară este foarte 
înapoiată.

în ultima vreme jugul colonial im
pus Irakului s-a înăsprit ca urmare 
a penetrației capitalului american în 
această țară mai ales în industria prelu
crătoare a petrolului.

Cu toată rezistența pe care o opun, so
cietățile engleze sînt nevoite totuși să ce
deze poziții importante în Irak sub pre
siunea concurenței americane. Această 
țară constituie un puternic mijloc de 
atracție pentru S.U.A., deoarece dato
rită poziției sale strategice, este con
siderată ca o cheie de boltă a întregu
lui sistem militar de agresiune preco
nizat de strategii americani în Orientul 
Apropiat și Mijlociu. Un roi important , într-o colonie sub mandat francez, 
în atragerea Irakului în proiectatul bloc 1
militar al statelor arabe îl joacă primul 
ministru irakian Nuri El Said care de 
altfel în țările arabe este , și denumit 
„omul americanilor**. Politica premieru
lui irakian urmărește ralierea Irakului la 
alianța militară dintre Turcia și Pakistan. 
O expresie a acestei politici de înfeudare 
față de capitalul american o constituie 
actul guvernului irakian care a suspendat 
relațiile diplomatice cu U.R.S.S. Prin 
asemenea acte, Nuri Said vrea să cîștige 
merite în ochii stăpînilor săi americani.

Dar atragerea Irakului în blocurile 
agresive ale imperialismului american nu 
constituie o problemă de loc ușoară. Ea 
provoacă serioase dureri de cap diploma
ților americani.

Paralel cu lupta oamenilor muncii 
de la orașe și sate pentru cucerirea liber
tăților democratice, pentru înfăptuirea re
formei agrare și condiții omenești de trai, 
în Irak se dezvoltă mișcarea antiimperia- 
lisță. în lupta generală a popoarelor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu pentru li
bertate și independență națională, lupta 
poporului irakian ocupă un loc deosebit. 
Sub conducerea Partidului Comunist care 
activează în ilegalitate, oamenii muncii 
luptă pentru independența națională a pa
triei lor.

Pentru a înăbuși uriașa mișcare de pro
test a maselor largi populare, guvernul 
irakian condus de Nuri El Said duce o 
furibundă campanie de teroare împotriva 
elementelor democrate. închisorile și lagă
rele de concentrare sînt pline de deținuți 
politici printre care se află numeroși frun
tași progresiști, conducători ai sindicate
lor, poeți, savanți și intelectuali. Din cau-

ocupă cel mai fertil .pămînt din 
Asie de sud-ves.t și are condiții 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
în văile fluviilor Tigru și Eufrat 

antichitate au fost grânarul

Două alternative
Puteril-e impe

rialiste în frunte 
cu S.U.A. și An
glia 
mare importanță 
Siriei. în 
faptului că este o 
țară relativ mică 
— 188.000 km.
pătrați și 3.C00.000

acordă o

ciuda

locuitori. Siria are în planurile aventuriste 
ale cercurilor agresive din S.U.A și Anglia 
o mare importanță economică și strate
gică.

Siria ocupă o pante din țărmul de est 
al Mării Mediterane, mărginindu-se apoi 
cu Turcia, Irak, Transiordania, Liban și 
Israel. Siria este o țară mai mult agri
colă ; țăranii reprezintă 70% din populație 
lucrînd mai ales în dijmă. Pămîntul apar
ține unui pumn de moșieri. Exploatarea 
țăranilor este atît de mare incit moșierii 
le iau peste 3/4 din recoltă. Mizeria țăra
nilor este îngrozitoare. Ei locuiesc în co
libe de pămînt, ca în urmă cu mii de ani, 
trăind laolaltă cu vitele. Industria Siriei 
este foarte înapoiată. în timpul celui de 
al doilea război mondial, industria siriană 
a început să se dezvolte, însă după război 
a decăzut din nou neputînd rezista concu
renței mărfurilor americane și vest-euro- 
pene.

Muncitorii sînt exj&bătați în mod sân
geros. Pentru o zi de muncă de 10—14 
ore, muncitorii sirieni primesc salarii de 
mizerie cu care nu-și pot plăti nici mă
car propria lor hrană.

Pînă la primul război mondial Siria se 
afla sub stăpânirea turcească. După război 
țara a primit o așa zisă independență. .însă 
în virtutea tratatului Lloyd Gcorge-Cle- 
menceau, armatele franceze au zdrobit ar
mata națională siriană, au pus stăpânire 
pe țară și au instaurat crunta stăpânire 
colonială. Siria a fost transformată astfel

în timpul celui ds al doilea război mon
dial Siria a fost ocupată de armatele fran
ceze și engleze, care au rămas pe terito
riul țării și după 
Guvernul Siriei a 
fora. Cu sprijinul 
vietice în Consiliul 
cererea Siriei a fost satisfăcută. .

Amestecul străin în treburile interne 
ale Siriei n-a încetat însă odată cu re
tragerea armatelor străine din 
țară. Dimpotrivă, la lupta dintre țările 
imperialiste pentru acapararea Siriei a 
început să ia parte activă și S.U.A. 
care supun unei presiuni înverșunate țara 
al cărei guvern, ținînd seama de voința 
maselor populare exprimată la recentele 
alegeri parlamentare, a refuzat să parti
cipe la pactul turco-pakistanez. Lupta în
tre imperialiști pentru stăpânirea și domi
nația Siriei — prin care trec con
ductele de petrol spre țărmul Me- 
diteranej — a fost cauza a numeroase lo
vituri de stat, schimbări guvernamentale 
și asasinate politice. în Siria guvernele 
s-au schimbat unul după altul — creaturi 
fie ale imperialiștilor englezi sau ameri- 
cano-francezi. Numai în 1949 au avut loc 
trei lovituri de stat. Lovitura de stat a 
colonelului Șișakli, a constituit o vic
torie a societăților petrolifere ameri
cane și o lovitură dată concurenților lor 
englezi.

După înlăturarea de la putere a dicta
torului Șișakli în Siria a fost restabilită 
viața parlamentară.

Ultimele alegeri parlamentare au dove
dit creșterea conștiinței poporului sirian, 
manifestată prin alegerea în parlament 
a unor elemente progresiste și prin în-

terminarea războiului, 
cerut retragerea .aces- 
activ al Uniunii So- 

de Securitate al O.N.U.

această

A
depărtarea 
dală.

Faris El-Huri, fost președinte al par
lamentului, a fost însărcinat cu formarea 
guvernului sirian. Odată cu formarea nou
lui guvern, partidele din Siria au desfă
șurat o campanie susținută în legătură cu 
orientarea politicii externe a viitorului- 
cabinet.

Desfășurarea evenimentelor din Siria, 
la cîrtna căreia în ultimii ani s-au suc
cedat numeroase guverne reprezentînd 
interesele unora sau altora dintre pute
rile imperialiste, arată că aceste regimuri 
nu se pot menține la putere datorită po
liticii Iar reacționare de înfeudare a ță
rii, imperialismului anglo-americăn. Ma
sele populare din Siria veghează cu fer
mitate și urmăresc cu vigilență politica 
actualului guvern al lui Faris El-Huri.

Așa cum a declarat Bagdaș, secretarul 
general al Partidului Comunist, „poporul 
sirian dorește un guvern care să se îm
potrivească presiunii străine și planurilor 
militare imperialiste. El dogește un gu
vern care să asigure libertăți democratice 
și să-și aducă contribuția la cauza întă
ririi păcii în lumea întreagă, să depună 
eforturi pentru asigurarea înfloririi in
dustriei naționale, agriculturii și pentru 
îmbunătățirea situației muncitorilor și ță- 
renilor**. Singura cale spre o stabilitate 
politică în Siria este îndeplinirea dorin
ței poporului care a fost exprimată cu 
atîta tărie în perioada luptei electorale.

Năzuința poporului 
Transiordaniei

de re acțiunea burghezo-feu-
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La sfârșitul , a- 
nului 1954 în re
gatul Transiorda- 
niei au avut loc 
alegeri parlamen
tare. Este pen
tru a doua oară 
în istoria acestei 
mici țări cînd au 
loc alegeri. Potri
vit relatărilor 
pi'esei arabe, la 
afară de partidelealegeri au participat în 

burghezo-feudale, și forțele democratice 
ale țării care s-au unit într-un Front na
țional, din care face parte și Partidul Co
munist.

Frontul național a participat la cam
pania electorală care s-a desfășurat Sub 
lozinca luptei pentru denunțarea trata
tului încheiat în 1943, între Anglia și 
Transiordania, pentru retragerea trupelor 
străine, împotriva participării la blocu
rile militare imperialiste, pentru înfăp
tuirea reformelor democratice în țară.

După cum relatează presa libaneză, ale
gerile s-au desfășurat într-o atmosferă 
de falsuri și teroare.

în ciuda represiunilor autorităților și a 
falsificării voinței alegătorilor, în par
lament âu fost aleși doi deputați din par
tea partidelor de stingă — Abdul Kader 
As-Saleh (din Nablus) și Rașad Missa- 
vafi (din Hebron).

De la alegerea lui Abulhuda în fruntea 
guvernului, asupra acestei țări s-au in
tensificat presiunile Angliei și alb Statelor 
Unite pentru atragerea ei în blocul mili
tar al Orientului Apropiat și Mijlociu. 
Mai ales diplomația britanică Vrea să în
globeze Transiordania în mult trîmbițata 
alianță militară arabă „Semiluna fericită”. 
Pentru realizarea acestui țel diplomația 
britanică se sprijină activ pe trupele ge
neralului Glubb Pașa — general englez 
care comandă trupele Legiunii arabe.

Transiordania este o țară cu o suprafață 
de 90.090 km. pătrați locuită de o popu
lație care numără 300.000 locuitori. Ea 
are slabe resurse economice, dar dorința 
nestrămutată a populației arabe spre in
dependență națională este neasemuit de 
mare. Așa se explică de ce lupta pentru 
înlăturarea jugului colonial al imperia
lismului britanic ia din zi în zi o am
ploare tot mai mare. Rezultatul alegerilor 
din Transiordania desfășurate în cea mai 
cruntă teroare, au demonstrat totuși că 
poporul acestei țări dorește libertatea 
și cere înlăturarea jugului colonial. în 
lupta generală a popoarelor arabe pentru 
pace, securitate și independență națio
nală, populația Transiordaniei își aduce 
partea ei însemnată de contribuție.
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Schimbul de telegrame 
dintre Ciu En-lai și Kocea PopoDici
PEKIN 10 (Agerpres). — Agenția China 

Nouă transmite telegramele schimbate .în
tre ministrul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, și ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii Federative 
Populare Iugoslavia, Popovici Kocea, în 
legătură cu stabilirea relațiilor diploma
tice între aceste două țări.

Belgrad
KOCEA POPOVICI. ministrul Aface

rilor Externe al Republicii Federative 
Populare Iugoslavia.

Excelență,
Ținînd seama de recentele tratative 

cordiale care au avut loc în legătură cu 
stabilirea relațiilor diplomatice între Re
publica Populară Chineză și Republica 
Federativă Populară Iugoslavia, în numele

★
Domnului CIU EN-LAI 

m'nistru al Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze

Excelență,
Am primit telegrama dumneavoastră 

din 14 decembrie 1954, în care declarați 
că guvernul Republicii Populare Chineze 
salută stabilirea relațiilor diplomatice și 
schimbul de reprezentanți diplomatici, cu 
rang de ambasadori, între Republica Fe
derativă Populară Iugoslavia și Republi
ca Populară Chineză. In numele guver
nului Republicii Federative Populare 
Iugoslavia, am cinstea să informez pe Ex
celența Voastră despre următoarele :

Guvernul Republicii Federative Popu
lare Iugoslavia salută cu satisfacție co
municarea guvernului Republicii Popu
lare Chineze din telegrama dumneavoas
tră din 14 decembrie 1954.

Comunicatul asupra tratativelor dintre Ciu En-lai 
și Dag Hammarskjoeld

PEKIN 10 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: La 10 ianuarie, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat și ministru al 
Afacerilor Externe al R. P. Chineze, și 
Dag Hammarskjoeld, secretarul general 
al O.N.U., au dat publicității un comuni
cat comun cu privire la tratativele pe 
care le-au dus la Pekin.

Iată textul comunicatului comun :
„Ca rezultat al sugestiei făcută de se

cretarul general al O.N.U. în telegrama 
ea din 10 decembrie 1954 de a avea per

Conferința națională 
a Paîtiduiui Comunist Italian

ROMA 10 (Agerpres). — TASS
La 9 ianuarie s-a deschis la Roma cea 

de a 4-a conferință națională a Partidu
lui Comunist Italian. La confefrință iau 
parte 1.143 delegați din diferite regiuni 
ale țării și numeroși invitați.

Conferința a fost deschisă de Edoardo 
D’Oncfrio, membru al secretariatului par
tidului ; Nannuzzi, secretar al Federației 
din Roma a Partidului Comunist Italian, 
și Morandi, secretar adjunct al Partidului 
socialist italian, au rostit cuvîntări de 
salut.

în aplauzele furtunoase ale asistenței 
s-a dat citire mesajelor de salut primite 
din partea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice și Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez. Iată textul mesajului C.C. al 
P.C.U.S. :

„Celei de a 4-a conferințe naționale a 
Partidului Comunist Italian.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist al Uniuni Sovietice trimite un salut 
frățesc celei de a 4-a conferințe naționale 
a Partidului Comunist Italian.

Prin lupta sa neobosită pentru unita
tea clasei muncitoare, pentru drepturile 

guvernului Republicii Populare Chineze 
am cinstea să vă aduc la cunoștință ur
mătoarele :

Pe baza dorinței comune a țărilor noas
tre de a stabili și îmbunătăți relațiile 
prietenești reciproce, pacea și securitatea 
mondială, guvernul Republicii Populare 
Chineze salută stabilirea relațiilor diplo
matice cu Republica Federativă Populară 
Iugoslavia și schimbul de ambasadori.

Rog pe excelența voastră să primească 
asigurarea stimei mele cele mai profunde 
și urările mele pentru înflorirea Republi
cii Federative Populare Iugoslavia.

CIU EN-LAI 
ministru al Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Chineze 
14 decembrie 1954. Pekin.

ir

Guvernul Republicii Federative Popu
lare Iugoslavia consideră, ca și în trecut, 
că stabilirea relațiilor diplomatice nor
male între Republica Federativă Popu
lară Iugoslavia și Republica Populară 
Chineză este în avantajul dezvoltării fa
vorabile a relațiilor reciproce dintre cele 
două țări ale noastre ca și în avantajul 
cauzei comune a colaborării internaționale 
și a păcii mondiale.

Folosesc acest prilej pentru a exprima 
Excelenței Voastre stima mea cea mai 
profundă și urările mele pentru înflori
rea patriei dvs.

KOCEA POPOVICI 
ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Federative Populare 
Iugoslavia

2 ianuarie 1955 Belgrad.

sonal întrevederi și al acceptării acestei 
sugestii prin telegrama transmisă de pre
mierul Consiliului de Stat și ministru al 
Afacerile.’- Externe al R. P. Chineze la 
17 decembrie 1954, în zilele de 6, 7, 8 și 
10 ianuarie 1355 am dus tratative la Pe
kin. In cadrul acestor tratative, au fost 
totodată discutate probleme legate de 
micșorarea încordării internaționale. Con
siderăm că aceste tratative au fost utile și 
nădăjduim să putem continua contactul 
stabilit în cadrul acestor întrevederi”.

democratice șl interesele vitale ale tutu
ror oamenilor muncii, Partidul Comunist 
Italian a cucerit simpatia profundă și dra
gostea maselor largi populare. Comunișt i 
au un rol de frunte în unirea milioanelor 
de patriot! italieni în lupta pentru apăra
rea vieții pașnice, a intereselor naționale 
ș! a independenței Italiei.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist al Un unii Sovietice urează cu căl
dură Partidului Comunist Italian succes 
în întărirea continuă a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănime, în lupta pentru 
democrația și progresul Italiei, împotriva 
primejd'ei unui nou război distrugător, 
pentru pace in Europa și în întreaga lume.

Comitetul Central 
al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice
Intîmpinat cu căldură de către delegați 

șl invitați, a luat apoi cuvîntul Palmiro 
Togliatti, secretarul general al Partidu
lui Comunist Italian, care a prezentat ra
portul „Cu privire la lupta pentru pace, 
libertate și socialism dusă de comuniști în 
perioada de la cel de al VII-lea Congres 
al partidului și pînă astăzi".

Numeroși tînerî sovietici 
vor participa la valorificarea 

pămînturilor virgine 
și înțelenite

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Leningrad, Alma-Ata, Kiev 
și Minsk au avut loc la 8 ianuarie adu
nări ale comsomoliștilor și tineretului care 
și-au exprimat dorința de a pleca sa lu
creze la valorificarea pămînturilor vir
gine și înțelenite.

Din partea tinerilor entuziaști din Le
ningrad s-au primit peste 1.500 cereri în 
care tinerii își exprimă dorința de a pleca 
la valorificarea pămînturilor înțelenite.

Cei .peste 1.000 tineri și tinere din capi
tala Kazahstanului, Alma-Ata, care au 
hotărît să plece la valorificarea pămîn
turilor înțelenite, s-au întrunit la Teatrul 
kazah de operă și balet din Alma-Ata.

La valorificarea de noi pământuri au 
hotărît să plece mii de tineri si tinere din 
Ucraina.

---- •-----

Patrioții francezi continuă lupta 
împotriva renașterii 

wehrmachtului
PARIS 9 (Agerpres). — In legătură cu 

apropiata discutare în Consiliul Republicii 
a acordurilor da la Paris, în Franța se 
extinde mișcarea populară de protest îm
potriva înarmării Germaniei occidentale, 
în țară se desfășoară adunări și mitin
guri, la care se adoptă apeluri către mem
brii Consiliului Republicii.

După cum relatează ziarul „L’Huima- 
nlte", primarii tuturor localităților can
tonului Sainte-Livnade (departamentul 
Lot-et-Garonne) au trimis membrilor Con
siliului Republicii din departamentul lor 
o scrisoare în care le cer să respingă acor
durile de la Paris.

Biroul Confederației Generale a Muncii 
a publicat o declarație .în care sprijină 
apeluț comitetului de luptă al femeilor 
franceze împotriva reînvierii militarismu
lui german, în vederea organizării la 30 
ianuarie în toate orașele și satele de adu
nări și mitinguri de protest împotriva 
înarmării Germaniei occidentale, .pentru 
interzicerea armei atomice, pentru redu
cerea armamentelor. Biroul Confederației 
Generale a Muncii a chemat toate orga
nizațiile sindicale să participe activ la 
pregătirea și înfăptuirea acestei măsuri.

„Asociația republicană a foștilor com
batanți" a chemat pe membrii săi la luptă 
hotărâtă împotriva ratificării acordurilor 
de la Paris. La 7 ianuarie, la Paris a 
avut loc adunarea activului organizației 
din regiunea pariziană a partidului comu
nist.

Tineretul celioslovac-împotriva 
acordurilor de Ea Paris

PRAGA 9 (Agerpres). — Ceteka trans
mite :

In R. Cehoslovacă au loc întîlniri ale 
delegațiilor de tineret din R. D. Germa
nă, Polonia. Germania occidentală și din 
alte țări cu tineretul cehoslovac. Partici- 
panțij la aceste întîlniri cheamă la in
tensificarea luptei împotriva unui nou 
război, pe care îl pregătesc imperialiștii 
americani și cei de la Bonn, împotriva 
politicii de reînviere a forțelor agresive 
în Germania occidentală.

La 8 ianuarie, 45 de reprezentanți ai ti
neretului din Republica Democrată Ger
mană și din Germania occidentală au so
sit la Karlovy-Vary, unde vor participa 
la demonstrații și mitinguri de pretest ale 
tineretului cehoslovac împotriva acordu
rilor de la Paris cu privire la înarmarea 
Germaniei occidentale. Asemenea demon
strații și mitinguri se vor organiza de ase
menea la Sokolov, Plzen și în alte orașe 
din Cehoslovacia.

Pe adresa Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Cehoslovac sosesc zilnic 
numeroase scrisori de protest împotriva 
remilitarizării Germaniei occidentale, adre
sate tineretului din Paris, Marsilia, Lyon, 
Berlin, Hamburg, Diisseldorff și din alte 
orașe din Franța și Germania. în aceste 
scrisori tineretul cehoslovac cheamă la 
intensificarea luptei împotriva acorduri
lor de la Paris, împotriva renașterii ar- 

1 matei fasciste.

9 anî de la proclamarea Republicii Populara Albania

Urcând treptele noii vieți
Cu privirea atentă, sorbind parcă vor

bele dascălului, școlărița din fotografie 
își dă silința să învețe cît mai bine, pen
tru a cinsti numele pe care-l poartă școala 
în care învață: „11 Ianuarie". Poate că
acum e tocmai ora de istorie, iar ea 
ascultă cum cu ani în urmă, datorită vic
toriilor obținute de poporul albanez con
dus de Partidul Muncii, a fost proclamată 
— la 11 Ianuarie 1946 — Republica Popu
lară Albania.

In cuvinte pline de mînie, dascălul de
scrie copiilor ce era Albania pînă elibe
rarea de sub jugul fascist. Un pion pe 
tabla de șah. pe care purtau lupte înver
șunate monopolurile engleze, italiene, 
americane și franceze pentru stăpînirea 
țării de la malul Adriaticei — aceasta era 
Albania regelui Zogu și a beilor. 13 la 
sută din întreaga suprafață a țării apar
ținea monopolurilor străine ale petrolu
lui, pentru care albanezii erau „ciobani 
sălbătici de la munte și nimic mai mult", 
după cum declara cu dispreț un obez re
prezentant al lui „Standard Oii". „Fără 
America, adăuga el, Albania nu-și va 
dezvolta industria petroliferă și nu se va 
civiliza".

Anii însă au trecut și istoria a arătat

contrariul. Țărișoara înainte exploatată de 
rechinii imperialiști i-a alungat pe aceștia 
și merge pe un drum bine ales, împotriva 
tuturor viselor de dominație străină. R. P. 
Albania are astăzi o economie puternică, 
în continuă înflorire. Cît despre civiliza
ție, poporul albanez stăpîn pe soarta sa 
nu are nevoie de import din occident. Tî- 
nărul Petro Olldashi, cu care am vorbit la 
Festivalul de la București, ne-a povestit 
despre viața sa în care se oglindește 
fidel dezvoltarea furtunoasă a po
porului albanez. în acești ani, tînărul 
acesta a trecut intr-un timp extrem de 
scurt de la situația de sondor ucenic la 
aceea de maistru sondor cu o înaltă cali
ficare, cunoscut și respectat în întreaga 
țară. A fost și în Uniunea Sovietică, unde 
a învățat să lucreze mai bine și mai 
repede. Cu toate acestea, el nu are decît 
20 de ani. Iată dezvoltarea și civilizația 
noii Albanii. Iată cum sînt oamenii acestei 
țări libere /

Munca acestor oameni nu cunoaște pie
dici. In ultimii ani ei au construit zeci de 
obiective importante printre care se nu
mără hidrocentrala ,.V. I. Lenin", combi
natul petrolifer din Orașul Stalin, uzina 
de construcții de mașini „Enver Hodja", 
fabrica de decorticat orez din Vliora cu o 
capacitate de 21.000 kg. în 24 ore, fabrica 
de egrenat bumbac din Rogojin cu o ca
pacitate de 10.500 chintale, pe care o ve
dem în fotografia 
terminare o mare 
Vliora, care va 
400.000 chintale. O

a 2-a. E în curs de 
fabrică de ciment în 
avea o capacitate de 

mare dezvoltare a luat 
industria extractivă, care se află la un ni
vel de 5.6 ori mai ridicat față de 1938.,

Se înmulțesc hidrocentralele de interes 
local. Numărul lor trece de 40, iar în 1955 
va atinge cifra de 62. Odată cu ele, pro
ducția de energie electrică a crescut de 
peste 25 ori față de 1938. Tot mai multe 
sate sînt electrificate.

In pas cu industria se dezvoltă agricul- 
• tura. In fiecare an noi pămînturi sînt

smulse mlaștinilor. Astfel, datorită rețelei 
de irigație — care cuprinde și canale mari 
ca cel de la Juba din regiunea Durres, de 
45 km. — au fost cîștigate pămînturi în 
suprafață totală de peste 8.000 hectare. 
Țăranii albanezi se unesc pentru lucrarea 
pămîntului în comun, iar muncile 

sînt mecanizate (în 
ultima fotografie este 
redat un muncitor de 
la gospodăria de 
stat „8 Noiembrie" 
din Durres reparînd 
motorul unui trac
tor).

Prin munca sa pli
nă de eroism, poporul 
albanez urcă treptele 
noii sale vieți. Cul
tura lui seculară a- 
tinge astăzi culmi 
nebănuite în trecut 
Școlile s-au înmulțit 
de peste trei ori, a 
fost înființat învăță- 
mîntul superior care 
cuprinde de acum

aproape 1.000 de studenți.
Poporul albanez este mîndru că face 

parte din lagărul păcii și socialismului. 
El știe că are prieteni care l-au ajutat și 
continuă să-l ajute în marșul său spre 
noua viață. Dezvoltarea continuă și multi
laterală a micii țări de la Adriatica este

o puternică dovadă a relațiilor de tip nou 
care caracterizează lagărul păcii.

R. P. Albania este un membru egal în 
drepturi al marii familii a popoarelor li
bere, iar munca poporului albanez este o 
însemnată contribuție la cauza menținerii 
păcii.

N. CRIȘAN

Scurte știri
© în seara zilei de 10 ianuarie, Ciu Kite 

lai, premierul Consiliului de Stator. mi
nistru al Afacerilor Externe al R Chi
neze a oferit un dineu în cinstea secreta
rului general al O.N.U., Dag Hammarsk
joeld, înainte de plecarea secretarului 
gbneral al O.N.U. din China.

O Agenția France Presse anunță că 
primul ministru francez, Mendbs-France, 
a părăsit în după amiaza zilei de luni ora
șul Neapole îndreptîndu-se către Roma 
pentru a începe la 11 ianuarie întrevede
rile sale cu premierul Italiei, Sceliba.

• Divergențele din sîrvul coaliției guver
namentale de la Bonn cu privire la data 
celei de a doua citiri a acordurilor de la 
Paris în Bundestag, 1-a.u obligat pe Ade
nauer să accepte amânaroa dezbaterilor 
fixate inițial pentru 20 ianuarie. Potrivit 
informațiilor primite, cea de a doua citire 
a acordurilor de la Paris urmează să aibă 
loc în zilele de 9, 10 și 11 februarie.

® Potrivit datelor oficiale publicate în- 
tr-un raport comun ai Ministerului Co
merțului și Ministerului Muncii din 
S.U.A., în luna decembrie 1954 au fost 
concediate în această țară 1.043.000 per
soane, cu 525.000 mai multe debit în ace
eași lună a anului 1953.

© După cum anunță corespondentul «Un 
Washington al agenției „Kiodo Țusin”, au
toritățile americane au refuzat să restituie 
Japoniei insulele Okinawa și Ogasawara, 
în ciuda repetatelor cereri din partea Ja
poniei.

De asemenea. Statele Unite au refuzat 
să permită foștilor locuitori de p© insulele 
Ogasawara care se află tn prezent in Ja
ponia să se reîntoarcă la casele lor.

• La 8 ianuarie și-a Încheiat lucrările 
la Berlin conferința Uniunii Tineretului 
Liber German în cadrul căreia s-au dis
cutat problemele muncii culturale.

• Nemiaiputând îndura condițiile tot 
mai grele de trai, numeroase persoane din 
Germania occidentală cer să fie primite 
în R. D. Germană. Agenția A.D.N. rela
tează că numai în cursul anului trecut nu
mărul celor care au .trecut în R. D. Ger
mană pentru a căpăta de lucru a depășit 
2.800.

o In urma viscolului care a bântuit în 
Austria, străzile Vienei au fost acoperite 
de un strat gros de polei care a provocat 
numeroase accidente.

Agenția France Presso anunță că în 
cursul ultimelor trei zile 250 de persoane 
au fost internate in spital în urma frac
turilor căpătate.

® Cu începere de la 1 ianuarie, între 
Republica Populară Chineză și Republica 
Democrată Vietnam s-au stabilit legături 
poștal© Și telegrafica

• Potrivit datelor statistice oficiale, la 
1 ianuarie 1955 numărul .populației Fin
landei s-a ridicat la 4.215.000
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TEATRE 2 Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.: 
Macul roșu; Teatrul de Stat de Operetă: Lăsați-mă 
să cînt; Național ,,I. L. Caragiaie** (Studio! : Li
ceenii ; Național „I. L. Caragiaie" (Comedia) : 
Fata fără zestre ; Municipal : Visul unei nopți de 
vară ; Tineretului : David Copperfield (ora 19) ; 
Studioul actorului de film „C. Nottara* : Minci
nosul ; Armatei (B-dul G-ral Magheru) : Avarul .

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frlmu: Mai 
tare ca noaptea ; Republica : Bănuțul ; București, 
Tineretului, Alex. Sahia : Copiii partizanului ; înfră
țirea între popoare, Gh. Doja, Libertății: Stele 
vesele; Maxim Gorki : Antilopa de aur, Valsul pe 
ghiață, Zmeul cel rău ; Timpuri noi : In munții 
Krasnoiarsk, Valea trandafirilor, Sport sovietic nr. 
8 ; Elena Pavel : Alarmă la circ ; Lumina : Chibri
tul suedez, Turnul fecioarei ; Victoria : Misterul 
lacului din munți ; Alex. Popov, Arta : Caut o 
nevastă ; 8 Martie, Alunea : Furtună pe Nipru ; 
Vasile Roaită: Locotenentul lui Rakoczi ; Unirea: 
Slugă la doi stăpîni ; Cultural : Campionii noștri; 
Constantin David : Suflete zbuciumate ; Flacăra : 
Circul ; T. Vladimirescu, N. Bălcescu : Clochemerle; 
Aurel Vlaicu : Ordinul Anna ; Popular : Povestea 
micului cocoșat ; M. Eminescu : Asaltul fortului 
din munți ; Miorița : De doi bani speranță ; Apo
șilor : Campionatul mondial de fotbal ; 23 August: 
Circul Slavia ; Donca Simo : Primăvara pe ghiață; 
Ilie Pintilie : Documentul misterios; 8 Alai : Maeș
trii baletului rus ; Volga : Destinul Marinei Vla
senko ; 1 Mai : Copilul Dunării ; Gh. Coșbuc : 
Epava din largul mării ; Rahova: Poemul dra
gostei ; Olga Banele: Zilele mîniei.

Cronica evenimentelor internaționale
Un voiaj semnificativ

Obosit probabil de eforturile făcute în 
timpul ultimelor dezbateri parlamentare 
din Franța, domnul Mendes-France a ho- 
tărît să-și petreacă cîteva zile în orașul 
Positano pe malurile golfului Salerno d.n 
Italia. Acest fapt mărunt în aparență 
nu poate însă ascunde scopul adevărat pe 
care-l are turneul întreprins „subit” de 
către premierul francez la Roma și apoi 
la Bonn.

Popoarele Europei care au cunoscut de 
ce este capabil militarismul german, atunci 
cînd i se dă friu liber și mai ales, în ca
zul de față cînd puterile occidentale îi pun 
la dispoziție arme din cele mai distrugă
toare. văd în vorbăria despre „pace” și 
despre „apărare” de care fac destul uz 
propagandiștii reînvierii militarismului 
german, un pericol și mai mare pentru 
pacea, pentru liniștea lor. Lupta acestor 
popoare împotriva acordurilor de la Pa
ris nu încetează — chiar dacă după multe 
cazne, a fost smuls de la un pumn de de- 
putați ostili cauzei păcii din parlamentul 
francez votul nefast menit să înarmeze 
din nou wehrmachtul hitlerist. Nu-i însă 
deloc întîmplător că pînă și inspiratorii 
americani ai refacerii mașinii de război 
germane nu au deplină încredere în vo
tul din Adunarea Națională franceză. 
Cercurile agresive din S.U.A. și din țările 
Europei occidentale fac în momentul de 
față noi uneltiri pentru a contracara ho- 
tărîrea de luptă a popoarelor. Aceste 
cercuri complotează din nou împotriva 
păcii.

Pe această linie, a unor noi tranzacții 
între dușmanii păcii popoarelor, pe linia 
grăbirii reînvierii militarismului german 
se situează vizita pe care o face Mendes- 
France la Roma ca și întîlnirea pe care 
acesta o va avea cu Adenauer între 14-15 
ianuarie a-c. la Baden-Baden în Germania 
occidentală. De altfel, voiajul pe care-l 
face Mendes-France la Roma e legat de 
un vis mai vechi al Vaticanului, care

„Scînteia tineretului'
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urmărește crearea unei „triple alianțe" 
între Franța, Germania occidentală și 
Italia. După ce va avea întrevederi cu 
primul ministru Mario Scelba, cu Marti
no, ministrul afacerilor externe, premie
rul francez se va întilni și cu o serie de 
fețe bisericești de la Vatican. Prin con
sultările sale cu înalții prelați ai Papei și 
probabil cu însuși Papa, Mendes-France 
încearcă de asemenea să micșoreze difi
cultățile pe care le întimpiriă guver
nul francez. Aceasta prin atragerea co
laborării M.R.P.-ului sau printr-o even
tuală neutralizare a deputaților catolici 
din M.R.P.

Cît despre vizita pe care primul minis
tru al Franței o va face cancelarului fe
deral de la Bonn, Adenauer, comunicatul 
Ministerului Afacerilor Externe al Fran
ței preferă să nu dea amănunte. Nu este 
însă un secret nici scopul acestui voiaj. 
Cu pregătirea lui au fost deja desemnați 
Franțois Poncet, înaltul comisar francez 
în Germania occidentală și Soutou, di
rectorul adjunct al cabinetului lui Men
des-France. Se știe că, departe de a fi 
aplanate, divergențele franco-germane 
provoacă încă dureri de cap stăpînilor gu
vernanților francezi de peste ocean. Presa 
occidentală relatează că întrevederile de 
la Baden-Baden au ca scop încercarea de 
a se ajunge la un acord în problemele 
care au rămas nerezolvate la Conferința 
de la Paris, în special în problema Saar- 
ului. Că aceste tratative nu vor fi cît de 
cît ușoare, o spun pe șleau și unele 
ziare din occident. Ele accentuează asu
pra existenței unor „serioase divergențe 
de păreri între Franța și Germania occi
dentală atit în problema Saar-ului cît și 
în anumite probleme militare" („Der Mi- 
tag“), probleme care „ar putea influența 
încă într-o măsură destul de mare soar
ta acordurilor de la Paris" („Frankfurter 
Allgemeine").

Vizita lui Mendes-France la Roma 
cît și cea din Germania occidentală sînt 
legate de apropiata reuniune occidentală 
de la 17 ianuarie unde se va discuta fe
lul în care va fi reînarmată Germania oc
cidentală și problema privind produc
ția de armament a țărilor care fac parte 
din „Uniunea vest-europeană”. Problema 
creări) unui organism (așa-numitul „poci 
european pentru producția de armament”) 
însărcinat cu controlul armamentelor țări

lor semnatare ale acordurilor de la Londra 

și Paris, nu a putut fi rezolvată în ca
drul Conferinței de la Paris din octom
brie 1954. Dimpotrivă, acest lucru a pro
vocat multe divergențe între participanții 
la „Uniunea vest-europeană”. Cercurile 
agresive din Statele Unite ale Americii 
urmăresc să-și asigure posibilitatea de 
reînarmare nelimitată a Germaniei occi
dentale refuzînd orice control asupra re
partiției armamentelor pe care le trimit 
în Europa occidentală. Ce urmărește în 
fapt S.U.A. nu e greu de ghicit mai ales 
dacă ne amintim de cîrdășiile dintre mo
nopolurile germane și americane într-un 
trecut nu prea îndepărtat. „Pentagonul 
— scrie ziarul „Combat” — consideră că 
viitoarea armată vest-germană trebuie să 
fie principala forță terestră la dispozi
ția pactului Atlanticului”.

Argumentele domnului Mendes-France 
precum că, dacă acordurile de la Paris 
n-ar fi fost ratificate, Franței i s-ar fi 
micșorat rolul de mare putere se dovedesc 
încăodată neîntemeiate. Evenimentele care 
se succed după ratificarea susnumitelor 
acorduri de către parlamentul francez do
vedesc că imperialiștii americani fac .tot 
ce le stă în putință pentru a minimaliza 
rolul Franței ca mare putere.

De bună seamă că semnificația voiaju
lui domnului Mendes-France nu trebuie 
subapreciată. Despre Mendes-France nu 
se poate spune că reprezintă adevăratele 
interese ale Franței. Diplomații Londrei 
și Washington-ului ar trebui să-și amin
tească, în astfel de cazuri, de-o veche zi
cală a sportivilor englezi; „Să nu mizezi 
niciodată pe o mirțoagă". Cel pe care mi
zează trăgătorii de sfori de la Washington 
nu este decît un executant docil al pla
nurilor aventuriste ale imperialiștilor 
americani, planuri care n-au nimic comun 
cu voința de pace a poporului francez. 
Acest popor cu tradiții eroice, care n-a 
uitat ocupația hitleristă. mai poale împie
dica încă aplicarea nefastelor acorduri de 
la Paris.

Maniacii atomici

Președintele Eisenhower poate fi întâl
nit deseori pe cite un teren de golf din 
Carolina de nord sau dintr-altă parte a 
emisferei nordice a continentului ameri
can. Pasiunea președintelui pentru acest 

sport este bine cunoscută. Mai puțin bine
cunoscut este însă faiptul — relatat de 
ziarul elvețian ,,Gazette da Lausanne" — 
că Eisenhower este însoțit în permanență 
de un agent al Biroului Federal de In
vestigații. Agentul acesta — care poate 
fi văzut deopdtrivă pe terenul de sport 
pe care se află președintele sau în avio
nul, trenul sau vaporul cu care el călă
torește — se deosebește întrucâtva de co
legii lui aflați în subordinea faimosului 
Edgar Hoover, șefuj gestapoului yankeu. 
Deosebirea constă în aceea că agentul 
acreditat pe lingă Eisenhower posedă... un 
post de emisie și recepție, pe care îl poartă 
cu sine.

Pe bună dreptate se naște întrebarea: 
pentru ce are nevoie însoțitorul președin
telui S U.A. de un asemenea aparataj ? 
„Gazette de Lausanne" ne lămurește: pen
tru ca Eisenhower să poată transmite în 
orice moment ordinul de lansare a bom
bei atomice. De altfel, după spusele zia
rului elvețian, pe aerodromurile din es
tul S.U.A. 40 de piloți stau gata pregătiți 
în așteptarea ordinului președintelui. 
Acești 40 de piloți sînt porecliți cu cinism 
de către presa trusturilor drept „cavalerii 
lumii modeme". Prin simpla atribuire a 
acestei porecle se relevă intenția politi
cienilor de peste ocean de a transforma 
lumea modernă într-o lume terorizată de 
amenințarea atomică.

Nădejdile pe care „businessmanii" și le 
pun în arma atomică se vădesc .în nenu
măratele manifestări ale factorilor de răs
pundere ai puterilor occidentale. Cei mai 
înverșunați dușmani ai păcii leagă visu
rile lor nebunești de folosirea armei ter- 
mo-nucleare. Revista „Paris-Match" relata 
că Adenauer a,r fi spus intimilor săi: 
„Nu-mi oferiți romane polițiste de Anul 
Nou. Eu mă pasionez după energia ato
mică"...

Pasiunile lui Adenauer nu sînt nici ori
ginale șj nici întîmplătoare. Puterile oc
cidentale au pășit pe drumul primejdios 
al pregătirii unui război cu arme de ex
terminare în masă și nu fac nici un se
cret din aceasta, deși, mai ales in vremea 
din urmă, politicienii occidentali fac caz în 
jurul -pretinsei lor dorințe de pace. Dar în 
gura lor cuvintele despre pace se ames
tecă foarte des cu cele care îndeamnă la 
transformarea globului (mal precis — a 
unei anumite părți din glob) într-un pus
tiu atomic. Am fi nedrepți dacă nu am 
arăta că printre căpeteniile occidentale se 
găsesc și unele care nu-și ascund planu
rile cu ajutorul unei demagogii pacifiste.

Printre ele se numără generalul Gruen- 
ther, comandantul suprem al forțelor 
nond-atlantice care a spus recent: „Noi 
am hotărît că în centrul strategiei noastre 
trebuie să stea folosirea armei atomice, 
indiferent de faptul dacă inamicul o va 
folosi sau nu".

Sinceritatea cinică a lui Gruenther (pen
tru care va fi probabil copios mustrat de 
șefii săi de la Pentagon) nu-1 caracteri
zează însă și pe Eisenhower. Agențiile 
occidentale de presă stârnesc o zarvă deo
sebit de mare pe tema mesajului lui 
Eisenhower la deschiderea celui de al 
84-lea Congres al S.U.A., mesaj pe care 
încearcă să-1 prezinte drept o expresie a 
intențiilor, chipurile, pașnice ale actuali
lor guvernanți americani. E adevărat, 
Eisenhower a rostit de mai multe ori cu- 
vîntuj „pace", ba chiar s-a pronunțat la 
un moment dat în favoarea unor... nego
cieri. La ce fel de pace visează însă gu
vernul american putem lesne afla citând 
cuvintele lui Eisenhower care a spus că 
viitorul buget „pune un accent și mai 
mare pe armele noi. în special acele cu 
forță de atac rapidă și distrugătoare". Cît 
privește negocierile, președintele S. U. A. 
le consideră posibile numai „ de pe poziții 
de forță". Or, după cît se cunoaște, față 
de Uniunea Sovietică și țările iubitoare 
de pace, orice politică bazată pe forță este 
sortită eșecului din capul locului.

Dorința de pace a popoarelor este un 
factor care nu poate fi ignorat. Guver
nanții occidentali cred însă că pot înșela 
speranțele oamenilor simpli prin declarații 
pacifiste care nu angajează la nimic și 
care pet constitui o perdea de fum la 
adăpostu] căreia să se pună la cale cele 
mai murdare mîrșăvii. Gradul de matu
ritate al popoarelor a crescut într-o ase
menea măsură încât manevre de acest fel 
se arată a fi total ineficace. Atomiștii 
americani au încercat să intimideze po
poarele libere ale lagărului socialismului 
cu amenințarea atomică. Și ce au reușit ? 
Au reușit să convingă poporul american 
și celelalte popoare din lumea capitalistă 
de monstruozitatea războiului atomic. Dacă 
vreme îndelungată atomiștii de peste 
ocean au vrut să convingă popoarele do 
„superioritatea" lor în acest domeniu, ei 
acum sînt siliți să renunțe la plăcile uzate 
și să pălăvrăgească pe alte teme. Așa au 
fost puse în circulație născociri feyitas- 
tice cu privii-e la lovituri „fulgerătoare" 
atomice. Teoriile, de fapt, nu sînt noi. 
Cândva și hitleriștii vorbeau despre „răz
boiul fulger". Și se știe cum s-a terminat 

acest război. De asemenea, se știe cum 
s-a terminai un alt război conceput ca 
„fulger": războiul din Coreea în care, în 
ciuda utilizării unor forțe militare aeriene 
uriașe împotriva unul popor mic, coman
damentul american nu a reușit să obțină 
nici un succes. Nu-i de mirare în aceste 
condițiuni că generalii americani au în
ceput să pledeze pentru folosirea armai 
bacteriologice, așa cum a făcut William 
Creasy, care a ajuns la concluzia că a in
terzice folosirea armei bacteriologice con
stituie o... barbarie. Este semnificativ că 
în țara în care toate noțiunile capătă alt 
înțeles, lupii setași de sînge au început 
să categorisească cerințele elementare ale 
umanității drept... barbarie.

Isteria războinică tulbură judecata mul
tora dintre căpeteniile occidentale. E 
drept, poftele belicoase sînt camuflate 
prin fraze demagogice maii mult sau mai 
puțin abile. Dar camuflajul acesta nu mai 
.înșeală decît pe naivi.

Oamenii simpli înțeleg tot mai bine că 
primejdia războiului atomic este la fel de 
mare pentru țările din apus ca și pentru 
cele din răsărit, că țările apusene sînt in
teresate în egală măsură, dacă nu chiar 
într-o măsură mai mare, în interzicerea 
armei atomice. Ziarul conservator londonez 
„Times" a publicat scrisoarea căpitanului 
Lidell Hart, considerai unul din experții 
militari de frunte ai Angliei, care arată 
că „10 bombe cu hidrogen ar putea șterge 
cu siguranță de pe suprafața pămîntului 
principalele centre industriale ale Angliei, 
și mai puține bombe ar fi suficiente pen
tru a paraliza centrele vitale din Franța, 
Belgia și Olanda". Tot mai numeroase 
sînt acele glasuri lucide care, în occi
dent, înfierează hotărârile ultimei sesiuni 
N.A.T.O., sesiune ce a hotărît să adapteze 
strategia occidentală unui război atomic.

Uniunea Sovietică, deș) poședă arma 
atomică și arma cu hidrogen, militează 
consecvent pentru ferirea omenirii de ca
tastrofa unui măcei atomic. Statul Sovie
tic depune eforturi pentru ca energia ato
mică, această uriașă cucerire a civiliza
ției, să fie folosită în scopuri pașnice. Dar 
semănătorii isteriei războinice trebuie să 
țină minte că orice încercări de a arunca 
omenirea într-un război atomic %e vor 
sfîrși cu prăbușirea lor totală.
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