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Să educăm cu grijă cadrele
de propagandiști

■ NDEPLININD SARCINILE de
I cinste încredințate de partid în
'scopul educării comuniste a tinere

tului, organizația noastră acordă o deo
sebită atenție îmbunătățirii continue a în- 
vățămîntului politic al utemiștilor și ti
neretului, ridicării neîncetate a conținutu
lui și calității muncii de propagandă în 
rîndurile tinerilor de la orașe și sate. In 
mare măsură, reușita acestui lucru ‘de
pinde de pregătirea, de cunoștințele și de 
măiestria metodică a propagandiștilor. 
Grija pentru creșterea și educarea cadre
lor de propagandiști — ca factori care a- 
sigură calitatea și hotărăsc succesul în- 
vățămîntului politic — este una din sar
cinile de seamă ale organelor și organi
zațiilor U.T.M.

Munca încredințată propagandiștilor 
are o mare importanță. Propagandistul 
utemist este chemat să îndeplinească o 
misiune nobilă : să contribuie la răspîn- 
direa în rîndurile tineretului a învățătu
rii marxist-leniniste, în strînsă legătură 
cu politica partidului clasei muncitoare 
din țara noastră, politică de construire a 
socialismului și de apărare fermă a păcii. 
Propagandistul ajută la educarea tineri
lor, contribuie la formarea unor oameni 
devotați partidului, curajoși, încrezători 
în forțele lor, gata să biruie orice obsta
cole în lupta pentru construirea socia
lismului. Caracteristice pentru munca pro
pagandiștilor utemiști trebuie să fie înal
tul lor nivel ideologic, profunzimea cu 
care pun în discuție problemele politicii 
partidului nostru, combativitatea lor. Fie
care lecție și convorbire ținută de ei tre
buie să lase urme adinei în conștiința 
tinerilor, să trezească în ei dorința de 
a munci cu abnegație, de a aspira spre 
noi succese în activitatea profesională și 
socială. Prin munca lor, propagandiștii 
trebuie să cultive la cursanți sentimen
tul nobil al dragostei și devotamentului 
nemărginit față de patria noastră, față 
de partid, față de cauza clasei munci
toare. In învățămîntul nostru politic 
există nenumărați tovarăși care se stră
duiesc să răspundă înaltelor cerințe c© li 
se pun și care depun o muncă însuflețită 
în acest scop. Astfel, tovarășa Damian 
Virginia, propagandista unui curs seral 
de ia uzinele „Matyas Rakosi", îmbogă
țește expunerile sale cu fapte grăitoare 
de viață. La lecțiile IV și V, între altele, 
ea a povestit cursanților despre tradițiile 
de luptă ale muncitorilor din uzina lor. 
înfățișarea acțiunilor îndrăznețe ale uce
nicilor organizați de U.T.C. în lupta pen
tru o viață mai bună, prezentarea acțiu
nilor întreprinse de muncitorii înaintați, 
care, la chemarea Partidului Comunist, 
sabotau fabricarea obuzelor pentru fron
tul hitlerist, au produs o puternică im
presie asupra cursanților.

Propagandiștii utemiști muncesc cu ti
neri și tinere care de obicei nu au sufi
ciente cunoștințe politice șl ideologice și 
nici o mare experiență de viață. De 
aceea, para'el cu asigurarea unui bogat 
conținut al lecțiilor și convorbirilor, 
propagandiștii trebuie să aleagă o formă 
atractivă pentru ținerea acestora. Expu
nerile trebuie să fie clare, interesante și 
atrăgătoare, convorbirile să fie însoțite 
de exemple, comparații vii, accesibile tine
retului. Grija pentru creșterea unor pro
pagandiști cu un înalt nivel ideologic și 
politic, stăpîni ai măiestriei 
distice, impune organelor U.T.M. să 
desfășoare o muncă deosebit de atentă. 
Propagandiști pregătiți nu răsar din pă- 
mînt, gata formați. Educarea și pregăti
rea lor cere o muncă perseverentă, con
tinuă, meticuloasă.

Legătura directă, permanentă cu con
ducătorii cercurilor politice permite co
mitetelor raionale șl orășenești să cu
noască bine cadrele de propagandiști și 
să se preocupe zilnic de educarea lor. 
Uneori însă, convorbirile activiștilor ute
miști cu propagandiștii se mărginesc la 
probleme strict organizatorice ca frecven
ța la cursuri, amenajarea localului de în
vățătură etc. Problemelor legate de cali
tatea lecțiilor și convorbirilor, de studiul 
propagandiștilor, de metodele pe care le 
folosesc 
ori mai 
să ducă 
lucru în 
înalt de 
rilor.

In munca de educare și instruire a pro
pagandiștilor un mare rol îl joacă semi-

propagau-

în cercuri li se acordă de multe 
puțină atenție. Aceasta nu poate 
decît la neglijarea principalului 
învățămîntul politic: conținutul 
idei ai expunerilor și convorbi-

nariile cu caracter permanent care func
ționează pe lîngă comitetele raionale și 
orășenești. La aceste seminarii propagan
diștii sînt ajutați să înțeleagă just mate
rialul studiat, să îmbine teoria marxist- 
leninistă cu sarcinile principale ale con
struirii socialismului în țara noastră, să-și 
perfecționeze cunoștințele necesare condu
cerii cercurilor și cursurilor politice ale 
U.T.M. Trebuie acordată o atenție spori
tă conținutului acestor seminarii.- In u- 
nele seminarii cu propagandiștii întreaga 
activitate se limitează la indicații meto
dice cu privire la felul în care trebuiesc 
ținute lecțiile și convorbirile în cercuri. 
Aceasta face ca unii propagandiști să țină 
lecțiile Șl convorbirile la un scăzut nivel 
ideologic, să nu stăpînească bine tocmai 
materialul teoretic și să expună astfel în 
mod dogmatic lecțiile. La alte seminarii 
există tendința de a se da numai indicații 
teoretice, propagandiștii fiind lipsiți de 
indicații metodice, idicații foarte pre
țioase atît pentru cei noi în această 
muncă, cît și pentru cei cu mai multă 
experiență. Programul de desfășurare al 
acestor seminarii trebuie să fie deci bogat 
și întocmit cu chibzuință. Un exemplu 
bun în această direcție îl constituie semi- 
nariile propagandiștilor de pe lîngă Co
mitetul raional U.T.M. Drăgășani, în 
programul cărora sînt cuprinse și lecții 
metodice și conferințe interesante despre 
problemele economice și politice curente.

Metodele de ținere a lecțiilor și con
vorbirilor la astfel de seminarii trebuie 
să constituie un exemplu pentru propa
gandiști, să ofere prilejul unor discuții 
vii, în care aceștia să poată schimba 
păreri șl dezbate problemele care îi intere
sează cel mai mult. Dar ce exemplu 
poate constitui lecția ținută de tov. Pri-
cop, activist 
U.T.M. Nicolae 
seminarul care 
propagandiștii 
începători ? El a admis ca în ultimul mo
ment, la ora 16, să se „pregătească" în 
locul tov. Neamțu, primul secretar al 
comitetului raional, și să țină la ora 
17,30 lecția : „Partidul nostru, creatorul 
și conducătorul organizației revoluționare 
marxist-letniniste de tineret. U.T.M. — 
continuatoarea tradițiilor de muncă și 
luptă ale U.T.C.“. Așa se face că lecția, 
care a durat 40 de minute, a tratat sim
plist unele teze teoretice importante, a 
fost incompletă. Datorită grabei în care 
s-a pregătit și a ținut lecția, tov. Pricop 
n-a mai putut acorda atenția cuvenită for
mei de expunere iar în ultimele 20 
minute s-a ocupat de unele probleme or
ganizatorice fără legătură directă
conținutul lecției respective.

In cadrul seminariilor permanente, pro
pagandiștii trebuie să aibă posibilitatea 
de a asculta conferințe în legătură cu 
probleme de ordin politic, economie și 
cultural expuse de către activiști de par
tid, profesori, ingineri și tehnicieni cu o 
înaltă calificare. Asigurarea unui nivel 
ideologic și metodic ridicat precum și a 
unui program variat și atrăgător este cu 
putință numai dacă comitetele raionale și 
orășenești U.T.M. se vor ocupa cu grijă 
și simț de răspundere de buna desfășurare 
a acestor seminarii. In 
este hotărîtor ajutorul 
lificat pe care-1 pot 
cabinetelor de partid.

Principala metodă prin care propagan
diștii își ridică nivelul ideologic și poli
tic o constituie studiul individual. Gre
șesc mult acei propagandiști care, bazîn- 
du-se pe cunoștințele lor mai vechi, con
sideră că sînt pregătiți pentru a putea 
conduce în bune condițiuni cercurile de 
care răspund și nu mai învață. Această 
părere nejustă are o influență negativă 
asupra calității lecțiilor. De aceea, comi
tetele organizațiilor de bază U.T.M. au 
datoria să controleze felul în care propa
gandiștii își ridică permanent nivelul 
ideologic și politic.

Organele și organizațiile U.T.M. au o- 
bligația să analizeze cu regularitate felul 
în care se desfășoară învățămîntul poli
tic al utemiștilor și tineretului. In cadrul 
acestor analize un loc corespunzător tre
buie rezervat discutării rezultatelor obți
nute precum și a lipsurilor existente în 
munca de educare a propagandiștilor.

Să îmbunătățim neîncetat munca cu 
propagandiștii din învățămîntul politic 
U.T.M., să-i ajutăm cu dragoste și grijă 
tovărășească în îndeplinirea sarcinilor 
de cinste și de mare răspundere.

al Comitetului raional 
Bălcescu din Capitală, la 
a avut loc de curînd cu 
cercurilor politice pentru

de

cu

această privință 
important și ca
prinii din partea

lor

Premii de vechime pentru mineri
fost repartizate premii de vechime în va
loare de aproape 5.000.000 lei. Printre mi
nerii cu cele mai îndelungate stagii de 
muncă în mină se numără Nicula Loghin 

care a primit 2.056 
Ștefan Oroș, de 
au primit pre- 
în valoare de 

valoare de 3.988

în primele zile ale acestui an, în toate 
minele de cărbuni din țară a avut loc 
plata premiilor cuvenite minerilor cu mai 
mulți ani de serviciu.

An de an, minerii primește din bugetul 
statului însemnate premii bănești. Va
loarea premiilor de vechime acordate mi
nerilor pentru anul 1954 depășesc suma 
de 12.000.000 lei. Numai în Valea Jiului, 
principal centru carbonifer al țării, au

de la mina Lupeni, 
lei, Victor Dumitrașcu și 
la mina Aninoasa, care 
mii de vechime, primul 
2.004 lei, iar al doilea în 
lei.

(Agerpres)

Schimbul de noapte
Seară de ianuarie. Zăpada căzută de

unăzi a îmbrăcat orașul într-o mantie 
albă. La această oră, când umbrele serii 
au cuprins orașul, munca în fabrici și 
uzine nu încetează.

Ca deobicei, schimbul de noapte de la 
fabrica „Independența" își reia lucru. în 
secția filatură — acelaș freamăt obișnuit. 
Fiecare muncitoare și-a început activita
tea. Aci am întâlnit o veche cunoștință, 
fruntașa în întrecerile socialiste, comu
nista Maria Zdreilă.

Lucrînd în brigadă cu Floarea Ancuța, 
comunista Maria Zdreilă a reușit să-și 
depășească în noaptea de 6-7 ianuarie 
norma cu 28 la sută, dînd peste sarcina 
de plan 18 kg. fire de calitate superioară. 
Urmînd pilda acestor muncitoare, ute- 
mistele Margareta Oprea și Elena Tănase 
au dat în același schimb de noapte 9 kg. 
de fire peste plan, realizîndu-și sarcinile 
ce le reveneau în procent de 114 la sută.

Dar nu numai în secția filatură ci în 
toate secțiile fabricii de textile „Indepen
dența" din orașul nostru se desfășoară o 
muncă intensă, încununată de succes. In 
prezent, țesători a lucrează molton și pă
turi. Țesătoarea Elena Popa din schimbul 
de noapte face parte dintr-o brigadă de 
bună calitate. Lucrînd la trei războaie, 
această muncitoare fruntașă a reușit ca 
în noaptea de 6-7 ianuarie să-și realizeze 
norma în proporție de 116 la sută. Și țe
sătoarea Maria Niculescu, aplicînd me
toda marșrut, își depășește cu regularitate 
sarcinile de plan, dînd țesături de cea 
mai bună calitate.

La terminarea schimbului de noapte, la 
fabrica „Independența" s-a putut vedea 
și bilanțul realizărilor obținute pe în
treaga zi în toate cele trei schimburi. 
Acesta a fost cu adevărat bogat. Secția 
filatură își realizase planul în procent de 
123 la sută, dînd peste plan cantitatea de 
264 kg. fire, iar secția țesătorie își rea
lizase planul în proporție de 104 la sută.

Corespondent 
LULU SOLOMON

In primele zile
TG. MUREȘ (de la corespondentul nos

tru, Gh. Balint). — Alături d© întreg 
colectivul de muncitori ai fabricii dfe piele 
și mănuși „Petofi Șandor" din Tg. Mu
reș, brigăzile de tineret obțin din zi în zi 
realizări tot mai frumoase in producție. 
Numai în primele trei zile de muncă ale 
noului an, brigada nr. 9 condusă de ute- 
mistul Baiko Balint, din secția tăbăcărie, 
și-a realizat norma în proporție de 180- 
190 la sută, economisind totodată o însem
nată cantitate de piele. La secția mănușe- 
rie, brigada nr. 5, condusă de utemistul 
Vizi Ștefan, și-a realizat și ea norma în
tre 160-180 la sută, iar la secția deșeuri, 
brigada nr. 8 de fete condusă de utemistă 
Asztaloș Etelka a îndeplinit norma în 
proporție de 140-160 la sută. Brigăzile au 
economisit în primele 3 zile ale lunii ia-, 
nuarie materie primă în valoare de pești 
1200 lei.

Din brigada nr. 9 s-a evidențiat ute- 
mista Birtalan Pali și responsabilul bri
găzii Baiko Balint, din brigada nr. 5, 
utemiștii Brezan Alexandru și Dan Eu
gen, iar din brigada nr. 8 de fete, ute- 
mistele Iancso Sara și Asztaloș Etelka 
care și-au depășit zilnic norma între 
85 la sută.

Colectivul de muncitori ai fabricii 
piele și mănuși „Petofi Șandor" din 
Mureș a depus încă din primele zile 
noului an o muncă rodnică. La 3 ianua
rie întreaga fabrică dădea produse în 
contul zilei de 17 februarie, iar secția de
șeuri producea la 5 ianuarie în contul 
zilei de 8 ianuarie 1956.

50-

de 
Tg. 
ale

Brigada de tineret de la secția extracție a fabricii de ulei „13 Decembrie1* 
din București este de multă vreme fruntașă în întrecerea socialistă. Lunar, 
brigada a obținut o depășire a normei de 15—20 la sută. In cursul anului 1954 
ea a dat peste plan 150.000 kg. ulei brut. îmbunătățirea calității este în acelaș 
timp una din principalele preocupări ale brigăzii.

Iată-1 în fotografie pe maistrul Nicolae Pișcotan, responsabilul brigăzii, 
împreună cu laboranta utemistă Smaranda Chirică, studiind calitatea uleiuluL

Foto : DUMITRU F. DUMITRU

Grupa noastră — grupă fruntașă
Grupa 333 din anul I al 

Facultății de istorie de la 
Universitatea „C. I. Par- 
hon" din București este 
una dintre grupele frunta
șe ale anului nostru. Ea 
cuprinde un număr de 18 
studenți, însuflețiți 
de dorința de 
această grupă 
„integralistă" 
care și-au dat examenele 
integral în prima sesiune). 
Astăzi noi putem considera 
această dorință împlinită în 
mare măsură. La cele 6 
colocvii pe care le-am dat 
pînă acum nici unul din
tre cei 18 studenți n-a fost 
amînat.

în ziua de 8 ianuarie am 
început examenele. Primul 
examen l-am dat la Isto
ria R.P.R. epoca veche, cu 
tovarășul profesor acade
mician Gheorghe 
Rezultatele au fost 
9 studenți au obținut ca
lificativul „foarte bine", 7 
studenți au obținut califi
cativul „bine" și numai 2 
studenți au primit „sufi
cient".

Cum de au fost posibile 
asemenea rezultate ?

Este 
grupă 
lectivul 
mai multă greutate în pri
mul an de studenție. Ve- 
niți din toate colțurile ță
rii. studenții anului I 
păstrează deobicei o re
zervă în adîncirea relații
lor de prietenie. Acest 
cru s-a manifestat și 
grupa noastră, 
nomenul n-ar 
servat la timp, 
de la început 
mitem ideea unității gru
pei, lăsînd o portiță des
chisă spiritului individua
list. Fenomenul însă a fost

toți
a face din 

o grupă 
(a celor

Ștefan, 
bune:

știut că într-o 
studențească co

se încheagă cu

lu- 
în 

fe- 
ob-

Dacă 
fi fost 
am fi riscat 
să compro-

sezisat din vreme și într-o 
ședință a biroului U.T.M. 
de an s-a discutat situa
ția, combătîndu-se cu pu
tere atitudinile nejuste de 
separatism și 
cate 
reale 
gare a colectivului.
* De ’ 

crurile au început să ia o 
întorsătură favorabilă. Stu
denții mai slabi la învăță
tură au primit la timp 
ajutorul colegilor lor. Ast* 
fel, studentul Dumitru 
Vintilă era unul dintre a- 
cei care la începutul anu
lui universitar avea slabe 
cunoștințe la limba rusă. 
Prin ajutorul imediat 
cordat de colegii lui, 
va putea 
la examen 
bune.

O emoționantă dovadă a 
spiritului colectiv de mun
că ce caracterizează gru
pa noastră o constituie 
prietenia dintre Udrescu 
Grigoraș Magdalena și Gal 
Ștefania. Studenta Gal, 
care este de origină 
maghiară, a venit în fa
cultatea noastră cu slabe 
cunoștințe de limba ro- 
mînă. Tovarășa Udrescu 
s-a ocupat în mod special 
de prietena ei, ajutînd-o 
la luarea notițelor, la pre
gătirea lucrărilor de con
trol, astfel incit astăzi, în 
bună măsură datorită aju
torului colegei sale, Gal 
Ștefania știe să vorbească 
și să scrie corect remî- 
nește, devenind una dintre 
cele mai bune studente ale 
grupei.

Crearea unui spirit co
lectiv de muncă, a unei 
opinii sănătoase critice și 
autocritice a determinat 
nașterea în rîndul studen
ților a unei atitudini jus-

fiind indi- 
totodată posibilitățile 
existente de înche-

la această ședință lu-

a- 
el 

să se prezinte 
în condițiuni

te față de învățătură. A- 
ceastă atitudine s-a mani
festat atît prin frecvența 
regulată la cursuri, cît și 
prin seriozitatea cu care 
studenții își pregăteau se- 
minariile sau lucrările de 
control. Nu este întâmplă
tor faptul că la colocviul 
de Istoria generală veche 
zece studenți au fost tre- 
cuți din oficiu. Faptul a 
fost posibil datorită te
meiniciei cu care acești 
studenți s-au pregătit în 
tot cursul semestrului.

In obținerea acestor re
zultate un ajutor însem
nat a fost dat de către to
varășul asistent Popescu 
Achim ca și de triunghiul 
grupei.

Astăzi sîntem în pli
nă sesiune de examene. 
Mai avem de dat în ac
tuala sesiune două exa
mene : limba rusă și ba
zele arheologiei. în vederea 
întăririi controlului asu
pra pregătirii studenților 
triunghiul grupei a stabi
lit împreună cu tovarășa 
profesoară de limba “•-* 
organizarea unor. ore 
meditație în cadrul că
rora să se parcurgă 
treaga materie. Totodată, 
s-au luat măsuri pentru 
organizarea mai temeinică 
a studiului individual.

Fără îndoială, succesele 
de pînă acum nu ne pot 
face să neglijăm aspectele 
negative ale muncii noas
tre. Noi vom continua să 
acordăm o atenție spori
tă muncii de învățătură, 
combătând unele manifes
tări de neseriozitate, în
tărind munca de educație 
comunistă.
NICOLAESCU NICOLAE 

student anul I, 
Facultatea de istorie 

din București

rusa 
de

ÎBn

Să sporim 
numărul animalelor 

și productivitatea lor
★ ★ 

Sarcini de seamă 
pentru zootehnicieni

Apariția Hotărîrii partidului și guver-» 
nului cu privire la îmbunătățirea sistemu-t 
lui de contractare și achiziție de animale, 
păsări și produse animale face posibilă 
o mai strînsă cointeresare a crescătorilor! 
de animale.

în multe raioane din Regiunea Autonom 
mă Maghiară ca Toplița, Gheorghieni, 
Miercurea Ciuc, creșterea animalelor esta 
ocupația de bază a țăranilor, principala 
lor sursă de venituri.

Traducerea în viață a hotărârilor elabo
rate în programul de măsuri ale plenarei 
din august 1953 a C.C. al PM.R. în cadrul 
regiunii noastre a avut ca rezultat creș
terea simțitoare a numărului de animale, 
îmbunătățirea calității raselor existente, 
creșterea producției și productivității ani
malelor și creșterea bunei stări a țăranilor 
muncitori. Multe camioane au fost cum
părate de gospodăriile colective din Batoș, 
Curteni, Lăzarea etc., case noi au fost ri
dicate de țăranii muncitori cu gospodării 
individuale.

Prețurile asigurate de Hotărîre la pre
dare, atît la animale cît și la produsele 
animale, asigură nai avantaje gospodării
lor colective și întovărășirilor zootehnice 
ca și țăranilor cu gospodării individuale.

Odată cu apariția acestei hotărîri, toți 
tehnicienii, inginerii și medicii veterinari 
din rețeaua agricolă a Regiunii Autonome 
Maghiare au sarcina de a lămuri țărăni
mea muncitoare asupra importanței creș
terii și contractării animalelor și produse
lor animale și pe aceea de a populariza și 
pune în practică metodele înaintate de 
creștere a animalelor la gospodăriile de 
stat și gospodăriile agricole colective. 
Pentru realizarea acestui scop, Direcția 
agricolă regională a și trecut la elabora
rea unui program de măsuri, schimburi 
de experiență, demonstrații practice pri
vind furajarea rațională individuală a va
cilor cu lapte, introducerea mulsului de 3 
ori pe zi, fătarea de 2 ori pe an ja scroafe, 
alăptarea vitelor cu găleata și prevenirea 
bolilor la animale și păsări.

I. CIMPEANU 
Director adjunct 

al direcției agricole regionale 
a Regiunii Autonome Maghiare

Colectiviștii încheie contracte 
pe termen lung

Hotărârea partidului și guvernului cu 
privire la îmbunătățirea sistemului de 
contractare și achiziție de păsări, animale 
și produse animale constituie pentru noi 
un nou imbold în munca de dezvoltare a 
sectorului zootehnic.

Membrii gospodăriei noastre au înțeles 
încă din septembrie 1953 avantajele con
tractării de animale cu statul. Pe atunci, 
problema care ne frământa pe noi era 
aceea a transportului. Un camion ne-ar 
fi înlesnit foarte mult munca.

într-o adunare generală s-a discutat 
mult despre procurarea camionului și a 
construirii grajdului pe care-1 avem acum. 
Fiecare vorbitor ținea să amintească des
pre contractările de animale și foloasele 
Pe care le-am avea în acest fel. De aceea, 
conducerea gospodăriei a pornit să în
cheie contracte de valorificare a anima
lelor cu statul și să se preocupe în mod 
serios de procurarea furajelor concentrate 
pentru hrana animalelor. Am reușit ca 
anul trecut să livrăm cooperativei un 
mare număr de bovine și porcine (peste 
4 vagoane carne). O singură pereche de 
boi a cîntărit aproape 2.000 kg.

Datorită străduinței noastre, în luna 
aprilie 1954 am primit cei dinții pe regiune 
un camion de două tone și jumătate și am 
fost scutiți de a preda statului 20.452 kg. 
cereale. Afară de acestea am mai primit 
de la cooperativă hamuri pentru doi cai, 
40 perechi cisme cauciuc, o însemnată 
cantitate de tablă, ciment, țiglă, cheres
tea și alte materiale.

Citind acum Hotărârea partidului și gu
vernului, ne-am gîndit să .încheiem pe ter
men lung contracte pentru creșterea și 
îngrășarea de bovine mari, porcine etc., 
precum și o însemnată cantitate de lapte 
și lină.

Noi știm că procedând astfel ne dăm 
contribuția la lupta pentru continua dez
voltare a comerțului desfășurat.

MARȚAFOI ION 
președintele gospodăriei colective 

„Iloria, Cloșca și Crișan", comuna Bod, 
regiunea Stalin

DIN TARILE DE DEMOCRAȚIE POPULARA
Brigăzile de tineret 

din R. P. D. Coreeană 
în lupta pentru sporirea 

producfiei
laîntregul popor coreean participă 

realizarea planului trienal de refacere 
și dezvoltare economică a țării sale. Ti
neretul din R. P. D. Coreeană contri
buie și el la această luptă a întregu
lui popor, adueîndu-și aportul la mă
reața operă de reconstrucție a țării.

Astfel, brigada de tineret de la mina 
carboniferă din Ungok a îndeplinit 
planul lunar cu 130,5%.

Mari succese în muncă realizează 
brigăzile de tineret în domeniul trans
porturilor feroviare. Tînărul mecanic 
Te Men Sen de pe locomotiva „Mi- 
kaha" nr. 879, și-a îndeplinit planul 
anual încă din luna iunie 1954 economi
sind totodată 214,7 tone de cărbune.

Membrii brigăzii de tineret de la fa
brica de încălțăminte de cauciuc din 
Sinidiu au desfășurat întrecerea pentru 
sporirea producției.

Se desfășoară intens și întrecerea 
în minele de mare adîncime din bazi
nul carbonifer Kaîn. Membrii brigăzii 
conduse de Kim Ciun Hi au îndeplinit 
planul cu 120% și au economisit 
explozibil în proporție de 15%.

în munca sa, tineretul din R. P. D. 
Coreeană a dat dovadă de inițiativă 
creatoare și a făcut numeroase propu
neri de raționalizare.

Astfel, tânăra electriciană Do Ik, de 
la fabrica al cărui director este Ten 
Cian Gin, a construit un dispozitiv pen
tru rebobinarea bobinelor în timpul 
reparației transformatorilor. în trecut, 
această muncă era efectuată manual.

Bilanț rodnic în R. P
• In industria mini

eră a R. P. Ungare au 
fost cheltuiți în cursul 
anului 1954 peste 60 
milioane forinți pentru 
scopuri culturale și so
ciale

• A fost dată în ex
ploatare linia de cale fe
rată, dintre Sztalinvă- 
ros-Retszilas. Pe acea
stă linie de cale ferată 
se transportă cărbunele

de la Komlo la furnalele 
din Sztalinvaros.

• Anul trecut coope
rativele agricole de pro
ducție, gospodăriile a- 
gricole de stat și țăranii 
muncitori cu gospodării 
individuale au plantat 
noi grădini cu pomi 
fructiferi pe o suprafață 
de aproape 10.000 iu- 
găre.

O La 28 decembrie a 
fost dat în circulație Po-

Ungarâ
dul Prieteniei de la Ko- 
mărom, construit prin 
eforturi comune de către 
oamenii muncii ma
ghiari și cehoslovaci.
• In 1950 la 6113 

spectacole au partici
pat 2,5 milioane de 
spectatori. In 1954 au 
fost organizate circa 
9000 reprezentații de 
teatru care au fost vi
zionate de 4,7 milioane 
de spectatori. .

Pionierii bulgari vor avea 
Artek-ui lor

Noi uzine, înzestrate cu utilaj modern se construiesc în Republica Populară

Aproximativ la 17 km. spre nord de 
Orașul Stalin (R. P. Bulgaria) se află 
minunata localitate „Zlatnite Piasăți” 
(nisipurile de aur). Aici, o fișie lată d» 
vreo 100 metri și lungă de trei km., 
acoperită cu nisip fin auriu, se întinde 
de-a lungul Mării Negre.

Puterea populară a hotărît să con
struiască în acest loc Artek-ul pionie
rilor bulgari — o stațiune de vară și 
o tabără pentru pionierii bulgari. Pla
nurile sînt gata și lucrările de cons
trucție vor începe .în primăvară, ast
fel îneît în vară să-și poată petrece 
vacanța primele grupuri de pionieri. 
Proiectul prevede construirea a șase 
grupuri de clădiri pe malul mării, în 
mijlocul unui parc minunat amenajat. 
In mijlocul orășelului se vor înălța clă
dirile conducerii taberei. în jurul a- 
cestora se vor construi clădiri pentru 
aproximativ 1.200 pionieri.

în centrul orășelului se vor înălța 
clădirile direcției, sala de consfătuiri, 
cabinetul metodologic, biblioteci cu un 
fond de cărți de 10.000 volume și cu 
sală de lectură, sală de teatru și de ci
nematograf, săli de repetiție.

Intr-o clădire specială vor funcționa 
cercurile de aeromodelism, navomode- 
lism, radioamatori, radioconstructori, 
sculptură, pictură, fototehnică și șah.

Parcul din jurul taberei va fi mi
nunat amenajat. Se vor instala aci zeci 
de fîntîni cu apă rece, chioșcuri etc. Pe 
aleele umbroase vor fi așezate busturi 
ale marilor prieteni aj copiilor — Le
nin, Stalin. Gheorghi Dimitrov, Vasil 
Kolarov etc. Statui reprezentînd chipu
ri ale revoluționarilor bulgari, ale eroi
lor căzuți în lupta împotriva fascismu-

| Această metodă a accelerat considera- Noi uzine, înzestrate cu utilaj modern se construiesc în Republica Populară lui, și ale copiilor-eroi’ ele vor aminti 8
| bil ritmul muncii și a ridicat produc- Chineză. In fotografie: un aspect dintr-un atelier al uzinei de unelte de tăiat pionierilor bulgari trecutul glorios de 8 
8 tivitatea muncii. Și aparate de precizie necesare desfundării gurilor de rîuri. luptă al poporului bulgar. |
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Două noi filme romînești — BRIGADA COMSOMOLISTĂ DIN UZINA

mo- 
sati- 
face

Două noi filme 
artistice romînești, 
„Desfășurarea'1 și co
media „Și Iile' face 
sport11 vor putea fi 
vizionate de către 
spe'ctatori la cinema
tografele „Republi
ca11 și „București11 
din Capitală, înce- 
pînd de mîine, 15 ia
nuarie a. c.

Prima noastră fo
tografie reprezintă o 
imagine din filmul 
„Desfășurarea11.

A doua fotografie 
înfățișează un 
meni din filmul 
ric „Și Ilie 
sport11.

Cu dalta și ciocanul

Dintre toate materiile, 
învățătoarei Maria Da
mache de la Școala ele
mentară din comuna Poșta- 
Cîlnău, raionul Buzău, îi 
place mai mult aritmetica. 
Sînt unele probleme care 
— atunci cînd sînt rezol
vate de copii —• parcă îi 
merg la inimă nu altceva. 
Chiar dacă nu sînt prevă
zute în programa analitică, 
ea le-a inventat, le ține 
minte și nu scapă nici o 
ocazie de a le da elevilor 
spre rezolvare. Iată o ast
fel de problemă :

— Potîrniche Ion. Poftim 
la tablă și rezolvă urmă
toarea problemă. Și învă
țătoarea Damache începu 
să dicteze: dacă o precu
peață cumpără, de la 
Buzău, 100 kg. roșii cu 1,50 
lei și tot atîtea kg. prune 
cu același preț și le vinde 
la Moinești cu cite 8 lei 
kg., cît cîștigă ea ?

Socotește ce socotește e- 
levul pe tablă și apoi răs
punde :

— Tovarășe învățătoare, 
precupeața a plătit în total 
pentru roșii și prune 300 
lei și a încasat prin vînza- 
rea lor 1.600 lei. Înseamnă 
că a cîștigat 1300 lei.

— Te-ai gîndit bine, elev 
Potîrniche Ion ?

— Da... uitați-vă la tablă 
cum am rezolvat problema.

— Nu-i bine Potîrniche. 
Tu ai uitat că roșiile și 
prunele trebuiesc transpor
tate pînă la Moinești cu 
trenul sau cu mașina. Deci, 
precupeața plătește și 
transportul din cei 1300 
lei.

— In problemă nu se

O aritmetică originală
spune cît costă transportul 
ca să pot face scăderea, 
răspunde încurcat elevul.

— Nu ți-am spus tocmai 
ca să văd cum te descurci 
tu. în viață poate o să ai 
asemenea probleme de re
zolvat și va trebui să știi 
să te descurci. Nu-i ușor 
să fii precupeț.

învățătoarea cade apoi 
pe gînduri.

„Nu-i de loc ușor. Se 
cîștigă bani, dar trebuie să 
te zbați, să alergi, să-i 
minți pe toți că ești pro
ducătoare".

Gîndindu-se își amin
tește de peripețiile prin 
care a trecut la Zemeș, în 
raionul Moinești, regiunea 
Bacău, pe cînd transporta 
marfă. Prima dată, a mers 
cum a mers. A mințit or
ganele de stat din Zemeș 
că e producătoare și că a 
uitat acasă actul doveditor. 
S-a văicărit, a plîns de li 
s-a înmuiat inima celor din 
Zemeș. Pînă la urmă, totul 
s-a sfîrșit cu bine. A vîn- 
dut marfa, a socotit cu 
grijă cîștigul șl s-a reîn
tors în Poșta-Cîlnău. Le-a 
mai dictat elevilor cîteva 
probleme în care era vorba 
de cumpărarea și vînzarea 
de struguri și apoi iar n-a 
mai dat pe la școală vreo 
două zile. A plecat din nou 
la Zemeș.

De data aceasta însă, so
coteala de acasă nu s-a 
mai potrivit cu cea din 
tîrg. La Zemeș erau stru
guri și prune din abunden
ță și a fost nevoită să vîn
dă la preț oficial. Ce să-i 
faci ? Se mai întîmplă. în
vățătoarea Maria Damache

♦♦♦
nu s-a descurajat. Ca fie
care precupeț și-a zis: „ne
goțul e negoț. Chiar dacă 
mai pierzi cite odată, în
seamnă că n-ai avut des
tula experiență în ale ne
gustoriei și trebuie să mai 
înveți".

Acum le dă elevilor să 
rezolve probleme din ce în 
ce mai complicate și care 
coincid în mod cu totul și 
cu totul „întîmplător" și to
tuși foarte fericit cu multe 
socoteli ale negustoriei ei. 
întreaga oră de aritmetică 
decurge în felul următor :

— Cît cîștigă o precu
peață ? Cît costă transpor
tul de la Buzău la Zemeș ? 
Ce se întîmplă cînd e ne
voită precupeața să vîndă 
la preț oficial ? și altele. 
Bine înțeles toate acestea 
le face cînd are puțin timp 
liber și mai dă pe la școa
lă. Că, de... negustoria cere 
mult timp și nu poate veni 
la școală în fiecare zi.

Și fiindcă se dispută 
despre „probleme", am re
comanda tovarășilor de la 
secțiunea de învățămînt a 
Sfatului popular raional 
Buzău să se gîndească 
dacă aplicînd următoarea 
adunare algebrică nu s-ar 
putea rezolva și „proble- 
ma‘‘ învățătoarei, obținîn. 
du-se totodată un rezul
tat mult mai bun pentru 
învățămînt: „minus lipsu
rile de la ore a învățătoa
rei cu minus învățătoarea 
nu ar fi egal cu un nou în
vățător și cunoștințe mai 
multe pentru elevi" ?

Corespondent 
DUȚU GHEORGHE

La intrarea în secția de lămpi de radio 
a Uzinei de lămpi electrice din Moscova 
este afișat „Fulgerul11 — ediția specială 
a gazetei de perete a secției. El anunță 
laconic: „Astăzi, brigada comsomolistă a 
maistrului Lidia Iakovleva a îndeplinit 
sarcinile de producție în 4 ore, executînd 
lucru de calitate superioară. Salutăm pe 
muncitoarele fruntașe !”

Intrăm în sectorul de montaj. Acesta 
este inima secției de lămpi de radio. Aici, 
se montează, dintr-o sumedenie de piese 
mărunte, lămpi de radio complete pentru 
diferite aparate de radio. Mîinile îndemî- 
natice ale muncitoarei Liubov Medvedeva 
prind cu penseta o plăcuță de mică și o 
fixează de partea inferioară a bazei vii
toarei lămpi de radio. încă cîteva mișcări 
imperceptibile și catodul, anodul, rețeaua 
și alte piese sînt fixate, deasupra — încă 
o plăcuță de mică și blocul montat este 
pus la o parte. Peste cîtva timp mii de 
astfel de blocuri suferă ultima operație 
și se transformă în lămpi.

In ultimele luni „fulgerele” au anunțat 
în repetate rînduri marile succese in pro
ducție ale muncitoarelor din brigada de 
montaj a Lidiei Iakovleva. Unul din ma
rile succese obținute de această brigadă 
comsomolistă a fost îndeplinirea înainte 
de termen a planului anual de producție.

Iată care este interesanta istorie a aces
tei brigăzi. Dar la început, vom spune cî
teva cuvinte despre șefa brigăzii.

Fică a unui muncitor-turnător, după 
•terminarea școlii de șapte ani, Lidia Ia
kovleva a venit la uzina de lămpi elec
trice și a început să muncească în secția 
de lămpi de radio. Intr-o jumătate de an 
ea și-a însușit profesia de montor, apoi, 
fără să întrerupă munca din producție, a 
început să învețe la școala tehnică serală 
de pe lingă uzină. Peste cinci ani fata a 
absolvit cu succes această școală și a de
venit maistru în secția sa.

Odată, ea a fost chemată de șeful sec
ției de lămpi de radio.

— S-a hotărît să fii numită conducătoa-> 
rea unei brigăzi de montori. Ce părere ai?

— Dar .în ce brigadă ? — a întrebat la 
rîndul ei Lidia Iakovleva.

— într-o brigadă nouă. Vei grea acea
stă brigadă și o vei instrui în școala 
F.Z.O., .pentru ca apoi să muncească cu 
întreg efectivul în sectorul- de montaj.

G. Pahomov

Treizeci de fete au fost încredințate tî- 
rărului maistru. Comsomolistă Iakovleva 
S-a apucat de această muncă cu un mare 
simț de răspundere.

Au trecut lunile. Viitoarele montoare își 
îmbogățeau zi de zi cunoștințele tehnice, 
iar în orele de instruire practică Iakov
leva le învăța să monteze blocurile lăm
pilor.

Iakovleva nu se mulțumea să-și instru
iască tovarășele numai în domeniul teh
nicii. Ea le forma dragostea față de muncă 
față de întreprinderea lor, urmărea creș
terea intelectuală a elevelor sale. Fetele 
discutau deseori pe cele mai diferite teme, 
își împărtășeau impresiile despre cărțile 
citite, despre filmele văzute. Ele mergeau 
deseori împreună la teatru. Astfel s-a în
chegat, încetul cu încetul, prietenia...

Și iată-lg .pe cele treizeci de fete, care 
au căpătat specialitatea de montor, în 
secție. Noi griji, o nouă răspundere a în
ceput să apese pe umerii tînărului maistru 
Lidia Iakovleva. Acum ea răspundea de 
îndeplinirea planului brigăzii. Iar trebu
rile nu mergeau bine. Din cele treizeci de 
muncitoare, la început reușeau să-și înde
plinească norma numai șase.

— Fetelor, hai să căutăm cauzele insuc
ceselor noastre, — a spus Lidia Iakovleva 
la prima consfătuire de producție a bri
găzii.

Apoi s-a analizat amănunțit munca To- 
niei Glazkova, Nadiei Bobîleva și a al
tora. Iakovleva a arătat concret lipsurile 
și a indicat pe loc cum trebuie ele în
dreptate.

A trecut încă o lună. Datorită perseve
renței șefei brigăzii, felului cum și-a con
dus ea brigada, au fost obținute curînd 
succese remarcabile: norma a început să 
fie îndeplinită de toate muncitoarele.

Fiind sfătuite de șefa de brigadă, fe
tele au hotărît să-și însușească profesii 
înrudite, pentru ca atunci cînd se ivește 
necesitatea, să se poată înlocui una pe 
alta. Deseori, seara, după terminarea 
schimbului, ele studiau teoria.

Spre sfîrșitul primului an, comsomolis-

tele Rasskazova, Glazkova și Medvedeva, 
membre ale brigăzii, au început să înde
plinească lunar cîte o normă și jumătate. 
Despre succesele lor s-a scris de mai 
multe. ori în ziarul uzinei, s-a pomenit 
în știrile transmise prin stația de radio
amplificare a uzinei.

— Așa cum muncesc Rasskazova, Glaz
kova și Medvedeva, a spus șefa brigăzii, 
trebuie să munciți toate.

Și fetele au început să studieze cu și 
mai multă rîvnă metodele muncitoarelor 
fruntașe. De mare ajutor le-a fost în a- 
ceastă muncă „fotografierea” procesului 
de montare. Iakovleva măsura cu crono- 
metYul în mînă timpul folosii pentru fie-, 
care operație de către muncitoarele frun
tașe și de către acele muncitoare a căror 
productivitate a muncii era mai scăzută. 
Aceasta a permis să se afle la ce operație 
se pierd secundele în mod neproductiv.

In brigadă se organizează săptămînal 
consfătuiri de producție. Aci se analizează 
toate problemele legate de munca colec
tivului.

In brigada Iakovlevei se acordă o mare 
atenție problemei economiilor. Pe baza 
tehnologiei existente, la fiecare sută de 
lămpi trebuie să se obțină un procent oa
recare de piese în plus. Aceste piese pot fi 
păstrate și folosite mai tîrziu. Anul tre
cut, de pildă, ele au realizat în medie 
o economie de 35.000 ruble pe lună.

Muncitoarele brigăzii activează intens 
pe tărîm social. Rasskazova, cea mai bună 
muncitoare din brigadă, este membră in 
comitetul de comsomol al secției. Munci
toarele Dericeva, Bobîleva, Medvedeva, 
Semeonova și altele au intrat în Comso
mol. Ele sînt. de asemenea participante 
active la viața obștească a secției lor.

14 fete din brigada Iakovlevei învață în 
prezent la școala serală a tineretului mun
citoresc. Valea Gorbaceova, care a început 
învățătura înaintea celorlalte fete, s-a în
scris anul trecut la Școala tehnică se
rală de pe lingă uzină.

Micul colectiv de tinere este sudat da
torită legăturilor trainice de prietenie în 
producție și a legăturilor tovărășești. 
Această prietenie se manifestă prin ajuto
rul reciproc în muncă și învățătură, în 
obținerea de noi succese în lupta pentru 
îndeplinirea înainte de termen a planu
lui cincinal.

Un colectiv mic dar puternic
în anul 1952, în fabrica noastră a luat 

ființă, cu sprijinul comitetului organizației 
de bază U.T.M., o brigadă utemistă al 
cărei responsabil am fost ales. încă de la 
înființare,' îmbunătățirea calității produ
selor și realizarea de cît mai mari econo
mii de talpă, pînză și alte materiale au 
constituit preocupări principale ale tineri
lor din brigadă. în urma aplicării meto
dei Lidia Korabelnikova, am obținut suc
cese cu care se mîndrește pe bună drep
tate întreaga secție. Luptînd pentru a- 
tingerea țelurilor propuse, am devenit în 
scurt timp brigadă fruntașă pe secție iar 
mai tîrziu, în 1953, brigadă fruntașă în 
întrecere pe întreaga fabrică. Anul tre
cut ne-a adus mari bucurii. Brigada 
noastră a progresat din lună în lună, si- 
tuîndu-Se tot timpul în primele rînduri 
ale luptei pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe fabrică. Am acumulat noi cu
noștințe profesionale, am dobândit expe
riență în munca noastră de zi cu zi.

Consfătuirile de producție au constituit 
un ajutor pentru noi. în cadrul acestora 
am venit cu diferite propuneri menite să 
contribuie la îmbunătățirea organizării 
activității noastre la locurile respective 
de muncă. Așa, de pildă, în urma sezi- 
sării brigăzii, s-au confecționat mai multe 
cuțite și butuci din material corespun
zător pentru ștanțat Aplicarea metodei 
Lidiei Savelieva precum și organizarea 
locurilor de muncă au făcut posibilă obți
nerea de noi succese în producție.

Aproape în fiecare lună, noi am reali
zat și depășit sarcinile de producție ce re
veneau brigăzii cu peste 100 la sută, iar

produsele noastre pe toată 
această perioadă au fost 
de calitate superioară. A- 
cordînd o și mai mare 
atenție executării operații
lor necesare producerii în
călțămintei, am reușit să 
depășim indicele de cali
tate cu 3 la sută.

Paralel cu lupta pentru 
sporirea producției și îm
bunătățirea calității pro
duselor, am luptat și pen
tru ^realizarea de cît mai 
însemnate economii. Re
zultatele unei astfel de 
munci nu au întîrziat să 
apară. Cantitatea de 13.720 
kg. talpă economisită, 
nu poate desigur decît
să ne bucure și să ne facă ca pe viitor să 
muncim cu și mai mult spor. în urma 
realizării unor asemenea economii, noi am 
primit ca recompensă însemnate sume de 
bani. Tineri ca Binder Paul, Brekner loan, 
Grezer Andrei și alții se numără printre 
cei care au obținut cele mai însemnate 
recompense bănești.

Succesele brigăzii noastre, fruntașe pe 
fabrică, au fost popularizate în nenu
mărate rînduri la gazeta de perete, în 
consfătuirile de producție cît și de bri
gada artistică de agitație din întreprin
dere. Aceasta a constituit desigur un im
bold în muncă pentru noi.

Anul pe care de curînd 
l-am încheiat, pe lîngă 
bucuriile pe care le-a adus 
in îndeplinirea sarcinilor de 
plan înainte de termen, 
mi-a adus și bucurii în fa
milie. De mult timp do
ream să-mi întemeiez un 
cămin. în 1954 m-am că
sătorit. Am primit în oraș 
locuință confortabilă ; apoi 
mi-am cumpărat mobilă pe 
care o plătesc în rate.

Bucurii asemănătoare a 
adus anul 1954 și altor 
membri din brigada mea. 
De pildă, Binder Paul a 
început să-și construiască 
o casă cu ajutorul primit

din partea statului.
în anul acesta tinerii din brigada pe 

care o conduc își dau seama că partidul 
și guvernul au pus în fața celor ce mun
cesc sarcini de mare răspundere. Spori
rea producției bunurilor de consum popu
lar este sarcina spre îndeplinirea căreia 
ne vom îndrepta toate forțele. Iată de ce 
ne angajăm să contribuim în și mai mare 
măsură decît în anul trecut la îndepli
nirea și depășirea planului pe fabrică.

IOAN LENGHEA 
responsabilul brigăzii utemlste din secția 

ștanță a fabricii „8 Mai“-Medlaș

Președintele 
colectivului sportiv
Am fost martorul unei discuții aprinse 

între dpi tineri de la complexul „Grivița 
Roșie": Cercel Artenie și Chiriță Elisabeta, 
sportivi, membri ai'secției-de turism. Ei ’ 
discutau despre spccesele obținute de co
lectivul lor sportiv și, bine înțeles, despre 
munca entuziastă a președintelui colec
tivului, tovarășul Ștefan Petcu. De la ei, 
am aflat faptele de măi Jos, care vorbesc 
despre o zi obișnuită de muncă a preșe
dintelui colectivului sportiv.

...în ziua aceea, tovarășul Petcu își în
cepu activitatea în mijlocul muncitorilor 
de la secția a IV-a mecanică. Stătu de 
vorbă cu mai mulți tineri și- anunță pe 
alții că în după amiaza aceea au concurs 
pentru trecerea probelor G. M. A. Apoi, 
președintele trecu pe la sala de sporturi. 
Sala urma să-și deschidă în curând porțile 
cuprinzând o secție de box, haltere, apa
rate pentru atletică ușoară etc.

— De mult dorim o asemenea sală de 
sporturi aci, în cadrul complexului — 
spuneau -tinerii .tovarășului Petcu. Și iată 
că dorința multor sportivi de la „Grivița 
Roșie11, ca și a președintelui colectivului 
sportiv a devenit realitate. în curînd 
boxerii, halterofilii, atleții își vor începe, 
antrenamentele în noua sală.

în clipele de răgaz, paginile manualelor 
sportive, ale revistelor de specialitate sînt 
studiate cu mult interes. E și firesc. 
Munca în acest domeniu cere cunoștințe 
multilaterale — și acest lucru îl știe pre
ședintele colectivului sportiv Locomotiva 
„Grivița Roșie11.

Problemele complexului G. M. A. ! 
Pentru rezolvarea lor, președintele co_ 
lectivului sportiv Locomotiva „Grivița 
Roșie11 nu precupețește niciodată timpul. 
La „Grivița Roșie1* sînt cîteva mii de 
muncitori, dintre care 1635 sînt membri 
ai colectivului sportiv. Ei iubesc cu pa
siune activitatea sportivă. Cinstea de a 
■purta pe piept insigna G. M. A., de a se 
întrece în multiplele ramuri de sport ale 
complexului G. M. A. i-a îmboldit pe 
mulți dintre aceștia să treaca la activita
tea practică, pe teren. Pentru președin
tele colectivului sportiv zilele de luni și 
miercuri — în special — sînt zile „de 
teren”. Atunci au loc concursuri pentru 
trecerea normelor G. M. A.

într-o asemenea zi tovarășul Ștefan 
Petcu se află la magazia de echipament 
și materiale sportive controlînd felul cum 
sînt întreținute acestea. Iată-1 apoi pe 
teren în mijlocul sportivilor, încurajîn- 
du-i, dîndu-le sfaturi. Și tinerii sportivi 
apreciază munca președintelui lor- „Este 
un tovarăș care-și iubește cu pasiune 
munca", spune utemistul Badea Ion de la 
secția a IV-a mecanică.

...în ziua aceea l-am mai văzut pe pre
ședintele colectivului sportiv pe micul 
stadion „Grivița Roșie". El lucra alături 
de un grup de muncitori la împrejmuirea 
terenului sportiv. Astăzi tinerii de la 
„Grivița Roșie” se mîndresc pe drept cu 
noul lor stadion.

Activitatea sportivă a tinerilor de la 
„Grivița Roșie” va continua cu aceeași 
intensitate și în lunile de iarnă. în cu
rînd, cînd vremea va fi prielnică întrece
rilor sportive de iarnă, vor veni pe micul 
stadion zeci și sute de tineri muncitori. 
Pe luciul de sticlă al patinoarelor special 
amenajate pe terenul de baschet și volei, 
vor trece în viteză patinatorii, iar schiorii 
se vor întrece pe porțiunile special ame
najate în jurul terenului de rugbi. Trei 
instructori de schi, magazia plină de e- 
chipament sportiv, precum și cele 46 
perechi de schiuri așteaptă pe tineri să-și 
înceapă activitatea sportivă de iarnă.

R. CALARAȘANU

Ilarion Bujdea a fost decorat. Adică, 
așa i-a spus Gavrea, aseară, cînd se în
torceau de la cîmp.

— Cioroiule, ți-o pus dumnezeu mîna 
în cap. Decorație ! Mîine ți-o lipește pre
ședintele raionului pe frunte !

— Gavrea, tu rîzi de mine...
— Rîd că ești prost!
Glafira, nevastă-sa, n-a adormit decît 

spre dimineață. Vreo două ceasuri a tre
buit să-1 asculte pe Ilarion, care se chi
nuia să-și amintească fiecare vorbă din 
discuția cu Gavrea. „Așa... M-a oprit lîngă 
fîntîna lui Miclăuț, știi tu, aia cu răzlogii 
putreziți... Eu credeam că mă întreabă cum 
stăm cu semănatul, că astăzi nu ni s-a 
ajuns sămânța... El mă apucă de bumbul 
de la cojoc, trage de el pînă îl rupe — 
iacă-tă, îi rupt — și pe urmă zice: cio
roiule, ți-o pus dumnezeu mîna-n cap 1“

Cînd a terminat de povestit, Ilarion a 
luat-o iar de la început. Glafira avea tre
buri și se mișca prin casă. Ilarion o apuca 
de umeri și o înțepenea pe scaun... „As
cultă... adineaori nu ți-arn spus chiar 
tot...11

într-un tîrziu Ilarion se opri o clipă 
să răsufle, apoi, ridicând arătătorul, 
urmă ;

— Și să afli tu, Glafira, că în seara 
asta era să mă iau în colți urît de tot 
cu al lui Jurca. Al lui Jurca îi lovit cu 
leuca. Al lui Jurca a luat alți nebuni după 
el și s-a dus la raion. Al lui Jurca zice 
că Gavrea îi cutră și trebuie schimbat. 
De ce să-1 schimbe ? se repezi el către 
nevastă-sa. Zi și tu. de ce ?

— Treaba lor !
— De ce să-1 schimbe ?
— Treaba lor!
— Ei, na, na ! sări Ilarion. Eu mă iau 

în colți cu satul.
— Te iei în colți ca prostu’ 1
— Mă iau ca prostu’. Adică stai, de ce 

ca prostu’ ?

„Scînteia tineretului" |
Pag. 2-a, 14 ianuarie 1955 |

Nicolae Tic

-schiță-
în clipa aceea Ilarion zări boturile ciz

melor care ieșeau de sub pat.
— Aoleu ! Iacă, era să mă fac de ru

șine ! Vezi cizmele ? Vezi cum arată ? Nu 
le-am mai curățat de cînd am fost la 
nunta lui Crișan.

Altă pacoste pe capul omului ! N-aveau 
în casă cremă de ghete.

— Glafira, fugi la cooperativă.
— Ii miezul nopții, omule !

_— Fugi și-1 scoală pe Crișan. Să-mi dea 
dintr-a lui. cu împrumut

— îi tîrziu, nu mă duc. Fă-le cu funin
gine...

Ilarion Bujdea s-a apucat să curețe co
șul și a strîns un pumn de funingine. A 
înmuiat-o în apă, cum făcea cînd era șă- 
trar — și peste vreun ceas cizmele erau 
lustruite de te vedeai în ele ca-n oglindă. 
A venit apoi rîndul pălăriei...

— Măi, omule, n-o mai freca atîta, că o 
rupi, zicea Glafira îngrijorată.

Ilarion trăgea din greu cu peria și me
reu apropia pălăria de lampă, să vadă dacă 
a ieșit praful din ea.

Glafira a tăiat un pui, dintre cei mai 
răsăriți. După ce l-a rumenit bine, l-a pus 
într-o traistă înflorată, pe care deobicei 
Ilarion o purta numai cînd se ducea la 
nunți. Cînd a fost vorba de haine, s-au 
hîrjonit un pic. Glafira ținea morțiș ca 
omul să îmbrace o cămașă cu multe cu
sături și floricele, pe care o purtase în 
ziua nunții. Ilarion o svîrlea mereu din 
fața lui și striga : Alta !

— Ia-o pe asta, omule, că-i frumoasă !
— Nu-i bună. Fugi la o parte. Tu nu te 

pricepi. Nu vezi cîte înflorituri are ? Dacă- 
mi pune decorația pe piept, n-o să se mai 
vadă bine de înflorituri. Alta!

Abia a ațipit Glafira și Ilarion a zgîl- 
țîit-o cu putere.

— Batistă ! N-am batistă !
— Ce-ți trebuie ? i-a răspuns nevasta 

bosumflată. Doar nu ești răcit să-ți curgă 
nasul.

— Muiere, a zis el categoric, afară îi 
cald și asud. Vrei să mă șterg cu palma 
de față cu președintele raionului ?

Ilarion n-a dormit, și-a rezemat frun
tea de fereastră și mereu i se părea că 

aude huruitul căruței de la gospodărie, 
care trebuia să-1 ducă la raion.

Ilarion nu s-a gîndit niciodată Ia deco
rație. Bine că s-a gîndit Gavrea și la el. 
Nici vorbă. Gavrea a zis să-i dea și lui 
Ilarion decorație, se socotește omul. Alt
fel, de unde ar fi știut cei de la Bucu
rești că mai e pe lumea asta și unul Ila
rion, brigadier de cîmp ? Gavrea îi om 
bun. Ar fi și mai bun dacă nu i-ar mai 
zice lui Ilarion „cioroi". Toți din gospo
dărie îi zic pe nume, cum l-a botezat tai- 
că-său, numai Gavrea nu-1 scoate din 
„cioroi". Dar pentru asta nu-i nicio su
părare, gîndește Ilarion. N-o zice din rîcă. 
Nu, doamne ferește !

Se știu de mult, de cînd aveau vreo doi
sprezece ani Pe atunci. Ilarion umbla cu 
șatra din sat în sat, iar Gavrea alerga ou 
limba scoasă, să găsească un stăpîn. Odată, 
de anul nou, Gavrea s-a luat la harță cu 
stăpînul, pentru simbrie. De la harță au 
ajuns la bătaie. Băiatul s-a ales cu un 
ochi umflat și vînăt. A fugit, cu gîndul să 
ajungă în satul lui, la părinți. Pe drum 
s-a întîlnit cu șătrarii lui Ilarion.

— Măi, cioroiule, mă primiți la voi în 
șatră ? a întrebat Gavrea, rîzînd.

— Cu bucurie, a zis Ilarion. Haide, vin
dem linguri și ne acoperim cu cerul. 
Țoală mai bună ca cerul tot n-ai să gă
sești 1

Vreo două săptămîni Gavrea a sfat în 
șatră. Și-a pus haine zdrențuite, iar Ila
rion îi mînjea fața cu funingine în fie
care dimineață, să pară țigan — și-1 sfă
tuia să-și pună paie în opinci, ca să-i 
fie cald.

Acum, Ilarion îi brigadier de cîmp, de 
două ori fruntaș pe raion. Gavrea îi pre
ședintele gospodăriei. „El, gîndește Ilarion, 
îi mai dezghețat la cap. Ăsta și cînd era 
în șatră vindea lingurile mai scumpe de
cît mine. Toți cumpărau de la el. I se în- 
vîrtea limba în gură ca o morișcă și nu 
se lăsa pînă nu aduna bani”.

Ilarion îi altă fire decît Gavrea, dar 
pentru asta se înțeleg. Ilarion îi greoi și 
așezat și rușinos ca o fată mare de acu 
douăzeci, treizeci de ani. N-a mințit și n-a 
înșelat pe nimeni. N-a îndrăznit în viața 

lui nici măcar să împrumute bani. Iacă, 
mai de mult i-a murit un copil. Cînd să-1 
îngroape, Ilarion și-a adus aminte că n-are 
nici o fotografie de-a micuțului.

— Glafiră, i-a zis nevestei, stors de amă
răciune, dă fuga la al lui Miclăuț să vină 
și să-i facă una.

— N-avem bani și ăla cere.
Ilarion și-a smuls cizmele din picioare, 

și a alergat cu ele în sat, să le vîndă. Oa
menii nu prea aveau cu ce să le cumpere. 
Gavrea avea bani că se însurase și fă
cuse rost de avere. Gavrea a întors ciz
mele pe o față și pe alta, apoi a zis :

— Măi cioroiule, ce-s eu de vină că ție 
îți trebuie bani ? Cizmele nu-mi plac. Nu 
vezi că-s peticite? Bagă-le altora pe gru
maz, eu am cizme bune...

Ilarion s-a întors acasă plângând în el, 
cu cizmele subțioară. Și-a înmormîntat co
pilul și după o vreme i-a spus lui Gavrea 
necazul.

— Și zi așa, n-ai nici un chip de-aL pu
radelului ? a zis Gavrea.

— Gavrea, tu atît știi, să rîzi de mine...
— Rîd că ești prost... Cine ți-e de vină 

că ești papălapte ? Dacă nu știi să te în- 
vîrtești, te ia dracul, cioroiule !

Așa-i Gavrea, gîndește Ilarion. Altă 
fire. Ii place lui să rîdă de oameni din 
cînd în cînd, da-n sufletul lui, nu-i om 
rău. îi drept și nu ține rîcă. Iacă, Ilarion 
s-a luat în colți de multe ori cu Gavrea, 
dar pentru asta, Gavrea tot le-a zis celor 
din București să-i dea decorație. Adică, 
vorba vine că s-au luat în colți... Ilarion 
întotdeauna a vorbit cu judecată. Gavrea, 
ce-i drept, a sărit cu gura, dar așa-i fi
rea lui. Iute din fire. Oamenii din sat zic 
că i-o dat maică-sa piper cînd l-o făcut... 
Dar pe urmă se înmoaie repede.

Așa cum s-o înmuiat aseară, după su
părarea de luni dimineața. Da, că luni di
mineața s-au încontrat un pic din pricina 
nutrețului gospodăriei. Ilarion a ciocănit 
în ușa biroului lui Gavrea, și cînd acesta 
a strigat „Intră!“ Ilarion a intrat și a 
zis:

— Gavrea, de ce lași tu nutrețul să se 
prăpădească pe cîmp ? Eu ți-am zis să 
trimiți oameni să-1 strângă Ți-am zis că 
vine ploaia. Iacă, a venit. Nutrețul s-o 
lipit de pămînt și s-o înnegrit. S-o încleiat 
cu pămînt. Acuma ce mai faci cu el ?

— Ți l-oi da ție să-1 rumegi cu Gla
fira ! a sărit Gavrea.

— Gavrea, pe mine mă doare ce zic și tu 
mă iei în răspăr 1

— Te iau că ești prost !
Gavrea i-a întors spatele și s-a dus. Dus 

a fost. Trei zile nici n-a mai căscat gura 
să-i răspundă lui Ilarion la bună ziua. Aș-., 
face Gavrea. Nu se lasă călcat pe coadă 
nici cum. Cît îl calci — cît sare și-i vai 
de tine. Bine, așa-i el, iute din fire. Dar 

pentru asta trebuie să-i dai în cap șj să-1 
schimbi cum vor unii ? Ei, stai, stai, că nu 
merge așa. îi om și Gavrea, ba îi și pre
ședinte. De ce să-1 schimbi ? Vuiește satul 
că se duce Gavrea pe copcă ! Da’ de ce să 
se ducă ? Gavrea îi om cu cap. Cap de 
președinte de raion. Cînd vin cei de la ra
ion cu cine stau de vorbă ? Numai cu Ga
vrea, că el le știe pe toate. Și cei de la 
București tot la el trag. La cine să tragă ? 
Și-n gazetă s-a scris despre Gavrea și 
încă mult. E unul de la gazeta raionului 
— trebuie că e mare pe acolo, că are co
joc lung, de piele — care tot vine și scrie 
de Gavrea. Ce, ăla, de la gazetă îi prost ? 
Zic oamenii că ăla îi neam cu Gavrea. O 
fi, ei și ce! Neam, ne-neam, ăla îi de la 
gazetă și știe el ce face ! Asta-i... Geaba 
se bate al lui Jurca cu pumnii în piept! 
Gavrea îi Gavrea și nu-s doi ca ei. Și-i 
om cumsecade. Uită supărarea. Iacă, 
aseară l-a oprit pe Ilarion lîngă fîntîna lui 
Miclăuț, aceea cu răzlogii putreziți. „Măi 
cioroiule, ți-o pus dumnezeu mîna în 
cap...11

A răsărit soarele. S-a sculat și Glafira. 
Ilarion așteaptă lîngă fereastră, îmbrăcat, 
cu cizmele lustruite în picioare. De ce nu 
vine căruța gospodăriei ? Gavrea așa i-a 
zis, că vine căruța să-1 ia. Ar trebui să 
vină. Pînă ajung la raion, pînă se întorc 
vremea trece, se face tîrziu. Și au atîta de 
lucru, doamne, doamne! Rău destul că 
nu s-au gîndit și cei de la raion să dea de
corațiile duminica.

— Omule, ai grijă de traistă, să n-o trân
tești și cît poți, ferește-o de praf, că dacă 
intră praful în ea, nu-1 mai scoți.

— Am grijă, mormăie Ilarion și cu ochii 
măsoară ulița.

Mai trece vreun sfert de ceas. Ilarion ia 
traista înfierată și ține drumul spre gos
podărie. Calcă apăsat. Celor care îl în
treabă încotro a pornit așa, îmbrăcat ca 
un mire, le răspunde scurt: la președin
tele raionului.

In curtea gospodăriei așteaptă o căruță 
cu caii înhămați.

— Gata? Plecăm? îl întrebă Ilarion 
pe vizitiu.

Celălalt dă ovăz cailor și ridică din 
umeri, nedumerit. O să plece, cînd o vrea 
președintele.

Ilarion intră în sediu și dă bună dimi
neața celor care se pregătesc să iasă la 
cîmp. Oamenii se uită la el ca prin ceață, 
„Te duci în pețit, măi ? Bună treabă! 
Uite la el, cu ciucuri în izmene ! Te-ai 
holteit, Ilarioane !“

în clipa aceea apare Gavrea, nădușit, cu 
pălăria pe ureche și cu țigara în colțul 
gurii. Are floare roșie la pălărie și ciz- 
mele-i date cu cremă sclipesc. în hainele 
albe, încins cu o curea groasă, de piele, 
Gavrea pare și mai butucănos decît e. Cînd 

îl vede pe Ilarion, își face cruce și izbuc
nește în rîs.

— Facu-mi sfânta cruce ! Ce-i cu tine, 
cioroiule ? Te-ai lovit la scăfîrlie ? Ga
vrea își trece mîinile după cureaua de 
piele care îi strînge mijlocul și ride scurt, 
parcă ar necheza :

— Vrei decorație, cioroiule ? Ha, ha 
ha ! Vrei...

— Tu mi-ai zis aseară, îngăimă Ilarion 
pricepând totul și simțind cum i se înmoaie 
picioarele de durere și rușine.

— Mușcă-ți limba ! strigă Gavrea și iar 
se pornește pe rîs. Se întoarce spre oa
meni. Arată cu un deget spre Ilarion și 
râde ca Un apucat.

Oamenii stau încremeniți. Se strâng unul 
lîngă altul. Nu rîd, nu clipesc...

— Na, una ca asta n-o mai pățit cio- 
roiul de când l-o făcut mă-sa ! râde Ga
vrea, mulțumit. S-o povestești puradeilor, 
mă ! Ha, ha, ha ! Gavrea se dă înapoi, îm
puns de căutăturile oamenilor și zice, cu 
zâmbetul stins:

— Ce, nu-i bună ? Rîdeți, mă l Ce nu-i 
bună ? Faceți-i voi alta mai...

Al lui Jurca îl prinde de piept și-1 
zgîlțîie.

— Dece-ți bați joc de el, mă ? îi sluga 
ta ? îi cîrpă ?

—• Ți-ai rîs de mine, Gavrea, Izbucnește 
Ilarion și-i vine să-1 sfărâme pe butucăno- 
sul din fața lui. Ți-ai rîs, dar eu nu te 
iert!

— Am rîs că ești prost, sare Gavrea.. 
învîrtindu-se prin cameră. Dacă tu crez 
tot ce spun oamenii! Ce, nu pricepi la 
glume ? Fugi la cîmp și vezi-ți de lucru, 
că dau căldurile ! Ce, eu îs de vină că nu 
ți-au dat și ție decorație ?

— Să taci! strigă al lui Jurca. Să taci, 
pînă ți-e bine I O să-ți iasă ție decorația 
prin ochi.

— Măi, al lui Jurca ! sare Gavrea.
— Să taci!
Gavrea r.îde strîmb și, întîlnind pri

virile străine ale celorlalți, se înghemu- 
iește în el și se scurge pe ușă. Merge spre 
căruță și dă bici cailor, fără să-1 aștepte 
pe vizitiu. Mai bine așa, că e singur. In
tr-un ceas îi Ia raion. O să-și ia decora
ția și pe urmă...

Oamenii au amuțit iar. Careva ridică 
traista înflorată pe care Ilarion a scănat-o, 
în neștire.

— S-o cîinlt Gavrea...
— S-o !
Oamenii îl însoțesc pe Ilarion spre casă, 

fără vorbă Cînd intră și o vede pe nevas- 
tă-sa dueîndu-și mîinile la obraji, îngri
jorată, Ilarion se prăbușește pe pat și 
plînge, și plînge... N-a mai plîns de cînd 
a vrut să-și vîndă cizmele lui Gavrea 
„Eu te credeam om, Gavrea, om!1* șoptește 
— și iar se cutremură de plîns.



O logică demnă de admirat
La redacție au sosit nenumărate scri

sori, una mai interesantă ca alta. Aten
ția ne este atrasă de una dintre ele; scri
soarea a fost trimisă de către utemistul 
Bleatu Iile din organizația de bază din 
satul Bîrsanu, raionul Drăgășani.

„Istoria -acestei organizații de bază — 
scrie corespondentul între altele — da
tează din vara anului 1952, cînd în sat a 
fost ales un comitet al organizației de 
bază UT.M. Organizația de bază a cărei 
secretară era tovarășa Bleatu Elena, 
număra pe atunci 4 membri. Treptat, or
ganizația începu să se întărească prin 
creșterea rîndurilor sale. Munca a început 
să dea roade. Situația aceasta însă a du
rat puțin timp. încetul cu încetul munca 
organizației a început să slăbească...

în toamna anului 1953 a venit din ar
mată tovarășul Bleatu Dumitru. Tovarăș 
cu autoritate și experiență, sprijinind ac
tivitatea organizației noastre, și-a cîștigat 
repede simpatia și încrederea utemiștilor. 
Nu după mult timp, utemiștii i-au încre
dințat tovarășului Dumitru munca de se
cretar. Și munca a început să se îmbună
tățească din nou, pînă în momentul cînd 
tovarășul Bleatu ă fost ales secretar al 
organizației de bază de la Moara „Oltul”, 
al cărei salariat era.

Și iată că a trecut aproape un an de 
cînd utemiștii din satul Bîrsanu nu-și 
mai trăiesc viața de organizație, de cînd 
organizația este lipsită de un comitet ca
pabil să inițieze asemenea acțiuni care să 
contribuie la educarea noastră.

Noi, utemiștii din satul Bîrsanu — scrie 
în continuare corespondentul — sîntem 
dornici să ducem o intensă activitate, să 
ajutăm organizația de partid la aplicarea 
în practică a hotărîrilor partidului și gu
vernului. Dar pentru aceasta organizația 
noastră de bază U.T.M. trebuie repusă pe 
picioare, ea are nevoie de ajutorul de care 
a fost lipsită pînă acum, al Comitetului 
raional U.T.M. Drăgășani".

Și iată-ne, în urma acestei scrisori, la 
Comitetul raional U.T.M. Drăgășani.

★
Era încă în luna septembrie, cu cîteva 

zile înainte de a se trimite comitetului re
gional raportul statistic.

Tovarășul Govoreanu Alexandru, șeful 
sectorului de evidență și statistică al co
mitetului raional U.T.M., aducea ultimele 
rectificări raportului. Multe luni în șir s-a 
gîndit tovarășul Govoreanu ce să facă cu 
organizația de bază U.T.M. din satul Bîr
sanu ; s-o mai treacă în evidență sau nu ? 
Acum însă e hotărît. Dacă din luna fe
bruarie utemiștii din această organizație 
nu și-au mai plătit cotizația, dacă în ni- 
cio ședință nu se pomenește de această 
organizație, atunci precis că în sat nu mai 
sînt utemiști. „Ce tot ne bate la cap to
varășul Bleatu Dumitru că raionul ar 
trebui să reorganizeze comitetul, că orga
nizația trebuie ajutată etc. etc. Doar 
și eu am răspuns cîtva timp de acea
stă organizație! E drept, n-am fost eu în 
satul Bîrsanu, dar dosarele de la raion 
nu vorbesc ? Nu de mult și tovarășul Co- 
man, activist în cadrul secției de propa
gandă, a primit sarcina să vadă ce-i cu 
această organizație. Și tot n-a ieșit ni
mic".

Și, cu o logică demnă de admirat, trase 
concluzia: „dacă n-a venit nici el să-mi 
spună nimic despre această organizație, 
atunci înseamnă că nu mai există. Deci 
scădem o organizație". Scăzu din cifra

Metode sovietice în industria petrolieră
Introducerea în anul 1953 a metodei so

vietice de forare cu ajutorul apei a mar
cat un moment important în dezvoltarea 
forajului de exploatare, de explorare și 
de injecție a sondelor noastre.

In anul 1954, ja sonda 256 din cadrul 
Trestului 2 Foraj-Pitești s-a realizat cea 
mai mare viteză comercială de foraj atinsă 
vreodată în țara noastră: 7621,5 m/troliu- 
lună. O viteză comercială record, de 1363 
m/troliu-lună, s-a obținut și la forarea 
sondelor situate în terenuri dure. Norma 
vitezei mecanice de forare a fost depășită 
cu 953 la sută.

Aplicarea la 123 de sonde a forajului cu 
apă a făcut ca media vitezei de forare a 
tuturor sondelor din țară să depășească 
prevederile planului pe anul 1954 cu 16,5 

aflată în raportul statistic o organizație 
și apoi se prezentă în ședința biroului 
raional.

N-au fost necesare prea multe dezba
teri pentru aprobarea raportului statistic. 
Argumentele aduse de tovarășul Govo
reanu și întărite de șeful secției organiza
ții U.T.M., tovarășul Roșoagă Florin, au 
determinat biroul raional să hotărască 
„desființarea" acestei organizații de bază 
U.T.M.

★
Au trecut patru luni de la această șe

dință. In organizația de bază U.T.M. Bîr
sanu, „desființată de raion, s-au perindat 
mulți utemiști. Unii dintre el au ple
cat în armată, alții au venit și apoi s-au 
angajat muncitori în întreprinderi. Alții 
însă au continuat să se considere utemiști 
prin faptul că dețineau pe mai depar
te carnetul roșu. S-au găsit însă și ute
miști care s-au sezisat de inactivitatea 
acestei organizații de bază și, fără să știe 
de hotărîrea birocratică luată, s-au adre
sat cu încredere tovarășilor de la raion.

— Tovarășe Govoreanu, organizația 
noastră nu duce activitate.

— Tovarășe Roșoagă, de ce nu trimiteți 
un activist să reorganizeze comitetul ? 
Sîntem doar la un kilometru jumătate de 
raion, de ce nu ne ajutați ?

Dar cererea utemiștilor a rămas fără 
răspuns.

Cum poate fi calificată această atitudine 
a activiștilor de la raionul U.T.M. Drăgă
șani ? Pe lîngă faptul că n-au ținut seamă 
de sezisările utemiștilor din satul Bîrsanu, 
au luat o hotărîre birocratică, fără să 
controleze care e situația. In spatele ci
frelor și dosarelor trăiesc însă oameni 
vii, dornici de muncă. Tocmai acest lucru 
nu s-au străduit să-l vadă membrii bi
roului raional atunci cînd au luat hotărî
rea de a desființa această organizație.

în sat însă mai sînt vreo 10 utemiști 
care nu duc o activitate organizată, cu 
oare nu se desfășoară o muncă de educa
ție comunistă, care nu sînt ajutați să cu
noască politica partidului, dar care doresc 
să o cunoască și să o aplice. Sînt, de ase
menea, tineri ca Bleatu Ana și Bleatu 
Maria care doresc să intre în rîndurile 
utemiștilor. Cine altcineva dacă nu orga
nizația de bază U.T.M. trebuie să desfă
șoare o activitate intensă care să contri
buie la educarea tinerilor, care să facă 
cunoscută politica partidului în rîndurile 
lor, care să-i învețe să aplice hotărîrile 
partidului și guvernului ?

E adevărat că alte organizații de bază 
din raion primesc sprijinul activiștilor în 
îndeplinirea sarcinilor. Aceasta însă nu 
scuză cu nimic atitudinea biroului raional 
față de unele organizații de bază, și în 
acest caz, față de organizația de bază din 
satul Bîrsanu.

în atenția biroului raional trebuie să fie 
fiecare organizație în parte, fără excepții. 
Munca „în general" munca redusă la ci
fre, la dosare, e dăunătoare și de aceea 
ea trebuie grabnic înlăturată. Să muncim 
cu fiecare organizație, cu fiecare om, ace
sta e principiul muncii noastre. Să ne se- 
zisăm cînd dintr-o organizație de bază nu 
avem nici o știre, cînd nu știm ce fac 
acolo tinerii. Să ne alarmăm atunci cînd 
un secretar lipsește la apelul nostru. In 
primul rînd în aceste organizații de bază 
trebuie să se deplaseze activiștii raionului.

L. S1MIONESCU

la sută la forajul de exploatare, cu 63 la 
sută la cel de explorare și cu 65 la sută 
la cel de injecție.

Concomitent cu obținerea unor viteze 
de forare de 3—5 ori mai mari față de 
vechile procedee, prin aplicarea metodei 
forajului cu apă se realizează însemnate 
economii de utilaj, energie, chimicale și 
piese de schimb. Numai în primele 10 lunj 
ale anului trecut, la sondele forate cu apă 
din regiunea Pitești s-au făcut economii 
în valoare de 8.700.000 lei.

în acest an, prin folosirea metodei de 
forare cu apă la 16,6 la sută din metrajul 
tuturor unităților de foraj, viteza de fo
rare va crește cu 18 la sută la exploatare 
și cu 12 la sută la explorare.

(Agerpres)
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Pentru îmbunătățirea deservirii populației se deschid me- In Pasajul Eforiei se pot găsi acum noi magazine de 
reu în Capitală noi magazine cu produse de larg consum, textile, mobile șl alimentare, asortate din belșug cu pro- 
Din 11 magazine programate, 5 s-au deschis de curînd, res- duse. Iată _ în fotografie, noul magazin alimentar din Pa
tul fiind în curs de finisare. sajul Eforiei. __

Cinematograful 
în ajutorul învățăturii

Diapozitivele, diafilmele și filmele con
stituie un sprijin prețios pentru cadrele 
didactice, în activitatea ins.tructiv-educa- 
tivă. Instituțiile de învățământ din țara 
noastră au fost dotate cu aparate de pro
iecție a căror folosire contribuie la înțe
legerea și fixarea cunoștințelor. în anul 
1954, Ministerul învățământului a distri
buit școlilor 1.500 de aparate de proiec
ție ; în anu] 1955 încă 3.800 de școli vor 
primi astfel de aparate.

Unele instituții de învățămînt superior 
și-au organizat anul trecut laboratoare de 
cineficare proprii. La institutele agroteh
nice se execută diapozitive și diafilme pe 
teme din științele naturii, despre diferite 
metode agrotehnice etc. Laboratorul de 
cineficare al Institutului politehnic din 
Timișoara și-a înscris în planul său pe 
anul 1955 realizarea unor diafilme pen
tru laboratorul de hidraulică și pentru la
boratorul de hidrotehnică.

Pînă în prezent au fost înființate labo
ratoare de cineficare la institutele agro
nomice din București și Cluj, la Institu
tul politehnic din Timișoara și la Insti
tutul de științe economice și planificare 
„V. I. Lenin" din Capitală. La Cluj este! 
în curs de organizare un laborator care 
va deservi toate instituțiile de învățămînt 
superior din acest oraș.

—«.jcc*—

Pentru cutreerătorii munților
Pe coamele cărunte ale munților răsar 

mereu noi cabane turistice, spre care se 
îndreaptă cu plăcere, vara și iama, tot 
mai mulți excursioniști. în momentul de 
față, capacitatea cabanelor existente de
pășește 8.000 de locuri.

De curînd a fost finisată cabana' „7 
Noiembrie" din masivul Ceahlăului. Se lu
crează la o mare cabană, cu o capacitate 
de 200 de locuri la Borșa, în munții Rod- 
nei. Sînt in curs de terminare cabanele 
Suhard lîngă Gheorghieni, Colibița regiu
nea Cluj etc.

Printre cabanele refăcute și moderni
zate se numără acelea de la Stefești, ra
ionul Teleajen, regiunea Ploești. Floarea 
Republicii, în munții Gurghiului, Stîna Re
publicii lîngă Sinaia, Virful cu Dor, in 
munții Bucegi etc.

Anul acesta se vor monta 4 cabane pre
fabricate în diferite masive muntoase, pre
cum și o cabană prefabricată în Balta 
Brăilei, loc care prezintă interesante par
ticularități turistice.

De asemenea, se vor monta refugii al
pine pe crestele unor masive muntoase.

Dezvoltarea rețelei de cabane și inte
resul crescînd pentru turism sînt oglindite 
de faptul că în anul 1954 cabanele din 
munți au adăpostit peste 200.000 de tu
riști.

(Agerpres)

„Intîmplări“ din munca de abonare 
și difuzare a presei

— Măicuță, ți-am adus pensia.
— Mulțumesc, maică !
— Dar... uite ce este: ți-o dau cu o con

diție. îți faci abonament la ziarul de ti
neret.

— Dar n-am copii, iar mie mi-a albit 
părul.

— Nu interesează, eu am plan de înde
plinit și n-am timp de pierdut pe la por
țile oamenilor. Dumneata trebuie să înțe
legi că tot am venit aici cu pensia — fa
cem și abonamentul și-mi rezolv și eu 
treburile mai ușor.

Desigur că din această discuție țăranii 
muncitori din comuna Ștefănești, raionul 
Drăgășani, au recunoscut pe factorul lor 
poștal, pe nume Zăvidene.

Descurcăreț om 1 Găsești puțini care 
să-și îndeplinească planul de abonamente 
atît de operativ.

*
„Tovarăși! Noi, secția de difuzare a 

presei din raionul Brezoi — n-am luptat 
să mărim numărul abonamentelor la 
ziare. Și aceasta, deoarece experiența ne-a 
învățat că dacă într-o lună ne-am depă
șit planul de tiraje, de la regiune, în luna 
următoare ni se măreau cifrele de plan.

Chiar dacă n-am putut reda întocmai 
cuvintele tovarășului Gheorghe Purcărea, 
responsabilul secției raionale de difuzare a 
presei Brezoi — în esență acesta este 
conținutul lor. Iată, de pildă, cum au stat 
lucrurile pe luna decembrie 1954. In plan 
erau prevăzute 250 abonamente la „Scîn- 
teia tineretului". Cîte abonamente la a- 
cest ziar credeți că au realizat acești to
varăși ? 249 I

Pentru luna ianuarie 1955 însă, tinerii 
nu au vrut să țină cont de dorința acestor 
salariați birocrați și s-au abonat într-un 
număr mai mare decît prevede planul 
lor.

Salariații secției de difuzare a presei 
din raionul Brezoi trebuie să tragă con
cluzii satisfăcînd dorința tineretului de 
a se abona, de a citi zilnic presa.

★
Factorul poștal Oița Ion a pătruns sfios 

în clădirea Sfatului popular raional Dră- 

INFORMAȚIE
Se aduce la cunoștința cetățenilor 

R.P.R., posesori ai buletinelor de identi
tate a căror valabilitate expiră, că urmează 
a se prezenta în vederea prelungirii va
labilității buletinului de identitate la or
ganul de miliție pe raza căruia domici
liază.

I Pentru prelungirea valabilității buleti-

gășani. Caută cu ochii un colț de masă și 
începe să scoată ziarele salariaților, co
respondența.

Deodată, ușa biroului se izbește de pe
rete și în pragul ei apare tovarășul Ghi- 
țescu, președintele sfatului.

— Iar ți-ai întins hîrtiile pe mese. De 
cîte ori ți-am spus să nu mai calci pe 
aici ? Ieși afară !

Dintr-o mișcare a curățit masa iar 
ziarele s-au risipit pe dușumea.

Faptele acestea le povesteau pe un ton 
în care se amestecau ironia și indignarea, 
activiștii Comitetului raional U.T.M. Dră
gășani. Tot ei au arătat că tovarășului 
Ghițescu nu-i place să citească ziarele, 
de aceea nu numai că nu se abonează dar 
nici nu vrea să le vadă în mîinile altora.

★
Intr-o dimineață de iarnă îl puteai ve

dea pe tovarășul Coman, activist al Co
mitetului raional U.T.M. Drăgășani, agi- 
tîndu-se nevoie mare.

— Tovarășă dactilografă, ia repede o 
hîrtie și bate-mi o adresă.

Și dictează.
— Către Școala de 7 ani din comuna 

Ușureii de sus.
Despre ce credeți că era vorba? Pe 10 

decembrie sosise o scrisoare de la acea
stă școală în care se aducea la cunoștința 
comitetului raional U.T.M. că deși pionie
rii și utemiștii s-au abonat la ziare, nu 
primeau cu toții exemplarele cuvenite. In 
aceeași zi” scrisoarea fusese încredințată 
tovarășului Coman pentru rezolvare. Ce a 
făcut — ce n-a făcut, principalul este că 
pe 17 decembrie vroia să trimită o adresă 
școlii pentru a-i cere să-i comunice nu
mărul chitanței. Două-trei zile pînă ajun
gea adresa la școală, alte două-trei zile 
pînă sosea răspunsul. Cîteva zile pînă cer
ceta tovarășul Coman și aproape că se 
împlinea luna și expira valabilitatea abo
namentelor. Deci un număr de tineri și 
pionieri rămîneau pe o lună fără ziare.

Ce credeți — cît timp i-ar fi trebuit 
tovarășului Coman să rezolve situația a- 
ceasta mergînd pînă la oficiul de difu
zare a presei ?

FOTINA TUDOR

nului de identitate, cetățenii vor prezenta 
certificate de naștere sau extrase, iar 
în cazul femeilor căsătorite și certificatul 
sau extrasul de căsătorie.

Ordinea și data prezentării se va anun
ța în prealabil prin organele locale ale 
Miliției.

(Agerpres)

Notă bibliografica

VITAMINELE")
Mulți dintre noi își amintesc cu du* 

rere cum în anii orînduirii burghezo-mo- 
șierești pelagra, bolile infecțioase, rahi
tismul făceau ravagii în rîndul sărăcimii 
satelor și orașelor țări, noastre. Medicina 
modernă ne arată că toate aceste boli se 
datoresc în primul rînd foametei sau lip
sei unei alimentații satisfăcătoare, lipsei 
de vitamine atît de necesare întreținerii 
unui organism sănătos și puternic.

Lucrarea dr. Carii Marcu „Despre vita
mine și foloasele lor", publicată în Co
lecția Societății pentru răspîndirea știin
ței și culturii, studiind rolul vitaminelor 
în dezvoltarea schimburilor de substanțe 
ale organismului, ne arată căile ce duc la 
formarea unui organism sănătos și puter
nic.

O alimentație rațională cere în afară 
de substanțe nutritive energetice ca za- 
harurile, grăsimile, proteinele și sub
stanțe specifice, indispensabile ca : să
ruri, apă și în special vitamine.

Dacă substanțele albuminoase (protei
nele) zaharoase (glucidele), grăsimile (li
pidele), ca și apa și o mare parte din 
sărurile minerale servesc pe de o parte 
la formarea și continua refacere a țesu
turilor, și dau pe de altă parte organismu
lui energia necesară, vitaminele (substanțe 
chimice de natură organică) fac po
sibile sau grăbesc o serie de reacții 
chimice. Vitaminele — a căror existență 
a devenit cunoscută oamenilor de știință 
nu fiindcă s-a putut descoperi prezența 
lor, ci tocmai pentru că ele s-au făcut 
simțite prin absența lor — accelerează 
reacțiile chimice pe care le suferă ali
mentele, ajută la descompunerea lor în 
substanțe necesare organismului.

Vitaminele au o mare influență asupra 
hormonilor. Vitaminele modifică de ase
menea reacțiile generale nervoase, inter
venind în procesele chimice care reglează 
funcția nervilor și a celulelor nervoase, 
hrănirea lor, transmiterea influxului ner
vos etc. Pentru copii vitaminele prezintă 
o și mai mare importanță, deoarece ele 
sînt necesare și în procesul de creștere 
și dezvoltare a organismului.

întărind sistemul nervos, mărind 
schimburile la nivelul țesuturilor, mijlo
cind drumul influxului nervos, vitaminele 
dau astfel posibilitate organismului să-șl 
mărească forțele de apărare.

Analizînd diferitele boli ale organismu
lui survenite tocmai din lipsa unor vita
mine, lucrarea dr. C. Marcu scoate în evi
dență uriașa însemnătate pe care o are 
pentru organismul uman o hrană rațio
nală, o alimentație bogată în tot soiul de 
vitamine.

Scrisă pe înțelesul tuturor, lucrarea 
„Despre vitamine și foloasele lor" repre
zintă pentru tinerii noștri un prilej de a 
sorbi noi învățăminte în lupta pentru 
menținerea sănătății organismului.

*) „Despre vitamine și foloasele lor” de 
Dr. C. Marcu, Colecția Societății pentru 
răspîndirea științei și culturii.

Odihna oamenilor muncii 
din agricultură

Prin grija Consiliului Central al Sin
dicatelor, peste 12.600 de muncitori și 
tehnicieni din agricultură își vor petrece 
anul acesta concediul Și își vor îngriji 
sănătatea în casele de odihnă și stațiu
nile balneo-climaterice din țară. Numai 
în primul trimestru al acestui an vor 
pleca aproape 2.200 de muncitori agri
coli.

Au fost alocate în acest scop fonduri 
care depășesc cu peste 1.000.000 lei pe 
cele din anul 1954.

Femeile cu copii mici din gospodăriile 
agricole de stat și S.M.T.-uri vor pleca 
la odihnă în casele special amenajate, iar 
copiii mai mari ai muncitorilor agricoli 
își vor petrece vacanța de vară în tabe
rele organizate pentru ei de C.C. al Sindi
catului muncitorilor agricoli. Vor pleca 
în tabere aproape 2.600 de copii, față de 
1740 în anul 1954. Totodată, un mare nu
măr de copii vor fi trimiși în preventorii. 
Anul acesta s-au alocat pentru buna func
ționare a taberelor și preventoriilor și 
pentru întreținerea copiilor, 2.756.500 lei.

0 importantă manifestare a tineretului sătesc din Întreaga lume 
In lupta pentru pace și un viitor mai bun

După cum se știe, între 9 și 15 decem
brie 1954 s-a desfășurat la Viena în cu
noscuta sală Mozart la Konzert Haus, 
Intîlnirea Internațională a tineretului să
tesc. S-au întîlnit în capitala Austriei 356 
de delegați din 69 țări — tineri de dife
rite rase și naționalități, de diferite cre
dințe religioase și convingeri politice. In- 
vingînd distanțele, solii tineretului sătesc 
de pretutindeni au venit la Viena ani
mați de aceeași mare voință comună : 
să-și dea contribuția la lupta pentru 
triumful cauzei păcii, pentru cucerirea 
unei vieți mai bune.

Din raportul „Situația, revendicările și 
activitatea tineretului sătesc pentru o 
viață mai bună”, prezentat la întîlnire 
de către Concas Franco, deputat în par
lamentul italian, ca și din cele 64 cuvîn- 
tăr; ținute pe marginea raportului, a re
ieșit cu claritate situația mizeră a tineri
lor truditori ai ogoarelor din Franța, 
Africa neagră sau Statele Unite, hotărîrea 
fermă a muncitorilor cu brațele din Ita
lia. Brazilia sau Siria de a lupta pentru 
satisfacerea revendicărilor lor.

Intr-un mare număr de țări capitaliste 
și mai ales în țările coloniale și depen
dente. a arătat Concas în raportul său, 
probleme din cele mai arzătoare legate 
de viața de fiecare zi a tinerilor țărani 
nu-și găsesc rezolvarea. Astfel, milioane 
de tineri de la sate nu au de lucru, 
în Argentina ca și în Spania și în 
multe alte țări capitaliste tinerii țărani 
nu au de lucru decît 3-4 luni pe an. Acești 
tineri sînt condamnați la o viață mizeră.

Tinerii țărani din țările capitaliste și 
coloniale sînt lipsiți în marea lor majo
ritate de posibilitatea de a învăța. în 
Africa de Sud, potrivit datelor oficiale, 
numai 9.7 % din copii pot frecventa șco
lile. în Iran, regiunea Varanin. nu există 
decît o școală care trebuie să deservească 
37 de sate. Peste 90% dintre țărani sînt 
neștiutori de carte.

Cu multă atenție au ascultat partici
panții la întîlnire cuvîntul delegaților 
din Italia — țara din care a pornit acel 
înflăcărat apel în vederea convocării In- 
tîlnirii Internaționale a tineretului sătesc. 
Reprezentanții tinerilor țărani italieni la 
întîlnire au redat în cuvinte pline de dra
matism viața tinerilor muncitori agricoli.

Ion Cîrcai
secretar al C.C. al U.T.M.

Astfel, tînărul Solano Sebastiano a vorbit 
despre viața și hotărîrea de luptă a tineri
lor țărani din Sicilia. Urcîndu-se la tri
buna întîlnirii el a spus printre altele: 
..Dacă urmați drumul între Catania. 
Bronte și Maletto, printre minunatele 
peisaje ale feudei situate sub majestosul 
vulcan Etna, la un punct oarecare, veți 
întîlni o zăbrea de fier, prin care se intră 
pentru a merge la castel și la moșii. Prin 
această zăbrea, civilizația și progresul 
epocii moderne n-au intrat încă. Pe aceste 
teritorii trăiesc în medie 5.000 de locui
tori în condiții cu adevărat înspăimântă
toare. Ei locuiesc în colibe primitive, con
struite în majoritatea cazurilor din scîn- 
duri și argilă. în fiecare dintre aceste 
colibe trăiesc 6-10 persoane la un loc cu 
măgarul și caprele... 90% dintre locuitori 
sînt analfabeți. Astfel se nasc, trăiesc și 
mor oamenii ducatului” (ducatul Nelson 
din Sicilia, n.n.).

Una din cauzele principale ale înrăută
țirii condițiilor de viață și de muncă ale 
tineretului sătesc din țările robite capi
talului este politica cercurilor reacțio
nare dintr-o serie de țări occidentale de a 
intensifica încordarea internațională, de 
a împiedica crearea unui sistem de secu
ritate colectivă, de a împiedica sta
bilirea unor relații de prietenie și de co
laborare economică între diferitele țări, 
de a răpi popoarelor dreptul de a-și hotărî 
ele însele soarta. Pregătirile febrile în ve
derea unui nou măcel mondial duc la 
sporirea impozitelor, la scăderea nivelului 
de trai al populației. Suprafețe întinse de 
pămînt arabil sînt transformate în cîm- 
puri de instrucție și aerodromuri militare, 
în ultimii ani, a arătat în cuvîntarea sa 
delegatul tineretului german, în Germania 
occidentală au fost confiscate în scopuri 
militare 700.000 ha. de pămînt arabil. Au 
fost ruinate sate întregi; sute de familii 
lăsate pradă foamei și mizeriei. Arătînd 
condițiile grele de viață ale tineretului din 
Germania occidentală, delegatul tineretului 
german a spus printre altele : în Westfalia 
47,5 la sută dintre muncitorii agricoli și 
63 la sută dintre muncitoarele agricole sînt 
plătite sub tarif. Un orar de muncă care 

ține de la răsăritul și pînă la apusul soa
relui. cu un salariu care este de trei ori 
mai mic decît acel al tineretului de la 
orașe (și acela destul de mizer) — iată ce 
caracterizează situația tineretului din Ger
mania occidentală. Condițiile de locuit ale 
tineretului sînt atît de neomenești încît 
este imposibil a te gîndi să-ți clădești 
un cămin. Tinerii nu pot frecventa școlile 
deoarece sînt lipsiți de posibilități mate
riale. In cazul ratificării acordurilor de la 
Paris, a declarat de la tribuna întîlnirii 
delegatul Germaniei, mii de țărani ar ră- 
mîne fără pămînt care va fi folosit pen
tru construirea de obiective militare.

Vorbind despre condițiile de viață ale 
tineretului sătesc din R. D. Germană, 
delegatul tineretului german a spus prin
tre altele: tineretul din R.D. Germană 
nu cunoaște șomajul, el primește un sala
riu egal la muncă egală. Tineretul de la 
sate din R. D. Germană are toate posi
bilitățile de a duce o bogată activitate cul
turală și sportivă, iar porțile școlilor su
perioare și profesionale îi sînt deschise.

Condamnînd politica cursei înarmărilor, 
a războiului — izvorul principal al înrău
tățirii vieții la sate — solii trimiși la Viena 
au vorbit în cuvinte simple, pornite din 
inimă despre năzuințele milioanelor de 
tineri truditori ai ogoarelor din țările 
capitaliste și coloniale. Așa cum a reieșit 
din dezbateri, tinerii țărani cer să li se 
asigure condiții pentru a-și putea lucra 
pămîntul, ei vor ca cei care seamănă grî- 
nele să nu flămînzească, ei vor ca războiul 
să nu pîrjolească semănăturile. Cu multă 
hotărîre participanții la Întîlnire au con
damnat politica cercurilor reacționare din 
Occident de reînviere a militarismului 
german care pune în primejdie pacea Eu
ropei și a lumii întregi. Protestînd împo
triva reînvierii wehrmachtului nazist, de
legatul tineretului francez, Andre Simon a 
declarat: „Sîntem încredințați că pacea 
poate fi menținută numai prin crearea 
unei Germanii unite, pașnice și demo
crate, prin tratative între marile puteri”. 
Un tînăr din Germania occidentală a citit 
la tribuna IntîlhiHi mesajul consătenilor 
săi. în acest mesaj ei spun între altele : 
„Noi tinerii țărani nu vom intra în armata 
de mercenari a lui Adenauer”.

Cu multă căldură au întîmpinat partici
panții la întâlnire cuvântările trimișilor 

tineretului din Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară care au povestit 
despre viața lor, despre progresul obți
nut în agricultura țărilor lor, despre sa
tisfacerea nevoilor materiale și culturale 
mereu crescînde ale tineretului de la 
sate.

Participanții la întîlnire și oaspeții au 
salutat cu dragoste apariția la tribună a 
conducătorului delegației sovietice V. E. 
Semiceastnîi. El a transmis delegațiilor sa
lutul fierbinte, înflăcărat al tineretului de 
la sate din Uniunea Sovietică. Tineretul 
de la sate din Uniunea Sovietică, a decla
rat Semiceastnîi, vede în Intîlnirea noas
tră o importantă măsură care Va contribui 
la unirea tineretului de la sate din în
treaga lume, în lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor sale vitale. Semiceastnîi a 
vorbit de asemenea despre condițiile mi
nunate de viață, despre munca și învăță
tura tineretului sovietic, despre partici
parea lui activă la dezvoltarea agricultu
rii Uniunii Sovietice.

însuflețit de un fierbinte patriotism, 
gloriosul tineret sovietic participă cu toa
te forțele sale la continua înflorire a a- 
griculturii Uniunii Sovietice prin valori
ficarea pământurilor virgine și înțelenite 
pe o întindere de 30.000.000 de hectare.

In cele 7 zile cît au durat dezbaterile 
întîlnirii, o mare importanță s-a dat mun
cii pe comisii, întâlnirilor între delegați și 
activității culturale. In cele 6 comisii care 
au funcționat și anume : Comisia munci
torilor agricoli, Comisia micilor proprie
tari, Comisia pentru țările coloniale și 
slab dezvoltate, Comisia tinerelor fete, Co
misia pentru cultură, educație și sport, Co
misia micilor fermieri și arendași — au 
luat cuvîntul un număr de 140 de dele
gați. Dezbaterile în cadrul comisiilor au 
dat posibilitate participanților la Intîl- 
nire să analizeze în mod profund unele 
probleme specifice tineretului sătesc. La 
sîîrșitul acestor dezbateri, participanții la 
întîlnire au ascultat rapoartele întocmite 
de fiecare comisie în parte. Recomandă
rile făcute de comisii au fost adoptate în 
unanimitate. In ele se subliniază necesita
tea de a intensifica lupta tineretului să
tesc pentru condiții mai bune de trai, pen
tru întărirea unității tinerilor țărani, mun
citori agricoli și arendași.

întîlnirile între delegați ca și activitatea 
culturală din perioada desfășurării Intîl- 
nirii de la Viena au contribuit și mai mult 
la cunoașterea reciprocă, la strângerea le
găturilor de prietenie între solii tineretu
lui sătesc. Cu toții am admirat frumosul 
program prezentat de delegația tineretului 
sovietic. Programul cultural sovietic a 
stârnit aplauzele entuziaste ale tuturor 

participanților la întâlnire. Vie va rămâne 
în amintirea noastră și serata organizată 
de F.M.T.D., la care s-au împărțit pre
miile la concursul cultural organizat de 
revista „Tineretul lumii”

Delegația tineretului romîn a avut o se
rie de întîlniri cu delegațiile altor țări 
printre care cu delegații tineretului fran
cez, italian, irakian. Cu acest prilej au 
fost organizate diferite discuții, care au 
contribuit la cunoașterea reciprocă și la 
strîngerea legăturilor de prietenie dintre 
tineretul romîn si tineretul de peste 
hotare. *

Participanții la întîlnire au adoptat o 
serie de documente importante menite să 
călăuzească lupta tineretului de la sate 
pentru pace și bunăstare între care și 
rezoluția propusă de delegațiile unor țări 
în care se subliniază necesitatea partici
pării active a tineretului sătesc la pregă
tirea și desfășurarea celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru Pace și Prietenie care 
va avea loc în vara acestui an la Varșovia.

Din inițiativa tinerilor germani și fran
cezi, reprezentanții tineretului sătesc din 
17 țări europene s-au întrunit și au adop
tat o declarație comună în care au adre
sat tineretului Germaniei și Franței, Eu
ropei și lumii întregi, chemarea de a se 
pronunța cu hotărîre împotriva remilita- 
rizării Germaniei occidentale. Delegații au 
adoptat de asemenea în unanimitate 
Carta mondială a principalelor revendi
cări ale tineretului sătesc, scrisoarea adre
sată tuturor organizațiilor internaționale 
chemîndu-le să sprijine această Cartă și 
să contribuie la traducerea ei în viață 
precum și Apelul participanților la în- 
tîlnirea Internațională a tineretului să
tesc.

Desfășurarea întîlnirii Internaționale a 
tineretului sătesc are o importanță deose
bită. Ea este o manifestare concretă a 
voinței milioanelor de tineri de la sate 
din întreaga lume de a apăra în strînsă 
unitate cu frații lor din fabrici și uzine, 
din școli și din universități cauza 
cea mai scumpă a popoarelor — 
cauza păcii. Ea este o manifestare con
cretă a voinței milioanelor de tineri opri
mați din satele țări’or capitaliste, colo
niale și dependente de a zdrobi cătușele 
robiei și mizeriei, pentru făurirea unui 
trai mai bun. Discuții'e din cadrul întâl
nirii au permis un larg schimb de expe
riență în ceea ce privește munca și lupta 
tineretului de la sate din întreaga lume. 
Experiența cîștigată la Intîlnirea de la 
Viena va fi fără îndoială un sprijin im
portant al tineretului sătesc în lupta sa 
pentru drepturi, pentru condiții de viață 

mai bune, pentru pace. Documentele adop
tate constituie un vast program de ac
țiune a tineretului de la sate în lupta pen
tru revendicările lui vitale. „Forța noas
tră rezidă în unitate ; unitatea este che
zășia succesului luptei noastre drepte pen
tru un viitor mai bun, pentru pace între 
popoare!" Aceste cuvinte ale Apelului sînt 
vii astăzi în inimile milioanelor de tineri 
de la sate care doresc să trăiască o viață 
pașnică, omenească.

Tineretul din țara noastră educat de 
partid în spiritul internaționalismului pro
letar, al solidarității cu lupta avîntată a 
tineretului lumii pentru pace și un viitor 
mai bun, a primit cu bucurie convocarea 
întîlnirii de la Viena. El a fost reprezen
tat la întîlnirea Internațională a tineretu
lui sătesc de o delegație formată din ti
neri țărani, colectiviști, tractoriști, învă
țători și activiști. Delegația noastră și-a 
adus contribuția la succesul întîlnirii 
participînd activ la lucrările acesteia. în 
cadrul discuțiilor pe marginea raportului 
principal, prin cuvîntarea ținută, delega
ția noastră a făcut cunoscută participan
ților la întîlnire viața tineretului romîn, 
succesele obținute de tinerii țărani din 
R.P.R. în construirea statului democrat- 
popular.

Delegația noastră s-a bucurat de stima 
și atenția tuturor solilor tineretului sătesc 
la întîlnirea de la Viena. Nespusă a fost 
bucuria _ noastră și a tuturor prietenilor 
noștri cînd într-o atmosferă entuziastă a 
fosț anunțat rezultatul concursului orga
nizat de revista „Tineretul lumii” — organ 
al F.M.T.D., în cinstea întîlnirii; lucră
rile noastre de artă au fost premiate ast
fel : premiul I — pictură, premiul II și 
III la artă populară.

Delegația noastră a părăsit Viena păs- 
trînd vie în amintire dragostea și admi
rația cu care a fost înconjurată în timpul 
acestei manifestații internaționale de tine
ret. Am văzut acest lucru și trebuie să fim 
mândri de faptul că tineretul de peste ho
tare vede în tineretul nostru un tineret 
nou, liber, plin de inițiativă creatoare, 
însuflețit în lupta pentru construirea so
cialismului. pentru pace și fericire. Dato
ria noastră este să muncim și de acum 
înainte cu toate forțele pentru înflorirea 
patriei, pentru întărirea ei, fiind conștienți 
că în felul acesta contribuim la lupta co
mună a tineretului din întreaga lume pen
tru pace și un viitor mai bun.

„Scînteia tineretului"
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SîSiS pariziana 
despre succesul 
artiștilor romîni

PARIS 13 (Agerpres). — Prin telefon: 
Ziarele pariziene de miercuri comen

tează pe larg succesul obținut de specta
colul dat în capitala Franței de către An
samblul de cîntece și dansuri populare 
romînești.

Ziarul „Le Monde" scrie: „Ansamblul 
a dovedit că în Romînia se dansează cu 
vigoare și voioșie. Dansatorii, care s-ar 
părea că au dinamită la picioare, trec cu 
multă ușurință de la mișcări lente la 
salturi și glisade din ce în ce mai rapide 
care devin curînd o adevărată dezlănțuire 
de mișcări pline de grație și forță în 
același timp. A fost un spectacol primit 
cu multă căldură și aplauzele la scena 
deschisă au însoțit majoritatea numerelor 
din program".

Ziarul „France Soir”, care își intitu
lează cronica „Triumful dansului” spune : 
„Cei 115 dansatori, cântăreți și muzicieni 
oferă un spectacol de peste două ore, ui
mind publicul prin diversitatea ritmului, 
prin bogăția costumelor și prin calitatea 
melodică a muzicii. Reprezentația a făcut 
să iasă la iveală o Romînie plină de pros
pețime și farmec. Soliștii la țambal și nai 
au reeditat cu instrumentele lor turul de 
forță al dansatorilor. Este greu de închi
puit mai multă tehnică pusă în slujba 
unei mai mari voioșii și sincerități. Spec
tacolul te captivează prin farmecul, di
versitatea și strălucirea sa".

„L’Humanite” subliniază că: „Ansam
blul a repurtat, de la prima reprezentație, 
cel mai viu succes, datorită atît calității 
spectacolului, cît și varietății sale. Un pu
blic entuziast a aplaudat fără rezerve fol
clorul romînesc".

Ziarul ,,L’Aurore” scrie : „Sala a făcut 
o caldă primire dansatorilor romîni. 
Solo-ul executat de nai a fost un adevă
rat triumf. Faptul că la sfîrșit Ansamblul 
a intonat Marsilieza în limba franceză a 
impresionat profund publicul".

---«---
În legătură cu evenimentele 

din Costa Rica
NEW YORK 13 (Agerpres). — Potrivit 

unei informații din San Jose, guvernul 
Republicii Costa Rica a anunțat secreta
riatul O.N.U. că intervenționiștii care au 
invadat țara venind din Nicaragua, săvîr- 
șesc atacuri aeriene asupra orașelor din 
Costa Rica. In comunicatul dat publicității 
de guvernul republicii Costa Rica se spune 
că intervenționiștii au mitraliat din avioa
ne populațiâ civilă din orașele Naranjo, 
Turrialba, Juan Vinas, Liberia, Villa 
Quesada, Sant Domingo, Cartago, Tres 
Rios ,San-Jose și Canas.

Intr-un interviu acordat coresponden
tului agenției United Press, președintele 
republicii Costa Rica, Figueres, a declarat 
că în regiunea Villa Quesada au loc lupte 
îndîrjite și că acest oraș a fost recucerit 
de trupele guvernamentale ale republicii 
Costa Rica.

Intr-un discurs radiodifuzat, președin
tele Figueres a acuzat direct pe pre
ședintele statului Nicaragua, Anastasio 
Somoza, că „a găzduit și înarmat sute de 
mercenari partizani ai fostului președinte 
al republicii Costa Rica — Rafael Calde
ron Guardia, refugiat în Nicaragua".

' *
WASHINGTON 13 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează din Washing
ton că în Statele Unite se manifestă un 
puternic curent de opinie publică în fa
voarea statului Costa-Rica, care este vic
tima unei agresiuni armate din partea 
regimului dictatorial al statului Nica
ragua. Cele două mari grupări sindicale 
— A.F.L. și C.I.O. — și-au manifestat so
lidaritatea lor cu guvernul din Costa-Rica 
intervenind pe lingă secretarul de stat 
Dulles pentru ca „agresiunea să fie pe
depsită".

---- •-----

O declarație 
a șefului tribunalului 

religios musulman
BEIRUT 13 (Agerpres). — TASS trans

mite : Ziarul libanez „Al-Ahbar" rela
tează că într-o declarație făcută în marea 
moschee din capitala Libanului, șeful tri
bunalului religios musulman, șeihul Safik 
Iamut, a vorbit despre planurile imperia
liste care au drept scop atragerea țărilor 
arabe în blocuri militare. Șeihul Iamut 
a spus : „Pretutindeni vedem crimele în
grozitoare ale imperialiștilor. Pretutindeni 
sîntem martorii tragediei demnității, li
bertății și independentei arabilor... Toate 
acestea sînt pricinuite de puterile occiden
tale cu care sîntem îndemnați să colabo
răm și să ne unim într-un bloc militar"... 
Șeihul Iamut a cerut să se demaște aceste 
planuri. In încheiere șeihul Iamut a spus: 
„Cel mai înverșunat dușman al patriei 
noastre este acela care se străduiește să 
atenteze la libertatea noastră și să îngră
dească independența noastră".

---•---
încheierea unui irafat militar 

între Turcia și Irak

BAGDAD 13 (Agerpres). — La 12 ia
nuarie s-a dat publicității comunicatul 
comun al guvernelor Turciei și Irakului 
cu privire la tratativele care au avut loc 
la Bagdad între primul ministru turc, 
Menderes, și premierul irakian, Nuri Said. 
Comunicatul anunță că cele două guverne 
au hotărît să încheie un tratat militar 
„pentru stabilitate și securitate în Orien
tul Mijlociu**.

Purtătorul de cuvînt al delegației gu
vernamentale turce referindu-se la în
cheierea tratatului turco-irakian, a decla
rat că Turcia Încheind tratate bilaterale 
cu țările arabe vrea „să servească ca legă
tură între lumea atlantică și blocul țări
lor arabe".

Pactul militar dintre Turcia și Irak con
stituie o nouă încercare a diplomației 
americane de a sparge unitatea și soli
daritatea lumii arabe și de a atrage țările 
din această regiune a lumii în planurile 
ei agresive în Orientul Apropiat și Mijlo
ciu.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 14 ianuarie 1955

împotriva renașterii odiosului militarism germăn!
ȘfcDINȚA CAMEREI POPULARE 

A R. D, GERMANE
BERLIN 13 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : La 12 ianuarie a avut loc la Berlin 
o ședință a Camerei Populare a Republicii 
Democrate Germane. Camera a ales pro
curorul general al republicii, Comisia con
stituțională și comisia pentru problemele 
juridice.

Deputății au discutat apoi raportul dele
gației Camerei Populare la conferința 
de la Praga a reprezentanților organelor 
legislative supreme ale Republicii Popu
lare Polone, Republicii Cehoslovace și 
R. D. Germane, care a avut loc la sfîrși- 
tul anului 1954. Prezentînd raportul în 
această problemă, Johannes Dieckmann, 
șeful delegației Camerei Populare a R.D. 
Germane, a vorbit despre desfășurarea 
lucrărilor și despre hotărîrile conferinței 
de la Praga, subliniind marea ei impor
tanță pentru extinderea colaborării între 
cele trei țări democrate vecine. Dieck
mann a subliniat că în centrul atenției 
conferinței de la Praga s-a aflat Decla
rația conferinței de la Moscova a țărilor 
europene pentru asigurarea păcii și secu
rități în Europa. Dieckmann a subliniat 
că participanții la conferință au semnalat 
primejdia serioasă pe care o prezintă a- 
cordurile de la Paris cu privire la remi- 
litarizarea Germaniei occidentale.

Vorbitorul a subliniat că încrederea 
popoarelor prietene vecine în forțele' iu
bitoare de pace ale poporului german o- 
bligă să se intensifice lupta pentru pace, 
împotriva reînvierii militarismului ger
man. El a arătat că popoarele țărilor par
ticipante la conferință sînt ferm hotărîte 
ca în cazul ratificării acordurilor de la 
Paris să ia toate măsurile necesare pen
tru asigurarea independenței și muncii 
lor pașnice, pentru asigurarea inviolabi
lității granițelor și teritoriilor lor, pen
tru apărarea cuceririlor oamenilor muncii.

După dezbaterile în cadrul cărora au 
luat cuvîntul reprezentanții diferitelor 
fracțiuni din Camera Populară, deputății 
au adoptat o rezoluție în care aprobă în 
unanimitate poziția delegației Camerii 
Populare la conferința de la Praga și ho
tărîrile luate în cadrul acesteia.

ACORDURILE DE LA PARIS 
IN DEZBATEREA 

PARLAMENTULUI BELGIAN
BRUXELLES 13 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 11 ianuarie Camera deputaților bel

gieni și-a reluat lucrările. După cum s-a

După vizita lui Mendes-France la Roma
ROMA 13 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 12 ianuarie s-au încheiat la 
Roma tratativele dintre șeful guvernului 
francez Mendes-France și reprezentanții 
guvernului italian. Tratativele au durat 
două zile.

Presa franceză și italiană își exprimă 
părerea că scopul principal al Vizitei pre
mierului francez' la Roma era de a-și asi
gura sprijinul guvernului italian pentru 
proiectul francez al „pool-ului european 
al armamentelor". După cum rezultă din 
comunicatul dat publicității după înche
ierea tratativelor, guvernul italian a con
simțit în principiu la crearea acestui 
„pool**, însă cu anumite rezerve.

După cum subliniază corespondentul 
din Roma al agenției americane Associa
ted Press, deși guvernul italian a promis 
lui Mendâs-France că va sprijini parțial 
planul creării „pool-ului european al ar
mamentelor” totuși Mendăs-France a ră
mas dezamăgit de felul în care guvernul 
italian a primit acest proiect. Mendes-

Divergențele din 
socialist

PARIS 13 (Agerpres). — Conducerea 
partidului socialist din Franța (S.F.I.O.) a 
dat publicității un comunicat prin care 
face cunoscută hotărîrea de *a aduce în 
fața Congresului extraordinar al partidu
lui convocat pentru zilele de 5 și 6 fe
bruarie, conflictul ivit între conducerea 
partidului și grupul parlamentar socialist.

Acest conflict este consecința „actelor 
de indisciplină" de care au dat dovadă o 
parte dintre deputați atît cu prilejul vo
tării defunctului tratat al „comunității de
fensive europene** cît și ulterior cu pri
lejul votării acordurilor de la Londra și 
Paris*

După cum se știe, în ambele cazuri, sub

Pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen^.
APELUL ORGANIZAȚIILOR OBȘTEȘTI DIN PREFECTURA JAPONEZA SIMANE

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 
transmite textul apelului organizațiilor 
obștești din prefectura japoneză Simane, 
publicat la 13 ianuarie in ziarul „Pravda".

In anul 1945 asupra a două orașe japo
neze — Hiroshima și Nagasaki — au fost 
aruncate bombe atomice. Poporul japonez 
este primul în istoria lumii care a sufe
rit cumplit de pe urma folosirii armei 
atomice. El a trecut prin cele mai groaz
nice suferințe provocate de exploziile 
bombelor atomice. In anul 1954, pașnici 
pescari japonezi au pierit venind în con
tact cu cenușa ucigătoare care s-a produs 
în urma experimentării bombei cu hidro
gen în regiunea insulelor Bikini din Ocea
nul Pacific. în întreaga Japonie, fără să 
știi unde și fără să știi cind, asupra ja
ponezilor cade „cenușe ucigătoare” sau 
„ploi ucigătoare” punînd în primejdie 
viața oamenilor. Aceasta este realitatea 
noastră dureroasă. In prezent, indignarea 
poporului japonez față de folosirea armei 
atomice și simpatia pentru mișcarea care 
.".ere interzicerea folosirii acestei arme au 
atins punctul culminant Victimele făcute 
de exploziile bombelor atomice și cu hi
drogen nu afectează pur șl simplu numai 
pe japonezi. Moartea lui Kuboyama, care 
a căzut victimă experiențelor cu bomba 
atomică, nu este pur și simplu moartea 
unui japonez Ea este una din cele mai 
marii tragedii pentru întreaga omenire.

Prin eforturile comune ale tuturor oa

mai anunțat, la 22 decembrie anul trecut 
Comisia pentru afacerile externe a Ca
merii deputaților a aprobat raportul pe 
marginea proiectului de lege cu privire 
la ratificarea acordurilor de la Paris, pre- 
zentîndu-1 spre examinare Camerii depu
tation

La 11 ianuarie, Camera deputaților a 
parlamentului belgian a trecut la discu
tarea raportului. Liberalul Kronacker, so
cialistul Pierson și fostul ministru al co
loniilor, Pierre Wigny care au luat primii 
cuvîntul, au declarat că vor vota pentru 
ratificarea acordurilor de la Paris. Ei și-au 
motivat atitudinea prin afirmația că pro
blemele litigioase ar putea fi rezolvate 
mai ușor „de pe poziții de forță".

A urmat apoi la cuvînt deputatul co
munist Terfve. El a criticat politica gu
vernului belgian care se străduiește să 
strecoare prin parlament acordurile de la 
Paris îndreptate spre înarmarea Germa
niei occidentale, spre reînvierea wehr- 
machtului revanșard. Terfve a subliniat 
că de fapt nu există nici o deosebire între 
acordurile de la Paris ș; planurile de 
creare a „comunității defensive europene". 
După eșuarea acestor planuri, a subliniat 
el, au fost scoase la lumină acordurile de 
la Paris ; scopul tuturor planurilor este 
unul singur: înarmarea Germaniei occi
dentale.

Răspunzînd argumentelor deputaților 
care au luat cuvîntul înaintea lui, Terfve 
a spus :

Ni se spune că diviziile germane ne-ar 
fi necesare pentru a fi mai puternici la 
viitoarele tratative. Se poate oare crede 
serios că aceste divizii vor crea condițiile 
pentru realizarea unui acord pentru slă
birea încordării ?

lnarmînd Germania, facem un lucru de 
care va trebui să dăm socoteală mai cu
rînd sau mai tîrziu.

Ultimul a luat cuvîntul liberalul Demuy- 
ter care, în ciuda afirmației luî Krona
cker, despre unanimitatea de vederi a 
grupului liberal, s-a pronunțat împotriva 
ratificării acordurilor de la Paris. Demuy- 
ter a cerut deputaților să respingă pro
iectul de lege cu privire la ratificarea 
acordurilor de la Paris prevăzînd înar
marea aceleiași Germanii „care începînd 
din anul 1870 a dezlănțuit trei războaie 
agresive".

France sperase să primească un sprijin 
mai energic, ceea ce i-ar fi ajutat la ob
ținerea aprobării acestui plan de către 
Germania occidentală.

★
BONN 13 (Agerpres). — Agenția France 

Presse anunță că în cursul după amiezii 
de 13 ianuarie, primul ministru al Fran
ței, Mendâs-France, a părăsit Roma în- 
dreptîndu-se spre Germania occidentală, 
unde va avea întrevederi cu cancelarul 
Adenauer.

Nici nu a apucat să sosească pe teri
toriul german și ziarele •guvernamentale 
vest-germane au și început o largă cam
panie de presă pentru a preveni pe pri
mul ministru francez că tratativele lui cu 
cancelarul Adenauer vor întîmpina mari 
dificultăți.

„Der Mittag” consideră dintr-un bun 
început că atmosfera întrevederilor de 
la Baden-Baden nu va fi dintre cele mai 
favorabile.

sinul partidului 
francez

presiunea organizațiilor de jos ale parti
dului, o parte dintre deputății socialiști 
s-au pronunțat împotriva tratatelor care 
aduc cu ele reînvierea militarismului ger
man, dușmanul tradițional al Franței.

Acum, cu prilejul noii sesiuni a Adu
nării Naționale franceze, majoritatea gru
pului parlamentar al partidului socialist 
a intrat din nou în conflict cu conduce
rea partidului respingînd directivele po
trivit cărora deputății „nedisciplinați" nu 
pot candida în numele grupului parla
mentar socialist cu prilejul alegerilor noi
lor comisiuni parlamentare, care au loc 
joi și vineri.

menilor iubitori de pace, no; trebuie să 
preîntîmpinăm transformarea în arme 
atomice și cu hidrogen a energiei atomice 
a cărei menire este să contribuie la dez
voltarea științei și să aducă întregii ome
niri pace și cultură Opera de asigurare a 
unei păci adevărate in întreaga lume nu 
poate fi aminată. «

Noi, cetățenii prefecturii Simane, însu
flețiți de puternica dorință comună de a 
obține interzicerea bombei atomice, am 
organizat în acest scop mișcarea pentru 
strîngerea a 600.000 semnături. Spre feri
cirea noastră, am întimpinat sprijinul 
deplin al cetățenilor din prefectură. 
Strîngerea de semnături a luat sfîrșit. 
Dorim să difuzăm aceste liste cu semnă
turi în diferite țărj pe care această pro
blemă le preocupă și să luptăm cu curaj 
pentru a obține interzicerea armelor ato

Namikawa Sadako, reprezentantă a Asociației prefecturale a 
mișcării pentru interzicerea bombei atomice și cu hidrogen și 
președinta Asociației Uniunilor de femei din prefectura Si
mane.

Arasaki Ayako, reprezentanta Consiliului de femei din pre
fectura Simane

Takeshita Noboru, președintele organizației de tineret din 
prefectura Simane

Koyama Akira, reprezentant al Consiliului prefectural al 
sindicatelor din prefectura Simane.

Sumita Keniti, președintele Comitetului prefectural al Orga
nizației pe întreaga Japonie a creștinilor.

Decembrie 1954.

PUTERNICA OPOZIȚIE 
IN DANEMARCA

ZURICH 13 (Agerpres). — Poporul da
nez, care a plătit cu atîtea jertfe ocupația 
nazistă, privește cu îndreptățită îngrijo
rare și revoltă planurile de reînviere a 
wehrmachtului.

In cursul acestei săptămîni urmează a 
se întruni Folketingul (parlamentul da
nez) pentru a dezbate între altele și pro
blema ratificării acordurilor militariste de 
la Paris.

In legătură cu aceasta, ziarul „Neue 
Ziircher Zeitung" publică la 9 ianuarie 
un articol intitulat „Obstacole în Dane- 
marca**. Zjarul relatează că „o vie dezba
tere publică. în care au intervenit în re
petate rînduri politicieni de răspundere, 
a indicat clar că această problemă (ra
tificarea acordurilor — N.R.) va întimplna 
o împotrivire mult mai mare decît orice 
altă problemă privitoare la alianțe".

Arătînd că adversari ai acordurilor nu 
sînt numai comuniștii, ziarul insistă asu
pra faptului că „păturile cele mai dife
rite ale populației" și-au exprimat protes
tul prin numeroase scrisori trimise par
lamentului și guvernului. Aceste proteste 
au fost atît de vehemente îneît l-au de
terminat pe președintele fracțiunii radi
cale, Jorgensen, să le califice drept „o 
invitație insistentă adresată guvernului și 
parlamentului de a supune unui referen
dum întreaga problemă a poziției interna
ționale a Danemarcei".

Redactorul ziarului menționat consideră 
această afirmație drept caracteristică pen
tru atitudinea acelor partide burgheze care 
se opun ratificării. Ziarul subliniază că 
în afară de partidul radical care a fost 
de la început împotriva ratificării, „și în 
cadrul partidelor care sprijină politica ex
ternă a guvernului se manifestă clar o 
repulsie față de reînarmarea Germaniei".

Ziarul relatează că 30 de social-demo- 
crați „proeminenți" au intervenit de pe 
acuma pe lîngă guvern împotriva ratifi
cării, fapt ce îndreptățește să se presu
pună că și social-democrații vor vota îm
potriva ratificării sau că cel puțin se vor 
abține.

La aceste „obstacole" „Neue Ziircher 
Zeitung" mai adaugă și nemulțumirea unor 
cercuri de afaceri daneze care nu sînt 
satisfăcute de modul cum se desfășoară 
relațiile comerciale între Danemarca și 
Germania occidentală, ca și diferendul 
dintre Danemarca și Germania occiden
tală în privința modului cum este tratată 
minoritatea daneză în provincia Schles
wig de sud.

Sesiunea subcomitetului 
pentru comerț al C.E.A.E.O.

ȘANHAI 13 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 12 ianuarie și-a încheiat lucrările 
sesiunea subcomitetului pentru comerț 
al Comisiei Economice O.N.U. pentru Asia 
și Extremul Orient (C.E.A.E.O.) care s-a 
ținut la Hongkong între 7 și 12 ianuarie. 
Delegații la această sesiune, reprezen- 
tînd un număr de peste 20 de țări care 
au luat parte la lucrările subcomitetului 
(U.R.S.S., India, Birmania, Indonezia 
etc.) au procedat la un schimb de păreri 
cu privire la politica economică externă 
a acestor țări și la posibilitățile de dez
voltare a comerțului în zona de activitate 
a C.E.A.E.O.

Delegatul sovietic. V. B. Spandarian, a 
arătat că în scopul dezvoltării comerțului 
trebuie lărgite și întărite legăturile între 
reprezentanții cercurilor de afaceri din 
diferite țări, prin organizarea de expozi
ții și tîrguri, prin trimiterea de delegații 
comerciale și economice ș.a.m.d.

Ținînd seama de utilitatea unui aseme
nea schimb de delegații, Uniunea Sovietică 
a consimțit ca în 1955 să sosească în 
U.R.S.S. delegații din țările Asiei și Ex
tremul Orient pentru a lua cunoștință de 
realizările și experiența U.R.S.S. în dome
niul prospecțiunilor geologice și exploa
tării substanțelor minerale utile. U.R.S.S. 
a invitat de asemenea o delegație a In
diei care să studieze posibilitatea de ri
dicare a calificării și de efectuare a unui 
stagiu de practică de către specialiști in
dieni în U.R.S.S.

Spandarian a declarat că delegația so
vietică salută în mod deosebit conferințele 
interregionale ale experților comerciali 
care vor contribui fără îndoială la dez
voltarea comerțului între țările din ca
drul C.E.A.E.O. și celelalte țări ale lumii.

La ședința de închidere din 12 ianua
rie. reprezentantul U.R S.S. a subliniat din 
nou că embargoul asupra comerțului cu 
Republica Populară Chineză aduce mari 
prejudicii economiei țărilor din raza de 
activitate a C.E.A.E.O. Spandarian a con
damnat Statele Unite pentru politica de 
embargo care împiedică dezvoltarea co
merțului între China și țările membre 
ale C.E.A.E.O.

mice și cu hidrogen. Lista cu cele 600 000 
semnături este expresia adevăratelor sen
timente ale cetățenilor prefecturii, o che
mare a inimilor noastre Rugăm din toată 
inima să fie luate cît mai grabnic mă
suri concrete cu privire la următoarele 
puncte, ținîndu-se seamă de apelul de 
față :

1. — Să fie creată cît mai repede o or
ganizație internațională care să exercite 
un control deplin asupra aplicării legii 
cu privire la interzicerea fabricării, sto
cării și folosirii armelor cu hidrogen și 
atomice.

2. — Să se interzică experimentarea 
bombelor cu hidrogen

3. — Să se stabilească formele de folo
sire în scopuri pașnice a energiei ato
mice.

Apelul este semnat de:

0 țară fără privighetori —
Mi se pare de un adine înțe
les faptul că în America nu 
sînt privighetori. Mi se pare 
un feț de blestem poetic.

Lenau
Printre zecile de scrisori pe care le 

primește zilnic, marele cîntăreț negru 
Paul Robeson găsește adesea invitații ale 
prietenilor săi de peste hotare, prin 
care e rugat să participe la sărbătoarea 
cărții în Franța, la Sesiunea Consiliului 
Mondial al Păcii de la Stokholm, sau 
la adunarea festivă a cetățenilor din 
Moscova, unde urmează să i se înmî- 
neze Premiul Internațional Stalin „Pen
tru întărirea păcii între popoare”...

Pentru fiecare din aceste invitații, 
cetățeanul Statelor Unite ale Americii, 
Paul Robeson, adresează o cerere De
partamentului de Stat prin care solicită 
pașaport și de fiecare dată, un omuleț 
înțepenit pe scaunul sau de funcționar 
automat întinde mina după una din 
ștampilele înșiruite în fața-i: o stam
pilă verde pe care scrie „se respinge”.

Cîteodată, în dimineața proaspătă a 
unei zile de vară, sau în amurgul pa
lid ai unei zile de toamnă, Paul Robe
son poate fi văzut tăcut, nemișcat în
tr-un loc mai pustiu al cheiului portu
lui New-York privind îndelung la va
poarele care pleacă spre lumea largă. 
Peste silueta lui planează parcă ame
nințătoare umbra gravă a Statuii Li
bertății. Căci pînă și printre razele de 
piatră care-i încununează fruntea, se 
văd țevile mitralierelor poliției fede
rale.

Iar undeva, într-un birou strimt și 
înfundat al Departamentului de Stat 
un funcționar pentru care gîndește te
lefonul stăpînului sau, apasă automat o 
stampilă verde pe cererea de pașaport 
din față-i.

Apoi trec zilele și dintr-odată izbuc
nesc in ziarele progresiste și la postu
rile de radio știrile care anunță: „Paul 
Robeson a cîntat la Velodromul de 
iarnă din Paris” ! „Marele cîntăreț ne
gru și-a făcut auzit glasul unic în șe
dința Consiliului Mondial al Păcii !“, 
„Cîntecul artistului luptător a răsunat 
pe străzile Moscovei 1“ Imprimate pe 
bandă de magnetofon, cîntecele în care 
Robeson își pune tot sufletul său mare, 
cuvintele pe care le adresează cu înflă
cărare prietenilor săi din lumea în
treagă înconjoară globul și-l fac pre
zent pe oaspete acolo unde e așteptat 
cu drag.

La Departamentul de stat funcționa
rul speriat scoate cererile din sertare și 
îi aplică incăodată, de zece ori, de o 
sută de ori stampila verde, ca nu cum
va să rămînă vreo urmă de îndoială 
asupra loialității lui, Șeful său telefo
nează unui șef mai mare ca să-l asi
gure că el a luat toate măsurile, iar șe
ful lui transmite aceasta mai sus, ca să 
se știe că nici el n-are vreo vină... Zeci 
și sute de omuleți automațt și veninoși 
dau telefoane speriate. Mc Carthy își 
roade degetele între fălcile pătrate și 
păroase și însuși domnul John Foster 
Dulles își smulge furios ochelarii de pe

Schimb de reprezentanțe d'plcmatice intre R. P. R. și India
In urma hotărîrii guvernelor Repu

blicii Populare Romîne și Indiei de a face 
schimb de misiuni diplomatice, guvernul 
Indiei și-a dat agrementul pentru numi
rea lui Mihai Magheru ca trimis extra
ordinar și ministru plenipotențiar al

Concurs de schi la Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 

transmite : — Timp de două zile s-a des
fășurat la Moscova un concurs de schi la 
care au luat parte sute de sportivi din 
toate colțurile Uniunii Sovietice.

în proba feminină de fond pe distanța 
de 5 km., primul loc a fost ocupat conco
mitent de trei concurente : Radia Erosina 
(Moscova), Margarita Maslennikova și 
Ana Kaleste, ambele din Leningrad. Toate 
trei au obținut același rezultat: 20’06”.

Sportivul Nikolai Anikin. în vîrstă de 
22 de ani, din Moscova s-a clasat primul 
în proba de 18 km. cu timpul de lh.02’37”. 
Următoarele trei locuri au fost ocupate

ȘTIRI SPORTIVE
MOSCOVA 13 (Agerpres) TASS trans

mite : In capitala Uniunii Sovietice a so
sit, pentru a susține mai multe întîlniri 
prietenești, echipa selecționată de lupte 
libere a Japoniei.

Prima întîlnire de lupte libere dintre 
sportivii sovietici și japonezi va avea loc 
la 17 ianuarie la Moscova. Apoi, echipa 
Japoniei va evolua la Baku și Tbilisi.

Luptătorii sovietci s-au întîlnit pentru 
prima oară cu sportivii japonezi în cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Helsinki. Urmă
toarea întîlnire a avut loc cu prilejul cam
pionatelor mondiale de lupte libere desfă
șurate la Tokio, cînd echipa U.R.S.S. a 
ocupat locul doi iar echipa Japoniei s-a 
clasat pe locul patru.

Luptătorii japonezi vizitează pentru 
prima oară Uniunea Sovietică.

★
KIEV 13 (Agerpres) TASS transmite : 

în cadrul unui concurs de natație, rezer
vat juniorilor desfășurat la Kiev, elevul 
A. I. Zavertnîi a stabilit un nou record 
unional de juniori în proba de 200 m. li

Spectacole
VINERI 14 IANUARIE 1955

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. : 
Cio Cio-san; Teatrul de Stat de Operetă: Lăsați-raă 
să cînt; Național „I. L. Caragiale" (Studio) : Pla
ton Krecet; Național „1. L. Caragiale" (Comedia): 
Revizorul; Municipal: Liubov larovaia; Tineretu
lui ; Neisprăvitul; Studioul actorului de film „C. 
Nottara" : Familia ; Armatei: (B-dul G-ral Ma
gheru): Mașenka; Armatei (Calea 13 Septembrie): 
Vlaicu Vodă; Muncitoresc C.F.R. (Criulești): Slugă 
la doi stăpini; Ansamblul de Estradă al R.P.R. : 
Să etnte muzica (ora 20. in sala din Calea Victo
riei). Magazin de stat (ora 19.30, în sala din str. 
Alex. Popov nr. 23); Teatrul de Păpuși „Țăndă
rică": Gîscănelul (ora 10) și Umor pe sfori (ora 
20. în sala Baruh Berea) Moș Gerilă (ora 10. în 
sala ..Orfeu") ; Ansamblul de păpuși al Teatrului 
Armatei: Tică și Rică la teatrul de păpuși (ora 
16. în sala ..Modern?, din B-dul 6 Martie nr. 2).

CINEMATOGRAFE : Patria. I. C. Frimu : Jucă
torul de rezervă ; Republica : Bănuțul : București, 
Tineretului, Alex. Sahia : Copiii partizanului; înfră

nas, ceea ce înseamnă că locuința lui 
Robeson va căpăta un cordon dublu de ' 
cerberi și va fi înconjurată cu gratii 
mobile.

Ei îl opresc pe Robeson să cînte în 
propria lui țară și vor să-i încarcereze 
cîntecul, ca să nu poată călători nici că- , 
tre alte țări. Dar cui stă în putere să 
facă un asemenea lucru? Pe omul acela 
puternic, cu inima fierbinte, bătînd pen
tru cele mai nobile năzuinți ale omeni
rii, îl poți opri să plece, să culeagă flori 
sau să meargă la cinematograf. Dar 
cîntecul său plutește liber peste oceane 
și continente. Melodia gravă și răscoli
toare a lui Joe Hill o cîntă și un cor al ’ 
pescarilor romîni de la Dunăre și păs
torul albanez de pe un pisc unde-și au \ 
sălaș vulturii și tinerii feroviari din 
nord-estul Chinei și cel mai bătrîn ță
ran dintr-un sat maghiar de pe malul 
lacului Balaton. Cine poate smulge din 
inimile lor cîntecele lui Paul Robeson? 
Asupra acestor oameni care cîntă în 
așa fel îneît nu se poate să nu se audă 
pînă sub ferestrele domnului Foster 
Dulles, Departamentul de Stat nu mai 
are nicio putere. Ei poate cel mult să-i 
oprească pe toți cîntăreții Americii să 
cînte la posturile de radio americane , 
sau în sălile publice americane. Ii mai 
poate încă persecuta, închide, maltrata ' 
și chiar ucide. Dar cîntecul liber nu-l ' 
poate ucide,nu-l poate opri să răsune 
nici chiar pe pămîntul Americii. ‘

In veacul trecut poetul romantic Le- I 
nau a luat hotărîrea să facă o călătorie ‘ 1 
în „Lumea Nouă” pentru a se îmbogăți 
sufletește. Acolo i-a cunoscut îndea
proape pe negustorii și cămătarii ora
șelor zgomotoase ca și pe proprietarii 
de păminturi imense și cirezi nesfț site 
de vite și a renunțat să-și mai facă edu
cația peste Ocean. S-a întors iute, plin 
de mînie și a scris din drum unui prie
ten că americanii pe care i-a văzut 
sînt morți pentru orice viață spirituală 
și că poate deaceia nu sînt nici privi
ghetori în America.

De atunci s-au așternut peste remar- ' 
ca mohorîtă a călătorului mai mult de ' 
o sută douăzeci de ani. Dar ea rămîne 
și astăzi vie și adevărată. Urmașii pro
prietarilor de terenuri și manufacturi, 
ai zarafilor și negustorilor de carne au 
păstrat neștirbită tradiția înaintașilor 
lor în materie de cultură și au dezvol
tat-o la paroxism. Nu numai că acești 
americani sînt morți-pentru orice viață 
spirituală, dar se dezlănțuie cu sălbăti
cie împotriva a tot ce poate fi purtă
tor de viață spirituală. In America nu 
sînt nici azi privighetori. Dacă ar fi, 
membrii diferitelor comisii antiameri- 
cane de linșaj spiritual le-ar opri prin 
hotărîre guvernamentală de a mai 
cîntă și în caz de nerespectare le-ar 
condamna la frigare electrică.

Aceasta pentru că dacă oamenii as
cultă cîntece sau cîntă ei înșiși cînte
cele vieții, sînt în stare să oprească 
tam-tam-ul tobelor războinice care fac 
acum repetiție la Casa Albă.

VALENTIN SILVESTRU

R.P.R. în India, iar guvernul R.P.R. și-a 
dat agrementul pentru numirea lui Ra- 
jeșwar Dayal ca trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Indiei în 
R.P.R. (Agerpres) 

în ordine de Fedor Terentiev (Moscova), 
Nikolai Kozlov (Anjer-Sudiensk) și cam
pionul mondial pe anul 1954 Vladimir 
Kuzin (Leningrad).

La 11 ianuarie s-a disputat proba femi
nină pe distanța de 10 km. Cel mai bun 
rezultat a fost obținut de Alevtina Kolcina 
din Moscova — 40’37”. Pe locul doi s-a 
clasat Ana Kaleste cu 40’40”. O luptă foar
te dîrză s-a dat în proba de 30 km. Pri
mul loc a revenit lui Nikolai Anikin cu 
timpul de lh.46’38”. Pavel Kolcin din 
Moscova s-a clasat pe locu’ doi cu rezul
tatul de lh.46’45”, iar campionul mondial 
Vladimir Kuzin a ocupat locul patru.

ber. El a acoperit această distanță în tim
pul de 2T6"3/10.

★
IJEVSK 13 (Agerpres) TASS transmite : 

In orașul Ijevsk s-a desfășurat tradițio
nalul motocros al celor mai buni motoci- 
cliști sovietici. Traseul crosului, în lungime 
de 82 km. prezenta numeroase porțiuni de 
teren accidentat. Cel mai bun rezultat a 
fost obținut de tînărul sportiv din Mos
cova, V. Ivanov, care, concurind pe o mo
tocicletă cu o capacitate de 350 cmc., a 
parcurs traseul în timpul de lh.45’50".

★
PETROZAVODSK 13 (Agerpres) TASS 

transmite: în orașul Petrozavodsk s-a 
desfășurat un concurs al patinatorilor din 
șase republici unionale : Ucraina, Bielo- 
rusia, Letonia, Lituania, Estonia și Karelo- 
Fină. Competiția a demonstrat creșterea 
măiestriei patinatorilor din aceste repu
blici.' Tinerii patinatori au stabilit mai 
multe recorduri ale republicilor respective.

Concursul a fost cîștigat de reprezen
tanții republicii Karelo-Fină, Vladimir 
Lisunov și Nina Vrublevskaia.

țirea între popoare, Gh. Doja, Libertății: Stele 
vesele; Maxim Gorki: Antilopa de aur. Valsul pe 
gheață. 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. Munca : Furtună pe Nipru; 
Vasile Roaită : Locotenentul lui Rakoczi; Unirea: 
Slugă la doi stăpini : Cultural: Campionii noștri ; 
Constantin David : Suflete zbuciumate; Flacăra : 
Circul ; T. Vladimirescu, N. Bălcescu: Clochemerle; 
Aurel Vlaicu: Ordinul Anna ; Popular : Povestea 
micului cocoșat: N. Eminescu : Asaltul fortului
din munți; Miorița : De doi bani speranță: Mo
șilor: Campionatul mondial de fotbal; 23 August: 
Circul Slavia: Donca Simo: Primăvara pe gheață; 
llie Pintilie: Documentul misterios: 8 Mai: Maeș
trii baletului rus ; Volga : Destinul Marinei Vla
senko: I Mai: Copilul Dunării; Gh. Coșbuc i 
Epava din largul mării : Rahova : Poemul dra
gostei; Oiga Bancic: Zilele mîniei.
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