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Pentru bunăstarea SEMNĂTURI PE APEL

poporului
OAMENII MUNCII de Ia orașe și sate 

au aflat cu nespusă bucurie și mîn- 
drie patriotică rezultatele îndeplini

rii planului de stat pe anul 1954, cuprin
se în Comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.P.R.

Rezultatele cuprinse în comunicat sînt 
o expresie vie a eforturilor poporului nos
tru muncitor, care sub conducerea înțe
leaptă a partidului pășește pe drumul în
făptuirii sarcinilor trasate de plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R. din august 1953, 
cu privire ia ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al celor ce muncesc.

Poporul romîn luptă hotărît pentru con
solidarea continuă a economiei noastre 
socialiste, pentru apărarea păcii. In ace
ste zile, el își afirmă puternic dorința 
pentru o viață liberă și fericită, semnînd 
Apelul împotriva pregătirii războiului a- 
tomic.

Tn anul care s-a scurs — cu toate greu
tățile provocate de timpul nefavorabil în 
trimestrul I al anului 1954, cînd viscolul 
a bîntuit în cea mai mare parte a țării 
— oamenii muncii și-au mobilizat forțele 
lor creatoare reușind să producă din ce 
în ce mai multe mijloace de producție și 
bunuri de larg consum industriale și ali
mentare. Astfel, planul anual al produc
ției globale pe anul 1954 a fost îndeplinit 
în proporție de 100,2 la stită, realizîn- 
du-se față de 1953 o creștere de 6,6 la 
sută din care producția mijloacelor de 
producție — 3,9% și producția de bunuri 
de consum — 10,5 la sută. Comunicatul 
arată că Ministerul Industriei Cărbu
nelui și-a îndeplinit planul în propor
ție de 102,4 la sută, Ministerul Industriei 
Alimentare în proporție de 100,7 la sută 
etc.

Acordîndu-se mai departe atenție dez
voltării industriei grele — temelia dez
voltării întregii economii și a ridicării ni
velului de trai al poporului muncitor a 
fost creată o și mai puternică bază tehni- 
co-materială menită să ducă la dezvoltarea 
întregii noastre economii. Au intrat în 
funcțiune noi capacități de producție, în
deosebi în acele ramuri pentru care există 
surse sigure de materie primă. Muncind 
cu entuziasm, oamenii muncii din indus
tria grea au făcut ca la sfîrșitul anului 
1954 producția de tractoare pe șenile cu 
motor Diesel de 35 cai putere să repre
zinte 103,7 la sută față de 1953, produc
ția de pluguri universale și reversibile cu 
tracțiune animală — 291,8 la sută etc.

Sectorul socialist al agriculturii s-a în
tărit și s-a lărgit ; la sfîrșitul anului 1954 
numărul gospodăriilor agricole colective 
și al întovărășirilor a crescut la aproape 
5.000 cu o suprafață arabilă de circa 1,1 
milioane hectare, cuprinzînd 318.000 fa
milii de țărani colectiviști și întovărășiți. 
A crescut suprafața arabilă însămînțată cu 
grîu și secară. Țăranii muncitoti cu gos
podării individuale au primit un sprijin 
prețios din partea clasei muncitoare. Ei 
au fost aprovizionați cu mai multe unelte 
agricole ale statului puse la dispoziție 
prin centrele și subcentrele de închiriat 
ale cooperativelor de consum sătești. 
Toate acestea, precum și creșterea numă
rului de cadre calificate în agricultură, 
folosirea metodelor agrotehnice înaintate, 
au făcut cu putință creșterea producției 
agricole, realizîndu-se o cantitate de peste 
9 milioane tone de cereale, mai ales prin 
obținerea unei producții sporite de po
rumb. Aceste realizări în producția agri
colă dovedesc cu prisosință că este pe 
deplin posibil să realizăm în anul 1955 o 
producție de 10.000.000 tone de grîu și 
porumb.

Comunicatul scoate de asemenea în evi
dentă realizările dobîndite de oamenii 
muncii din industria bunurilor de larg 
consum. In cursul anului 1954 — cel de 
al patrulea an al cincinalului — au fost 
depășite prevederile planului la pîine, 
paste făinoase, uleiuri comestibile, pre
parate și conserve de carne, tricotaje de 
bumbac, de lînă și mătase, confecții, în
călțăminte de cauciuc, aparate de radio 
la baterii etc.

Ca urmare a măsurilor luate de guvern 
producția bunurilor de larg consum a 
crescut în semestrul II 1954 comparativ 
cu semestrul II al anului 1953, astfel: la 
carne cu 62,1 la sută, la slănină cu 108,7 
Ia sută, la preparate și conserve de carne 
cu 78,5 la sută, la țesături de bumbac cu 
19,5 la sută etc.

In anul 1954 s-au dobîndit succese de 
seamă în ceea ce privește lărgirea schim
bului dintre oraș și sat. A crescut vo-

muncitor
lumul circulației mărfurilor cu amănuntul 
în comerțul socialist, care a depășit cu 
circa 2,9 miliarde lei desfacerile din 
anul 1953, Creșterea volumului desfacerii 
mărfurilor alimentare prin comerțul so
cialist a influențat în mod favorabil și 
prețurile produselor agro-alimentare pe 
piața țărănească.

Realizările obținute de oamenii muncii 
în creșterea producției industriale, în 
creșterea producției agricole și îndeosebi 
în creșterea producției bunurilor de larg 
consum, vorbesc despre justețea politicii 
partidului nostru în centrul căreia stă ri
dicarea nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc. Aceste realizări 
au făcut cu putință ca partidul și guver
nul să hotărască la sfîrșitul anului 1954 
desființarea sistemului de aprovizionare 
pe bază de cartele și rații și trecerea 
la comerțul desfășurat.

In cursul anului 1954 fondul de salarii 
al muncitorilor și funcționarilor a crescut 
cu 10,5 la sută, iar impozitul pe salarii 
plătit de aceștia în aceeași perioadă a 
fost cu 23 la sută mai mic decît în 1953, 
ceea ce a dus la o sporite a veniturilor 
lor. Odată cu desființarea sistemului de 
aprovizionare pe bază de cartele și rații, 
s-au majorat și salariile muncitorilor din 
categoriile I, II și III de salarizare și ale 
altor categorii de muncitori.

In legătură cu succesele dobîndite de 
oamenii muncii, Comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al R.P.R. subliniază și 
faptul că în economia noastră mai există 
încă o seamă de lipsuri și de fenomene 
negative a căror înlăturare se impune cu 
toată tăria.

In ce privește organizarea muncii pen
tru utilizarea completă a capacității de 
producție a întreprinderilor, folosirea re
zervelor interne și a experienței înaintate 
în producție, mai sînt încă multe de fă
cut. In cadrul multor întreprinderi prețul 
de cost al produselor este încă prea ri
dicat, nu sînt respectate normele de con
sum de materiale și combustibil, iar pro
ducția se desfășoară nerilmic, în asalturi.

Din cauza unor asemenea lipsuri a fost 
înregistrată o creștere nesatisfăcătoare a 
productivității muncii la ministerele : In
dustriei Lemnului, Hârtiei și Celulozei, 
Industriei Metalurgice și Construcțiilor 
de Mașini, Energiei Electrice și Industriei 
Electrotehnice, Industriei Petrolului pre
cum și în construcții. O serie de minis
tere nu și-au îndeplinit sarcina de plan. 
Unele întreprinderi au continuat să li
vreze produse de calitate necorespunză
toare, cu toate cerințele de consum mereu 
crescînde ale populației.

Publicarea acestui Comunicat trebuie 
să constituie pentru tineretul muncitor 
din țara noastră, ca și pentru toți oa
menii muncii, un nou prilej de intensifi
care a întrecerii socialiste, mai ales în 
sectoarele rămase în urmă. Sub condu
cerea organizațiilor de partid, organele și 
organizațiile U.T.M. au datoria să spri
jine și mai mult întărirea disciplinei so
cialiste a muncii, să sprijine efectiv avîn- 
tul tineretului în întrecere, să-l îndrume 
în aplicarea noilor metode înaintate de 
lucru. Tinerii din industria metalurgică 
și din industria materialelor de construc
ții trebuiesc îndrumați să folosească mult 
mai rațional agregatele, să lupte pentru 
creșterea continuă a producției și pro
ductivității muncii, împotriva risipei de 
materiale, materie primă și combustibil 
în vederea reducerii prețului de cost.

In același timp, comitetele organizații
lor de bază U.T.M. de la sate, din S.M.T.- 
uri și G.A.S.-uri au datoria de a antrena 
tineretul în acțiunea de reparații a ma
șinilor și tractoarelor, de a executa re
parații de bună calitate, de a antrena ti
neretul în pregătirea pentru desfășura
rea cu succes a campanie: agricole din 
primăvara acestui an

Comunicatul a dat posibilitatea mun
citorilor din toate sectoarele de activitate 
să-și analizeze munca și să vadă rezul
tatele. Partidul pune în fața tineretului 
sarcina de a-și îndrepta forțele spre în
lăturarea deficiențelor semnalate. Alături 
de muncitorii vîrstnici. în lupta pentru 
înlăturarea lipsurilor în producție trebuie 
să se găsească în orice moment utemiștii, 
tinerii muncitori care în multe întreprin- i 
deri formează majoritatea.

Tineri și tinere 1 Faceți totul pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor planului 
cincinal, pentru întărirea patriei, apărarea 
păcii și ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Vasile Hicolae
colectivist

Vorbesc în nume
le tuturor colectiviș
tilor din comuna Șol.

danu. Vorbesc în numele acestei familii
unite, formată din 380 de membri care 
și-au alăturat pămiîntul și puterea de 
muncă pentru un trai mai bun.

N-a trecut prea multă vreme de la 
strângerea recoltei anului 1954 și iată că 
în curînd vom ieși din nou ,pe ogoare. 
Gospodăria noastră se pregătește cu în
suflețire pentru ziua în care plugurile și 
tractoarele vor trage din nou brazdă a- 
dîncă.

în urma împărțirii veniturilor realizate 
în anul trecut, casele colectiviștilor sînt 
îndestulate.

Ne propunem nouă înșine ca anul a- 
cesta, arăturile să fie executate mai bine 
de cit anul trecut, semănăturile să fie 
îngrijite cu o și mai mare atenție în așa 
fel ca recoltele să fie sporite. Cu toate 
realizările de pînă acum în față ne mai 
stau încă multe lucruri de făcut. De pil
dă, ne-am propus să construim un patul 
cu o capacitate de 50 de vagoane, cotețe 
pentru păsări și un grajd pentru vite. De 
mai muțtă vreme noi r.e străduim să 
cumpărăm un autocamion „Molotov”, 
pentru gospodăria noastră. Și-l vom cum
păra ! Acestea sînt doar cîteva din mul
tele noastre gânduri pentru viitor. Noi 
știm însă cu toții că, pentru a semăna o- 
goarele, pentru a privi cum se înalță la
nurile de grîne, pentru a culege boabele 
mari și sănătoase, -plinea omului munci
tor, avem nevoie de -pace. De ac-eea cele 
380 de semnături ale membrilor gospodă
riei noastre vor fi înscrise pe Apelul 
păcii, apel al fericirii noastre.

Numele meu va fi printre aceste sem
nături — proteste aprige contra celor care 
pregătesc un nou foc, un nou război pus
tiitor.

Maria Negură
Instructoare 
de pionieri

De curînd am ter
minat școala peda
gogică și acum sînt 
instructoare de pio

nieri în comuna Săucești din raionul Ba
cău. Tinerețea, ocupația pentru care m-am 
pregătit îmi sînt dragi. Vreau să trăiesc 
și să mă bucur de viața nouă pe care a 
făurit-o harnicul nostru popor. Înlăturînd 
ruinele provocate de cel de al doilea răz
boi mondial poporul nostru și-a clădit 
fabrici și uzine, orașe și sate, mai mândre, 
mai frumoase. Acum cercurile imperialiste 
vor să dezlănțuie un nou război, cu mult 
mai groaznic dccît cel pe cafe l-am trăit 
și noi, tînăra generație. în acest scop, ei 
vor să folosească cea mai mare descope
rire a secolului nostru, energia atomică, 
să dezlănțuie un nou război mondial, să 
facă uz de arma atomică, cea mai distru
gătoare din cîte au existat.

Adeseori mă uit la pionierii din școala 
noastră, la mișcările lor gingașe, la do
rința lor de a crește mari, de a învăța, de 
a fi fericiți îndeplinindu-și cele mai în
drăznețe visuri. Cu ură mă gândesc la 
războiul atomic pe care vor să-1 dezlăn
țuie cercurile imperialiste, care vor să 
distrugă viața fericită a copiilor, a frați
lor și părinților noștri. Trebuie împiedi
cată mina criminală a acelora care vor 
să refacă din nou wehrmachtul german 
și să-1 doteze cu arma atomică. Glasul 
capiilor noștri, al tinerei generații, ală
turi de glasul milioanelor de oameni cin
stiți din lumea întreagă este mai puternic
decît pofta nebunească a maniacilor ato
mici. In numele pionierilor și elevilor din 
școala noastră, în numele vieții noastre 
noi pe care ne-o clădim, semnez din toată 
inima Apelul Consiliului Mondial al 
păcii și mă opun cu hotărîre cercurilor 
imperialiste care prin dezlănțuirea răz
boiului atomic vor să arunce omenirea
in cel mai groaznic măcel din cîte a cu
noscut vreodată.

Delegația tineretului din R. P. R. 
la Congresul Uniunii Tineretului Cehoslovac

Zilele acestea a plecat din Capitală, în- 
dreptîndu-se spre Prag-o, delegația tinere
tului din R.P.R., formată din tovarășii 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al U.T.M.

și Alexandru Covaci, activist al C.C. al 
U.T.M., care va lua parte la lucrările ce
lui de al II-Iea Congres al Uniunii Ti
neretului Cehoslovac. (Agerpres)

i

încă de departe te întâm
pină zgomotul ritmic al cio
canelor pneumatice din ca- 
jzangeria uzinelor „Mao Țze- 
‘dun“ din Capitală.

în hala aceasta imensă poți 
da de brigada I-a utemistă. 
Intr-un colț patru tineri se 
luptă cu un colos de fier. 
Brigada I-a utemistă, e ves
tită la „cazangerie” ca una 
din cele mai bune brigăzi.

Astăzi dimineață s-a anun
țat că după amiază v<a fi un 
miting în uzină, în cadrul 
căruia se va citi „Apelul Pă
cii" de la Viena. Muncitorii 
uzinelor vor semna acest 
Apel. Și brigada I-a în frunte 
cu responsabilul ei, utemistul 
Emil Fîntăneru, va semna 
„Apelul Păcii".

De ce așteaptă cu atîta 
nerăbdare acești patru tineri 
încetarea lucrului ca să ple
ce spre sala de adunare, să 
ia tocul în mână ? .

Răileanu Ilie, cel mai vîrst- 
nic din brigadă, are 24 ani. 
A venit în București din Iași. 
A făcut cunoștință cu răz
boiul, fiind încă coipil, la 14 
ani. Atunci, în ’44, nemții fu
geau din fața armatelor so
vietice de le sfîrîiau căloîiele. 
Ilie i-a cunoscut însă și alt
cum, cînd, trufași și cruzi je
fuiau orașul, strîngeau evreii 
și-i băgau în lagăre înconju
rate cu sîrmă ghimpată, uci
deau ca in codru. Și toate a- 
cestea s-au întipărit ad-înc în 
inima lui Ilie.

Răileanu Hie are un copi
laș de un an și șase luni — 
Nicu. Soția lui, Maria, lucrea
ză la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej". Ilie face ca
zane pentru industria grea, 
Maria lucrează confecții fru
moase pentru oamenii mun
cii. Nicu crește și se ține 
de ștrengării. Nu e greu 
de înțeles de ce așteaptă cu 
atîta nerăbdare să semneze 
Apelul, acest membru al bri
găzii I-a.

Constantin Zamfir, un alt 
membru al brigăzii, în virstă 
de 17 ani. va veni cu un o- 
biect drag să semneze Ape
lul. Tatăl său a luat parte la 
luptele împotriva hitleriștilor 
în Ungaria și Cehoslovacia, 
alături de ostașii sovietici. 
Pentru vitejia cu care a lup
tat îmDotriva acelora care 
au dezlănțuit războiul, care 
au adus atîtea nenorociri o- 
menirii. a primit o decorație 
sovietică. Tatăl lui Costică 
Zamfir a murit. Decorația 
însă e păstrată cu grijă _a 
familie. Și azi la ora 14 cînd

In medalion briga
da I utemistă în tim
pul lucrului. Jos la 
masă semnînd Apelul.

se va semna Apelul. Costică 
o va scoate din buzunar.

— Ăsta a fost tatăl meu, 
priviți, va spune el. Eu unul 
n-am șă-1 fac de rușine.

Nicolae Zamfir, tot un flă
căiandru de 17 ani, e văr cu 
Costică. După ce termină ore
le de lucru, cei doi tineri ur
mează cursurile liceului se
ral.

Emil Fîntăneru, responsa
bilul brigăzii, ne-a spus din 
capul locului :

— Brigada noastră depă
șește norma cu 25—30 la sută. 
Facem și economii destule.

Emil s-a căsătorit de cu
rînd. Nu sînt nici trei luni 
de atunci. Gospodăria lui e 
în plină transformare. Cite 
nu trebuiesc într-o casă de 
tineri căsătoriți. încet, încet,

începînd de la cratițe șl pînă 
la lucruri mai mari, se um
ple noua gospodărie a lui 
Emil.

★
Lucrul a încetat. E miting 

la uzinele „Mao Țze-dun". Au 
început să fie înscrise sem
năturile pe Apel.

Semnează apăsat Ilie Răi
leanu, pentru ca niciodată să 
nu-i mai vadă pe nemți 
strîngînd oamenii de pe la 
casele lor, omorîndu-i în mod 
bestial, pentru ca el să lu
creze cazane multe, ca soția 
să facă haine frumoase, ca 
Nicu să crească și să se țină 
de ștrengării.

Semnează apăsat Constan
tin Zamfir cu gîndul la ta
tăl său a cărui pildă e gata 
s-o urmeze oricind. Semnea
ză și vărul său. Ei amândoi

au semnat ca după orele de 
lucru să stea atenți în bănci; 
ca să termine și clasa IX-a 
și a X-a și apoi să se în
scrie la facultate.

Semnează apăsat Emil Fîn
tăneru responsabilul acestei 
brigăzi, care odată cu aceas
tă semnătură se angajează să 
dea mai multe cazane pa
triei.

Semnăturile au rămas în
scrise pe Apei. Ele se vor a- 
lătura altor sute de milioane 
de semnături. Și, ca toate 
semnăturile cuprinse în mi
lioane de asemenea foi și a- 
ceste patru, ard ca para fo
cului. Sînt patru semnături, 
patru năzuinți, dar un singur 
gind și o singură vonță. 
apărarea păcii, apărarea vieții.

S. IONESCU

Chemarea Consiliului
Muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari, oameni ai 

muncii din întreprinderi, instituții, șantiere, G.A.S., S.M.T. și 
Centre Mecanice.

In întreaga țară poporul nostru Iubitor de .poee își exprimă 
adeziunea sa unanimă la Apelul către popoarele lumii al Con
siliului Mondial al Păcii.

In Apelul Consiliului Mondial al Păcii se arată:
,, In prezent, anumite guverne se pregătesc să dezlănțuie un 

război atomic, ele vor să convingă popoarele de inevita
bilitatea aces.uia.

Folosirea armei atomice ar duce la un război de extermi
nare.

Declarăm că guvernul care va dezlănțui războiul atomic va 
pierde încrederea poporului său și va fi condamnat de toa e 
popoarele.

Ne ridicăm împotriva acelora care pregătesc războiul atomic.
Cerem distrugerea în toate țările a stocurilor de arme ato

mice și încetarea imediată a producției acestora".
Acest apel corespunde năzuințelor fierbinți de pace ale tu

turor popoarelor, corespunde voinței popoarelor de a înlătura 
grozăviile unui război atomic.

Oamenii muncit din țara noastră prețuiesc pacea ca bunul 
cel mai scump, își iubesc patria și muncesc cu însuflețire pen
tru a o face mai frumoasă șl mai prosperă.

Toți oamenii muncii din patria noastră înfierează politica 
cercurilor imperialiste agresive, care pregătesc nebunește 
aruncarea lumii într-un război atomic distrugător și sânt ho- 
tărîți să muncească și să lupte pentru ca energia atomică să

Central al Sindicatelor
fie pusă mu în slujba distrugerii vieții ci în slujba înfloririi și 
progresului omenirii.

Consiliul' Central al Sindicatelor din Republica. Populară 
Romtoă, in numele celor peste 2.500,000 de membri, șe solida
rizarea în întregime ou Ch-amarea Comitetului Permanent pen
tru Apărarea Păcii clin R.P.R., pentru ecmnairea Apelului Con
siliului Mondial al Păcii.

Muncitori, tehnicieni, ingineri șl funcționari organizați în 
sindicate, Consiliul Central al SiniloatelM- vă oh-aamă eă sem
nați ou toții „Apelul către pcpoarele lumii".

— Fiți în primele rânduri ale celor ce semnează Apelul.
— Participați cu fermitate alături de sutele de milioane de 

oameni din toate cohlincntcle globului pământesc la lupe îm
potriva pregătirii războiului atomic.:

— Luâți parte activă la munca comitetelor de Înotă pentru 
•pace din întngprindeiri, instituții, din cartiere și sate. Ccntri- 

buiți cu tenie forțele la succesul deplin al campaniei de sem
nături pe „Apelul către popoarele lumii".

— întăriți semnăturile voastre pe Apel sporind eforturile 
în lupta pentru creșterea producției și productivității muncii, 
pentru înflorirea continuă a patriei noastre, a puterii și capaci
tății ei de apărare, a ridicării nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Planurile aventuriste ale dușmanilor vieții pot șl trebuie 
6ă fie zădărnicite. Să ăpă-răm activ cauza păcii.

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR
DIN R.P.R.

FAPTELE NOASTRE VOR ÎNTĂRI SEMNĂTURA PE APEL
La întreprinderea ,,Kirov" din Capitală în raionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej"

Zilele trecute a avut loc în secția ștanță 
de la întreprinderea de încălțăminte ..Ki
rov" din CaDitală o adunare a muncito
rilor secției, împotriva folosirii armelor 
atomice și a reînvierii militarismului ger
man.

Participanții la adunare și-au exprima*, 
adeziunea depl'nă Ia Acelui de la Viena 
și și-au luat angajamentul de a sprijin: 
prin fapte atașamentul lor față de cauza 
păcii.

Luînd cuvîntul, fruntașul în producție 
Ionescu Dinu a spus printre altele : Împo
triva remilitarizării Germaniei occiden
tale și legalizării războ ului atomic se ri
dică azi întreaga omenire cinstită. Să sem
năm Apelul adresat popoarelor lumii !

„Cred că fiecare om cinstit din între
prinderea noastră gindește ca și mine — 
a spus Panduru Nicola:e. Trăim o epocă 
măreață în care s-a descoperit și se folo
sește cea mai puternică energie cunoscută 
de oameni pînă acum — energia atomică.

Uniunea Sovietică a dovedit lumii că acea
stă energie poate și trebuie să ajute la 
progresul societății Un unea Sovietică dă 
un ajutor multilateral, științific, tehnic și 
de producție unor țări prietene pentru 
crearea de baze experimentale și construi
rea de generatori atomici. Semnătura pe 
Apelul Păcii vom ști s-o apărăm chiar cu 
sîngele nostru dacă va fi nevoie".

A luat apoi cuvîntul tov. Matei P., șe
ful secției. El a spus printre altele : 
Am văzut cum războiul a distrus bunuri 
create de oameni, cum el a curmat mi
lioane de veți omenești. Un nou război 
înseamnă un nou măcel.

In încheierea adunării a vorbit tov. 
Rusu Ironim, președintele comitetului de 
luptă pentru pace al întreprinderii. El a 
îndemnat pe toți muncitorii secției să 
sprijine din toate puterile chemarea Co
mitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R în campania de s rîngere 
de semnături pe Apelul de la Viena.

Uniți de aceeași năzuință de pace, de 
prietenie sinceră între popoarele lumii, 
sute de cetățeni din raionul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej‘-‘, muncitori, ingineri, funcționari, 
gospodine, preoți, invalizi de război au ve
nit miercuri după amiază în sala de festi
vități a Clubului. I.C.A.S. din sir. Berzei, 
spre a semna Apelul Consiliului Mondial 
al Păcii, exprimîndu-și hotărirea fermă de 
a face să eșueze planurile criminale ale 
cercurilor agresive din Occident, care ur
măresc dezlănțuirea războiului atomic.

Cu acest prilej a luat cuvîntul prof, 
univ. Emil Boldan, director al Instituiului 
de limbi străine, care a arătat celor pre- 
zenți însemnătatea marii acțiuni între
prinse de Consiliul Mondial al Păcii, care 
va strings și mai mult rîndurile milioane
lor de oameni cinstiți din întreaga lume.

La uzinele „7 Noiembrie

Gospodina Maria Tudor a arătat celor 
prezenți suferințele îndurate de ea :n 
urma celor două războaie mondiale. Voi 
semna Apelul, a spus ea, conștientă că 
astfel asigur fericirea copiilor mei.

în cuvinte însuflețite, gospodina Ana 
Ciolac, preotul ortodox loan Brătulescu, 
tâmplarul Mihail Haralambie, de la coope
rativa „Grivița Roșie" și alții, au condam
nat încercările guvernanților imperialiști 
de a dezlănțui un război atomic, manifes- 
tîndu-și hotărirea fermă de a lupta pentru 
cauza nobilă a păcii.

Constantin Gușetoiu, secretar al comi
tetului de luptă pentru pace al raionului 
„Gh. Gheorghiu-Dej", a declarat apoi des
chisă campania de strângere de semnături 
pe Apelul Consiliului Mondial al Păcii în 
raionul „Gh. Gheorghiu-Dej" din Capitală.

(Agerpres)

" din Craiova
La Galați

Marți după amiază, în sala Ștefan 
Gheorghiu, sute de cetățeni din regiunea 
și orașul Galați au participat la adunarea 
publică organizată de comitetul regional 
de luptă pentru pace consacrată deschi
derii campaniei de semnături pe Apelul 
de la Viena.

A luat cuvîntul acad. Mihail Ralea, care 
a vorbit despre lucrările sesiunii lărgite 
de la Viena a Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii. Subliniind importanța isto
rică a acestei sesiuni, vorbitorul a arătat 
că astăzi dorința cea mai fierbinte a su
telor de milioane de oameni cinstiți din 
lumea întreagă este de a apăra pacea, de 
a preveni dezlănțuirea unul război atomic.

După ce s-a dat citire Chemării Comi
tetului Permanent pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R. au luat cuvîntul numeroși par
ticipant la adunare.

Episcopul Chesarie Păunescu a spus :

„Clericii noștri vor propovădui și mai pu
ternic ideea nobilă a păcii și vor face din 
fiecare credincios un luptător dirz în 
uriașul front al partizanilor păcii".

„Tineretul din regiunea noastră — a 
spus tînăra Elena Petraru — își unește 
glasul cu cel al milioanelor de tineri din 
lumea întreagă și se angajează să apere 
mărețele realizări ala poporului nostru.

Printre cei care au mai luat cuvîntul a 
fost și strungarul Mircea Mihălceanu, care 
a spus : „Colectivul de muncă de la Ate
lierele C.F.R „Gh. Apostol'1 vrea să lu
creze și să trăiască în pace. Semnăm 
Apelul de la Viena și ne exprimăm ală
turi de întreaga omenire indignarea îm
potriva celor care vor să dezlănțuie răz
boiul atomic”.

Participanții la adunare au semnat apoi 
Apelul către popoarele lumii lansat de 
Consiliul Mondial al Păcii. (Agerpres)

După încetarea lucrului, muncitorii de 
la secția turnătorie din uzina de construc
ții de mașini și unelte agricole „7 No
iembrie” din Craiova, au avut convor
biri cu agitatorii în legătură cu documen
tele sesiunii lărgite a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii. Agitatorul Constantin 
Nedelea a vorbit muncitorilor despre pe
ricolul unui nou război mondial pe ca- 
re-1 pregătesc cercurile agresive din ță- 
i ile capitaliste. După ce a dat citire De
clarației Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii, vorbitorul a arătat că poporul nos
tru este profund atașat cauzei păcii și 
e hotărît să stea alături de celelalte po
poare iubitoare de pace.

Muncitorul Marin Văduva a arătat, la 
discuții, că popoarele sînt conștiente de 
primejdia ce o prezintă refacerea mili
tarismului german și folosirea armei ato
mice de către generalii hitleriști. „Dînd 
piese mai multe și de bună calitate, noi 
ne aducem aportul nostru la măreața

cauză a păcii” — a declarat el în în
cheiere.

„Noi, tineretul, a declarat utemistul 
Knizel Ion, cunoaștem urmările ce le-a 
avut războiul în țara noastră. Noi vrem 
să trăim și să muncim în pace și priete
nie cu toate popoarele lumii; noi nu vrem 
să devenim carne de tun. Documentele 
sesiunii și în deosebi „Apelul către popoa
rele lumii”, au menirea să zădărnicească 
planurile criminale de dezlănțuire a unui 
nou măcel mondial”.

Și în secția mecanică a avut loc o ase
menea convorbire. Agitatorul Ion Vîrja-n 
a arătat în cuvinte simple, dar pline de 
hotărîre că popoarele care n-au uitat cri
mele săvîrșite de cotropitorii americani 
asupra poporului coreean nu pot să ad
mită repetarea unor asemenea măceluri. 
Documentele sesiunii lărgite a Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii ne dau cre
dința că popoarele lumii vor știi să apere 
cauza cea mai de preț a omenirii — 
pacea.

►
4.



La Institutul de cercetări textile, pielărie și cauciuc

L

Utemiștll de la Institutul de cercetări textile, pielărie șl 
cauciuc din București muncesc cu însuflețire pentru a con
tribui la realizarea sarcinilor Hotărîril partidului șl guver
nului cu privire la trecerea la comerțul desfășurat.

Anul acesta utemistă Pietraru Cornelia, inginer, a aju
tat-o pe utemistă Cristea Maria să se califice la locul de 
producție.

Tn prima fotografie: cele două utemiste examinează cu 
atenție felul cum a pătruns extractul de tananțl în piele.

Tn fotografia a doua: Pridle Alexandrina și laboranta 
utemistă Mîhaela Iile lucrînd la determinarea unui proces 
tehnologic. în munca lor cele două utemiste folosesc cu suc
ces documentația sovietică.

Foto RADU COSTIN

Cititorii despre cărji „UIte-o nu-i!“

Cum să muncesc mai bine?
Cuvîntul unui tînăr director de cămin c

Ca să te convingi de atenția pe care nare în co 
statul nostru o dă culturalizării maselor nă. Cu aci 
nu trebuie să privești prea departe. In 
raionul nostru de exemplu, s-au construit 
și amenajat în ultimii ani numeroase că
mine culturale. Astăzi aproape că J

al
u-

Micii aviatori

Primul nostru roman științifico-fantastic
în vitrinele librăriilor noastre a apărut 

de curând un roman nou prin tematica 
pe care o îmbrățișează. Este vorba de lu
crarea cu caracter științifico-fantastic 
„Drum printre aștri" de M. Ștefan și 
Radu Nor.

E de prisos să mai amintesc cît de mare 
este nevoia apariției cărților de acest 
gen, care pasionează pe tineri, răspun- 
zînd sete: lor de cunoaștere și dorinței 
lor de aventuri extraordinare. Din păcate, 
în literatura noastră s-a scris pînă acum 
prea puțin în domeniul științifico-fantas
tic. Cîteva povestiri apărute în revista 
„Rezervelor de muncă”, unele schițe — 
nu toate reușite — publicate în „Știință 
și tehnică" și cam asta este totul. Poate 
că de aceea mai circulă încă printre tineri 
o literatură „polițistă" și „senzațională” 
de cea mai proastă calitate, apărută la 
noi înainte de 23 August 1944.

Romanul științifico-fantastic „Drum 
printre aștri”, vine de aceea să umple un 
mare gol. Bazată pe ultimele cuceriri 
ale astronauticii — știința zborului rache
telor în mediul cosmic. întemeiată de sa- 
vanții sovietici — și ale ,astrobiologiei — 
știința vieții pe alte planete, creată de 
savantu] sovietic G. A. Tihov — cartea 
prezintă aventurile palpitante a opt învă- 
țați care întreprind o călătorie în siste
mul nostru planetar.

Cititorul este de asemenea impresionat 
de precizia cu care autorii romanului au 
imaginat, întemeindu-se pe știința și teh
nica cea mai înaintată și pe perspectivele 
dezvoltării acestora toate detaliile orga
nizării și înfăptuirii expediției cosmice.

O calitate deosebită a lucrării este aceea 
că toate aceste peripeții extraordinare apar 
perfect verosimile, ceea ce dă cărții o tră
sătură puternic realistă.

La capătul cărții tânărul rămîne cu o 
serie de cunoștințe științifice temeinice și 
utile, s« simte mai capabil de a înfăptui 
acțiuni curajoase și folositoare, voința sa 
de a învinge piedicile a crescut și, odată 
cu aceasta, s-a dezvoltat spiritul său 
cetător.

Pe lîngă calitățile incontestabile 
acestei cărți, deschizătoare de drum 
în literatura noastră, prin faptul că
primul vlăstar în literatura noastră știin- 
țifico-fantastică, trebuie remarcate o serie 
de lipsuri, care ar fi putut și ar fi tre
buit să fie evitate.

cer-

ale 
nou 
este

Dacă unele personaje, ca de pildă pro
fesorul naturalist Dobre sau laborantul 
Dincă sînt bine conturate, altele în 
schimb, ca Matei Butaru. conducătorul 
expediției sau inginerul Virgil Cernat, 
sînt adesea lipsite de viață, nu au o per
sonalitate distinctă. Limba literară în care 
este scris romanul e, în unele capitole, 
săracă, inexpresivă, lipsită de culoare. In 
general bogăția imaginativă a cărții nu 
este însoțită de o bogăție corespunzătoare 
a mijloacelor de expresie literară, utili- 
zîndu-se destul de frecvent imagini și ex
presii stereotipe.

în ceea ce privește felul în care este 
prezentată cartea de către Editura Tine
retului, cred că trebuie criticat modul în 
care a fost tratată problema ilustrațiilor 
(ilustrator: A. Poch), puține și lipsite de 
fantezie, lucru cu atît mai grav, cu cît 
caracterul cărții ar fi cerut o mare bo
găție de ilustrații realizate cu multă ima
ginație creatoare.

Sînt de semnalat de asemenea neper- 
mis de multe greșeli de tipar, dintre care 
unele denaturează înțelesul (de pildă la 
pag. 15 : „ce spune legea că i s-a întîm- 
plat lui Icar”, în loc de „ce spune le
genda că i s-a întîmplat lui Icar“ sau la 
pag. 159: „mantia aurie a caravanei (!) 
solare”, în loc de „mantia aurie a co
roanei solare”).

La aceste deficiențe trebuie să mai 
adăugăm tirajul insuficient al cărții.

Trebuie spus în încheiere că — în 
ciuda acestor lipsuri care ar putea fi evi
tate la o ediție viitoare — cartea „Drum 
printre aștri” este o realizare de preț pe 
tărîmul literaturii noastre pentru tineret. 
Mij și mii de tineri cititori din patria 
noastră așteaptă cu pasiune asemenea 
cărți.

Este cazul să pretindem Uniunii Scrii
torilor, precum și editurilor, care nu s-au 
preocupat pînă în prezent de aceste pro
bleme, să acorde cuvenita atenție litera
turii științifico-fantastice. atît de iubită de 
tineret, menită să lărgească orizontul cu
noștințelor tinerilor și să dezvolte în ei în
sușirile de. curaj și perseverență de care 
au atît de mare nevoie în lupta pentru 
construirea socialismului și întărirea pu
terii de apărare a patriei.

Prof. IOAN I. CHERA 
director al Școlii medii tehnice 

construcții civile șl lndustrlale-Slblu

Noastră'1 din Bă- 
„trio” Dobre-Cîr- 

publicul

Zilnic la „Librăria 
beni, regiunea Pitești 
jan-Vlăsceanu prezintă pentru 
cumpărător „reușite” numere de prestidi
gitație, de genul „uite-o nu-i!“.

Iată cîteva fapte. Cu factura nr. 74.930 
din 7 octombrie au intrat în librărie broșu
rile cu lecția I pentru cursurile serale 
U.T.M.

Către sfîrșitul lui octombrie și începu
tul lui noiembrie propagandiști; au înce
put să calce tot mai des pragul librăriei.

— Dați-ne broșurile cu lecția I de la...
— Cu plăcere, răspunse vînzătoriil Cîr- 

jan, dar... nu ne-au venit.
Și primul din „trio" își frecă mîinile 

mulțumit. Numărul reușise. Puteai des
chide ochii cît de mari că broșurile tot nu. 
Ie vedeai.

Pînă la urmă „trio" înfrumuiseță nu
mărul și cil exerciții de jonglerie.

Ceri, de pildă, broșura cu lecția I pen
tru cursurile serale, dar la „înghesuială" 
din nebăgare de seamă „trio" îți dă bro
șuri cu lecții pentru cercurile cu începă
torii, din 1953. (De la centrul regional de 
difuzare a cărții prin adresa nr. 10.584 li
brăriei i s-a comunicat să scoată din vân
zare aceste broșuri, care nu mai sînt ac
tuale. „Trio” a continuat totuși vînzarea 
și în luna decembrie 1954).

Jongleria continuă. Ceri lecția I, ți-o dă 
pe-a IlI-a, ceri pe-a III-a îți dă cine știe 
ce broșură veche.

Spectacolul acesta de circ — „Hocus-po- 
cus. nu-i broșura" mai continuă încă la 
„Librăria Noastră” din Băbeni. Și acest 
„trio" format din Dobre Dumitru, respon
sabilul librăriei, Cîrjan Ion și Vlăsceanu 
Ilie — vînzători, toți trei oameni cu con
cepții învechite — împ'edică difuzarea la 
vreme a materialelor necesare anului de 
învățămînt politic U.T.M

E bine ca tovarășul Ivan Alexandru, 
directorul centrului regional de 
re a cărții să nu închidă ochii 
acestor numere de circ, cum 
pînă acum. Cu răspunderea pe 
are, fără numere de circ, ar putea face 
să dispară ori aceste exhibiții din libră
rie, ori... „artiștii” din actualele munci. Nu 
de altceva, dar materialele amintite sînt 
indispensabile în educares comunistă a ti
neretului, și tinerii nu permit nimănui să 
stăvilească dorința lor de a studia.

GHEORGHE SOCOTEANU 
corespondentul „Scînteil tineretului” 

pentru regiunea Pitești

difuza- 
în fața 
a făcut 
care o

nieri 
film

,_______ __________ ...__________ toBi
mine culturale. Astăzi aproape că nu vreo 2600 
există comună în care să nu funcționeze câm «ouă 
un cămin. Nu mai vorbesc de bibliotecile, 
aparatele de cinematograf, radio etc.,) cu 
care au fost înzestrate căminele culturale. 
Păcat însă că în multe locuri unele din
tre aceste bunuri se irosesc, nu sânt gos
podărite cu grijă, sau nu sînt folosite des
tul de bine pentru organizarea unor bo
gate și variate acțiuni. Pe de altă parte, 
unii dintre tovarășii care au sarcina în
drumării și controlului muncii culturale, 
nu-și fac conștiincios datoria. Ca șef al 
secției culturale a sfatului popular raio
nal Vedea a fost numit un tovarăș fără 
dragoste pentru muncă, care, la puțin 
timp după venire, a „șters putina” cum 
se zice și pînă acum nici n-a fost măcar 
înlocuit. Lucrul acesta desigur că s-a 
simțit și în activitatea căminului pe 
re-1 conduc.

Faptul că îndeplinesc și munca de 
rector al 
cretar al 
făcut să 
îl are cultura în educația comunistă 
neretului precum și datoria noastră, a ti
nerilor, de a fi cu adevărat sufletul 
vității culturale. De aceea, am căutat să 
antrenez cît mai mulți tineri în munca 
căminului. Astfel, agitatorii utemiști îmi 
dau un ajutor efectiv la popularizarea di
feritelor acțiuni. Ei sînt aceia care infor
mează pe locuitorii comunei de progra
mul serilor culturale, asupra unui film 
nou care ne-a sosit etc. Pentru aceasta 
folosim și anunțuri scrise pe care le afi
șăm la răspîntiile ulițelor.

Tineretul a fost atras și spre activitatea 
artistică, cum ar fi la echipa de cor și 
dansuri. Avem și tineri instrumentiști ca 
Ion C. Scarlat sau Matei Dumitru. Noi 
n-am reușit însă în suficientă măsură să 
facem să crească priceperea artiștilor no
ștri. La concursurile din anii trecuți n-am 
putut ajunge mai departe de faza pe 
comună. Acum nu sîntem înscriși nici la 
concursul brigăzilor artistice de agitație, 
nici la cel al echipelor de teatru. Asta 
și din lipsa unor instructori calificați.

în lupta pentru atragerea mai multor 
tineri din comună care să participe la 
viața culturală, întâmpinăm adesea greu
tăți : unii- părinți — și în special ai fe
telor — nu încurajează aceasta, ci dim
potrivă. Mama tinerei Marioara Burdache, 
de exemplu, are atitudini înapoiate și-și 
închipuie că fiica ei n-ar mai fi o „fată 
serioasă” dacă și-ar petrece timpul liber 
la cămin, în mijlocul tineretului, dacă ar 
rîde, ar dansa și ar cânta, dacă ar juca 
șah sau ar citi cărți.

Aș vrea să arăt aici câteva moduri în 
care organizăm noi munca în cadrul că
minului. Mă voi opri mai întîi asupra 
serilor culturale. Acestea încep de obi
cei cu o conferință; De exemplu, tovară
șul Hera Dumitru. vice-președintele coo
perativei, ne-a vorbit odată despre avan
tajele pe care le aduce țăranilor munci
tori sistemul de contractări și achiziții 
prin cooperativă. Conferințele sînt urmate 
de un program format din cîntece și 
dansuri populare, seara încheindu-se cu 
o veselă hdră țărăhească. Totuși, nu știm 
cum să alcătuim programe mai variate și 
mai interesante.

De două sau trei ori pe săptămînă avem 
film. Pot spune că aparatul de cinemato
graf cu care e înzestrat căminul nostru 
atrage cel mai mare număr de locuitori 
aj comunei și sala devine neîncăpătoare 
mai ales cînd avem 
prilej ne vizitează 
S.M.T.-ul din Vlaici, 
de comuna noastră.
„Kalin vulturul"
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organizației de bază U.T.M. m-a 
înțeleg mai adînc rolul pe care
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filme bune. Cu acest 
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situat la 13—14 km. 
Cînd a rulat filmul 

am organizat o vizio-
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d ■
. broșuri. Cititjri avem

_  __ cevp, dai nu <|ți activi
— ceea ce ’înseamnă un număr aestul de 
mic față de cele, peste cinci sute de fami
lii care locuiesc în comună Spineni. Asta 
se datorește desigur și bibliotecarului 
nostru, Nicolae Pândele, utemist, care nu 
se străduiește să facă mai mult pentru 
răspândirea cărții. Printre tinerii cititori 
fruntași se numără și utemistul C op & ța plin 
Georgescu, Victor Ceaușescu, Matei Flo- 
rea etc. Tineretul din comună iubește în 
special cărțile de literatură. Cărțile agro
tehnice sînt împrumutate ~mai mult de 
tehnicienii agricoli dih satele învecinate, 
Vața și Uda.

Iarna aceasta nu avem pe lingă cămin 
nici un cerc agro-zootehnic) deși există 
destule condiții. Și aici am partea mea. de 
vină: n-api insistat suficient pe lîngă 
sfatul popular, n-am explicat cu răb
dare tovarășilor care au priceperea să 
predea la acest curs, ce foloase aduce ță
rănimii muncitoare învățămîntul agro
zootehnic de masă.

Am să trec acum la o altă problemă, 
după părerea mea, de cea mai mare 
importanță și anume : cum sprijină mun
ca culturală corpul didactic precum și 
alți oameni cu mai multă carte, cum ar fi 
funcționarii diferitelor instituții. In pri
vința asta pot spune că primim ajutor 
din partea directorului școlii, Dumitru 
Săraru.

Și tovarășa profesoară de limba româ
nă Iulia Săraru vine în mijlocul nostru
— mai ales după ce a fost criticată că 
neglija anumite sarcini pe linie cultura
lă. Nu de mult ne-a povestit în cadrul 
unei seri culturale despre viața și 
lui Mihail Eminescu. Din păcate 
fel se poartă toți membrii corpului 
tic. Anunțasem odată o conferință pe care 
trebuia să ne-o țină tovarășul profesor Ion 
Popescu. El nu s-a prezentat însă și a tre
buit să fie înlocuit în grabă. La fel sînt 
unii funcționari, mulți dintre ei utemiști 
chiar. Aceștia ne vizitează doar cînd a- 
vem bal. Să se distreze — da ; dar să 
muncească cu noi — ba.

Din cele de mai sus se poate cunoaște 
cred care e activitatea căminului nostru. 
De aici se vede că încă n-am reușit, deși 
iubesc această muncă, să acumulez expe
riența necesară găsirii celor mai noi și 
variate forme de activitate. Sigur că aici 
intervine și insuficienta mea preocupare 
pentru ridicarea nivelului cultural, a cali
ficării mele. Dar cred că și ziarul nostru 
„Scînteia tineretului", nu ne ajută destul 
pe noi, tinerii activiști culturali. în ziar 
se publică prea puține articole din care 
să învățăm cele mpi potrivite metode 
pentru organizarea unor acțiuni culturale 
vii, atractive și folositoare, care să ajute 
la educarea tinerei generații.

Cred că multe asemenea lipsuri pe care 
le-am simțit în munca mea au fost sim
țite și de alți tovarăși care activează pe 
tărîmul muncii culturale la sate; cred de 
asemenea că mulți dintre acești tovarăși 
au simțit nevoia unui mai mare ajutor 
din partea ziarului „Scînteia tineretului” 
și a organelor chemate să îndrume munca 
culturală la sate. De aceea eu cer ziaru
lui să dea o mai mare atenție îndrumă
rii muncii culturale în rîndurile tinere
tului, să transmită experiența bună acu
mulată în unele locuri, să critice aspru 
pe cei care se pun de-a curmezișul desfă
șurării unei largi activități culturale 
rîndul maselor de oameni ai muncii.

NOTA REDACȚIEI: Redacția con
sideră justă critica pe care o aduce to
varășul Drăgușeni ziarului și se anga
jează să publice pe viitor în mod sis
tematic materiale „Din experiența ti
nerilor activiști culturali". Sînt invi
tați să-și spună cuvîntul toți tinerii 
din cadrul organizațiilor U.T.M., sin
dicale și ale sfaturilor populare, lucră
tori pe tărîmul activității culturale de 
masă — responsabili culturali din co-
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ION D. DRĂGUȘENI 
director al căminului cultural 

din comuna Spineni, raionul Vedea, Pitești

mitetele U.T.M., bibliotecari, directori 
de cluburi și cămine culturale, învăță
tori, instructori artistici, difuzori vo
luntari etc., care să-și transmită prin 
ziar experiența lor, arătînd cele mai 
bune metode pe care le folosesc, ce pro
bleme ridică munca lor etc. venind 
astfel în ajutorul tuturor celor care 
activează in acest important domeniu 
al educației comuniste a tineretului.

In cercul de aeromodele de la Palatul 
Pionierilor din București întâlnești deopo
trivă voioșia caracteristică copilăriei și 
seriozitatea oamenilor maturi, cu preocu
pări multiple și importante. Aici micii 
constructori făuresc aeromodelele — une
ori maj mari decît și-ar putea închipui 
cineva, se pregătesc să pătrundă tainele 
zborului înfvăzdiih.

Uniiț’vor'să ajungă piloțl. Alții,
structori de avioane. Toți la un loc — oa
meni noi, folositori patriei Atenția încor
dată a micilor constructorii, aspectul sălii
— de adevărat laborator — îți atrage 
atenția de la început și fără să bagi de 
seamă te pomenești vorbind în șoaptă, 
umblînd atent, parcă cu teamă.

De tavan și de pereți sânt atîrnate mi
cile avioane, dovezi ale hărniciei și pri
ceperii micilor constructori. Pe mese sînt 
întinse planșetele cu piesele încă neter
minate. în jurul lor mîini îndemânatice 
trebăluiesc zorite. Tae, lipesc, leagă... Nici 
nu-ți dai seama la început ce va ieși din 
amestecul de placaj, baghete și hîrtie ce 
se găsește în fața micului constructor. 
Dacă ai să mai treci însă pe-acolo, vei 
vedea fie o aripă, fie Un fuselaj la care 
autorul se uită cu satisfacție. A greșit 
cumva ? Nu ! Parcă totuși... Nu ! N-a gre
șit ! A executat întocmai după plan...

...în după amiaza aceea, o însuflețire 
neobișnuită cuprinsese cercul de eeromo- 
dele. Pionierul Horia Georgescu terminase 
primul său model ! Chipul pionierului ex
prima satisfacția primei realizări și ne
răbdarea de a-1 vedea zburând. Privi în
trebător la instructor — profesorul Luță
— și apoi, încurajat, la colegi.

— Trebuie întîi să-l centrăm șl după 
aceea... spuse instructorul. Și iată că cen
trarea este terminată cu grijă și modelul 
este gata de zbor. Nerăbdarea creștea. 
„Terenul de zbor” fu găsit repede chiar... 
în interiorul palatului, pe culoarul larg ce 
se deschide în fața încăperii cercului.

Prima lansare... O corecție și iar o lan
sare. De data aceasta — „cum scrie la 
carte". Ochii micilor constructori urmă
resc cu atenție zborul lin al micului apa
rat. Dar cel mai atent este însă Horia :

— De ce o fi zburînd pe stînga ?
★

— Aeromodelismui este poarta de in
trare în aviație — spune pionierul Nico
lae Mircea de la școala 143, — și eu mă 
pregătesc aici pentru a deveni Inginer de 
avioane. Ca el gîndește și pionierul Nicu- 
lescu Eugen sau pioniera Teodorescu 
Doina de la școala 132.

— Vreau să învăț mecanica — spunea 
ea — ca să pot construi avioane. Am să 
învăț și pilotajul I Apoi ca pentru sine : 
...Mama nu-mi dă voie, dar am un văr 
pilot și el e de partea mea ! Cred că o 
vom convinge pînă la urmă !

La una din mese, aeromodellstul Gher- 
ghei Liviu — „cel mai mic” cum îi spun 
tovarășii — lucra la un model de faza 
I-a. Nu băga în seamă pe nimeni. își tăia 
piesele cu răbdare și atenție, cufundat în 
studierea planului din fața lui. Un zîrnbet 
îi luminează fața cînd îl întrebi dacă și 
el tot inginer are de gînd să se facă.

Zâmbetul acela senin era mai mult de- 
cît un „da” spus cu glas tare... îmi spuse 
apoi că a citit cartea „Servesc patria" și 
„Povestea Unui om adevărat". Dorința de 
a se face și el aviator ca Alexei Meresiev 
și Ivan Cojedub, l-a atras spre cercul de 
aeromodele, unde acum se simte în lu
mea lui.

N-am mai putut vorbi cu el. Reîncepuse 
lucrul și într-o clipă fu 
tarea aripei. Și iară nu 
mă pe nimeni...

Intrînd în cercul de
Palatul Pionierilor din București ca pretu
tindeni unde se întîlnesc copii, ești mar
torul unei copilării fericite.

Visuri îndrăznețe se plămădesc aci șl 
tot aci se fac primii pași în aviație. Te 
minunezi de lucrul migălos al „micilor a- 
viatori” și operele lor îți stîrnesc o mare 
admirație; Ei vor să devină constructori 
de avioane șl piloți. Vor deveni cu sigu
ranță ! Astăzi, în țara noastră este po
sibil să-și îndeplinească dorințele. Ce 
plină de bucurii este copilăria în care se 
pot făuri asemenea visuri I

Corespondent 
ȘTEFAN LUPULESCU

absorbit de mon- 
mai băga în sea-
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Pagini de glorie din trecutul de luptă al poporului nostru

MIRCEA CEL BĂTRÎN
în rîndul marilor figuri de luptători 

pentru libertatea și independența țării 
noastre, un loc de frunte îi revine lui Mir
cea cel Bătrîn, domn al Țării Romînești 
între anii 1386—1418. Prin măiestria și vi
tejia, cu care a condus luptele poporului 
nostru pentru independența țării, împo
triva cotropirii otomane, Mircea cel Bă
trîn poate sta alături de cei mai străluciți 
voevozi pe care i-a avut patria noastră : 
Ștefan cel Mare, loan Vodă și Mihai Vi
teazul.

Lupta poporului Țării Romînești sub 
conducerea lui Mircea nu poate fi înțe
leasă decît in strînsă legătură cu studiul 
orînduirii sociale de pe teritoriul patriei 
noastre de la sfîrșitul veacului al XIV-lea.

Economia naturală, caracteristică orîn- 
duirii feudale, predomina și în Țara Ro- 
mînească la acest sfîrșit de secol în care 
își începe Mircea domnia. Documentele 
vremij arată o înviorare a economiei Țării 
Romînești. Așezările cresc și se mărește 
numărul populației; se dezvoltă agricul
tura și într-o oarecare măsură și mește
șugurile începe exploatarea aramei în mi
nele de la Bratilov, iar privilegiile comer
ciale acordate de Mircea unor negustori 
arată avîntul pe care-1 ia comerțul.

Majoritatea populației Țării Romînești 
din această vreme era formată din țărani 
iotjBgi, care locuiau în sate cu gospodării 
nu prea numeroase, aparținînd unui stă- 
pîn teritorial, fie el domn, boier sau mî- 
năstire. Stăpînul domeniului era și admi
nistrator al lui, judecător al țăranilor săi 
?i conducătorul lor militar.

Pe lîngă satele de țărani dependențî, în 
■cea vreme mai existau și grupuri de sate 
ibere, fără un stăpîn teritorial, organizate 
n obști. Pe ele, ca și pe mica boierime, 
•e sprijinea domnia in lupta ei împotriva 
'ărîmițării feudale. Din ele domnul își re
cruta forța militară proprie, cu care căuta 
ipoi să țină în frîu marea boierime. Forța 
pe care o reprezentau aceste sate, gru
pate în jurul domniei deși în stare să se 
opună fiecărui feudal în parte, nu se pu
tea totuși opune tuturor. Mircea cel Bă
trîn a căutat să facă din domnie o forță

.Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 3 februarie ’955 

în stare să se opună tendinței marilor 
boieri sPre fărâmițarea feudală, fărâmi
țare care a permis și a ușurat cuceririle 
turcești în Europa.

Mircea și-a început domnia într-o vreme 
deosebit de grea pentru popoarele din 
sud-estul Europei. Aproape întreaga pe
ninsulă Balcanică fusese cotropită de turci.

înțelegînd că singur, numai cu forțele 
Țării Romînești, nu va putea să reziste 
multă vreme ofensivei turcești. Mircea a 
căutat să se alieze cu alte țări amenințate 
de aceeași primejdie otomană. întîi s-a 
aliat cu Polonia, iar mai tîrziu cu Unga
ria. Alianța cu Polonia este apoi comple
tată de una cu Moldova.

Mircea cel Bătrîn și-a dat seama că va 
putea rezista turcilor, numai în măsura în 
care va reuși să strings și să coordoneze 
forțele armate ale țării, dependente de 
feudali. El avea în față exemplul dom
nitorilor sîrbi și bulgari, care au căzut 
pradă stăpînirii otomane tocmai pentru 
că n-au fost în stare să realizeze o ast
fel de colaborare între ei și feudalii lor. 
în acele condiții istorice, domnul nu se 
putea g°ndi să ceară sprijinul direct al 
țăranilor iobagi și al celorlalți oșteni de 
sub conducerea boierilor , țăranii, prin 
multe legături, depindeau mai mult de 
stăpînii lor decît de domnie. De fapt, le
gătura cu domnia n-o aveau decît prin 
stăpînii lor.

Exemplul feudalilor bulgari, cărora tur
cii le-au luat moșiile, era prea grăitor pen
tru boierii din Țara Romînească pentru a 
nu înțelege că numai Mircea, cu sprijinul 
lor, al tuturora, va putea face față primej
diei cotropirii otomane.

Poporului, care de fapt avea să ducă 
greul luptei. îi stătea înainte perspectiva 
sumbră a înlocuirii exploatatorilor pro
prii, prin alții cu mult mai crînceni. Feu
dalismul prădalnic turcesc ocupa, pe scara 
ierarhiei exploatării, o treaptă superioară 
celui autohton ; și acest lucru țăranii 
îl cunoșteau. Pierderea independenței ță
rii le-ar fi adus greaua soartă a țăranilor 
din țările vecine căzute pradă lăcomiei 
turcești.

*
Sultanul Baiazid își pusese în gînd să 

termine și cu împotrivirea Țării Romînești. 
în vederea acestui scop, el a strîns o ar
mată de peste 50.000 de oameni, la care 
»-au adăugat fi trupele vasalilor săi 

sîrbi. în fruntea lor se pune sultanul în
suși. Acestor forțe, Țara Romînească nu 
le putea opune decît cel mult 10.000 de 
oameni, care cuprindeau atît oastea de 
curteni a lui Mircea, cît și trupele boie
rilor.

în fața acestei situații, Mircea s-a gîn.- 
dit la elaborarea unei tactici speciale de 
luptă, singura în stare să facă posibilă o 
rezistență mai serioasă în fața puhoiului 
otoman. înaintea năvălitorului, după ce 
acesta a trecut Dunărea pe la gurile Ol
tului, Mircea a pustiit totul, evacuînd fe
meile și copiii în spre regiunile de munte, 
în desișul codrilor, cetele iuți de călăreți 
romîni, lăsate în urmă de Mircea, hărțu- 
iau permanent oștirea otomană.

Pe întreg drumul pe care-1 aveau de 
parcurs turcii, regiunea era în așa fel 
pustiită, încît aprovizionarea lor era cu 
neputință. Proviziile cu care veniseră 
erau deja epuizate. în tabăra otomană 
foamea începuse să se facă simțită și 
odată cu ea și dezordinea. Grupuri 
întregi s-au desfăcut de grosul oștirii 
lui Baiazid și au pornit în căutarea hra
nei, dînd astfel prilej oștirii romînești 
să-și realizeze cu succes planul de nimi
cire a dușmanilor. Cronicile bizantine vor
besc cu admirație de felul cum romînii 
au știut să ducă această luptă de sleire 
a forțelor otomane. Ele povestesc că Mir
cea „urmărind pe Baiazid s-a luptat în 
mod strălucit cu el" și că „încolțea foarte 
rău oastea otomană, o primejduia șt nu 
înceta să o răpună"

înaintînd încet, hărțuită mereu, oastea 
otomană a ajuns aproape de capitala 
Țării Romînești, Argeșul, pe care spera să 
o cucerească Aci însă, pe malurile Arge
șului, la Rovine, Mircea a înțeles să dea 
bătălia decisivă.

Lupta a început în zorii zilei de 10 oc
tombrie 1394. în fața trupelor de 4-5 ori 
mai numeroase, poporul, sub conducerea 
lui Mircea, a luptat cu curajul și dîrzenia 
celuj care știe că-și apără țara Sîngeroasa 
bătălie dintre cele două oști s-a încheiat 
abia cu venirea nopții, printr-o strălucită 
victorie romînească.

Cronici străine, contemporane, vorbind 
despre luptă, spun că ■ „s-au tras atîtca 
săgeți, incit cerul nu se putea vedea de 
mulțimea lor; apele erau însîngerate de 
mulțimea celor uciși" iar „însuși Baiazid 
s-a înspăimîntat fi a fugit".

Astfel, în toamna anului 1394 oștirea 
romînească formată din țărani iobagi și 
liberi și-a dovedit sub conducerea lui 
Mircea, capacitatea de luptă și dragostea 
pentru păstrarea independenței patriei. 
Boierii s-au împăcat cu conducerea lor de 
către Mircea atîta vreme cîț primejdia 
otomană îi amenința. Ei s-au împăcat 
chiar și cu tactica de pustiire a domenii
lor lor, aflate în calea turcilor, căci pier
derea temporară a unor venituri era pre
ferabilă deposedării totale. Dar, odată pri
mejdia îndepărtată, marii boieri, trădă
tori ai intereselor țării, se îndepărtează 
de Mircea, alăturîndu-se unui uzurpator 
cu numele Vlad. Acesta reușește să gru
peze în jurul lui pe toți dușmanii ten
dințelor de stăpînire autocratică a lui 
Mircea.

Aceasta era situația din Țara Romî
nească, după victoria de la Rovine. Pe de 
o parte, poziția lui Mircea justă, de unire 
a tuturor forțelor țării împotriva perico
lului pe care-1 reprezentau cuceritorii 
otomani, de cealaltă parte poziția boieri
mii, de fărîmițare a puterii în zeci de 
stătulețe.

O cotitură în politica externă a Polo
niei și răsturnarea aliatului său din Mol
dova, Roman Mușat, dau lui Mircea chiar 
în 1394, noi lovituri. Noul domn, Ștefan, 
se aliază cu dușmanii lui Mircea și unel
tesc împreună la înlăturarea lui.

Vlad și boierii au recurs la un odios 
mijloc de trădare a țării. Ei au cerut aju
torul lui Baiazid, cu care au încheiat un 
tratat, în 1395. Sultanul, în urma înfrîn- 
gerii suferite la Rovine, s-a arătat bu
curos de această alianță și a fost foarte 
modest în pretenții.

Această descreștere a agresivității oto
mane, ca și existența unor cneji balcanici, 
vasali turcilor, i-a făcut pe boieri să 
creadă că vor putea să trăiască în pace 
cu turcii și că astfel privilegiile lor de 
clasă vor rămîne neștirbite. Acum, tru
pele otomane în colaborare cu Vlad, au 
încercat să-1 alunge pe Mircea. în urma 
unei sîngeroase lupte, lîngă Craiova, pă
răsit de aproape toți boierii, Mircea s-a 
retras în spre munți.

în lupta împotriva amenințării otomane, 
Sigismund regele Ungariei proiectase alcă
tuirea unei mari cruciade împotriva tur
cilor, la care pe lîngă Ungaria să participe 
și cavalerii din apusul Europei. Armata 
aceasta de cavaleri, la care se alăturase 
și Mircea cu 1000 de călăreți, ajunge la 
sfîrșitul verii lui 1396 în fața cetății Nico- 
pole, pe care o asediază.

Propunerea lui Sigismund ca să fie lă
sat Mircea să atace primul, el fiind sin
gurul care mal luptase și-i înfrinsese pe 

turci, a fost respinsă de cavalerii prea 
încrezători în puterea lor. Deși au luptat 
cu dârzenie, ei au suferit o înfrîngere to
tală, care s-a transformat într-o adevă
rată catastrofă.

Consecința indirectă a bătăliei de la 
Nicopole a fost regruparea boierilor mun
teni în jurul lui Mircea. Ei îl părăsesc pe 
Vlad și se alătură din nou lui Mircea.

Baiazid, aflînd de înlăturarea lui Vlad 
și de planurile lui Mircea, năvălește, în 
toamna anului 1397, din nou în Țara Ro
mînească, dar și de data aceasta el su
feră o înfrîngere categorică.

Această a doua răsunătoare victorie a 
lui Mircea asupra lui Baiazid, face ca șl 
Sigismund și alții să recunoască forțelor 
armate ale Țării Romînești rolul de apără
tor în fața primejdiei otomane.

Prin aceste mari victorii, poporul Țării 
Romînești a făcut în fața lumii și a con
ducătorilor de state din Europa, o dovadă 
strălucită a posibilităților sale militare, a 
dragostei sale de libertate și independență.

La începutul veacului al XV-lea, în
treaga rezistență împotriva otomanilor 
se grupează în jurul Țării Romînești. 
Mircea ia inițiativa purtării unui război 
ofensiv care să ducă la eliberarea întregii 
peninsule Balcanice de sub cotropitorii 
otomani. înșiși cronicarii turci vorbind 
despre Mircea, în această vreme, spun că 
el este „dintre creștini principele cel mai 
puternic și cel mai viteaz".

Victoria împotriva turcilor, ca și pros
peritatea țării, datorită dezvoltării forțe
lor de producție în acea perioadă, îi în
găduie lui Mircea să înfăptuiască o serie 
de reforme. Boierii sînt siliți să recu
noască domniei un rol mai important 
decît înainte, renunțînd la completa lor 
autonomie. Recunoscînd autoritatea dom
nească, boierii continuă totuși să rămînă 
ca și mai înainte stăpîni deplini ai moșii
lor lor.

Mircea a instituit așa numita „oastea 
cea mare", un organism militar nou, deo
sebit de obișnuitele steaguri (grupuri) ca
racteristice fărîmițării feudale. Ea cu
prindea cetele boiernașilor și ale țăranilor 
liberi, depinzînd direct de domnie și for- 
mînd steagurile ei proprii, ușor de mane
vrat împotriva cetelor prădalnice turcești.

în sinul imperiului otoman, contradic
țiile feudale dintre vasalij sultanului fac 
ca puterea lui să slăbească. Lovitura dată 
turcilor de mongolii lui Timur, în 1402, îi 
găsește pe aceștia dezbinați. în bătălia 
de la Ankara turcii sînt înfrînți, iar 
Baiazid însuși luat prizonier. Majoritatea 
feudalilor turci se luptă acum pentru au
tonomii provinciala; mulți din al ea gru

pează în jurul unuia sau altuia din cel 
patru fii ai lui Baiazid. Se dezlănțuie astfel 
o criză care amenință să dărâme întreg 
edificiul de stat clădit de Baiazid și înain
tașii săi. Dar un fiu al lui Baiazid, So- 
liman, cel care mai reprezenta încă pu
terea centrală, primește neașteptat ajutor 
din partea venețienilor și împăratului 
bizantin Manuil Paleologul care înțele
geau să se opună atît forțelor lăuntrice 
turcești, care acționau spre destrămarea 
imperiului cît și forțelor externe de sub 
conducerea lui Mircea, care ar fi dorit și 
ar fi putut să dea înjghebării otomane 
de stat în Europa, lovitura de grație.

Cetele prădalnice turcești și-au început 
din nou expedițiile de jaf în nordul Du
nării, nimicind totul în calea lor șj luînd 
mulțime de robi. Mircea nimicește aceste 
cete prădalnice.

Mircea n-a putut însă să-și realizeze 
gîndurile de alungare a turcilor din Eu
ropa. Clasa stăpînitoare, marii boieri, în
groziți de puternicile răscoale țărănești 
din Bulgaria, îndreptate împotriva feuda
lilor turci, temîndu-se ca și țăranii ro
mîni să nu facă la fel, refuză să-i mai dea 
concursul lui Mircea în lupta împotriva 
cotropitorilor otomani.

în 1415, în urma venirii sultanului Meh
med și datorită faptului că cu acesta în- 
cheiaseră pace și polonii și ungurii, Mir
cea se vede silit să încheie și el un ar
mistițiu.

Dar Mircea cel Bătrîn n-a renunțat la 
planurile sale de alungare a cotropitorilor 
turci din Europa nici după încheierea 
acestui armistițiu. în anul următor el a 
reluat ciocnirile cu turcii. în 1416 era încă 
considerat chiar de venețieni drept cel 
mai puternic dușman al sultanului Moar
tea îl surprinde, în 1418, fără a-și fi pu
tut realiza țelurile pentru care luptase 
mai bine de 20 de ani.

Vreme de cîteva decenii, cronicile bi
zantine contemporane au vorbit despre 
Vlahi ca despre cea mai puternică stavilă 
împotriva agresorilor otomani în penin
sula Balcanică. Ele oglindesc impresia pu
ternică lăsată de vitejia poporului Țării 
Romînești și de priceputa conducere a lui 
Mircea.

Șirul neîntrerupt de victorii împotriva 
„invincibililor” cotropitori turci, constituie 
una din paginile cele mai glorioase din 
istoria luptei poporului romîn pentru li
bertatea și independența patriei. Ele sînt 
pentru poporul nostru, păstrător al tradi
țiilor de luptă pentru libertate și indepen
dență, un neprețuit exemplu.

DAMASCHIN MIOC



HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

INDUSTRIA SOCIALISTĂ 
VA PRIMI NOI CADRE * *

Noi posibilități să devenim 
buni muncitori

privind contractarea plantelor tehnice, medicinale și aromate
în scopul stimulării producătorilor de 

plante tehnice, medicinale și aromate 
pentru sporirea productivității la hectar 
și a producției agricole, în vederea asi
gurării cu ' " -- -materii prime a industriei

ușoare, alimentare și farmaceutice și pen
tru producerea unui volum mai mare de 
bunuri de larg consum,

Consiliul de Miniștri ai Republicii 
Populare Romîne,

Hotărăște t
organizațiile— Ministerele și 

cooperatiste, prin unitățile lor,
ART. 1. 

de stat sau ___ , .
vor încheia contracte pentru cultura plan
telor tehnice, medicinale și aromate cu 
gospodăriile agricole individuale, asocia
țiile de cultivatori, întovărășirile agricole 
și cu gospodăriile agricole colective.

De asemenea, se vor încheia contracte, 
pe baza sarcinilor de livrare, cu gospodă
riile agricole de stat în condițiile de preț 
prevăzute în prezenta Hotărîre pentru 
gospodăriile agricole colective.

ART. 2. — Producătorii care vor încheia 
contracte pentru cultura plantelor tehnice 
medicinale și aromate vor beneficia de ur
mătoarele avantaje :

— Vor fi scutiți de predarea cotelor 
obligatorii la produsele vegetale pentru 
suprafețele cultivate cu plante tehnice, 
medicinale și aromate:

— Producătorii de bumbac, in și cînepă 
de fuior, sămînță de sfeclă de zahăr și 
furajeră, tutun, cicoare, ardei de boia, 
plante aromate și medicinale vor primi 
materialul de înmulțire (semințe, rizomi, 
butași, răsaduri pentru plante medici
nale) în mod gratuit.

Pentru cultura orezului, macului, muș- 
tarului, c'oriandrului, sorgului, inului de 
ulei, rapiței, ricinului, soia și sămînță de 
cînepă, producătorii vor primi sămînță 
cu împrumut ; •...........

— Vor primi în folosință, fără plată — 
de la unitățile contractante care posedă 
— mașini de semănat; de asemenea vor 
primi îngrășăminte chimice la prețuri 
avantajoase, conform anexei nr. 1 ;

— Vor primi gratuit îngrășăminte bac
teriene din partea unităților contractan
te, iar în cazul atacului de dăunători, 
pentru combaterea acestora, din partea 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii, 
prin unitățile contractante, insectofungi- 
cidele necesare, precum și aparatura ne
cesară în folosință :

— Vor primi pe credit materialele ne
cesare realizării producției.

Pentru a înlesni producerea răsaduri
lor de bună calitate, intreprinderile con
tractante vor dezvolta rețeaua lor de 
răsadnițe, punîndu-le Ia dispoziția culti
vatorilor ;

— Pentru transportul produselor la ba
zele de recepție situate la o distantă mai 
mare de 5 km. socotită de la comuna pe 
al căruj teritoriu se află cultura contrac
tată, vor primi pentru distanțele depă
șite. prețul de transport conform tarife
lor în vigoare ;

— Vor primi produse industriale și a- 
gricole la prețurile de stat. în condițiile 
prevăzute în prezenta Hotărîre la fiecare 
plantă' Contractată.

Gospodăriile agricole colective vor pri
mi cantitățile de produse industriale și 
agricole prevăzute pentru gospodăriile in-, 
dividuale, majorate cu 30%, întovărășiri- 
le agricole cu 20%, iar asociațiile de cul
tivatori cu 15%, cu excepția zahărului și

• borhotului de sfeclă de zahăr care se re
glementează prin articolul 4.

Gospodăriile agricole colective, întovă
rășirile agricole și asociațiile de cultiva
tori care vor contracta și cultiva cel pu
țin suprafața prevăzută în anexa nr. 2 
și vor încheia contracte pe 2 sau mai 
mulți ani pentru culturile anuale sau 
pentru două sau mai multe recolte pen
tru culturile bianuale și de mai mulți 
ani, vor primi prețurile de contractare

• stabilite prin prezenta Hotărîre majorate 
cu 20% la gospodăriile agricole colective

și cu 15% la întovărășirile șl asociațiile 
de cultivatori.

Gospodăriile individuale care vor în
deplini condițiile arătate în aliniatul pre
cedent vor primi prețul majorat cu 10%, 
începînd din al doilea an de contractare.

— Gospodăriile agricole colective, în
tovărășirile agricole și asociațiile de cul
tivatori pot prim' prin Banca Agricolă 
credite în condiții avantajoase pentru 
procurarea de mașini de semănat, tăvă
lugi, cultivatoare, pluguri, grape, prăși- 
toare și altele.

De asemenea, vor primi credite, mate
riale și ajutor tehnic pentru a-și organi
za sisteme de irigație acolo unde sînt 
condiții naturale favorabile.

Avantajele prevăzute în aliniatul pre
cedent se acordă și contractanților indi
viduali la cultura orezului.

Cultivatorii individuali de plante teh
nice care vor încheia contracte, pot pri
mi credite pentru producție și pentru 
procurarea, de unelte agricole, ca pluguri, 
prășițoare și altele.

La culturile irigate unde se folosesc 
motoare, unitățile Ministerului Industriei 
Petrolului vor vinde carburanții și lubre- 
fianții necesari, la prețurile fixate pen
tru unitățile de stat, pe baza adeverinței 
eliberate de comitetul executiv al sfatu
lui popular respectiv, care va calcula ne
cesarul în raport cu suprafața de irigat.

ART 3. — Pentru fiecare produs în 
parte se stabilesc următoarele condiții:

a) Pentru bumbac.
Prețul de contractare se fixează
— Calitate
—“ w

9»

w

_— M

Pentru fiecare semincer de tutun se va 
plăti cîte 0.35 lei, iar pentru fiecare 100 
seminceri, cultivatorii vor putea cumpăra 
cîte 0,100 kg. fire de bumbac.

e) Pentru orez.
Prețul de contractare se fixează 3 

lei/kg. pentru orezul brut (nedecorticat) 
cu greutatea hectolitrică 50 kg. 3% 
corpuri străine și 14% umiditate.

Prețul pentru orezul cu alte caracteris
tici decît cele de mai sus se va stabili 
pornind de la prețul de 3 lei kg.

Producătorii pot cumpăra, prin unitățile 
contractante, după predarea recoltei, pen
tru fiecare tonă orez brut predat cîte 10 
kg. orez decorticat.

f) Pentru cicoare.
Prețul de contractare se fixează la 0,45 

lei/kg.
Pentru fiecare tonă de cicoare 

torii primesc fără plată cîte 0,500 
regate de cafea.

Cultivatorii pot obține, pentru
tonă de cicoare predată, cîte 350 kg. bor
hot umed de sfeclă la prețul de 10 lei 
tona loco stația C.F.R. de recepție a ci- 
eoarei.

întreprinderile contractante vor asigura 
plata rădăcinilor de cicoare în termen d. 
maximum 15 zile de la predare.

g) Pentru rapiță.
Prețurile de contractare se fixează

2,60 lei/kg.
Contractanții pot cumpăra, după preda

rea recoltei, pentru fiecare 100 kg. se
mințe de rapiță, cîte 3 litri ulei comes
tibil.

h) Pentru ricin.
Prețurile de contractare se fixează la 

3,70 lei/kg, sămință nedecapsulată și 6 
lei/kg. sămință

Contractanții 
darea recoltei, 
mințe de ricin 
ricin decapsulat, cîte 2 litri 
tibil.

1) Pentru soia.
Prețul de contractare se 
lei/kg.
Contractanții pot cumpăra.

cultiva- 
kg. su-

fiecare

superioară
I- a
II- a
III- a
IV- a

6,20
5,20
3.80
2,40
1,00

Contractanții pot cumpăra, după 
darea recoltei, pentru fiecare 100 
bumbac brut predat, următoarele ;

— Fire de bumbac 0,850
— Porumb 40
— Sodă caustică 0,750
b) Pentru tulpinile de in fuior.

astfel: 
lei/kg.

>»
»»
♦9

♦»

pre- 
kg.

kg. 
kg. 
kg.

de

la

decapsulată.
pot cumpăra, după pre- 

pentru fiecare
nedecapsulate

100 kg. se- 
sau 60 kg. 

ulei comes-

3

Prețurile de contractare ale tulpinilor 
nedecapsulate se fixează astfel-

— Calitate superioară 2,40 lei/kg.
“ >» I-a 2,00

II-a 1,60 „
~” »» IlI-a 1,15 „
Contractanții pot cumpăra, după preda

rea recoltei, pentru fiecare tonă de tulpini 
nedecapsulate, următoarele:

— Fire de bumbac
— Porumb

1,500 kg. 
200.— „

c) Pentru tulpinile de cînepă fuior și tei- 
șor (abutilon)

— Prețul de contractare se fixează ast
fel:

— Calitatea I-a
— „ II-a
— „ IlI-a

1,40 lei/kg.
1,00 „ 
0,80 ,

Contractanții pot cumpăra, după preda
rea recoltei, pentru fiecare tonă de tulpini, 
cîte un kg. fire de bumbac.

d) Pentru tutun
Prețul de contractare se fixează pe so

iuri și calități după cum urmează:

Soiul Calitatea

Superior 
lei/kg.

I-a 
lei/kg.

n-a 
lei/kg.

in-a 
lei/kg.

TV-a 
lei/kg.

— Drăgășani șl Djebel 44,00 38,00 28,00, 22,00 10,00
— Molovate și Peruștița 30,00 26,00 20,00 15,00 9,00
•— Virgina uscată soare — 15,00 12,00 9,00 6,00
*— Ghimpați, Tămășeștl, Bănea:sa — 15,00 12,55 9,00 6,00
— Banat, Burley și Havana — 14,00 11,30 7,90 6,00
*— Ialomița 13,00 10,00 7,70 5,50
*— Sătmărean — 14,00 8,15 0,00 6,00
— Virginia verde — 1,00 0,80 — —

Contractanții pot cumpăra, pentru fiecare 100 kg. tutun, următoarele cantități
după cum urmează :

Soiul Fire de bumbac kg. porumb kg.

— Drăgășani și Djebel 4 150
— Molovata și Peruștița 2,500 90
— Virginia uscat, Ghimpați, Tămă-

șești și Băneasa 1,200 75
— Banat, Burley, Havana, Ialomița

și Sătmărean 1 50
— Virginia verde 0.200 12

Firele de bumbac se vor da după ter- domiciliu, iar porumbul se va da după 
minarea recoltării și dntăririi recoltei, la predarea integrală a recoltei.

București 2 februarie 1955.

Stabilirea sortimentului minimal obligatoriu 
pentru magazinele alimentare

în vederea asigurării unei aprovizio
nări continue a consumatorilor cu mărfu
rile alimentare de bază și pentru înlătu
rarea deficiențelor ce se mai observă încă 
în unele magazine alimentare în ceea ce 
privește existența în vînzare a acestor 
mărfuri, la 2 februarie a. c. Ministerul 
Comerțului Interior a elaborat un Ordin 
cu privire la stabilirea sortimentului mi
nimal obligatoriu pentru magazinele de 
băcănie și pentru magazinele alimentare 
generale.

Mărfurile cuprinse în acest sortiment 
minimal se vor găsi în permanență în mod 
obligatoriu în magazinele respective.

Liste cu mărfurile prevăzute la sorti
mentul minimal obligatoriu vor fi afișate

tonă de tulpină predată se va acorda cîte 
0,500 kg. fire de bumbac.

l) Pentru sămînță de cînepă
Prețul de contractare pentru sămință se 

fixează la 5 lei/kg.
Contractanții pot cumpăra pentru fie

care 100 kg. semințe predate, cîte un kg. 
fire bumbac.

La tulpinele predate, cultivatorii bene
ficiază de aceleași drepturi ca și contrae- 
tanții de cînepă fuior

Pentru cumpărări de sămînță de cînepă 
se fixează prețul de 4 lei/kg.

m) Pentru sămînță de sfeclă de zahăr
Prețul de contractare se fixează la 8.20 

lei/kg.
întreprinderea contractantă va livra 

gratuit pentru fiecare 100 kg. sămînță 
predate, următoarele cantități de zahăr:

— Gosnodări, individuale 3 F"kg.— Gospodări, individuale
— întovărășiri agricole și aso

ciații de cultivator
— Gospodării agricole colective
Din cantitățile de zahăr de mai 

acordă drept avans următoarele 
tăți •

In anul I
— cîte 5 

suprafeței 
șilor;

— cite 5
și însilozarea butașilor ;

în anul II de cultură, cîte 5 kg. la hec
tar după plantarea și executarea primei 
prașile.

Restul de zahăr se va acorda pînă la 
15 decembrie a anului

n) Pentru sămînță de
Prețul de contractare 

lei/kg.
Pentru cumpărările

4
5

sus, se 
canti-

kg 
kg.

de cultură •
kg la hectar după măsurarea 
însămînțate la răritul buta-

kg. la hectar după recoltarea

respectiv.
sfeclă furajeră
se fixează la 8.20

fixează la

x ...... - ------ -------- de sămînță de
sfeclă de zahăr și furajeră întreprinderile 
contractante vor as gura ’ ' ' ------
de maximum 15 zile de

o) Pentru
Prețul de 

fel:
Calitatea

99

»,

Prețurile

plata în termen 
ia predare.

ardei boia
contractare se fixează ast-

De cînd a apărut hotărîrea partidului 
și guvernului cu privire la organizarea 
școlilor de ucenici, a școlilor tehnice și a 
celor tehnice de maiștri. Elevii școlii noa
stre discută despre noile perspective ce 
le sînt deschise pentru a deveni munci
tori calificați, folositori patriei.

Deși s-a citit hotărîrea în fiecare clasă, 
împreună cu prietenul meu Stancu Dima 
elev în clasa II G tot la Școala profesio
nală nr. 2 metal din București, ne-am 
oprit asupra fiecărui aliniat. In deosebi 
am recitit de mai multe ori paragrafele 
care vorbeau despre posibilitățile pe care 
le vom avea muncind alături de cei care 
au adunat atîția ani experiență.

De la muncitorii cei mai calificați, fie 
ei vîrstnici sau tineri, pe lîngă care vom 
fi repartizați vom avea prilejul să ne în
sușim și mai temeinic cunoștințele prac
tice, vom învăța să ne organizăm locul 
de muncă De la muncitcrii vîrstnici vom 
învăța ce înseamnă adevărata disciplină, 
vom înțelege cum trebuie să luiptăm îm
potriva risipei și neglijenței Și mai cu 
seamă cum trebuie să aplicăm metodele 
înaintate de muncă.

Noi trebuie să ne aflăm în primele rîn- 
duri ale celor ce luptă pentru creșterea 
producției și productivității muncii și 
noua organizare ne permite acest lucru.

Bucuria noastră este 
începutul lunii ianuarie 
ne-a comunicat că noi 
în acord — așa cum 
muncitori — și vom fi 
cantitatea și calitatea muncii.

Eu și prietenul meu, ca și toți elevii 
din școala noastră — sprijinim hotărîrea 
partidului și guvernului și ne angajăm 
ca odată ajunși în uzinele „23 August” să 
nu precupețim nici un efort pentru obți
nerea celor mai frumoase succese.

ENE ȘTEFAN
elev clasa II-H mecanic-precizie, 

membru în comitetul organizației 
de bază U.T.M. pe școală

DIMA STANCU 
elev clasa II-G mecanic motoare 

de la Școala profesională nr. 2 metal 
București

de fuior, cînepă de fuior, teîșorul și 
nepa pentru sămînță.

Ministerul Industriei Alimentare 
contracta și recepționa sfecla de zahăr, 
soia, inul de ulei, rapița, ricinul, tutunul, 
ciocarea, ardeiul de boia, orezul, sămință , 
de sfeclă de zahăr și plantele aromate 
necesare industrializării.

Ministerul Sănătății va contracta șl 
recepționa plantele medicinale și aroma
te, mac și muștar.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
va contracta și recepționa sămînță de 
sfeclă furajeră.

Centrocoop-ul va contracte și recepționa 
sorgul pentru mături, sămînță de sorg, 
ardeiul de boia și plante aromate.

Pentru realizarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce le revin, ministerele 
și organizațiile contractante sînt obli
gate :

— să organizeze și să repartizeze apa
ratul de contractare și achiziții pe terito
riul destinat culturii respective în modul 
cel mai economic;

— să instruiască personalul de teren 
pentru cunoașterea minimului agrotehnic 
al plantei respective, pe perioade de lu
crări, în vederea îndrumării cultivatori
lor pentru a obține producții sporite;

— să aprovizioneze din vreme pe con- 
tractanți cu îngrășăminte chimice și să-i 
instruiască de felul cum trebuiesc folosite 
pentru a obține recolte bogate ;

— să verifice calitatea semințelor și pu
terea lor de germinație și să le distribuie 
la timp cultivatorilor;

— să repartizeze mașinile de semănat 
existente, pe zone de cultură, astfel încît 
să poată fi folosite pe suprafețe cît mai 
mari:

— să organizeze pe comune, împreună 
cu organele locale și cu cei mai buni cul
tivatori, loturi model care să folosească 
producătorilor ca îndrumare de felul cum 
trebuie îngrijite culturile respective pen
tru obținerea de producții mari;

— să organizeze centrele de recepție și 
sortare astfel încît să înlăture transpor
turile lungi, aglomerările la centre și pier
derile cauzate prin manipulări și înma- 
gazinări defectuoase ;

— să preia întreaga producție în can
titățile și sortimentele prevăzute în con
tract și să le plătească la preluare;

— să organizeze controlul aparatului de 
teren pentru a lua măsurile necesare în 
vederea înlăturării imediate a defecțiu
nilor.

ART. 7. — Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare sînt obligate să spri
jine organele contractante pentru reali
zarea planului de producție, în care scop :

— vor asigura asistența și îndrumarea 
tehnică a cultivatorilor pentru folosirea 
celor mai potrivite terenuri pentru cultu
rile de plante tehnice, medicinale și aro
mate ;

— vor sprijini pe cultivatori în folosirea 
mijloacelor mecanizate de lucru și în 
aplicarea metodelor agrotehnice avansate;

— vor îndruma și ajuta pe cultivatori în 
alegerea celor mai potrivite terenuri pen
tru irigarea culturilor prin folosirea con
dițiilor naturale;

— vor populariza, împreună cu organi
zațiile contractante, foloasele pe care le 
obțin cultivatorii prin contractare® plan
telor tehnice și avantajele pe care Ie pot 
obține prin asociere.

Comitetul de Stat pentru Colectarea 
Produselor Agricole și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare vor asigura 
controlul asupra modului cum își îndepli
nesc organele contractante obligațiile față 
de producători.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
va asigura stațiunile de mașini și trac
toare cu materialele și pompele necesare 
pentru irigatul culturilor tehnice la gos
podăriile agricole colective, întovărășirile 
agricole și asociațiile de cultivatori.

Institutul de Cercetări Agronomice al 
Academiei R.P.R. va face cercetări știin
țifice privind introducerea în cultură de 
noi plante tehnice medicinale și aromate, 
iar Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
împreună cu Institutul de Cercetări A- 
gronomice al Academiei R.P.R. și Institu
tul de cercetări al Ministerului Industriei 
Alimentare vor organiza, în unitățile lor, 
producerea de semințe de soi.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare sînt obligate să sprijine organi
zațiile contractante la angajarea mijloa
celor de transport necesare, cu plată, pe 
baza tarifelor în vigoare, precum și pen
tru asigurarea spațiilor de depozitare a 
semințelor, îngrășămintelor chimice și al
tor materiale, folosind spațiile existente.

ART. 8. — îndeplinirea condițiilor con
tractuale este obligatorie pentru ambele 
părți; cazurile litigioase dintre ele se 
vor soluționa conform prevederilor legale 
în vigoare.

— 9- — Dispozițiile prezentei Ho- 
tărîri se aplică începînd cu contractarea 
culturilor pentru anul agricol 1955.

Contractele pentru plantele bianuale 
sau de mai mulți ani încheiate în anul 
1954 șj anii anteriori intră în prevederile 
prezentei Hotărîri.

ART. 10. — Toate hotărîrile și dispozi
țiile privind reglementarea sistemului 
contractărilor de plante tehnice, medici
nale și aromate care contravin prezentei 
Hotărîri, se abrogă.

cî-

va

foarte mare. La 
direcțiunea școlii 
elevii vom lucra 
lucrează ceilalți 
retribuiți după

Răspunderea mea 
va fi mai mare2,05 lei/kg.

1,65
1.25

*___ _______ ___ se înțeleg pentru
toate varietățile de ardei boia crud și în
șirat care se pretează la fabricarea bo- 
ielei.

Pentru ardeiul de boia predat 
rat, se vor plăti prețurile de mai 
duse cu 20%

p) Pentru tulpini și sămînță de
Prețul de contractare pentru 

fixează astfel;
Calitatea

»»
Prețul de contractare pentru sămînță 

fixează la 1,10 lei/kg.

I- a
II- a

IlI-a
de mai sus

Contractanții pot cumpăra, după preda
rea recoltei, pentru fiecare 100 kg. semin
țe, cîte 2 litri ulei comestibil.

j) Pentru semințe de in ulei.
Prețul de contractare pentru sămînță se 

fixează la 3,70 lei/kg.
Contractanții pot cumpăra, după pre

darea recoltei, pentru fiecare 100 kg. să
mînță, cîte 3 litri ulei comestibil.

Pentru tulpinile decapsulate, care în
deplinesc condițiile de calitate pentru ob
ținerea de fibră, se plătesc prețurile pe 
calități prevăzute la punctul „b“ pentru 
cultura inului de fuior, iar pentru fiecare

r) Pentru mac, muștar și produse ale plantelor medicinale
Prețurile de contractare se fixează pe produse, astfel:

neînși- 
sus, re-

sorg
paie se

I- a
II- a 

IlI-a

lei/kg.
99

»

se

Ș» aromate

în magazine în scopul informării consu
matorilor.

Consumatorii fiind astfel informați pot 
să controleze respectarea sortimentului 
minimal și să seziseze deficiențele con
statate atît responsabilului magazinului, 
cît și conducerii organizației comerciale 
respective și Inspecției Comerciale de 
Stat. .

Conducerile organizațiilor și întreprin
derilor comerciale de produse alimentare, 
precum și responsabilii unităților de des
facere, au sarcina și răspund de aprovi
zionarea continuă a magazinelor cu aceste 
mărfuri.

(Agerpree)

— Mac
— Muștar
— Coriandru
— Chimion
— Anason dulce (Fenicul)
— Mentă
— Mentă
— Mentă
— Mentă
— Mentă _____
— Odolean (valeriana offic) rădăcini uscate
— Odolean (valeriana offic) rădăcini verzi
— Degețel roșu (Digitalis purpurea) frunze uscate 
— Degețel lînos (Digitalis lanata) frunze uscate 
— Anison (Pimpinella anisum)
— Levențică (Lavandula vera) flori uscate
— Mac capete
— Coriandru spărturi

Contractanții pot cumpăra, după preda
rea recoltei, pentru fiecare 100 kg. produse 
livrate, produse industriale și agricole 
după cum urmează:

— Semințe mac, 4 litri ulei comestibil.
— Semințe de muștar, 2 litri ulei co

mestibil.
— Frunze uscate de degețel roșu, 80 kg. 

porumb.
— Frunze uscat® de degețel lînos, 100 

kg. porumb.
— Rădăcini uscate de odolean, 100 kg. 

porumb.
— Semințe de chimion, 1 kg. sodă caus

tică.
ART. 4. — Condițiile de contractare pen

tru plantele neintroduse în prezenta Ho- 
tărîre se vor elabora de către ministerele 
și organizațiile economice contractante in
teresate, în colaborare cu Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și vor fi aprobate 
de către Comitetul de Stat pentru Colec
tarea Produselor Agricole, cu avizul Co
mitetului de Stat al Planificării și al Mi
nisterului de Finanțe.

ART. 5. — Producătorii contractanți 
sînt obligați să îpsămînțeze și să planteze 
întreaga suprafață contractată, folosind 
în întregime materialul de înmulțire pri
mit

— frunze
— frunze
— plante
— plante 
rizomi

uscate calitatea I-a 
uscate calitatea Il-a 
verzi
uscate

O,UV I,

2,90 „
12,25

5,00 „
15,00 „
9,00 „
1,00 „
3,00 „
1,00 „

18,00 „
3,50 „

15,00 „
15,00 „

9,00 „
40,00 „

0,80 „
1.15 „

producției la hectarIn scopul măririi 
și pentru a obține recolte bogate, produ
cătorii contractant! vor trebui:

— să întrețină la timp și în bune con
diții culturile tehnice, aplicînd măsurile 
agrotehnice prevăzute in minimul agro
tehnic ;

— să folosească în bune condiții îngră- 
șămintele chimice și naturale;

— tn caz de ivire a atacului de dăună
tori, să anunțe la timp organele agricole și 
cele contractante, pentru a fi ajutați cu 
insectofungicide și aparatura necesară pen
tru combaterea dăunătorilor și să aplice 
îndrumările date de organele în drept;

— să asigure producerea răsadului ne
cesar plantării suprafeței contractate 
pentru culturile de tutun și ardei boia, 
amenajînd răsadnițele respective conform 
îndrumărilor date de organele agricole și 
cele contractante.

Producătorii vor folosi creditele primite 
în bani și materiale numai în scopul asi
gurării și măririi producției.

Recoltele obținute de pe suprafețele 
contractate vor fi predate la locul de 
recepție și la termenele stabilite prin 
contract, sortate pe calități.

ART. 6. — Ministerul Industriei Ușoare 
va contracta și recepționa bumbacul, inul

Am citit cu bucurie Hotărîrea Co
mitetului Central al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri al R.P.R. cu privire la 
organizarea școlilor de ucenici, a școlilor 
tehnice și a școlilor tehnice de maiștri. 
Reorganizarea școlilor profesionale va da 
posibilitatea de a se pregăti cadre cu o 
înaltă calificare, capabile să dea patriei 
produse mai multe și de calitate supe
rioară.

în sectorul cazangerie de la uzinele me
talurgice „Mao Țze-dun” din București 
elevii Școlii profesionale nr. 1 metal în
vață arta de a produce mai mult. Radu 
Gheorghe, Radu Toma, Stănculescu Tu- 
dose, Trandafir Marin și alți elevi, vor 
deveni muncitori pricepuți. Ei învață încă 
de pe acum să aplice metodele înaintate 
de muncă. Reorganizarea școlilor profe
sionale apropie pe elevi de munca prac
tică.

Ca unul dintre cei mai tineri ingineri 
din această uzină, îmi dau seama că sar
cina noastră este acum mai mare. De la 
noi, actualii elevi, trebuie să capete cele 
mai multe cunoștințe. Noi trebuie să ne 
ocupăm cu grijă nu numai să creștem din 
ei buni muncitori, ci oameni culți, cu cu
noștințe multilaterale.

Voi căuta să le cultiv și să Ie dezvolt 
dorința de a munci mai bine, să le inspir 
răspunderea personală față de sarcinile 
ce reies din planul de producție. încă 
din primele zile îi voi îndruma să-și păs
treze cu grijă sculele și aparatele, să-și 
lărgească orizontul de cunoștințe tehni
ce pentru a deveni cu adevărat munci
tori folositori patriei.

Sprijinul pe care-1 vor primi elevii care 
vor veni în sectorul nostru le va ajuta să 
stăpînească meseria de ștemuitori, trasa
tori, nituitori, sudori, sudori electrici și 
autogeni, meserii necesare la confecțio
narea cazanelor tip locomobil, a cazanelor 
de mare și joasă presiune etc.

IANIS SAMUIL 
Inginer utemlst uzinele metalurgice 

„Mao Țze-dun” din București

Scrisoare către redacție

GH. GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri

Noi construcții în gospodăriile 
agricole colective

In gospodăriile agricole colective din 
regiunea Timișoara au fost ridicate anul 
trecut 171 de construcții. In gospodăria 
agricolă colectivă din comuna Termac, 
raionul Deta, s-au construit un grajd 
pentru 50 de vaci, un păttfl pentru 50 va
goane de porumb, un siloz și altele. Folo
sind resurse locale, colectiviștii din Lie- 
bling raionul Deta, au ridicat un pătul 
cu o capacitate de 10 vagoane, un saivan 
pentru 500 de oi, un coteț pentru 200 de 
păsări și un atelier de rotărie și fierărie.

In acest an, în gospodăriile colective 
din regiunea Timișoara se vor ridica cu 
89 la sută mai multe construcții decît în 
anul 1954. Pînă la 1 mai vor fi terminate 
36 de construcții noi; grajduri pentru 
vite, magazii pentru cereale, remize pen
tru unelte agricole etc.

PETRE COSTACHE 
Director general al Treburilor 

Consiliului de Miniștri

Informații
în conformitate cu prevederile Conven

ției despre regimul navigației pe Dunăre, 
încheiată la Belgrad, la 18 august 1948. au 
început în ziua de 31 ianuarie a.c., la Bel
grad, lucrările delegațiilor romîne și iugo
slave întrunite pentru încheierea unui 
acord între guvernul R.P.R și guvernul 
Republicii Populare Federative Iugo
slavia, privind stabilirea regulilor de na
vigație în sectorul unde Dunărea face 
frontieră între cele două state, cu excep
ția sectorului Porților de Fier care a făcut 
obiectul unui acord special

Delegația romînă este condusă de 
Adrian Iosipescu, director adjunct în mi
nisterul Afacerilor Externe, iar delegația 
Iugoslavă de Emil Malaest, consilier în se
cretariatul de

rare și de coordonare a lucrărilor nece
sare pentru prevenirea inundațiilor care 
s-ar putea produce în primăvara anului 
curent, în zona de frontieră dintre cele 
două state.

Delegația romînă este condusă de Vasi- 
liu N. Constantin, director general în mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii, iar 
delegația iugoslavă de Gaghcing Milan 
consilier în comisia federală de hidroeco- 
nomie. (Agerpres)

stat al Afacerilor Externe.
★

2 februarie crt. au începui 
lucrările comisiei mixte 
romîno-iugoslave, întrunită

In ziua de 
la Timișoara 
hidrotehnice 
pentru discutarea problemelor de colabo-

★
Societatea pentru Răspîndirea Științei 

și Culturii organizează un ciclu de con
ferințe, intitulat: „Energia Atomică în 
slujba omului1’.

Ciclul va începe la 
rințele vor avea loc 
Centrale Universitare 
care luni, la orele 18.

Conferințele vor fi 
țiuni și vor fi urmate de filme artistice 
și documentar științifice.

Călărețul
„Domnului” contabll-șef din G.A.S. 

Frăsinet, raionul Vida, nu-i place să-i stea 
nimeni și nimic împotrivă. Și într-adevăr, 
datorită „calităților” sale a reușit să se im
pună. In G.A.S. toată lumea îi știe de frică 
șj se închină în fața capriciilor lui, căci 
dînsul are „micile” sale capricii: îi plac 
mult plimbările. Și ca orice om care se 
respectă, el pleacă la plimbare chiar dacă 
în cale îi stau „piedici” serioase.

Lucrările din cadrul campaniei de 
toamnă au fost executate cu întîrziere, 
pentru că gospodăria nu a avut la timp 
tractoare, muncitorii nu primesc salariul 
la timp, dar „domnul” contabil nu se îm
piedică de asemenea „probleme mărunte" 
și cu cea mai mare grabă pleacă la Bucu
rești. Doar n-o să renunțe el de dragul 
gospodăriei la programul lui obișnuit de 
a sta jumătate din săptămînă 
apoi nu-și sacrifică destul timp 
„pe teren” ?

Contabilul-șef nu poate să 
poarta gospodăriei decît călare. , 
orice cal, ci numai pe cel mai bun cal al 
gospodăriei.

Pe unde merge, nu se prea știe, fapt 
este însă că se întoarce cu calul vlă
guit de puteri, Cîteodată se întîmplă ca 
roibul pe care a plecat călare să se în
toarcă la gospodărie fără călăreț, căci 
furat de preocupările sale, contabilul uită 
că la poarta casei stă calul obosit și flă- 
mînd. Odată, fiind legat, de fereastra ma
gaziei, calul a spart geamul încercînd să 
rupă frîul. Acestea însă sînt cazuri feri
cite, pentru că sînt și alte cazuri mai pă
gubitoare. Astfel, de cind e contabil-șef 
la G.A.S-Frăsinet, Bolea Traian a dat 
gata doi cai buni, ceea ce înseamnă o pa
gubă serioasă pentru gospodărie.

Este timpul ca năravurile contabilului- 
șef, să fie bine „strunite” de către cei în 
drept, pentru ca ele să nu mai pricinuiască 
prejudicii.

acasă. Și 
umblînd

iasă pe 
Și nu pe

7 februarie. Confe- 
în sala Bibliotecii 
din Capitală in fie-

însoțite de proiec-
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Congresul tinerilor fruntași în agricultură
Corespondență 

din R. D. Germană

In zalele de 15 șl 
16 ianuarie a,c. a avut 
loc un eveniment im
portant în viata ti
neretului sătesc din 
Republica Democrată
Germană. Peste 1.000 de delegați din sa
tele țării noastre, din stațiunile de ma
șini și tractoare, cooperativele de produc
ție agricolă și gospodăriile agricole de stat 
au participat la Congresul tinerilor frun
tași in agricultură care a avut loc in 
orașul raional Schwerin. împreună cu 
delegați din partea Partidului Socialist 
Unit din Germania și din partea guvernu
lui R. D. Germane, Congresul a analizat 
felul în care poate și trebuie să contribuie 
tineretul sătesc din republica noastră la 
dobindirea de cit mai multe produse ve
getale și animale.

Cunoscuți tineri fruntași în agricultură, 
activiști și eroi ai muncii au vorbit lâ 
Congres despre rezultatele obținute în 
munca lor. Iată că pășește spre tribună 
tînărul Dieter Weichard. „erou al muncii", 
de profesie tractorist și combiner. Dieter 
a aplicat în cursul anului trecut o nouă 
inițiativă în cultivarea pămîntului. A luat 
în îngrijire personală o anumită supra
față de pămint de la insămînțare pină la 
recoltă, avînd posibilitatea să treacă în 
acest mod la mecanizarea completă a 
lucrărilor agricole pe numeroase ogoare. 
In urma aplicării acestei inițiative, re
colta la sfeclă s-a mărit cu 3.000 kg. la 
hectar, la cartofi cu 2.000 kg. la hectar. 
Despre această inițiativă a vorbit Dieter 
Weichard la Congresul tinerilor fruntași 
în agricultură. Delegații au hotărât ca ini
țiativa lui Dieter Weichard să fie aplicată 
în cursul acestui an, la toate stațiunile 
de mașini și tractoare din țară.

Cu mult interes au urmărit participanții 
la congres expunerea tânărului țăran coo
perator Giinter Vanseeveren de la coope
rativa de producție „Tomas Miinzer" din 
Worin, raionul Seelow. Pe baza expe
rienței sale, Giinter a explicat delegaților 
cum se poate mări producția de lapte și 
cum se pot crește cirezi de vite apărate 
de tuberculoză, dacă hrana și îngrijirea 
vitelor este exemplară precum și . dacă se 
folosește monta artificială, respectîndu-se 
în același timp toate instrucțiunile de pro
tecție a animalelor.

în satele republicii noastre există 
aproape 1.100 de cluburi ale tinerilor 
fruntași în agricultură. Membrii acestor 
cluburi își însușesc știința agrotehnică 
avansată, o răspindesc în rindurile țăra
nilor muncitori și o aplică în practică. 
Despre activitatea unui astfel de club al 
tinerilor fruntași, a vorbit tînăra munci
toare Vera Schramm de la gospodăria de 
stat Liebenberg. Tinerii muncitori din 
această gospodărie au iarovizat sămînța 
la diferite cereale. Iarovizarea s-a făcut 
într-o pivniță. Pentru a întreține o tem
peratură scăzută, au fost așezate în col
țurile pivniței lăzi cu ghiață. în urma 
iarovizării, tinerii muncitori au reușit să 
obțină, la toate culturile de cereale o 
creștere a producției de 30 până la 40 la 
sută.

Tînărul țăran muncitor cu gospodărie 
individuală, Herbert Wust din Botten- 
dorf a arătat în fața delegaților la Con
gres felul în care a obținut succese im
portante în creșterea vitelor. Delegații au 
primit, cu multe aplauze, angajamentul 
lui că încă în luna ianuarie, își va înde
plini cota de predare către stat a cărnii 
de porc. El și-a luat astfel angajamentul 
de a preda statului peste cotă patru porci 
și șase pină la opt mii de kilograme de 
lapte și că, încă în anul acesta, va intra 
în cooperativa de producție agricolă.

Cuvintele rostite la Congresul tinerilor 
fruntași în agricultură de către tinerele 
și tinerii din satele Republicii Democrate 
Germane, au arătat viața fericită a tine
retului de la sate, precum și marile posi
bilități de dezvoltare a agriculturii. Cu

încheierea lucrărilor Congresului Uniunii 
Tineretului Polonez

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite :

La 1 februarie și-a încheiat lucrările la 
Varșovia cel de al doilea Congres al Uni
unii Tineretului Polonez. La lucrările 
Congresului au luat parte Boleslaw Bierut, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Alexander Zawadski, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare Po
lone, I. Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri, K. Rokossowski, mare
șal al Poloniei, și alți conducători ai Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez și ai gu
vernului polonez, precum și delegațiile 
Federației Mondiale a Tineretului Demo
crat, Uniunii Internaționale a Studenților,

Pregătiri pentru Festivalul tineretului sud-ainerican
MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — TASS 
Intre 6 și 13 februarie în orașul bra- 

zilian Sao-Paulo va avea loc un Festival 
el tineretului sud-american. Convocarea 
acestui Festival este sprijinită de fruntași 
ai vieții publice din America Latină și de 
reprezentanți ai intelectualității. Printre 
cei care au semnat apeiul cu privire la 
convocarea acestui Festival figurează 11 
senatori și 20 deputați ai Congresului fe
deral din Brazilia.

în ciuda încercărilor presei burgheze și 
ale autorităților dintr-o serie de țări de a

Sub protecția politiei

Fasciștii italieni la lucru...
ROMA 2 (Agerpres). — Potrivit relată

rilor agenției France Presse, bande de hu
ligani, făcind parte din partidul neofas
cist „mișcarea socială italiană”, au atacat 
la 30 ianuarie o adunare a studenților pro

Demonstrație a studenților din Okinawa
ȘANHAI 2 (Agerpres). — Pe insula 

Okinawa, transformată în prezent într-o 
mare bază militară a S.U.A. din Extremul 
Orient, se lărgește mișcarea de protest îm
potriva măsurilor reacționare ale autorită
ților militare americane, care se străduiesc 
6ă înăbușe orice manifestare a năzuințelor

„Scînteia tineretului “
Fag. 4-a 3 februarie 1955

totul altfel se prezin
tă lucrurile în Ger
mania occidentală. 
Un tinăr țăran vest- 
german a declarat 
la Congres: Am o 

gospodărie agricolă de patru hectare cu 
cinci vaci și trei porci. Munca mea tre
buie s-o fac fără mașini, căci sânt prea 
scumpe și nu mi le pot cumpăra. Avem 
în cea mai mare parte fructe și legume, 
în toamnă, cind imi vînd fructele și le
gumele, obțin o sumă derizorie. Pentru 
traiul meu personal nu-mi rămâne nimic. 
Nu pot să-mi permit să frecventez o 
școală profesională, deoarece pentru asta 
îmi lipsesc banii. Pe noi nu ne ajută gu
vernul, deoarece el cheltuiește miliarde 
pentru înarmare. Adenauer și-a făcut însă 
socotelile fără noi. Tineretul vestgerman 
nu va intra în plănuita armată de merce
nari. Nu vrem să mergem pe câmpul de 
luptă intr-un nou război, ci ca și voi, cei 
din Republica Democrată Germană, vrem 
să semănăm cîmpurile și să recoltăm roa
dele muncii noastre în condiții de pace“.

Delegații la Congresul tinerilor frun
tași în agricultură din republica noastră 
au făgăduit solemn prietenilor vestger- 
mani că nu vor precupeți nici un efort 
pentru a ajuta tineretul sătesc din Ger
mania occidentală în lupta lui pentru o 
viață mai bună, împotriva acordurilor de 
la Paris.

Totodată tinerii delegați la Congres, 
tractoriști, combineri, cooperatori și cei 
cu gospodărie individuală au declarat lim
pede că, în cazul cind imperialiștii vor în
drăzni să încalce granițele patriei noastre, 
sînt gata să facă totul pentru a apăra 
Republica Democrată Germană. „în mun_ 
ca noastră am căpătat mîini puternice. 
Adenauer să nu îndrăznească să vină în 
contact cu acești pumni și cu această 
forță, căci n-ar putea-o suporta nicio
dată". Aceste cuvinte au fost rostite de 
tînărul muncitor Wolfgang Hahn de la 
stațiunea de mașini și tractoare Apolda- 
Heusdorf.

Tineretul german știe că în lupta lui 
pentru unitatea patriei încă scindate, în 
lupta lui pentru apărarea păcii, are aliați 
puternici și credincioși. Aceasta s.-a ma
nifestat cu prisosință la Congresul tineri
lor fruntași în agricultură, la care dele
gații tineretului din Uniunea Sovietică și 
din țările de democrație populară au 
adus salutul lor tineretului german. Cu 
multă bucurie au primit delegații cuvin
tele reprezentantului tineretului Repu
blicii Populare Romine, tovarășul Marin 
Vasile, care a declarat printre altele : 
„Lupta voastră e și lupta noastră, iar de 
partea luptei noastre comune se află mi
lioana de tineri ai lumii întregi, în frunte 
cu tineretul marii Uniunii Sovietice și ti
neretul democrațiilor populare”.

Neuitată va fi pentru toți participanții 
la Congresul tinerilor fruntași în agricul
tură ultima zi a Congresului. Ovaționat 
îndelung de către delegați, s-a urcat la 
tribună primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania și locțiitorul președintelui Con
siliului de Miniștri, Walter Ulbricht. în
tr-o amplă cuvîntare, tovarășul Walter 
Ulbricht a arătat sarcinile care stau' de 
acum înainte în fața tineretului din satele 
republicii noastre. Tineretul de la sate 
trebuie să muncească și mai bine, să stă
pânească temeinic știința agrotehnicii îna
intate și la nevoie să poată mînui și arma 
bine, a subliniat tovarășul Walter Ul
bricht, în încheierea cuvîntării sale la 
Congres. Tineretul din satele Republicii 
Democrate Germane va urma cu hotărire 
aceste îndrumări ale partidului clasei 
muncitoare pornind cu entuziasm la munca 
conștient fiind că astfel va contribui ca 
republica noastră să devină un bastion 
puternic al securității în Europa.

HEINZ DUTTBRENNER
Berlin, Ianuarie 1955.

Uniunii Tineretului Comunist Leninist din 
U.R.S.S. și ale organizațiilor de tineret 
din Cehoslovacia și Germania.

Congresul a luat în discuție rapoartele 
de activitate ale conducerii centrale a 
Uniunii Tineretului Polonez și Comisiei 
Centrale de revizie și a adoptat noul statut 
al Uniunii Tineretului Polonez.

La discuțiile pe marginea rapoartelor au 
luat cuvîntul 67 delegați.

Participanții la congres au adoptat un 
apel adresat tuturor tinerilor și tinerelor 
din țară în legătură cu pregătirile în ve
derea celui de al 5-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților care va avea loc 
în vara aceasta la Varșovia.

împiedica organizarea acestui Festival, 
reprezentanții tineretului din Chile, Ar
gentina, Bolivia, Uruguay și Paraguay au 
și anunțat că vor participa la această ma
nifestare a tineretului. Din Bolivia va veni 
ansamblul de cîntece populare „Los Dia- 
blos” din orașul Oruro, din Chile va veni 
cuartetul conservatorului național, un an
samblu de cîntece populare, ansambluri 
de balet și grupuri sportive. Delegația 
Uruguayului se va compune din reprezen
tanți ai organizațiilor sindicale, din spor
tivi și tineret studențesc.

gresiști care s-a ținut în cartierul univer
sitar din Roma, rănind numeroși studenți. 
Poliția chemată la fața locului nu numai 
că a refuzat să intervină, dar a operat 
arestări printre studenti.

democratice ale populației acestei insule. 
După cum anunță agenția Kiodo Țusin. 
studenții din Okinawa, aflând că Camera 
legiuitoare locală urmează să examineze 
în curînd așa-numitul „proiect de lege cu 
privire la interzicerea activității comu
niste”, au organizat la 29 ianuarie o de
monstrație de protest. Studenții au pre
zentat autorităților o declarație în care 
condamnă acest proiect de lege, caracteri- 
zîndu-1 ca o acțiune împotriva drepturilor 
democratice ale oamenilor muncii.

Mîlitariștii vest-germani 
primesc riposta cuvenită

BERLIN 2 Agerpres). — Campania în
treprinsă de guvernul de la Bonn în ora
șele din Germania occidentală pentru a 
convinge tineretul 6ă se înroleze în ar
mată întâmpină opoziția populației vest- 
germane. O astfel de adunare convocată la 
Velbert (Renania), la care a participat un 
reprezentant al Ministerului de Interne de 
Ia Bonn, consilierul Krause, s-a transfor
mat intr-un miting împotriva remilitari- 
zării. Cind Krause a declarat că tineretul 
nu ar avea dreptul să discute problemele 
apărării, cei 1.500 de participant la întru
nire l-au huiduit și l-au silit pe Krause să 
părăsească sala.

O altă adunare programată pentru 1 fe
bruarie la Berlin, în cadrul căreia urma să 
ia cuvîntul Wolf Graf Baudissin, cunos
cut agent de recrutare al „departamentu
lui Blank”, a fost contramandată din pri
cina uriașului val de protest stirnit în rin
durile tineretului din Berlinul occidental.

O nouă manevră a lui Adenauer
BERLIN 2 (Agerpres). — Referindu-se la 

„cercuri bine informate”, ziarele vest- 
germane relatează că protocolul cu pri
vire la Saar, precum și celelalte proto- 
coluri ale acordurilor de la Paris, vor fi 
votate separat în Bundestagul de la Bonn.

P.ină în prezent, cancelarul Adenauer și 
adopții săi cereau ca acordurile de la Pa
ris, inclusiv protocolul cu privire la Saar 
să fie votat în bloc. In prezent însă, în 
ciuda repetatelor declarații ale reprezen
tanților guvernului francez că ei consideră 
acordurile de la Paris, inclusiv protocolul 
cuprinzînd acordul cu privire la Saar, ca 
un singur tot, și că aceasta este condiția 
pe care Franța o pune pentru ca să aprobe 
acordurile de la Paris, cercurile guver
nante de la Bonn au hotărît să pună se
parat la vot protocoalele acordur.-lo-r de 
la Paris, cu privire la înarmarea Germa
niei occidentale și cu privire la Saar.

După cum rezultă din relatările presei, 
această manevră a lui Adenauer a fost 
determinată de dorința de a lichida diver
gențele tot mai grave ivite chiar în sinul 
coaliției guvernamentale de la Bonn.

-----•-----

Amînarea dezbaterilor 
asupra acordurilor de la Paris 

în Consiliul Republicii
PARIS 2 (Agerpres). — După cum se i 

știe, primul ministru francez, Mendes 
France depune mari eforturi pentru a ob
ține cit mai grabnic începerea dezbaterilor 
privitoare la ratificarea acordului de la 
Paris de către Consiliul Republicii (sena
tul francez). După cum au anunțat agen
țiile de presă, după discuții îndelungate 
între primul ministru și președintele Co
misiei pentru Afacerile Externe a Consi
liului Republicii, Mendas France, care a 
insistat pentru începerea dezbaterilor în 
cursul lunii ianuarie, a acceptat ca ele să 
înceapă la 8 februarie.

Larga campanie de mase care a luat 
naștere în toate păturile opiniei publice 
franceze, face însă ca tot mai mulți sena
tori să manifeste ezitări în ce privește 
atitudinea lor .în cadrul dezbaterilor pen
tru ratificarea tratatelor de la Paris. Zia
rele franceze au anunțat că, în urma unei 
reuniuni a șefilor grupurilor politice din 
Consiliul Republicii, s-a hotărît o nouă 
amînare a începerii dezbaterilor asupra 
acordurilor de la Paris. Exprimînd punc
tul de vedere al multora dintre senatori, 
Plaisant, președintele Comisiei pentru 
Afacerile Externe a Consiliului Republicii, 
a declarat că. ținind seama de gravitatea 
acordurilor, senatorii au nevoie de timp 
pentru a-și cîntări votul.

---- o----
Guvernul francez pus din nou 

în minoritate în parlament
PARIS 2 Agerpres). — in ședința din 

după amiaza zilei de 1 februarie Aduna
rea Națională Franceză a respins un pro
iect de lege propus de guvern în legătură 
cu așa numitul buget al impozitelor co
mune.

Deși încearcă să minimalizeze impor
tanța respingerii de către Adunare a pro
iectului guvernamental, agenția France 
Presse recunoaște totuși că, în urma încer
cării nereușite a lui Mendes France de 
a-șj prelungi bugetul general pe luna fe
bruarie, „respingerea unei serii de capitole 
bugetare contribuie la încordarea atmos
ferei politice”.

Divergențe intre țările arabe
BEIRUT (Agerpres). — TASS
Potrivit relatărilor presei, prim-miniștni 

ai țărilor arabe, care între 22 și 30 ia
nuarie au conferit la Cairo în legătură cu 
proiectata încheiere a pactului turco-ira- 
kian, n-au ajuns la un acord datorită di
vergențelor care s-au ivit în rîndul mem
brilor ligii țărilor arabe.

In cursul conferinței, participanții ei 
s-au împărțit în trei grupări ; Egiptul, 
sprijinit de Arabia Saudită, s-a pronunțat 
cu hotărâre împotriva pactului turco-ira- 
kian. Pe de altă parte, Irakul a declarat 
că este ferm hotărît să încheie acest pact. 
Libanul, Siria și Iordania s-au situat pe 
o poziție intermediară și și-au asumat ro
lul de mediator, străduindu-se să împace 
părțile.

După cum anunță corespondentul d:n 
Cairo al agenției Reuter, participanții la 
conferință s-au văzut în fața dilemei — 
ori să excludă Irakul din Liga țărilor a- 
rabe, ori să recunoască pactul turco-ira- 
kian ca un fapt împlinit. Corespondentul 
scrie că prima hotărîre ar duce la scin
darea Ligii, iar la a doua n-ar consimți în 
nici un caz Egiptul. Avînd în vedere si
tuația creată, participanții la conferință 
au hotărît, la propunerea ministrului Afa
cerilor Externe al Iordaniei, să trimită la 
Bagdad o delegație care să încerce să ob
țină o reconciliere între Egipt și Irak. A- 
ceastă comisie a sosit la 31 ianuarie la 
Bagdad și în prezent duce tratative cu 
guvernul Nuri Said.

Potrivit relatărilor presei egiptene șl 
ale agențiilor de informații, Egiptul a 
prezentat un proiect propriu opus pac
tului turco-irakian. După cum scrie zia
rul „Al-Ahbar“ el a propus primilor 
miniștri ai țărilor arabe crearea „unei 
armate arabe unice cu un comandament 
unic”. Ziarul menționează că proiectul de 
creare a unei armate arabe unice, propus 
de Egipt, amintește din multe puncte de 
vedere proiectul armatei europene”.

Potrivit relatărilor presei egiptene însă, 
prezentând acest proiect de creare a „blo
cului arab”, Egiptul nu renunță câtuși de 
puțin la „colaborarea” militară a acestui 
bloc cu puterile occidentale.

Să înceteze amestecul S. U. A.
in afacerile interne ale R. P. Chineze
MANEVRELE S.U.A. MENITE 

SA ÎNȘELE OPINIA PUBLICA
DJAKARTA 2 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția Antara, I. A. Muis, noul 
președinte al comisiei pentru Afacerile 
Externe a parlamentului indonezian, a de
clarat la 30 ianuarie că atî.t timp cit Tai- 
vanul și insulele învecinate nu vor fi eli
berate, ele vor constitui un pericol peri 
manent pentru Republica Populară Chi
neză.

în același timp, ziarele indoneziene 
continuă să comenteze mesajul ..adresat 
de președintele Eisenhower Congresului 
Statelor Unite în care cere intervenția ar
mată împotriva acțiunii de eliberare a 
Taivanului și insulelor Penhuledao de 
către poporul chinez.

Ziarul „Hartan Rakjat”, scrie că „în
cetarea focului” propusă de S.U.A. nu 
este decît o nouă manevră americană 
pentru a înșela opinia publică mondială. 
Statele Unite vor să dea impresia că sînt 
pentru pace, în timp ce la adăpostul per
delei de fum a „încetării focului” vor să 
continue ocuparea Taivanului, să-l trans
forms' într-o bază militară și să-1 folo
sească drept bază de atac împotriva Chi
nei continentale.
INTERPELĂRILE UNOR DEPUTAȚI 

ENGLEZI
LONDRA 2 (Agerpres). — Membrii Ca

merei Comunelor au adresat primului 
ministru, Churchill, o serie de inter
pelări care oglindesc îngrijorarea opiniei 
publice engleze față de politica guvernu
lui britanic care sprijină planurile agre
sive ale S. U. A. împotriva Republicii 
Populare Chineze.

Răspunzînd la una din întrebări, Chur
chill a încercat să prezinte sprijinul 
acordat de englezi acțiunilor agresive ale 
S. U. A. drept o încercare „de a obține 
o soluție pașnică”.

Laburistul Hughes l-a întrebat pe 
Churchill: „Oare primul ministru nu 
poate să explice șt să arate președintelui 
Eisenhower că evenimentele din Extre
mul Orient sînt evenimente la care An
glia nu va lua parte ?”

Churchill s-a eschivat să răspundă, 
declarând : „Eu nu consider că e-ste de da
toria mea să transmit, indiferent pe ce 
cale, informații de acest fel".

APELUL DE LA V1ENA
PĂTRUNDE ÎN MASE

R. P. Ungară
Oamenii muncii din R. P. Ungară răs

pund cu însuflețire Apelului de la Viena 
al Biroului Consiliului Mondial al Păcii 
care cheamă popoarele lumii la luptă îm
potriva planurilor imperialiștilor ameri
cani de a dezlănțui războiul atomic. în 
două zile numai, în județul Komărom 
Apelul a fost semnat de peste 10.000 de 
persoane. Sîmbătă 22 ianuarie, înainte de 
masă, în întreprinderile și satele din plasa 
Do rog au avut loc 150 de întruniri pentru 
pace. La Tatabânya, Apelul a fost semnat 
printre primii de maistrul fruntaș Jănos 
Handler și de soția lui Jazsef Krakko, 
gospodină, mamă all copii. La Salgotarjan 
prima listă care a fost completată cu sem
nături a fost aceea a pedagogilor. în acest 
oraș, Apelul a fost semnat pînă acum de 
aproximativ 5000 de persoane.

Membrii organizației D.I.S.Z. (Uniunea 
Tineretului Muncitor), toți tinerii iubitori 
de pace din R. P. Ungară duc o activitate 
neobosită pentru succesul campaniei de 
strîngere de semnături pe Apelul de la 
Viena. S-au evidențiat pină în prezent în 
mod deosebit în această campanie tinerele 
din capitala Ungariei — Rozalia Reznak, 
Maria Zahar, Erzsebet Gâspar, Rozalia 
Kasza etc.

Concomitent cu strîngerea de semnături 
pe Apelul de la Viena au loc pe tot cu
prinsul Ungariei numeroase acțiuni pen
tru pace. Astfel, comitetul orășenesc de 
luptă pentru pace din Kaposvar distri
buie caiete purtînd titlul „Să ne aducem 
aminte", în care tineri și bătrîni notează 
diverse amintiri din timpul războiului.

Și în fiecare zj sosesc noi asemenea 
vești care oglindesc voința nestrămutată 
a poporului frate ungar de a contribui cu 
toate forțele sale la întărirea cauzei păcii 
în lumea întreagă.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite: La 31 ianuarie la Varșovia a 
avut loc o ședință comună a Prezidiului

Monopolurile capitaliste luptă pentru a obține de pe urma 
reinarmării Germaniei occidentale profituri cit mai mari. In
tre fabricanții de armament din S.U.A., Germania occiden
tală, Franța, Anglia și alte țări a și început lupta pentru îm
părțirea mult doritelor profituri.

Contînd pe un muls bogat...
Desen de V. Fomicev, apărut în ziarul sovietic „Trud”

T

GLASUL OAMENILOR SIMPLI 
AMERICANI

NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: Buletinul oficial al Congresu
lui S. U. A. „Congressional Record", pu
blică în numărul său din 28 ianuarie 20 de 
pagini consacrate scrisorilor și telegrame
lor primite de senatorul independent 
Morse (steiul Oregon), care a luat atitu
dine împotriva politicii agresive a Ș.U.A. 
în Extremul Orient și care a votat împo
triva rezoluției Congresului care autori
zează amestecul armat al.S. U. A. în tre
burile interne ale Chinei.

„Permiteți chinezilor să-și rezolve ei 
înșiși problemele" — cere Estelle Brisker 
din Vannuys (Statul California).

„Sperăm că veți putea stăvili isteria și 
tendința pe care o manifestă țara noas
tră și care poate fi fatală pentru noi” — 
scriu Eleanor Stevenson și Ruht Eric
kson din New-Milford (statul Connec
ticut). „Aceste insule (este vorba de 
insula Taivan și insulele Penhuledao 
N. R.) nu sînt ale noastre și cu cîit 
întreprindem mai multe acțiuni ca și 
cum ele ar fi ale noastre, cu atît pierdem 
mai mulți prieteni în lume” remarcă 
Richard din Alleutown (statul Pennsyl
vania!.

„Noi trebqie să lăsăm în pace poporul 
chinez, dîndu-i posibilitatea să-și rezolve 
el însuși problemele. China nu poate fi 
supusă presiunilor noastre” declară Jus
tine O’Connor din Saint-Paul (statul 
Minnesota).

★
NEW YORK 2 (Agerpres). — După cum 

rezultă d'ntr-o informație transmisă de 
agenția United Press, profesorii de la di
ferite universități americane au adresat 
ziarului „New York Times” scrisori in 
care critică amestecul bruiaj al S.U.A. .în 
treburile interne ale Republicii Populare 
Chineze și semnalează consecințele pri
mejdioase ale acestui amestec.

Astfel, Gange, directorul școlii pentru 
relațiile internaționale „Woodrow Wilson” 
de pe lîngă universitatea statului Virginia, 
avertizează în scrisoarea sa că politica 
S.U.A. în regiunea Taivanului poate duce 
la un război cu China. Acest război, 
adaugă Gange, va înstrăina simpatiile po
poarelor Asiei și popoarelor tuturor celor
lalte „regiuni din lume cu populație de 
culoare” față de Statele Unite.

De asemenea, profesorul Chandler arată 
în scrisoarea sa că, după părerea lui, in
tervenția armată a Statelor Unite în afa
cerile Chinei reprezintă o politică nerea- 
listă.

Comitetului pe întreaga Polonie al Fron
tului Național și Prezidiului Comitetului 
partizanilor păcii din Folonia consacrată 
discutării hotărîrilor sesiunii lărgite de 
la Viena a Biroului Consiliului Mondial 
al Păcii. La ședință au luat parte repre
zentanți de seamă ai vieții publice, mun
citori, țărani, oameni de știință, scriitori, 
reprezentanți ai bisericii catolice.

Participanții la ședință au discutat sar
cinile partizanilor păcii din Polonia în 
legătură cu hotărîrile Consiliului Mon
dial al Păcii.

La ședință a fost adoptată cu mare în
suflețire o rezoluție care aprobă hotărî
rile Consiliului Mondial al Păcii și care 
cheamă poporul polonez să semneze în 
unanimitate Apelul de la Viena,

Austria
VIENA 2 (Agerpres). — După cum a- 

nunță Consiliul austriac al partizanilor 
păcii în Austria se desfășoară mișcarea 
pentru strîngerea de semnături pe Apelul 
Biroului Consiliului Mondial al Păcii îm
potriva pregătirii unui război atomic, 
pentru distrugerea în toate țările a 
stocurilor de arme atomice și încetarea 
imediată a fabricării lor.

în ultimele zile Apelul Biroului Con
siliului Mondial al Păcii a fost semnat 
de 2/3 din muncitorii și funcționarii uzi
nei „Siemens-Kaber* (Floridsdorf). Con
siliul de producție al uzinei de motoare 
electrice „Aeg-Union", din care fac par
te comuniști, socialiști și muncitori fără 
de partid, a hotărît să sprijine campa
nia pentru strîngerea de semnături. A- 
proape toți muncitorii și funcționarii de 
la această întreprindere au și semnat 
Apelul. La uzina „Lokomotiv Fabrik" 
s-au strîns 350 de semnături.

Strîngerea de semnături pe Apelul Bi
roului Consiliului Mondial al Păcii se 
desfășoară activ la întreprinderile „Buec- 
kenbau", la fabrica de textile „Fraiskir- 
chen" și la o serie de alte întreprinderi 
din țară.

Conferința primilor miniștri 
ai Commonwealth - ului

LONDRA 2 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția Reuter, la 1 februarie la 
ședința conferinței primilor miniștri al 
Commonwealth-ului. britanic au luat dip. 
nou cuvîntul Churchill și Eden. Discursu
rile lor din 31 ianuarie au avut drept scop 
să obțină sprijinirea de către participanții 
la conferință a poziției guvernului englez 
față de acțiunile agresive ale S.U.A. împo
triva Republicii Populare Chineze. La 1 
februarie Churchill și Eden s-au stră
duit să justifice politica de agresiune în 
Europa, îndreptată spre remilitiarizarea 
Germaniei occidentale și atragerea ei în 
grupări militare agresive. Churchill și 
Eden au afirmat că aprobarea acordurilor 
de la Paris reprezintă principalul scop al 
politicii puterilor occidentale.

Reluarea comunicațiilor aeriene 
între U.R.S.S. și R P. Albania
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 1 februarie au fost reluata 
comunicațiile aeriene regulate între 
Uniunea Sovietică și Republica Populară 
Albania. Linia internațională are urmă
torul itinerar: Moscova-Kiev-Budapesta- 
Belgrad-Tirana.

La ora 8 dimineața de pe aeroportul 
Vnukovo a decolat cu direcția Tirana, 
capitala Republicii Populare Albania, a- 
vionul de persoane „IR-12“ condus de ex
perimentatul aviator Svistunov. Traseul 
— de aproximativ 2.450 km — va fi par
curs în 11 ore și 35 minute inclusiv, opri
rile pe aeroporturile intermediare. Înain
te de reluarea comunicațiilor regulate 
dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Albania, pe această linie aeria
nă s-a efectuat un sbor de încercare cu 
un avion de persoane al Direcției Ge
nerale a Flotei aeriene civile a U.R.S.S.

Pe viitor, avioanele de persoane vor 
decola din Moscova în fiecare marți, iar 
din Tirana în fiecare miercuri.

— e—

SCURTE ȘTIRI
9 La 2 februarie, V. M. Molotov, mi

nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
primit pe A. Moerck, trimis extraordmar 
și ministru plenipotențiar al Danemarcei 
in U.R.S.S., în legătură cu apropiata in- 
mînaxe a scrisorilor de acreditare pre- 
șed ntelui Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

9 în urma morții primului ministru 
danez Hedtoft, la propunerea partidului 
social-democrat, ministrul de externe Han
sen a fost numit prim-ministru. Hansen 
va deține mai departe portofoliul de mi
nistru de externe.

9 La Moscova și-a început lucrările ju
riul concursului pentru cel mai bun pro
iect de panteon-monument al gloriei 
eterne consacrat oamenilor iluștri din 
Uniuhea Soviet că. La concursul care s-a 
încheiat în decembrie 1954 au participat 
sute de arhitecți, pictori și ingineri. Au 
fost .prezentate în total 875 proiecte și 77 
propuneri. S-au primit de asemenea 11 
proiecte din partea arhitecților străini, 
printre care arhitecți din Polonia, Un
garia, Romînia, Anglia și Suedia.

® Pe insula Ikianșan, care a fost de 
curînd eliberată, s-a deschis un magazin 
de stat. Pînă în prezent, pe această insulă 
a sosit primul transport de mărfuri.

® La 31 ianuarie și-a reluat lucrărila 
la Paris, după o întrerupere de 10 zile, 
„grupul de lucru" al reprezentanților ță
rilor participante la „Uniunea Europei 
occidentale", întruniți în conferința pen
tru crearea așa. numitului „pool al arma
mentelor".

9 La 30 ianuarie au sosit la Roma pri
mul ministru turc, Monderes și ministrul 
de Externe al Turciei, Kaprolu, care vor 
avea o serie de întrevederi cu primul mi
nistru italian, Scelba și cu ministrul de 
Externe Martino. Menderes va propună 
Italiei să adere la pactul balcanic. De ase
menea, primul ministru turc va cere spri
jinul Italiei în vederea admiterii Turciei 
în Uniunea Europei occidentale.

ȘTIRI SPORTIVE
9 Miercuri dimineața pe patinoarul din 

parcul orașului Cluj au început întrece
rile finale ale campionatelor republicane 
de patinaj viteză. La această competiție 
participă aproape 60 de sportivi din ora
șele București, Miercurea Ciuc, Tg. Mu
reș, Sibiu, Cluj, Qrașul Stalin și Galați,

9 Miercuri seară au sosit în Capitală 
delegațiile de schiori și patinatori din țara 
noastră, care au vizitat timp de mai multe 
săptămâni Uniunea Sovietică. Sportivii 
noștri au luat parte la mai. multe con
cursuri internaționale de schi și patinaj 
viteză desfășurate la Moscova și Alma- 
Ata. De asemenea ei au susținut antre
namente comune împreună cu cei mai 
buni patinatori de viteză și schiori din 
Uniunea Sovietică, R. P. Polonă, R. Ce
hoslovacă, R. D. Germană și din alte țări.

SPECTACOLE
JOI 3 FEBRUARIE 1955

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. i 
Rigoletto; Teatrul de Stat de Operetă; Culegătorii 
de stele; National „I. L. Caragiale4* (Studio) : 
Liceenii; National „I. L. Caragiale** (Comedia) : 
Fata fără zestre; Municipal: Cum vă place; Tinere
tului: David Copperfield (ora 19); Studioul actoru
lui de film ,,C. Nottara**: Cei ce caută fericirea; 
Armatei (B-dul G-ral Magheru): Mașenka; Armatei 
(Calea 13 Septembrie): Vlaicu Vodă; Muncitoresc 
C.F.R. (Ciulești)? Titantic vals; Ansamblul de Es
tradă al R.P.R.: Concert d.e muzică ușoară romî- 
nească (ora 20,15, în sala din Calea Victoriei nr. 
174), Magazin de stat (ora 19,30 în sala din str. 
Alex. Popov nr. 23); Teatrul „Țăndărică** : Frații 
Liu (ora 16, în sala ,,Orfeu“),

CINEMATOGRAFE : Patria: Fără acoperiș, Umor 
pe sfori; Republica, București, Înfrățirea intre popoare, 
Libertății : Desfășurarea, Și Ilie face sport ; I. C. 
Frimu, 23 August : Jucătorul de rezervă; Maxim 
Gorki: Motorul Diesel, Aventurile unui pinguin; 
Tineretului: Căsătorie ciudată; Timpuri Noi: Poves
tea tractorului nostru, Umor pe sfori; Elena Pavel, 
t Mai : Primăvara pe gheată; Lumina, M. Emi- 
nescu: Stele vesele; Victoria: Slugă la doi stăpîni; 
Gh. Doja: Septembnștii; Alex. Popov, Donca Simo: ? 
Copiii partizanului; 8 Martie: Bănuțul; Vasile Roaită: 
Caut o nevastă; Unirea, Boiesiaw Bierut: Misterul la
cului din munți; Cultural: Fanfan la Tulippe; Con
stantin David, Gh. Coșbuc: Furtună pe Nipru; Alex. 
Sabia: Antilopa de aur. Valsul pe gheață, Zmeul cel 
rău; Flacăra: Locotenentul lui Rakoczi; T. Vladimi- 
rescu: Marile speranțe; Aurel Vlaicu: Campionatul 
mondial de fotbal; Munca, N. Bălcescu: Ordinul Anna; 
Arta: Mai tare ca noaptea; Popular: Circul Slavia; 
Miorița: Mascarada; Moșilor: Alarmă la circ; Ilie 
Plntilie: Hamlet; 8 Mai: Suspine pe stradă; Volga» 
De doi bani speranță; Rahova: Examen de matu
ritate; Olga Bancic: Circul. La cinematografele 
Alex. Sabia, Moșilor și Alex. Popov rulează în com
pletare Jurnalul „Conferința de la Moscova a ță
rilor europene pentru asigurarea păcii și securității 
tn Europa".
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