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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Cei din Sîntana semneazăSÎNTANA. — Un sat așezat la 
capăt de țară. Și, ca în toate satele 
patriei noastre, și la Sîntana oamenii 
muncii se pregătesc pentru primăvară. La S.M.T., la colectivă, 
întovărășire, de vorbă cu țăranii muncitori, peste tot poți vedea cum e i 
primăvara într-un sat al patriei noastre. Oamenii se pregătesc pentru------ ------
vor Ieși să brăzdeze ogorul.

Și, ca un simbol al muncii pașnice in aceste zile in comună se semnează 
Apelul de la Viena.

Alături de vîrstnlcl, tinerii în frunte cu utemiștii, participă activ la campania 
de strîngere a semnăturilor pe Apelul de la Viena. Organizațiile de U.T.M. din 
sat iau parte cu însuflețire la munca echipelor de strîngere de semnături.

Sprijinirea campaniei de strîngere a semnăturilor pe Apelul de la Viena 
constituie o datorie de seamă pentru toate organizațiile U.T.M. din satele patriei.
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CIT MAI MULTE LEGUME 
Șl ZARZAVATURI

Hotărîrea 
nului
4 < î î

In colectiva „Viață NouăX"

partidului și guver- 
|“l nului cu privire la desființarea sis

temului de aprovizionare pe bază 
de cartele și rații arată printre altele că 
în vederea creării unui belșug de produse 
agro-alimentare este necesară sporirea 
continuă a producției de legume.

Pentru aceasta au fost luate măsuri 
concrete de stimulare a producătorilor 
de legume, semințe de legume și fructe, 
măsuri concretizate în Hotărîrea Consi
liului de Miniștri al R.P.R. privind con
tractarea acestor produse.

în Hotărîrea guvernului se_ prevede 
plata legumelor predate pe bază de con
tract la prețuri diferențiate după calita
tea lor și după sezon, avantaje în ce pri
vește reducerea impozitelor, reducerea 
de cote, acordarea de credite, ajutor pen
tru irigarea terenurilor cultivate cu le
gume, semințe de soi la preț, redus etc. 
Gospodăriile colective, întovărășirile agri
cole, asociațiile de cultivatori și cultiva
torii individuali care încheie contracte pe 
mai mulți ani se bucură de avantaje spo
rite. De pildă, la contractele încheiate 
pentru predarea legumelor, zarzavaturilor 
și semințelor de legume pe un an, se pre
vede reducerea impozitelor cu 50 la sută, 
iar la contractele de legume, zarzavaturi, 
semințe de legume și fructe încheiate pe 
mai mulți ani, se prevede reducerea to
tală de impozite pentru suprafețele con
tractate și pentru anii respectivi.

în anul trecut, membrii gospodăriei co
lective din Ceacu, raionul Călărași, au 
obținut din valorificarea legumelor și zar
zavaturilor un venit de 442.000 lei. Con
tractând cu statul predarea legumelor și 
zarzavaturilor, veniturile cultivatorilor 
vor spori și mai mult în acest an.

Hotărîrea guvernului privind contrac
tarea legumelor, semințelor de legume și 
fructelor constituie un stimulent puternic 
și pentru tinerii cultivatori de legume și 
zarzavaturi. Ea prevede că producătorii 
care obțin pe terenurile contractate re
colte mari și de calitate superioară, vor 
primi diplome și premii.

Nu de mult, tinerii legumicultori din 
gospodăria agricolă de stat din Bălteni, 
regiunea București, s-au adresat tinerilor 
muncitori și țăranilor muncitori din gos
podării de stat, din gospodării colective, 
întovărășiri agricole, asociații simple și 
din sate, chemîndu-i la lupta pentru obți
nerea în acest an a unei recolte sporite 
de legume și zarzavaturi, Tinerii legumi
cultori de la gospodăria agricolă de stat 
din Bălteni sînt hotărîți să lupte din 
toate puterile lor pentru a depăși planul 
de producție anual al legumelor și zarza
vaturilor cu 30 la sută. Pentru aceasta, 
ei au propus și metodele : să aplice în
grășăminte pe cel puțin opt zecimi din su
prafața cultivată cu legume și cartofi, să 
planteze cartofii numai în cuiburi așezate 
în pătrat, să facă cel 
vece nutritive etc.

Chemarea tinerilor 
G.A.S. Bălteni a găsit 
rîndul tinerilor de la

Răsfoind scrisorile de răspuns 
marea tinerilor de la G. A. 
teni, îți dai seama de elanul 
tinerii 
țiunea și 
lor luate de ei; cifrele arată nu 
numai cu cît și la ce culturi va fi depășit 
planul de producție, dar și ce vor face ei 
pentru aceasta, ce metode agrotehnice 
vor aplica, cum vor organiza munca. Să 
luăm de pildă cîteva 
punsul tinerilor de la 
,,Ion Fonaghi" raionul 
la varză plănui va fi 
ție de 125 la sută, la cartofi în proporție 
de 170 la sută, la castraveți în proporție 
de 200 la sută ș.a.m.d. ; 15 hectare de teren 
vor fi însămânțate cu cartofi în cuiburi 
așezate în pătrat și cu tuberculi iarovi- 
zați. Mai aflăm că pînă la 5 martie, ti
nerii au hotărît să facă 425.000 ghivece 
nutritive, pentru care eu și început 
munca. Tinerii de la gospodăria agricolă 
de stat din Popești-Leordeni, vor contri
bui la confecționarea a 1.720.000 ghivece 
nutritive și vor forma 2 brigăzi legumi
cole.

în 
în

puțin 850.000 ghi-

legumicultori din 
un larg răsunet în 
sate.

la 
S. 
cu 

sînt hotărî ți să sprijine

De asemenea tinerii legumicultori de la 
gospodăria agricolă de stat din Grădiștea, 
regiunea București, și-au propus să an
treneze în lupta pentru recolte sporite de 
legume și zarzavaturi și pe tinerii din co
munele Grădiștea și Mironești. Răspunsul 
tinerilor colectiviști din Merii, raionul 
Găești, prevede depășirea planului la roșii 
cu 18 la sută, la pepeni cu 40 la sută, la 
ceapă de arpagic cu 12 la sută. La che
mare au mai răspuns și alți tineri țărani 
muncitori din diverse regiuni ale țării.

Organizațiile U.T.M. din unitățile 
care tinerii și-au luat angajamente
vederea sporirii producției de legume și 
zarzavaturi, sînt în fruntea tinerilor și, 
sub conducerea organizațiilor de partid, 
în colaborare cu colectivele de conducere 
și comitetele de întreprindere, au îndru
mat just pe tineri. Pentru aceasta, ele au 
ținut adunări generale deschise în care 
tinerii legumicultori, agronomi și alți teh
nicieni, au dezbătut pe larg problemele 
locale ale sporirii producției legumicole. 
Procedînd astfel, aceste organizații de 
bază U.T.M. au intensificat munca poli
tică de masă în rîndul tinerilor, legînd-o 
de sarcinile concrete ce le revin din hotă- 
rîrile partidului și guvernului. Exemplul 
acestor organizații U.T.M. poate fi un în
demn pentru toate organizațiile U.T.M. de 
la sate.

Sarcina producerii mai multor legume 
și zarzavaturi stă în fața tinerilor de la 
sate și mai ales a celor din jurul orașe
lor și centrelor muncitorești.

Organizațiile U.T.M. au datoria să mo
bilizeze tot mai mulți tineri în munca de 
sporire a producției de legume și zarza
vaturi și în antrenarea a cît mai multor 
tineri legumicultori pentru a încheia con
tracte de predare a legumelor și fructelor 
către organizațiile comerciale de stat și 
cooperatiste.

Comitetele raionale și regionale U.T.M. 
au un rol important în antrenarea tine
rilor de la sate pentru obținerea unor re
colte bogate de legume și zarzavaturi. 
Organizațiile de bază U.T.M. vor reuși să 
mobilizeze pe tineri dacă ele vor fi aju
tate în extinderea acestei acțiuni în rîndul 
tinerilor de la sate precum și în rîndul 
tinerilor de la orașe. Adunările generale 
de dări de seamă și alegeri ce se desfă
șoară în organizațiile U.T.M., pot fi folosite 
din plin pentru popularizarea și extinde
rea acțiunii de sporire a producției de le
gume și zarzavaturi.

Foarte important este ca, după ce a fost 
extinsă acțiunea de sporire a producției 
legumicole și de zarzavaturi, ea să fie 
susțiiiută în mod permanent, pînă la 
recoltare, de către comitetele raionale și 
regionale U.T.M. Tinerii legumicultori și 
organizațiile U.T.M. din unitățile produ
cătoare de legume, eu nevoie de sprijin 
în organizarea muncii, în organizarea 
trecerii socialiste. în această privință, 
mitetele raionale și regionale U.T.M. 
folosi nu numai activiștii lor, dar au
toria de a antrena pe tinerii ingineri și 
tehnicieni, legumicultori și agronomi, care 
sînt în stare să dea un ajutor calificat 
în aplicarea metodelor agrotehnice înain
tate, în combaterea dăunătorilor, în folo
sirea rațională a îngrășămintelor etc.

Organizațiile de bază U.T.M., comite
tele raionale și regionale U.T.M. au dato
ria să convingă tot mai mulți tineri țărani 
muncitori să încheie contracte pentru li
vrarea de legume, semințe de legume și 
fructe. Prin obținerea de succese însem
nate în sporirea 
acțiunea patriotică 
tori se va bucura 
oamenilor muncii,
mijloc însemnat de ridicare necontenită 
a nivelului de trai al întregului popor 
muncitor. Să popularizăm, să extindem 
și să susținem din toate puterile acțiunea 
patriotică inițiată de tinerii legumicultori 
de la gospodăria de stat din Bălteni, pen
tru a da oamenilor muncii tot mal multe 
legume și zarzavaturi!

Organizația U.T.M. 
a raionului 23 August — 

organizație fruntașă
Sîmbătă după amiază, în sala clubului 

muncitorilor din întreprinderile poligra
fice din Capitală, a avut loc festivitatea 
înmînării Drapelului roșu ai comitetului 
orășenesc U.T.M., organizației U.T.M. a 
raionului 23 August pentru merite deose
bite în îndeplinirea planului de stat și în 
tăriirea vieții de organizație. Tov. N. Gîrbă, 
membru în biroul comitetului orășenesc 
U.T.M. și Vasile Istrate, prim secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M. au felicitat 
pe utemiștii din raionul 23 August, urîn- 
du-le noi succese în lupta pentru îndepli
nirea planului cincinal, pentru apărarea 
păcii.

Tov. N. Fundăneanu, prim secretar al 
comitetului raional U.T.M. 23 August, a 
mulțumit pentru înalta distincție acordată, 
exprimând în numele tinerilor din raion 
hotărîrea de a munci cu elan sporit pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de par
tid, tineretului.

-----o
(Agerpres)

Un nou magazin 
alimentar

Numeroase magazine noi, aprovizionate 
din belșug cu mărfuri de tot felul și de 
bună calitate, s-au înființat în anii din 
urmă în Iași. In orice oră a zilei, maga
zinele sînt pline de cumpărători — oa
meni ai muncii — care cer cu încredere 
produsele fabricilor noastre alimentare.

Hotărîrea partidului și guvernului cu 
privire la trecerea la comerțul desfășurat 
a dat un avînt sporit comerțului. Iată că, 
pentru a face față necesităților crescînde 
ale cumpărătorilor, a fost înființat de cu
rînd un nou magazin alimentar în piața 
Gh. Dimitrov. Magazinul este bine apro
vizionat cu produse și articole de toate 
sortimentele. La creșterea zilnică a numă
rului de cumpărători a contribuit în mare 
măsură și felul în care știu utemiștii Mo
șie loan și Alexa Elena, vînzători la a- 
cest magazin, să deservească și să se com
porte față de cumpărători. Ej și-au cîș- 
tigat astfel prețuirea și încrederea cum
părătorilor.

Pe atunci, în primă
vara lui 1950, cînd 
abia se înfiripase, co

lectiva „Viață Nouă" din 
Sîntana număra 35 de fa
milii. Toată averea colecti
viștilor a fost 5 cai, o clă
dire și cîteva unelte.

Acum, colectiva are 380 
de familii, care cuprind 
peste 1.500 de oameni. Cu 
ajutorul statului, colecti
viștii și-au creat un puter
nic sector zootehnic. Ei au 
167 cai. 116 bovine, porci
ne, păsări, oi, iepuri de 
casă, în total 2.440 de ani
male.

Colectivă are un mare 
număr da unelte, 15 clă
diri, un autocamion, un 
rutier, (alte două rutiere 
au fost de curînd coman
date la București), multe 
atelaje, mă rog, tot ce și-a 
agonisit prin muncă o fa
milie harnică, numărând 
1.550 de suflete. Unii co
lectiviști la Împărțirea ve
niturilor au primit multe 
tone de produse. Venitul 
realizat de gospodăria co
lectivă în anul trecut se 
ridică la 1.346.779 lei.

E bogată acum colectiva 
celor d’n Sîntana! Dar 
membrii ei știu că fiecare 
părticică din averea lor, 
din pămîntul lor întins pe 
aproape 2.000 hectare, a ce
rut muncă, nu glumă.

Colectiviștii romîni, ger
mani, maghiari și romi au 
senmat Apelul de la Viena.

cu 
cu 

case
moara

Ei au semnat cu gândul la 
drumul greu, parcurs de 
la 35 membri Si 5 cai, la 
bogăția de azi, ia belșugul 
vieții lor ce crește mereu.

Primăvara va începe la 
colectiva din Sîntana 
însămînțări masive și 
construirea a 30 de 
individuale. La
mare se va înfiripa un car
tier al colectiviștilor. Așa 
arată primăvara 
sat de-al nostru.

Printre cei care 
Struiesc case sînt 
vistul german Anton Kom- 
pas, romul Petru '’Gaudi, 
maghiarul Kasa Mihai, 
moș Ion Selejan, care face 
casă pentru cei doi feciori 
ai săi. Cine sînt acești oa
meni ? Azi, desigur colec
tiviști, dar acum 
au fost slugi la 
chiaburi.

Și colectiviștii 
tana citind ziarele, au aflat 
că de multe ori imperia
liștii americani flecăresc 
despre „libertatea” pe care 
ar vrea s-o readucă în ță
rile de democrație popu
lară. Vezi însă că un rom 
ca Petru Gaudi a cărui 
avere acum 10 ani — mun
cind pe spetite la moșieri 
— era o pereche de pan
taloni peticiți și o cămașă 
de in, care azi își durează

într-un

își con- 
colecti-

cițiva ani 
moșieri și

din Sîn-

casă la moara mare (fiind
că nu poate să-și bage ve
nitul primit de la colecti
vă in vechea casă de teamă 
că podul să nu se prăbu
șească), nu are nevoie de 
o asemenea „libertate”.

Pe de altă parte e firesc 
că unui mister Dulles și 
unor lepădături fasciste de 
genul celor ce au atacat Le
gația R.P.R. de la Berna să 
nu le placă faptul că oame
nii simpli din țara noastră 
asemeni lui Petru Gaudi iși 
fac case noi și au tone în
tregi de grîu și porumb. 
Petre Gaudi știe însă să fie 
cumplit la mânie. El, ca și 
tcți sărăntocii de ieri, care 
au cîștigat adevărata liber
tate, în zilele noastre.

Colectiviștii au semnat 
Apelul de la Viena și a 
doua zi au ieșit la însă
mânțat. în fruntea brigăzi
lor la însămînțări se gă
sește brigada I-a condusă 
de Haiberger Anton. Ea 
este formată în mare parte 
din tineri. Brigada lui Hai
berger a fost și anul tre
cut fruntașă. Se vede că 
nici în acest an tinerii nu 
se vor lăsa mai prejos.

Sînt aproape zilele pri
măverii, acele zile cu as
pect pitoresc din Sîntana 
cînd cele 9 brigăzi, în zori, 
vor umple satul de cîntec 
și veselie, pornind la drum, 
la munca ogorului.

Printre țăranii muncitori

Apelul
★ ★

Semnăturile tractoriștilor

Curtea mare a S.M.T.-ului din Sult
ana, regiunea Arad, are în aceste 
zile un aspect de muncă febrilă.

în ateliere, tractoriștii lucrează la ma
șini. S.M.T.-ui din Sîntana face ultimile 
pregătiri în vederea începerii campaniei 
de primăvară.

în zilele de iarnă, la S.M.T. Sîntana s-a 
desfășurat o mare bătălie în vederea pre* 
gătirii „ofensivei" de primăvară. Unele 
brigăzi au obținut prin eforturi deosebite 
rezultate frumoase. Brigada lui Riza Spi
ridon de 10 zile și-a terminat sarcinile de 
reparații. Brigăzile lui Vigh Ștefan, Don 
Gheorghe, Hirsch loan s-au dovedit frun
tașe în pregătirea mașinilor pentru munca 
din primăvară.

Brigada lui Hirsch a terminat repara
țiile. Haras ajută acum pe tinerii din bri
gada lui la revizuirea tractoarelor. Trac
toarele brigăzii sale nu necesită reparații 
fiindcă au fost bine îngrijite. Acesta este 
marele avantaj al acelora care știu să-și 
întrețină bine mașinile. Doar un singur 
tractor a mai rămas în remiză. Cind și 
acesta va dudui .în curtea mare a stațiunii, 
brigada lui Haras va fi gata de muncă.

Acest Haras, care s-a dovedit a fi pe 
lîngă un bun tractorist și un bun pedagog 
pentru tovarășii din brigadă, a luat cu- 
vîniul ia festivitatea de semnare a Ape
lului de la Viena. într-un proces-verbal, ce 
se găsește la comitetul de luptă pentru 
pace din comună, au fost trecute ș’i cele 
cîteva fraze spuse de el. Haras a zis :

„Noi, tractoriștii, iubim munca noastră 
închinată pentru pîinea poporului. Ne 
place să însămînțăm ogorul primăvara, să 
strîngem rodul holdelor vara și să tragem 
brazde adinei toamna. Ne iubim munca 
noastră închinată fericirii omului și pă
cii.

Noi luptăm din greu câte odată, pe vînt, 
ploaie, frig, ori arșiță, dar armele noastre 
da luptă sînt tractoarele. Să știe însă im
perialiștii, că tocmai fiindcă iubim ogorul 
reavăn primăvara și holdele pîrguite vara, 
vom ști la nevoie să ne apărăm cu cinste 
patria.

Tractoriștii S.M.T.-ului din Sîntana au 
semnat Apeluț de la Viena. Ei își întă
resc semnăturile prin terminarea repara
ției mașinilor la timp și în condiții cit mai 
bune.

a

Corespondent 
ELIȘCA DAN

Sosirea în Capitală 
unei formații artistice 
din R. Cehoslovacă

che- 
Băl- 
care 

ac-
de seriozitatea angajamente- 
de

scrisori. Din răs- 
gospodăria de stat 
Cîmpina, spicuim: 
realizat în propor-

în-
co- 
pot 
da-

Sâmbătă dimineața a sosit ân Capitală 
trio-ui instrumental ceh „Suk", formație 
de muzică de cameră de pe lîngă An
samblul artistic al Armatei R. Ceho
slovace „Vit Nejedly", laureat al Premiu
lui de Stat.

Din formația muzicală fac parte Tosef 
Suk, vioară, Iosef Chuchro, violoncel, și 
Iosef Hala, pian.

La sosirea în Gara de Nord, artiștii 
cehi au fost întîmpinați de reprezentanți 
ai Ministerului Culturii, Uniunii Compo
zitorilor din R.P.R., ai Filarmonicii de 
Stat și ai Institutului Romîn pentru rela
țiile culturale cu Străinătatea.

Trio-ul instrumentai ceh „Suk" a în
treprins de curînd un turneu în U.R.S.S. 
unde s-a bucurat de mult succes. în țara 
noastră^ trio-ul „Suk" va da concerte în 
Capitală, la Cluj, Tg. Mureș și Ploești.

(Agerpres)

producției de legume, 
a tinerilor legumicul- 
de aprecierea tuturor 
care văd în ea un

hi
de

de

Răsfoind listele cu sem
nături pe Apel ale 
cetățenilor din Sîn

tana, poți citi nume de ro
mîni, germani, maghiari și 
romi. Ei nu se mulțumesc 
însă numai cu această 
semnătură. Le e scumpă 
munca și viața lor, într-un 
cuvînt, pacea.

Țăranul muncitor Mihai 
Dolineanu face parte din 
asociația simplă de culti
vare a sfeclei de zahăr din 
sat. în urmă cu zece ani a 
participat la alungarea 
tleriștilor pînă dincolo 
Praga.

în asociație sînt 41
membri. Dolineanu se gân
dește că de pe un hectar ar 
trebui obținute cel puțin 2 
vagoane și jumătate 
sfeclă. Pe un vagon 
sfeclă statul dă 3 mii 
lei și multe kilograme de 
zahăr. De zahăr e multă 
nevoie în țară. El, Doli
neanu, cu toți asociații vor 
face totul ca sg obțină cît 
mai multe tone da sfeclă 
de pe un hectar. Asta va fi 
cea mai bună contribuție 
a țăranilor muncitori din 
asociație pusă în slujba 
păcii Și

Smith 
membru 
ple, om 
lucrează 
cu fiica sa Valentina ; are 
moșul două nepoțele : Ana, 
de 13 ani și Maria, de 12 
ani. Nici Ana, nici Maria 
n-au tată. Andrei, fiul mo.

de 
de 
de

a întăririi patriei. 
Mihai. un alt 
al asociației Sim
la 68 de ani, își 
ogorul împreună

șului a căzut în război ca 
și bărbatul Valentinei. Cu 
toți cei 68 de ani ai săi, 
moșul se simte destul de 
puternic să lucreze ogorul 
pentru binele țării, pentru 
ca să nu existe pe pămînt 
niciodată nepoței fără tați.

Buda Petru e membru 
al întovărășirii din Sîntana, 
care numără 284 de familii. 
Cu mai mulți ani în urmă 
Buda a fost slugă pe la di
feriți chiaburi germani și 
romîni. în 1945 a fost îm
proprietărit cu 3,18 ha. Pri
ma dată s-a văzut și Buda 
om la casa lui.

în 1952 cînd s-a înființat 
întovărășirea, Buda n-a 
intrat. El este unul din cei 
no; veniți în întovărășire, 
abia din toamna anului 
treeut.

Toată treaba asta s-a în
tâmplat așa. Venise anul 
trecut, toamna, la sfat să 
stea de vorbă cu tovarășii, 
cum s-o dreagă, că n-are 
grîu de sămînță. Tocmai 
atunci se aflau la sfat mai 
mulți membri ai întovără
șirii. Și acești oameni ve
niseră în „problema" să- 
mînței, dar ia ei altul era 
baiul. întovărășiți! au venit 
să facă formele pentru a-și 
schimba grîul lor pentru 
semănături cu grîu de soi, 
cu o putere mai mare de 
germinație. Dar ei schim
bau nu grîul din acel an, 
ci pe cel din 1953. Și a- 
tunci, Buda Petru a stat și 
s-a gîndit: „Uite, eu nu

mai am grîu nici din acest 
an și ei îl schimbă pe cel 
din anul trecut".

Așa că fără să mai stea 
pe gînduri 
tovărășire.

Și Buda 
Apelul de 
muncește sîrguincios în în
tovărășire și poate că în 
toamnă, cînd colectivei din 
Sintana îi va înainta o ce
rere, va însemna că sem
nătura lui pe Apel a fost 
întăritg și prin calea nouă 
ce și-a ales-o în viață...

A devenit o tradiție la 
Sîntana ca numele țăranu
lui mijlocaș Aurel Arde
leanu să se găsească în 
fiecare campanie pe tabla 
roșie, în rîndul fruntașilor.

încă din toamnă, Aurel 
Ardeleanu și-a reparat la 
fierar plugul, grapa, prăși- 
toarea și celelalte unelte. 
Sămînța se găsește acum 
selecționată. Trebuie să so
sească doar primăvara și 
Aurel Ardeleanu va ieși să 
brăzdeze 
lucru că tradiția cu tabla 
roșie va fi păstrată și în 
acest an. Mai ales că pe o 
listă în care se cere inter
zicerea armei atomice, Au
rel Ardeleanu și-a 
nut numele. „Aurel 
leanu", acest nume 
putea găsi în zilele 
ale primăverii și pe tabla 
roșie sub cuvintele scris® 
cu cretă : „Primii care au 
ieșit la însămînțări".

a intrat în în
Petru a semnat 

la Viena. El

ogorul. Hotărît

așter- 
Arde- 
îl vei 
senine
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3 -A- Deschiderea campaniei de semnă-
8 turi a avut loc la Sîntana în ziua de 
8 13 februarie. Sute de țărani muncitori 
| au umplut sala, căminului cultural la 
8 chemarea comitetului de luptă pentru 
8 pace. Adunarea oamenilor muncii din
□ sat s-a transformat într-o manifestație ..
8 călduroasă pentru pace, împotriva ați-° 
8 țătorilor la un război atomic.
§ ir Intr-o săptămînă la Sintana au 8 
? semnat Apelul de la Viena peste 4.000 | 
8 de săteni. g
| ir 40 de echipe pentru strîngerea sem- 8 
g naturilor colindă casele satului. Din | 
8 echipe fac parte țărani muncitori, de- g 
| putați ai sfatului, învățători, funcțio- 8 
g nari, elevi, femei etc.
8 -A Uniți în muncă și viață, oamenii g 
I muncii romîni, maghiari, germani și 8 
g romi semnează deopotrivă Apelul de la | 
8 Viena. :6 »i
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8 Viena.
8 A Apelul e semnat de țăranii munci-
8 tori individuali, întovărășiți, colecti- 
g viști, tractoriști de la S.M.T., elevi ai
8 Școlii profesionale de tractoriști și corn-
8 bainieri, funcționari etc.
8 A Iată cîteva titluri de articole
8 gazeta de perete cetățenească :
g semnăm cu toții Apelul împotriva
1 boiului atomic1', „Cauza noastră 
g mai de preț este pacea”.
8 A Stația de amplificare este folosită 
g din plin. în emisiunile locale se vor-
8 bește despre adunările oamenilor mun-1 
8 cii din sat, despre cei care au semnat 8 
g Apelul, despre felul în care oamenii 8
8 muncii din sat își întăresc semnăturile, g 
g A La cinematograful din comună se ?
8 țin adeseori conferințe despre proble- g 
8 mele păcii.
■jooooooooooooooooooooooooooooooooopoooooooooeoooaoooaoc.
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ȘTEFAN HALMOȘ

Azi, alegeri în Uniunea Sovietică
r țr ’

DIN NOU CANDIDATA

al

în- 
de

Iarna, 
timp de 
țiunile noastre clima
terice vin numeroși 
oameni ai muncii 
pentru a-și petrece 
concediul de odihnă.

In stațiunea Pre
deal, numeroase case 
de odihnă stau la 
dispoziția oamenilor 
muncii 
cediu.

ca 
vară,

șl în 
în sta-

aflațl în con-

In vagonul metroului era multă lume. 
Printre pasageri se afla și o tînără 
cufundată în lectura unei cărți.

— Biletele la control I — se auzi vo
cea controloarei. Cînd controloarea se 
apropie de tînăra respectivă, aceasta 
scoase un bilet de călătorie gratuită.

— E al dumitale acest bilet ? — în
trebă controloarea.

— Da ! Fără îndoială ! — sună răs
punsul.

— Aceste bilete sînt eliberate numai 
deputaților Sovietului Orășenesc 
Moscovei.

— Sînt deputată. — răspunse fata 
arătîndu-i legitimația.

— Vă rog să mă scuzați — spuse 
curcată controloarea — sînteți atît 
tînără pentru o deputată...

Despre această întâmplare, petrecută 
mai de mult, și-a amintit Sofia Tiyjbina, 
muncitoare la uzina de rulmenți, cînd a 
stat de vorbă cu noi. Ea e și acum tî
nără. Are numai 28 de ani dar e depu
tată și acum a fost propusă pentru a 
doua oară candidată în Sovietul Oră
șenesc al Moscovei. Prin ce a meritat 
Sofia Turbina această înaltă cinste ? De 
ce se scrie adesea desipre ea în presă ? 
De ce numele ei este atît de bine cu
noscut nu numai de muncitorii între
prinderilor din Moscova ci și în înde
părtata Siberie, în Ural ?

Pentru a răspunde la aceste între
bări, vă vom povesti nlai amănunțit 
despre Turbina. Ea a venit în uzină 
împreună cu un grup de prietene în 
anul 1947, după absolvirea școlii FZO. 
Tinerele muncitoare au vizitat vastele 
secții ale uzinei de rulmenți cu bile. Ele 
aveau de învățat încă foarte mult pen
tru a putea munci la mașinile de șle
fuit în interior, mașini atît de com
plexe. Fetele au început să învețe în 
cercul tehnic fără a întrerupe munca 
în producție. în curînd, începură să 
lucreze cu mai mult spor. O mare bu
curie umplu inima Sofiei cînd simți 
pentru prima oară că mașina i se su
pune. O normă și jumătate — acesta

de L. Ivanova
o o o

în Uniunea Sovietică au loc astăzi — într-o atmosferă de puternic entuziasm
— alegerile de deputați în Sovietele Supreme ale republicilor unionale și auto
nome și în Sovietele locale, în care sini aleși cei mai destoinici cetățeni sovietici.

Publicăm mai jos portretul unei tinere candidate — exemplu de slujitoare 
plină de devotament a poporului.

O
a fost primul ei succes. Dar foarte cu
rînd această realizare nu o mai satis- 
făcu pe tînără muncitoare, care dorea 
să lucreze tot mai bine.

Sofia Turbina conducea în secția de 
rulmenți cardanici o brigadă comsomo- 
listă și de tineret. Brigada Sofiei Tur
bina a fost una din primele brigăzi din 
uzină care a cucerit titlul de „cea mai 
bună brigadă a calității superioare". Și 
nu era ușor de obținut acest lucru. Șle
fuirea pieselor este o operație compli
cată. Dacă șlefuiești numai cu doi mi
croni mai mult inelul rulmentului dai 
rebut. Brigada Sofiei Turbina a învățat 
să lucreze fără rebuturi.

Muncitoarea Maria Ceankina a pro
pus o nouă metodă de autocontrol la 
șlefuit, care a ridicat productivitatea 
muncii cu 40 la sută. Brigada a econo
misit într-un an 20.000 ruble Muncito
rii din multe întreprinderi aflară des
pre minunata inițiativă patriotică a bri
găzii conduse de Turbina care inițiase 
lupta pentru economia complexă la fie
care loc de muncă.

Astfel, numele Sofiei Turbina deveni 
bine cunoscut. La Kremlin i s-a înmî- 
nat o decorație. Dar acest lucru nu a 
făcut-o pe tînără muncitoare să devină 
îngîmfată. Ea avea în față un nou țel
— învățătura.

Acum, Sofia putea fi văzută ziua la 
mașina de șlefuit iar seara la școala me
die tehnică de construcție a mașinilor 
sau în biblioteca tehnică Dornică de 
cunoștințe, fata reuși să-și susțină cu 
succes lucrarea de diplomă. După ab
solvirea școlii medii tehnice ea a fost 
numită tehnician la secția de raționali-

O O

zări și invenții. In această secție lu
crează și în momentul de față. Sofia 
Turbina are o atitudine plină de aten
ție față de fiecare propunere a munci
torilor. Ea face tot ce îi stă în putință 
pentru a traduce mai repede în viață 
inițiativele prețioase. Anul trecut, în 
această uzină au fost prezentate peste 
2000 propuneri de raționalizare a căror 
realizare a dat o economie de peste 8 
milioane ruble.

Articolele și corespondențele Sofiei 
Turbina despre raționalizatori sînt 
transmise adesea prin postul de radio
amplificare al uzinei. Ea spune că în 
calitatea ei de membră a colectivului 
de redacție al programului radiofonic 
vrea să învețe să scrie simplu și cu 
căldură despre fruntași pentru ca și 
alți muncitori să dorească să le urmeze 
exemplul. Ea nu reușește întotdeauna 
să facă aceasta. Dar probabil că și în 
această privință Turbina va ajunge 
să-și realizeze scopul. Nu în zadar frec
ventează ea cu atîta rîvnă cursurile 
de gazetărie de pe lîngă Casa Centrală 
a Ziariștilor, citește mult, se pregătește 
cu grijă pentru lecțiile și seminariile 
de redactare și stilistică.

Dacă o cunoști mai îndeaproape pe 
Turbina, te uimesc preocupările ei mul
tilaterale și faptul că găsește timp să 
facă toate aceste lucruri. Ea nu pierde 
nici o premieră cinematografică, nici o 
nouă expoziție de artă plastică.

Ca deputată a Sovietului Orășenesc 
din Moscova, Sofia Turbina rezervă 
mult timp muticii în rîndurile alegăto
rilor săi. Ea face parte din comisia in
dustrială a Sovietului Moscovei, care se 
ocupă cu controlul muncii diferitelor în-

treprinderi. In luna decembrie a anului 
trecut, Turbina a vizitat un artei la 
care se lucrează mobile. O interesa to
tul: calitatea mobilei, îndeplinirea pla
nului, reducerea prețului de cost al 
producției, cheltuielile suplimentare, 
producerea unor noi genuri de mobilă 
și organizarea muncii lucrătorilor.

— De ce sînt atît de grosolane orna
mentele sculptate la dulapuri? — l-a 
întrebat ea pe conducătorul tehnic al 
artelului. Se observă că sînt fixate 
cu cuie. Ce-ar fi dacă ați folosi în acest 
scop cleiul ?

Deputata Sofia Turbina a vizitat în 
ultimele luni multe întreprinderi, Ea 
are un caiet special în care își notează 
cererile alegătorilor. în acest caiet ea 
înseamnă ce s-a făcut la cererea alegă
torilor, ce ajutor și cînd anume le-a fost 
acordat cetățenilor.

Tînără muncitoare Ivceatova de la 
uzina de rulmenți cu bile s-a adresat 
odată deputatei Turbina rugînd-o să i 
se dea o altă locuință. Ea locuia de
parte de uzină, pierdea mult timp pînă 
ce ajungea la lucru și această situație 
îi Îngreuna pregătirea lecțiilor pentru 
școala tineretului muncitoresc la care 
urma. Sofia a vorbit cu directorul-ad- 
junct ai uzinei și muncitoarea a pri
mit o cameră într-un bloc nou din 
apropierea întreprinderii. Altă dată 
strungarul Suhanova a rugat-o să fie 
trecută într-un alt schimb, deoarece 
învață la școala medie tehnică. Și a- 
ceastă chestiune a fost rezolvată cu 
ajutorul Sofiei Turbina. Deputata tine 
seamă de toate cererile, importante sau 
mai puțin importante, ale alegători
lor săi. Ea ajută la amenajarea col
țului roșu de pe lîngă administrațiile 
imobilelor, intervine la comitetul exe
cutiv raional pentru mutarea locatari
lor dintr-o încăpere necorespunzătoare 
într-o locuință mai confortabilă, se 
îngrijește ca copiii muncitoarelor să fie 
primiți la creșe. Oamenii cunosc ini
ma sa bună și de aceea vin bucuroși 
să-i ceară sfat și ajutor.
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„Aventurile vasului Bogatîr11

sif Demeter, dă ultimele indicații de 
traseu:

— Să-mi găsiți caii că vă ia mama 
naibii.

Dragi prieteni mari și mici! a toți temeinic... antrenați
Eu și-amicul meu Arici (sau mai bine criticați).

o) luetic CU”Hrflâctii ure
talentați și pozitivi" T ir pentru cupa lucitoare.
vom aduce-n fața voastră Dar vedeți, eu aș propune,
— ca-n oglinda cea măiastră — ca realul lor „renume
în această dimineață, de învingător sportiv",
o întrecere măreață. să-l decearnă-n mod festiv
Săritori, gimnaști, fondiști, cu „urale meritorii"
luptători și alpiniști, și cu premii — cititorii!

EXTRAS DIN REGULAMENT
ART. 1. Sînt admiși la concurs numai cel promovați la colțurile satirice ale 

gazetelor de perete. Pot participa totuși cu dispensă de „maturitate'* și începătorii 
care n-au concurat decît în fazele preliminare: critici în ședințe, în dări de seamă.

ART. 4. Terenul este lăsat la alegere, întrucît cel programat de noi, nu este 
disponibil. (Terenul colectivului sportiv Locomotiva-(ași este aglomerat cu materiale 
de Construcție șl lăsat în părăsire !).

ART. 6. Echipamentul sportiv nu este obligatoriu... să fie înapoiat colectivului. 
Așa fac „sportivii" Constantinescu Elena șl Fodor Aurel de la I.P.C.H.-București. 
Concurenții pot participa și în costum de oraș, în costume naționale, în uniforme 
deoarece echipamentul sportiv se poate purta numai în fabrică, la cinema, la bal, 
ș.a.m.d.

ART. 13. Concursul va fi dotat cu numeroase premii șl... surprize. Concurenții 
vor primi „surprizele** chiar la sfîrșitul probelor. Premiile vor fi înmînate personal 
sau prin colete C.F.R. de către... organele de resort!

(Sperăm că vor ajunge la destinație cu conținutul inițial nu ca acel colet cu 
haine, expediat de Matilda Popescu din gara Cîmpina, cu nr. 3106 care la destinație 
conținea doar... cartofi!).

— Doar noi v-am spus să nu-i scoatem 
din grajd că se pierd. Sînt din altă co
mună și foarte tineri, dar dumneavoa
stră....

La închidere

— Guraaa ! Fiecare, mic și mare, după 
cai, fugaaa... marș !

La acest îndemn prietenesc cei 8 con
curenți selecționați au pornit ca din pușcă 
în urmărirea celor doi cai rătăciți.

După 4-5 zile s-au înapoiat epuizați 
aducînd șefului secției Nerău trofeul com
petiției: o potcoavă cu „noroc”.

Măgulit, Demeter Iosif strînge mîinile 
concurenților, șoptindu-le emoționat :

— Zevzecilor! După care prinse gingaș 
potcoava de un colț șt o zvirli peste umăr 
șoptind :

— Să-mi fie cu noroc ! Poate, mai știi, 
se uită povestea asta și scap curat!

Potcoava descrise un cerc prin aer, tre
cu vijelios prin geamul casieriei și se opri 
inspirată pe carnetul de impuitații.

— Curat noroc !...

concursului
In sunetele fanfarelor reunite și în cadrul festiv, Ariciul a anunțat amî- 

narea decernării surprizelor, întrucît veștile sosite din țară anunță sosirea și a 
altor asemenea „sportivi" dornici de a-și disputa întîietatea cu campionii con
cursului.

Pînă atunci recomandăm tuturor spectatorilor: „Fiți atenți șl cu ochii pe 
ei!“. .

CRAINICI REPORTERI au fost corespondenții noștri voluntari: BOGEANU 
MIHAI DUȚU GHEORGHE, NELU COSTESCU, VLAD VALERIAN, PLENI- 
CEANU ARISTICA, DOROS LAURENȚILI, GHERMAN OVIDIU, MIHALI 
PETRO și alții.

Cinematografia și-a format printre al
tele, un gen de mare popularitate, drag 
tineretului, genul filmului de aventuri. 
In condițiile cinematografiei capitaliste, 
acest gen este însă pus, ca și alte ramuri 
ale artei și culturii, în slujba intereselor 
clasei stăpînitoare, interese care cer pe 
de o parte, pervertirea morală a tinere
tului, îndobitocirea lui, și pe de altă parte, 
cultivarea instinctelor primare, animalice, 
care pot fi ușor folosite în războaiele de 
înrobire a altor popoare.

Cinematografia sovietică și mai tîrziu 
cinematografia țărilor de democrație 
populară au reabilitat acest gen intere
sant și util educării în rândul tineretului 
a calităților nobile, a bărbăției și curaju
lui, a spiritului dreptății, a patriotismului.

Filmul în culori „Aventurile vasului Bo
gatîr” este o nouă mărturie a priceperii 
cineaștilor sovietici de a realiza filme de 
aventuri dinamice, cu caractere puternice, 
filme care au un conținut ideologic bo
gat și plin de semnificație.

Filmul începe cu o înlănțuire vertigi
noasă a unor imagini scurte care ne arată 
distrugerile pricinuite de o furtună nă- 
praznică în una din țările occidentale. Se 
succed rapid pe ecran priveliști ale por
turilor devastate, chipuri de reporteri de 
la radio, comunicate ale agențiilor de pre
să, diguri care se rup, insule înghițite de 
mare etc. Apoi — ca un răspuns viu dat 
sinistraților care au nevoie de sprijin fră
țesc — vedem într-unul din porturile 
Uniunii Sovietice, operațiile de încărcare 
a vasuluj „Bogatîr” cu alimente și mate
riale de construcție destinate ajutorării 
orașului Marteau care a suferit cel mai 
mult din cauza inundației. Montajul sub
liniază aici expresiv grija cu care oame
nii sovietici pregătesc dezinteresat aju
torul destinat victimelor acestei calamități, 
spre deosebire de anumite cercuri de afa
ceri din occident, gata să speculeze ne
norocirea populației.

Paralela cinematografică — procedeu 
care prezintă alternativ două acțiuni ce 
se petrec în locuri deosebite, pentru a 
se accentua fie dramatismul, fie pozițiile 
ideologice contrarii sau caracterele anta
gonice — este cu iscusință folosită în film. 
Astfel, odată cu pregătirile vasului so
vietic, ni se înfățișează pe de altă parte 
o serată elegantă, strălucitoare, dată în 
„folosul” sinistraților... Se cheltuiesc sume 
enorme, se bea șampanie, se dansează după 
muzică de jaz ; organizatorul seratei — un 
capitalist notoriu — a căpătat concesio
narea integrală a materialului lemnos ne
cesar reconstrucției portului Marteau. 
Vestea că oamenii sovietici vor ajuta în

mod gratuit cu material de construcția 
orașul distrus, provoacă panică, și se ia 
hotărîreâ secretă ca Galter și artista da 
cinema. Dorit Ellis, unelte ale proprieta
rului trustului forestier, să se îmbarce pa 
un yacht și să facă tot posibilul ca „Bo
gatîr” să nu ajungă la destinație.

Un film de aventuri necesită o acțiune 
bogată în întîmplări, cu o desfășurare an
trenantă, cu caractere puternice și de la 
început precis construite. Trebuie spus că 
scenariul filmului scris de I. Prut, înde
plinind această condiție, ne transmite.un 
profund conținut politic ; sîntem antrenați 
alături de marinarii sovietici la lupta 
plină de primejdii dusă pentru ajutorarea 
ou haine, alimente și materiale de con
strucție a oamenilor nevoiași dintr-o țară 
străină. Bandiții puși, la cale de Galter 
atacă și .Sting farul dih Arsk, aprinzînd o 
lurning într-o regiune cu stînci submarine 
pentru a scufunda vasul. Nu reușesc însă 
datorită vigilenței căpitanului sovietic. 
Apoi, pentru a-și atinge scopul, incendiază 
un vas străin în așa fel încât odată cu 
salvarea echipajului și pasagerilor aces
tuia, „Bogatîr” ia pe bord și pe Nad Ber
gen, unealta dușmanilor. Acesta, înșelând 
încrederea marinarilor sovietici, aruncă în 
cala vasului o bombă incendiară ce va 
exploda cu întîrziere, iar după aceea, cu 
ajutorul unui aparat de radio ascuns 
într-un acordeon, comunică lui Gal
ter că totul s-a aranjat. Paralel, yachtul 
profitînd de ceață, încearcă să ucidă 
echipajul., plutelor cu materiale de 
construcție și . să le . distrugă. Ambele 
tentative . eșuează însă și — după o 
luptă înverșunată cu focul, cu vicle
niile lui Nad Bergen — „Bogatîr" 
ajunge cu încărcătura întreagă la Mar
teau unde e primit de ovațiile entuziaste 
și bucuria întregii populații.

Ideea internaționalismului proletar 
străbate înălțător întregul film.

In toată această acțiune pasionantă se 
conturează trăsăturile morale bărbătești, 
nobile, ale marinarilor sovietici, solidari
tatea lor cu oamenii muncii de pretutin
deni. Căpitanul Krutov (actorul M. Be
lousov), marinarul Ploșkin, (N. Criucikov), 
Hansen, căpitanul vasului străin incediat 
(G. Budarov), radio-telegrafista Sergheeva 
(E. Bîstrițkaia) sînt personaje ale căror 
caractere s© întipăresc în mintea specta
torilor, prin atitudinea lor curajoasă în 
fața primejdiilor.

Regizorii E. Briunciughin și S. Navroțki, 
operatorul A. Mișurin au realizat o operă 
cinematografică bine închegată dramatic, 
în care atmosfera încordată e viu redată. 
Astfel genul filmului de aventuri s-a îm
bogățit cu o merituoasă realizare.

Concursul nostru începe cu

■ ' r

Ne aflăm cu „ariciofonul” la liceul d© 
băiețj din Fălticeni. Sub îndrumarea plină 
de dezinteresare a antrenorului (respectiv 
directorul liceului) elevii execută cele mal 
felurite figuri de încălzire. Ionel mișcă ou 
repeziciune din brațe și picioare. Gicu 
boxează spinarea lui Sandu care face ex
tensii. Nicușor aleargă pe loc. In fundul 
clasei e un grup. Nu vedem prea bine ce 
se întîmplă’acolo, ne apropiem și rugăm 
pe un tînăr încotoșmănit ca la săniuș să 
ne spună cîteva cuvinte:

— Sînt foarte fericit că pot adresa „ari- 
ciofonului” un „călduros” salut și cîteva 
din impresiile mele asupra acestor exerci
ții de încălzire. Ne pregătim pentru ma
rea noastră încercare: orele de curs. Să 
nu credeți că sîntem sportivi înnăscuți dar, 
sub îndrumarea antrenorului, vom deveni.

— Bine, dar ce faceți aici ?
— Jucăm bîza ! E cel mai bun exercițiu 

de încălzire. Fără lemne — că n-avem, 
fără sobă — că n-are ce arde, fără căl
dură — că n-avem foc. Aceasta pentru că 
ne mai lipsește ceva : grijă și interes din 
partea conducerii școlii.

— Bine, bine, dar directorul ?...
— El nu face nici o „mișcare” !...

— Mă numesc Chiț-Chiț. Am atins a- 
ceastă performanță numai și numai prin 
grija deosebită a directorului care a reu
șit în scurt timp să îndepărteze pe cei ce 
ne tulburau antrenamentele: cititorii din 
sat. Mi-e frică doar ca, pînă la urmă, ne- 
fiind deprins cu „înălțimile”, binevoitorul 
nostru protector să nu... cadă.

L-am lăsat pe simpaticul alpinist Chiț- 
Chiț în pauza de prînz. Savura satisfăcut 
ultima filă a revistei „Călăuza biblioteca
rului”, numărul unu...

Pauză
La pauză consumați bomboane și alte 

produse zaharoase vîndute de vestitul Pe- 
trică Ștețcu din Borșa. Garantăm calita
tea. Este doar singurul care poate cum
păra aceste produse de la Cooperativa 
muncitorilor nr. 2, secția mixtă din raio
nul Vișeu. El cumpără cu „ridicata", vinde 
la prețuri ridicate și o să-și ridice chiar 
și o casă. Crește ca drojdia de bere pe 
care o speculează. Din același „a-luat" 
(șperț) ca și el sînt plămădiți și gestiona
rii cooperativelor care-i asigură o „pîine 
cinstită”.

Asistăm la o probă de marș (forțat de 
împrejurări) pe distanța de 14.000 metri 
Intre întreprinderea minieră „7 Noiem
brie” din regiunea Baia Mare și o comună 
din apropiere. Concurenții sînt membrii 
formației culturale a mtreprinderii și par
ticipă echipați în pitoreștile costume națio
nale ale regiunii. Traseul este dificil și 
„sportivii** au de întâmpinat pe de o parte 
noroiul și terenul accidentat, iar pe de altă 
parte indolența lui Peterhus Emeric, direc
torul minei, organizatorul acestei ciudat© 
probe de marș (a refuzat să le aprobe ma
șina pentru deplasare).

Deși avem mai mulți concurenți la acea
stă probă, performanța zilei a fost reali
zată de tînărul Romulus Teodorescu, refe
rent agricol în Drăgănești, regiunea Plo- 
ești și irezistibil „Don Juan” în Ciupel- 
nița. în clipa aceasta asistăm la primul 
salt: Ciupelnița-Drăgănești. Tînărul „spor
tiv” se pregătește. „Ariciofonul”, (ce indis
creție), a surprins convorbirea junelui cu 
o entuziastă admiratoare:

— Draga mea, Antoneta. Tu ești singura 
mea iubire. Dar... trebuie să plec pe teren. 
Știi, datoria...

Și fără prea mare efort, junele Romeo 
sare, sare la Drăgănești. în plin elan reu
șește totuși să spună:

— Draga mea, Maria. Tu ești singura 
mea iubire. Dar... trebuie să plec pe te
ren. Știi, datoria...

Tînărul nostru erou își continuă saltul. 
Iată-1 zburînd peste kilometri. A doua 
oprire este la Urlați:

— Draga mea, Nuți. Tu ești singura mea 
Iubire. Dar... trebuie să plec pe teren. Știi, 
datoria...

în clipa cînd „sportivul" nostru era pe 
cale să-și încheie victorios proba la sosire, 
zări îngrozit din înălțimi în tribune pe 
cele trei entuziaste admiratoare așteptîn- 
du-1 (ariciul îi pregătise o surpriză). Ro- 
mică era în aer...

El îi întîmpină cu simpatie la linia de 
sosire și le adresează un înviorător salut:

— Dragi sportivi. Vă felicit pentru că 
totuși ați ajuns cu bine. Performanța 
voastră de astăzi m-a hotărît. Am cerut 
să fiți programați săptămîna viitoare la... 
Eaia Mare. Tot e mașina în reparație.

— Să... ne trăiți tovarășe director. Vă... 
mulțumim — reuși să rostească recunos
cător instructorul și leșină entuziasmat .în 
brațele tenorului prim.

încîntător sport. Munte, soare, aer cu
rat... Totuși ori cît de curios ar pare, noi 
ne aflăm în sala bibliotecii din comuna 
Romuli, raionul Năsăud, unde se desfă
șoară probele de urcuș viteză la categoria 
„hîrtie”. Zgomotul pe care-1 auziți nu este 
scîrțîitul bocancilor pe stîncărișul munți
lor, ci strigătele de triumf ale „sportivi
lor’* din lotul lui Buzilă Ștefan, directorul 
căminului. Pe fruntașul acestei competiții 
l-am găsit cățărat pe ultimul raft al bi
bliotecii îndemnîndu-și coechipierii. El n« 
declară:

Pe terenul speciei amenajat la Școala 
de 7 ani din satul Chiriacu, raionul Giur
giu, se desfășoară tradiționala competiție 
de lupte... casnice. în încurajările asisten
ței formată din elevi, favorita întrecerii, 
maestră în acest spori, învățătoarea Zam
fira Radu susține cel mai tare meci din 
primul pătrar. Adversarul nu este în for
mă, ci mai degrabă pare deformat de lo
viturile soției sale. Ne apropiem de în
vingătoare :

— Cheia succesului meu constă într-un 
antrenament riguros și perseverent la apa
rate (bîtă).

Iată și părerea competentă a unuia din
tre spectatori :

— „Nene ariciule, are dreptate, se an
trenează pe viu. Pe elevul Guțu loan l-a 
„înviorat” serios într-un antrenament din 
ăsta cu „aparate”.

Totuși decizia juriului a nedreptățit-o, 
descalificînd-o în finală pentru joc „peri
culos” și lovituri nepermise... cu bita.

Sîntem cu „ariciofonul” în împrejuri
mile G.A.S. Teremia Mare—regiunea Arad, 
la secția Nerău. Cursa de urmărire este 
pe punctul de a începe. Șeful secției, Io

Spectatorii.

La

llie, 
> F.

filmului:_
sportiv „Con- 
I.P.C.H. min- 

de masă

Acțiunea se petrece la 
fabrica de tricotaje ,,Pa
vel Tcacenco“-București.

Versiunea : 1954.
în rolurile principale : 

maistrul Dragomir 
lucrătoare» Paulenco 
și altele.

Muzică :

Subiectul 
colectivul 
structorur 
giile de tenis _ ___
sînt folosite pentru an
trenament, doar de pre
ședinte.

Costum : Din magazia 
colectivului.

In rolul principal: Iile 
Ion.

Versiunea nouă: .....Doar
llie face sport":.

muzicale : Cor

Strada: Ulița princi
pală din satul Negoi, ra
ionul Băilești.

Eroi : Nicolae Voinea 
și echipa lui.

Efecte
vorbit pe motive MAT.

Sunetul : Supărător din 
cauza sgomotelor făcute la 
miez de noapte de eroi.

Spectatorii : Alarmați,
indignați.

Sfîrșitul : Lovitură de 
pedeapsă.

petrolifer Plo-

trucaje : Mai- 
Florea.

Decor: Secția strun- 
gărie a uzinei de repa
rații utilaj 
ești.

Regia și 
strul Mitu

Subiectul : Lucrările im
portante se dau celor 
care nu-1 critică pe mai
stru.

In rolul jucătorului de 
rezervă : Tudor Gheorghe, 
strungar, care totuși în 
final va marca' golul vic
torios.

I

„Expresul de Nurenberg“
Evenimentele tumultuoase ale epocii fră

mântate pe care o trăim, oferă cinemato
grafiei subiecte multe și variate. Pe zi ce 
trece puterea țărilor de democrație popu
lară crește, succesele lor mărturisesc pro
gresul pe drumul construirii socialismu
lui și stârnesc ura și încercările tot mai 
disperate de opoziție ale vrăjmașilor vie
ții noi. Ca toate celelalte țări de demo
crație populară și Cehoslovacia nu a fost 
scutită de atacurile și provocările duș
manilor de peste hotare care vor să stă
vilească avântul creator al poporului stă- 
pîn pe viața sa. Din această realitate s-au 
inspirat realizatorii filmului cehoslovac 
„Expresul de Nurenberg” (scenariul și re
gia Vladimir Cech). Un grup de spioni și 
diversioniști vor să arunce în aer un dig 
construit în anii puterii populare. Instruc
țiunile precise și planul de atac sînt „im
portate' de peste graniță într-o cutie de 
țigări ascunsă sub o canapea a unui com
partiment din Orient-Expresul-Nurenberg- 
Praga-Varșovia. In compartimentul cu 
pricina, în afară de spionul însărcinat să 
preia instrucțiunile se află cîțiva cetățeni 
cehoslovaci printre care învățătoarea Mi- 
kulova, milițianul îmbrăcat civil Klima, 
agricultorul Ceapek ș.a. învățătoarea des
coperă din întîmplare cutia cu țigări și, 
imprundentă, se adresează primului om în
tâlnit pe culoar, care nu e decât un al doi
lea spion și care, neizbutind să o împie
dice să anunțe miliția, vrea s-o omoare. 
Asasinatul însă nu reușește și el trag© 
semnalul de alarmă sărind din tren. Ac
țiunea continuă de aici înainte plină de 
neprevăzut, într-un ritm palpitant. Goana 
lui Rjegorj, cu mașina, urmărirea luj de

către organele de securitate cehoslovace, 
întîlnirea bandiților la Praga, răpirea Mi- 
kulovei de către spioni, descoperirea ce
luilalt spion care, a călătorit în comparti
ment, prinderea bandiților de către securi
tate cu ajutorul unor oameni simpli și 
cinstiți — sînt urmărite de spectatori cu 
interes crescînd.

Filmul este lucrat cu meticulozitatea cu
noscută cineaștilor cehoslovaci. Imaginile 
expresive, montajul dinamic,., gradarea di
bace a intensității acțiunii, jocul unora din
tre actori — în rindul cărora remarcăm Pe 
Jaroslav Marvan, (Ceapek), Iosif Bek (mi
lițianul Klima) ș.a. — caracterizat prin sin
ceritate și capacitate de comunicare, sînt 
calități apreciate pe drept cuvînt de spec
tatori. în ciuda unor stângăcii dramatur
gie©, care lasă întrucîtva în umbră carac
terele eroilor, în ciuda unor neclarități în 
desfășurarea subiectului, filmul pun© cu 
ascuțime problema vigilenței, a patriotis
mului oamenilor simpli cehoslovaci, a ne
cesității luptei necruțătoare cu dușmanii 
poporului. Cele două forțe care se ciocnesc 
fățiș sînt pe de o parte poporul pașnic 
cu năzuințele luj creatoare și dușmanii 
acestuia, cei care rîvnesc să reinstaureze 
vremurile cînd Cehoslovacia era pradă ex_ 
ploatării capitaliste.

în aceste zile, cînd tot soiul de spioni 
și asasini fără patrie, plătiți de cercurile 
imperialiste, își intensifică provocările și 
actele banditești împotriva țărilor din la
gărul păcii și socialismului, acest film este 
un îndemn convingător la vigilență și pa
triotism.

MIRCEA ANDREI

Un avertisment mereu actual
Capacitatea artei rea

liste de a transmite mari 
adevăruri ale vieții, de a 
pune în valoare prin forța 
de expresie inegalabilă a 
imaginilor, sensul obiectiv 
al dezvoltării istoriei, se 
verifică cel mai bine în 
trăinicia marilor creații li
terare și artistice, in con
firmarea ideilor lor de că
tre însuși mersul înainte 
al societății.

Acest gînd îți vine în 
minte în chip firesc revă- 
zînd astăzi filmul „Alexan
dru Nevski" care după o 
vreme îndelungată a fost 
programat in această săp- 
tămină la cinematograful 
„S Martie" din București.

Creat în 1938 de marele 
regizor sovietic S. Eisen
stein, după un scenariu 
scris împreună cu P. Pa
vlenko, filmul evocă in 
imagini monumentale zgu
duitoare, luptele duse în 
veacul al 13-lea de către 
poporul rus, condus de 
cneazul Alexandru Nevski, 
împotriva prădalnicilor 
cavaleri teutoni care tre
ceau prin Joc și sabie pă
mânturile rusești cotropite. 
Dar evenimentele istorice 
reînviate pe ecran nu inte. 
resează „în sine" ; tîlcul 
actual al istoricei bătălii 
de pe ghiața lacului Ciudno 
sub care și-au găsit mor- 
mintul trufașii invadatori, 
semnificația pregnantă a 
victoriei asupra agresorilor 
teutoni cucerită cu prețul 
jertfei eroice a atîtor pa- 
trioțt ruși — iată ce se des
prinde am ampla transpu
nere cinematografică a a- 
ccsiet îndepărtate dar me
reu vii pagini de istorie.

In vremea cînd odioasa 
mașină de război hitleristă 
încurajată pe față sau ta
cit de cercurile imperia
liste se năpustea ca un 
uriaș tăvălug asupra țări

lor pașnice din Europa, 
amenințînd Uniunea So
vietică și fluturînd drape
lul sîngeros al pretendenței 
la dominația mondială, fil
mul „Alexandru Nevski" 
înălța un patetic imn de 
slavă poporului rus care a 
știut să dea întotdeauna 
riposta .cuvenită cotropi
torilor străini, aducea în 
chip plastic înaintea lumii 
întregi lecția istorică din 
1242 ca un avertisment 
aspru și clarvăzător pentru 
toți cei ce-ar fi încercat să 
atenteze la viața pașnică a 
popoarelor sovietice. „Cel 
ce ridică sabia — de sabie 
va pieri!“ — concluzia la
pidară a filmului, rostită 
cu glas ferm de Alexandru 
Nevski, care a sunat ca o 
nedomolită și dreaptă sen
tință a poporului împotriva 
oricărui invadator de peste 
hotare, s-a adeverit întoc
mai in clocoiitoarea istorie 
a Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei.

Cu o excepțională pu
tere de pătrundere în re
sorturile lăuntrice, în adîn- 
cimea proceselor obiective 
care aveau loc pe glob în 
anii de furibundă și ver
tiginoasă ascensiune a fas
cismului german, urmărind 
înțelegerea și dezvăluirea 
pînă in cele mai neînsem
nate detalii a sensurilor 
actuale ale bătăliilor ciști- 
gate in urmă cu șapte 
veacuri de oamenii simpli 
ruși uniți sub comanda lui 
Nevski, realizatorii filmu
lui au făurit o strălucită 
operă cinematografică măr
turisind un mare simț, de 
previziune științifică.

Nu mai e necesar să se 
insiste aci asupra actuali
tății depline pe care filmul 
și-o menține și în zilele 
noastre, la aproape 20 de 
ani de la crearea sa. Noii 
hitleri, care ar vrea- acum 
să se repeadă iarăși asu

pra bastionului păcii și so
cialismului să țină minte: 
„Cine ridică sabia — de 
sabie va pieri"! Iar noi, 
cei care sîntem gata s& ne 
apărăm cu orice preț ti
nerețea, viața fericită, să 
salvgardăm pacea, sorbim 
noi puteri, optimism și în
credere în biruința cauzei 
păcii și socialismului, din 
lecția istorică a anului 
1242, măiastru reconstituită 
pe ecran în filmul „A- 
lexandru Nevski".

De altfel, nu numai acest 
film, ci nenumăratele Capo
dopere ale artei cinemato
grafice universale — Trilo
gia lui Maxim, „Dictatorul" 
lui Charlie Chaplin, răsco
litorul film polonez „Ul
tima etapă" (Auschwitz), 
creațiile lui Mihail Ciau- 
relli „Jurământul", Neui
tatul an 1919“ etc. și atî- 
tea alte filme sovietice, 
germane, franceze, italiene 
înscrise în cartea de aur a 
istoriei cinematografiei 
realiste mondiale •— trans
mit și azi și vor transmite 
mereu spectatorilor idei 
mari, luminoase, oglin
dind în imagini veșnic vii, 
proaspete, adevărul vieții. 
De aceea socotim că ar fi 
nimerit ca Direcția Difu
zării Filmelor să fixeze în 
București un cinematograf 
anume pentru reluarea ex
clusiva și permanentă a 
celor mai de seamă creații 
făurite de cinematografia 
progresistă a lumii și în 
primul rind de cea sovie
tică Aceasta va putea ser
vi rodnic nu numai nu
meroșilor iubitori ai artei 
filmului,* ci și ope-ei atît 
de importante de educare 
comunistă, de ridicare cul
turală multilaterală a tine
rei noastre generații.

ANA MIHAILESCU



Pe marginea adunărilor de dări de seamă și alegeri

Hotdrîri concrete
Acum cîteva zile a avut loc în comuna 

Nicorești, raionul Tecuci adunarea gene
rală pentru darea de seamă a comitetului 
organizației de bază U.T.M. și alegerea 
noului comitet.

S-au scos în evidență eu această ocazie 
realizările obținute în antrenarea tinere
tului din comună la muncile agricole și în 
special în campania însămînțărilor de 
toamnă și a reparării uneltelor. In frun
tea acestei munci au fost totdeauna ute
miștii Anton Gheorghe, Bălan Nicolae, 
Bulgaru Nicolae și alții.

In această adunare au fost criticate cu 
tărie lipsurile ce s-au manifestat în 
munca organizației U.T.M. în ceea ce pri
vește slabul aport dat de utemiști muncii 
culturale, dezvoltării sportului, precum și 
slaba preocupare a comitetului pentru 
primirea de noi membri.

Adunarea generală a stabilit apoi un 
plan de măsuri pentru Întărirea muncii și 
pentru lichidarea lipsurilor de pînă acum. 
Printre altele s-a propus Ca utemiști din
tre cei mai buni să sprijine organizația 
de partid și sfatul popular în mobiliza
rea țăranilor muncitori din comună la în- 
Bămînțările de primăvară, să se ocupe

Ne pregătim
In organizația noastră de bază pregăti

rile în vederea adunării de dare de seamă 
ți alegeri au început imediat ce a fost 
publicat comunicatul despre Plenara a II-a 
a C.C. al V.T.M. Cînd s-a făcut instruirea 
secretarilor organizațiilor de bază U.T.M. 
la comitetul raional Caracal, noi, utemiștli 
din satul Praporu, obținuserăm deja unele 
rezultate.

In jurul școlii din satul nostru din lipsa 
unor șanțuri pentru scurgerea apei adesea 
puteau fi văzute băltoace, care dădeau un 
aspect urît satului. Din inițiativa utemiști- 
lor din organizația de bază U.T.M. din sat 
și din întovărășire s-a săpat un șanț în 
jurul școlii pe o lungime de 700 m. efectu- 
îndu-se peste 100 ore muncă voluntară.

In ultimul timp s-a intensificat munca 
politică în rîndul tinerilor țărani munci
tori pentru a-i lămuri să se înscrie în în
tovărășirea agricolă din sat. In urma mun
cii depuse încă 10 utemiști cu familiile lor 
au făcut cereri pentru a fi primiți în în
tovărășire.

Acum utemiști! din satul Praporu mun
cesc pentru îndeplinirea planului de mă
suri întocmit în vederea întîmpinării cu 
noi succese a alegerilor noului comitet al 
organizației U.T.M.

permanent de agitația vizuală în timpul 
campaniilor agricole, iar săptămînal cîte 
20 de utemiști antrenînd și alți tineri din 
comună, să participe la construirea noului 
cămin cultural și a magazinului universal.

Utemiștii din Nicorești au mai hotărît 
în adunare și alte măsuri pentru întări
rea și consolidarea organizației de bază 
U.T.M. Astfel, vor primi noi membri din 
rândurile pionierilor și ale tinerilor țărani 
muncitori din comună, vor analiza în 
prima adunare generală munca sportivă și 
culturală care s-a desfășurat defectuos 
pînă acum. O mare atenție vor da cercului 
politic și în general felului în care în
vață utemiștii.

Adunarea a atras atenția noului comitet 
ales să muncească cu mai multă perseve
rență, în așa fel încît cu sprijinul utemiș- 
tilor, organizația de bază U.T.M. din co
muna Nicorești să devină una din organi
zațiile fruntașe pe raion, sprijin de nă
dejde al organizației de partid, în antrena
rea tinerilor din comună la aplicarea în 
viață a hotărârilor partidului și guver
nului.

ANGELESCU GHEORGHE 
corespondentul „Scînteii tineretului” 

pentru regiunea Bîrlad

pentru alegeri
Stela Bădău membră în comitet, învăță

torul Emil Diaconu, directorul căminului 
cultural Toma Bălă și Dumitru Rădoj — 
utemiști care au primit sarcina să întoc
mească darea de seamă — au început deja 
să discute cu tinerii pentru a cunoaște 
părerea lor în legătură cu munca depusă 
de organizația de bază U.T.M.

De asemenea Nicolae Popa și Florea Begu 
au sarcina să pavoazeze sala în vederea 
acestui eveniment.

Munca de .agitație va fi intensificată în 
organizația noastră. Nu trebuie să existe 
nici un utemist care să nu cunoască im
portanța alegerilor, să nu se pregătească 
în vederea lor. In acest sens membrii co
mitetului U.T.M. sînt printre primii agi
tatori.

Alegerea noului comitet de U.T.M. tre
buie să ne găsească cu o evidență clară a 
tuturor utemiștilor. Iată de ce eu perso
nal voi căuta ca pînă la alegeri să verific 
atent toți membrii trecuți în cartea de 
evidență a organizației, astfel încât să nu 
fie lipsit nici un membru de dreptul de a 
participa la această adunare.

GRIGORE M. OPREA 
secretarul comitetului organizației 

de bază U.T.M. din satul Praporu 
raionul Caracal

Să apărăm semănăturile de toamnă și pomii 
împotriva poleiului

Starea timpului favorizează depunerea 
poleiului care formează pe cîmp și pe 
crengile pomilor o scoarță de gheață. Pen
tru semănăturile de toamnă (grîu, orz, 
secară, crusta de gheață prezintă un mare 
pericol, deoarece provoacă sufocarea aces
tora nepermițînd aerului să pătrundă la 
ele. Această situație obligă luarea unor 
grabnice măsuri pentru prevenirea pagu
belor.

Metodele agrotehnice care se recoman
dă în asemenea cazuri sint :

Pentru spargerea scoarței de gheață de 
pe cîmp se poate trece peste semănături 
cu vitele — în special cu oile; în cazul 
cînd gheața nu este prea groasă, se între
buințează un tăvălug dințat. In lipsa tă
vălugului dințat se poate folosi un tăvă
lug obișnuit pe care se înfășoară sîrmă 
ghimpată, care sparge scoarța de gheață.

Gheața de pe pomi se înlătură prin scu

turarea ușoară a pomilor. Această opera
ție se face atunci cînd începe să crească 
temperatura (cînd începe să se topească 
gheața și se desfac bucăți de gheață de pe 
crengi). Nu este bine să se bată crengile 
cu bățul deoarece se pot produce răni care 
ușurează degerarea pomilor.

Organizațiile U.T.M. pot aduce un pre
țios sprijin în ferirea semănăturilor de 
toamnă și a pomilor de efectele dăună
toare ale poleiului, prin mobilizarea la 
această acțiune a tuturor tinerilor și prin 
organizarea lor în echipe.

Utemiști! Tineri și tinere care munciți 
pe ogoare ! Participați cu toții la apărarea 
semănăturilor și pomilor împotriva gheței 
și a poleiului !

îndrumați de tehnicieni, porniți pe 
cîmp și în livezi pentru a preveni pagu
bele produse de polei, pentru a asigura 
recolta bogată a anului acesta !

Tineretul va
De la începutul acestui an întreprin

derea carboniferă Petrila a obținut suc
cese mult mai mari în îndeplinirea pla
nului decît în aceeași perioadă de muncă 
a anului trecut. Numai în luna ianua
rie, de pildă, mina noastră a extras 
cu 4,30 la sută mai mult cărbune decît în 
aceeași lună a anului 1954. Acest succes 
se datorește fără îndoială și avîntului în 
muncă al tinerilor mineri din întreprin
derea noastră. Cele trei sectoare ale tine
retului — sectoarele 1, 4 și 5 — și-au de
pășit în luna ianuarie planul de produc
ție cu 3—5 la sută. Brigada de tineret con
dusă de Petru Bexa a dat în acest timp 
88 de tone cărbune peste plan.

Faptul că munca minerilor este acum 
din ce în ce mai rodnică se datorește în 
primul rînd mecanizării pe scară tot mai 
largă a procesului de extracție a cărbu
nelui. Procentul de mecanizare a locuri
lor de muncă la mina noastră este acum 
de 99 la sută în subteran, 95 la sută la 
transporturi și 93 la sută la suprafață. 
Minerii se conving tot mai mult de avan
tajele mecanizării și caută să folosească 
la maximum capacitatea utilajelor ce le 
sînt puse la dispoziție. Ei folosesc acum 
în locul trocului, crațere, în locul târnă
copului, ciocane de abataj și perforatoare, 
în locul lopeților, mașini electrice de în
cărcat, în locul cailor, locomotive elec
trice cu acumulatori și trolii, locomotive 
Diesel etc. Faptul că utilajul nou dă ran
dament sporit se explică și prin grija de 
care dau dovadă muncitorii mineri pentru 
întreținerea lui, prin preocuparea lor pen. 
tru a smulge mașinilor maximum de ran
dament. Tinerii mecanici de locomotivă 
Ispas Paraschiva, Sulț Augustin, Gabor 
Maria, Cioclu Ioan. Sebeș Iosif și alții, 
de la sectorul VII transporturi, își preiau 
mașinile la locul de muncă. Fiecare predă 
mașina schimbului următor curățată, gre- 
sată și în perfectă stare de funcționare. 
De două ori pe lună se țin, cu regulari
tate, consfătuiri de producție în care se 
analizează felul în care au fost folosite 
mașinile și se discută noi metode de mun
că ; muncitorii își împărtășesc experiența 
cu privire la buna întreținere a mași
nilor. Pentru a se evita orice stagnări în 
producție provocate de utilaj, se respectă 
normele de revizie periodică — ce se exe
cută în timpul liber. Acolo unde mașinile 
sînt folosite la maximum, rezultatele în
deplinirii planului sînt din ce în ce mai 
bune. De pildă, tânărul șef de brigadă 
Constantin Fleșcan are la locul de muncă, 
pe lîngă perforatoare și ciocane de aba
taj și o mașină sovietică de încărcat. Da
torită faptului că mașina este folosită ra
țional și este bine îngrijită, brigada a reu
șit să încarce un vagonet de o tonă în 2 
minute, în loc de trei minute cum prevede 
normativul, depășindu-și astfel regulat pla
nul de producție cu 80—100 la sută.

Prezentîndu-se la timp la frontul de 
lucru, membrii brigăzii Iu; Constantin 
Fleșcan înlătură de asemenea timpii morți. 
Aceeași situație există și la celelalte bri
găzi de tineret. De pildă, brigăzile conduse 
de tovarășii Haidu Iuliu, Mihai Ștefan, 
Adalbert Kibedi, Gheorghe Croitoru, 
Toma Sima, Petru Bexa, Dumitru Petcu, 
Grigore Ignat, Virgil Sidorov, Constantin 
Corcodel și alții, lucrînd după metoda gra
ficului ciclic, reușesc să folosească în
treaga capacitate de producție a mașinilor 
și utilajelor. Așa se face că brigada con
dusă de tovarășul Mihai Ștefan a reușit

losif Pali
directorul întreprinderii carbonifere 

Petrila

ca în cursul lunii ianuarie 1955 să-și de
pășească planul cu 100 la sută, a lui Adal
bert Kibedi cu 93 la sută etc.

Preocuparea pentru a smulge mașinilor 
un randament cît mai ridicat a făcut ca 
din rîndurile tinerilor mineri să se ridice 
numeroși inovatori și raționalizatori. Una 
dintre cele mai interesante și mai utile 
inovații a fost aceea a lui Constantin Ig
nat, care a propus modificarea sistemu
lui de angrenare a troliului cu motorul 
respectiv. Inovația sa a redus foarte mult 
reparațiile ce trebuiau făcute în vechiul 
sistem de angrenaj, O altă inovație foarte 
utilă este aceea a tânărului Adalbert Sass. 
El a făcut o modificare la mecanismul 
de cuplare a întrerupătorului antigrizu- 
tuos „Electro-aparataj”-București — prin 
care au fost eliminate desele defectări ale 
ventilatoarelor.

In consfătuirile care se organizează bi
lunar, tinerii au venit cu propuneri deose
bit de prețioase, printre care și aceea de 
a se face o revizie generală, pe sectoare, a 
utilajului minier, pentru ca toate utilajele 
și mașinile scoase din uz sau cu mai multe 
defecte, să fie recondiționate și date în 
folosință. Tot la propunerea tinerilor mi
neri, a fost organizată de curînd o con
sfătuire la care au participat: direcțiunea, 
comitetul organizației de bază U.T.M., șe
fii de sectoare și tehnicieni. Aici tinerii 
au cerut ca ajutorul pe care-1 dau maiștrii 
grupelor de tineret să fie mai substanțial, 
iar șefii de sectoare să asigure tineretului 
locuri de muncă corespunzătoare pentru 
aplicarea graficului ciclic și să ia măsuri 
pentru ridicarea calificării în producție a 
tineretului. în urma acestei consfătuiri, 
numărul brigăzilor de tineret a crescut 
de la 53 la 94. Au fost luate măsuri pen
tru ca acestor brigăzi să li se asigure ma
terialele, mașinile și sculele necesare, pre
cum și o îndrumare mai competentă din 
partea tehnicienilor sectoarelor respective. 
Organizația de bază U.T.M. nu se preocupă 
însă în suficientă măsură de dezvoltarea 
la tineri a spiritului de răspundere. De 
aceea se mai întâmplă ca unele brigăzi, 
cum e cea condusă de Gheorghe Nisto- 
reanu, să lase ciocanele de abataj neîn
grijite și negresate. Acest lucru este cu 
atît mai grav cu cit brigada aceasta ob
ține în producție rezultate excepționale, 
iar responsabilul ei este unul din mine
rii cu care se mîndrește întreaga Vale a 
Jiului. Succesele nu trebuie însă să cre
eze vedete care să nu se supună normelor 
de disciplină obligatorii pentru toți mun
citorii.

O altă dovadă a lipsei de disciplină și 
de spirit de răspundere de care dau do
vadă unii tineri, este și marele număr 
de absențe nemotivate. Există tineri ca : 
Hărăguș Ariston, Mafcu Florentin, Chira 
Alexandru. Zaharie Constantin, Chiriac 
Vasile, Măciucă Vasile, Toderiță Dumitru, 
Voina Florica, Mițan loan, Movilă Mircea; 
care lipsesc nemotivat de 2—3 ori pe lună; 
sau alții care dorm în timpul celor opt ore 
de muncă. Nu peste tot se face schimbul 
la locul de muncă. în brigada tovarășu
lui Ioan Moț, de la sectorul II, două din
tre schimburi nu se întîlnesc la frontul de 
lucru, creîndu-se astfel timpi morți. Cînd- 
va s-a aplicat și în mina noastră iniția
tiva maistrului Gheorghe Sviștea, prin care 
brigăzile fruntașe se ocupau să aducă la 
nivelul lor pe cele slabe. Aceasta a con

uit sprijin
tribuit la sporirea productivității muncii 
și la scăderea prețului de cost al cărbu
nelui. în prezent însă această metodă se 
aplică defectuos.

Este limpede că existența atitudinilor 
de chiul, indisciplină, nepăsare față de 
utilaj, se datorește muncii politice nesa- 
tisfăcătoare desfășurată de organizația 
U.T.M. în rîndurile tineretului. Comitetul 
U.T.M. n-a folosit forme variate și atrac
tive de educație, ci s-a mărginit la mă
suri de impunere a disciplinei. Multe din 
consfătuirile de producție ale tineretului 
au fost pregătite superficial, iar desfășu
rarea întrecerii socialiste și popularizarea 
succeselor frumoase obținute de tineri n-au 
fost urmărite în permanență.

Se înțelege că fără o colaborare strînsă 
între conducerea minei și organizația 
U.T.M. nu se poate ajunge la rezultatele 
dorite în direcția educării comuniste a ti
neretului. Concursul dat de direcțiune di
feritelor acțiuni întreprinse de organizația 
U.T.M. a fost Slab. Noi n-am asigurat în
totdeauna condiții de muncă, de viață și 
diștracție în așa fel, încât să stimulăm 
la tineri entuziasmul caracteristic Iui. Nu 
există nici pînă acum o sală pentru întâl
niri tovărășești, pentru joile tineretului, 
pentru întâlniri între tineri și membrii de 
partid, consfătuiri cu inginerii și tehnicie
nii etc. De asemenea, nu ne-am îngrijit 
să reparăm la timp unele stricăciuni în 
localul căminului. Nici chiar în mină nu 
au existat peste tot condiții cores
punzătoare puterii și dragostei de 
muncă a tineretului. Problema cali
ficării la locul de muncă a fost 
deseori subapreciată, iar tinerii noi anga
jați nu s-au bucurat întotdeauna de aten
ția și grija cuvenită. întreținerea și re
pararea mașinilor și utilajelor miniere 
n-au constituit pentru noi una dintre cele 
mai importante sarcini pe linia îndeplinirii 
ritmice a planului de producție. O parte 
din inginerii și tehnicienii din întreprin
derea noastră, șefi de sectoare, au sub
apreciat capacitatea și puterea de muncă 
a tinerilor și din această pricină n-au spri
jinit- în mod permanent brigăzile de ti
neret cu materiale și îndrumarea necesară, 
au lăsat să meargă de la sine calificarea 
tineretului. Mai sînt tehnicieni care nu în
drumă just entuziasmul tineretului și nu 
cultivă la tineri dragostea față de me
seria de miner. La tovarășul inginer Io
sif Mogoș, disprețul față de tineri a ajuns 
pînă acolo, încît a avut ca urmare dezor
ganizarea brigăzilor de tineret de la sec
torul II, înlăturarea din sector a multor 
cadre tinere. Această atitudine este cu atît 
mai condamnabilă, cu cît și el este tânăr, 
ba chiar utemist.

O lipsă a conducerii întreprinderii noas
tre este și faptul că n-am insuflat îndea
juns minerilor bătrîni și pricepuți în me
serie, dragostea de a forma tinerii care-i 
vor înlocui, împărtășindu-le experiența 
lor bogată.

Există însă toate posibilitățile de a re
media aceste lipsuri semnalate în organi
zarea muncii noastre. Pentru aceasta va 
trebui să ne sprijinim în mai mare măsură 
pe tineret, să ne ocupăm mai mult de edu
carea lui politică și profesională. Este ne
cesar de asemenea ca organizația U.T.M. 
din mina noastră, să lupte cu mai multă 
hotărîre pentru întărirea educației comu
niste a tineretului, în spiritul dragostei 
față de patrie, față de muncă, față de 
avutul obștesc, s'ă-1 deprindă cu o conduită 
morală sănătoasă, folosind pentru aceasta 
forme cît mai diverse și mai convingătoare, 
în această direcție conducerea minei este 
hotărîtă să-i dea pe viitor tot sprijinul 
necesar.

Industria noastră chimică cunoaște în 
anii regimului democrat-popular o mare 
dezvoltare. O nouă cucerire în această 
ramură a economiei naționale o repre
zintă cele două noi produse: dermatina 
Înlocuitor de piele-și vinilinul (policlo- 
rura de vinilin) similar nylonului.

Din dermatlnă se fabrică numeroase 
bunuri de larg consum printre care: 
genți de damă, ghiozdane, geamantane, 
Iar din vinilin, articole de marochină- 
rie : poșete de damă șl pentru copii.

In fotografie : Tînăra Oancea Zoica 
confecționează din vinilin, plase fine, 
cane în curînd vor lua drumul magazi
nelor.

FOTO Agerpres
i--------------------------------- ;------------ ------
Expoziția republicană de fotografii 

turistice de la Arad
La Arad s-a deschis de curînd „Expo

ziția republicană de fotografii turistice" 
organizată de Consiliul Central al Sindi
catelor din R.P.R.

Expoziția cuprinde numeroase panouri 
care expun peste 1.000 de fotografii, ima
gini din cele mai pitorești colțuri ale țării, 
executate de fotografi amatori.

Schimbul tinerelului de la ofelărie
DEVA (De la corespondentul nostru). 

Timp de 6 luni, schimbul tineretului de 
la oțelăria Siemens Martin din Combi
natul Metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” din 
Hunedoara a rămas în urma celorlalte 
schimburi.

De curînd toți tinerii schimbului s-au 
adunat într-o consfătuire în care au 
analizat situația și au luat hotărîrea să 
ajungă și să întreacă celelalte schimburi.

Hotărîrea luată a stârnit o frămîntare 
continuă în rîndul brigăzilor de tineret, 
înainte de a începe „ofensiva”, prim-to- 
pitorul utemist Chihaia Gheorghe s-a 
consultat cu Bîrz Vasile, topitor II și cei
lalți tineri din brigada lui. Calea cea mai 
bună a fost aleasă : organizarea chibzuită 
a locului de muncă, a operațiilor de lu
cru și aplicarea metodei sovietice Matu- 
lineț. Pînă în ziua de 16 februarie a.c.

ei și-au depășit normele cu 5 la sută. De
pășiri între 3-10 la sută au realizat bri
găzile conduse de Baba Gheorghe și Tâ
râș Filip. La ridicarea productivității 
muncii tinerilor din schimbul acesta și-au 
adus contribuția maistrul utemist Șirka 
Tiberiu și șeful de schimb, utemistul Ră- 
dulescu Gheorghe. Planul de producție al 
întregului schimb a fost realizat în în
tregime pînă la data de 16 februarie.
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PÎIN
Limba aseuțită a orășenilor — pare-se, a 

acelora din capitala țării, neîntrecuți meș
teri în tot soiul de vorbe șugubețe — a 
scornit și acest spirit destul de cunoscut 
de altfel și repetat deseori pe seama unuia 
sau altuia :

— Ai aflat de cptare ? A reușit al trei
lea la concursul de alergări.

— Ce spui ? I-auzi? Bravo lui! Și... din 
cîți concurenți ?

— Din trei 1
Grozav de bine se nimereau aceste spuse 

cu locul pe care-1 ocupa pînă mai an 
S.M.T.-Orăștia, în regiunea Hunedoara. 
Mă rog, cu totul trei stațiuni de mașini șl 
tractoare pe regiune, iar Orăștia.' încăpă- 
țînîndu-se pe cel de al treilea loc, cam
panii agricole unele după altele, reușea să 
nu-1 Cedeze nimănui. Se cunoștea de lg o 
poștă că treaba merge șchiopătând și, ca de 
obicei, se dădea dreptate vorbei romînești 
după care „peștele de la cap se impute". 
Era adevărat că directorii cei noi ăi sta
țiunii soseau cu mare tămbălău, apoi, vre
me de cîteva săptămîni sau luni priveau 
obosiți hărmălaia și lucrul de mântuială și, 
în sfîrșit ridîcînd din umeri își primeau 
cuvenita critică, după care se grăbeau să 
lase locul succesorului. Asemenea noroiu
lui din curtea stațiunii, descurajarea li se 
lipea directorilor de tălpi Unul nu știa 
să-și apropie oamenii, celălalt habar n-avea 
să ștăpînească treburile administrative.. Cei 
pentru care trebuia să fie toată oste
neala, țăranii din împrejurimi, cîrteau și 
nu prea,, recolta pe care o .scoteau din 
ogoarele lucrate de S.M.T Dar îi înconde
iau într-altfel pe cei de la stațiune, aceștia 
vezi dumneata, au cinstea cam șubredă. 
Asta-i !

Și fără lUcru făcut cu cinste, nu încol
țește griul! Iar Cinstea — a cui să fie ? A 
tuturor. A direcției: să gospodărească chib
zuit, îndrăzneț și omenos, cei de acolo 
avînd inima caldă și mintea limpede A 
mecanicilor și agronomilor de sector: să 
facă îndrumare cumsecade și să nu se 
cruțe, ostenindu-se pînă la brigada care 
ară ,1a dracu în. praznic pe cine știe ce să
răcie de coastă în Hațeg. A tractoriștilor: 
să-și pună sufletul chezaș pentru fiecare 
brazdă de pămînt întoarsă de ei, iar noap
tea, dormind să viseze recoltă de aur. A 
normatorilor, șoferilor, cantinierilor, maga
zinerilor... S.M.T.-ui Orăștie deservește 
3 raioane, acum e vorba să cuprindă și pe 
al patrulea — Ilia. Nu-i glumă: steagul 
mare se vede de departe.

Și ce fel de steag, ce fel de cinste putea 
fi aceea dacă planurile rămineau mereu, 
mereu neacoperite ? Reparațiile tractoare-

E Șl CIN
lor se făceau iavaș-iavaș (totdeauna le 
apuca martie de coadă) iar batozele rămî- 
neau să fie drese drept în pragul recol
tatului. Rînduiala așa era : azi să nu ne 
ieie dracul, că mâine — dumnezeu cu 
mila! Se irosea vreme cu nemiluita 
curgînd printre degetele larg rășchirate 
ale directorilor; se făceau nevăzute în
drumarea și controlul, aprovizionarea bri
găzilor era ca un cașcaval cu găuri. Și 
peste tot, ca o pecingine se lățeau indis
ciplina și nepăsarea. Astăzi, nici nu-ți mai 
vin© să-ți amintești ce sminteli puteau 
face unii care-și ziceau tractoriști. Se por
neau, vasăzică, să-și încerce tăria motoa
relor. Dar știți cum ? Proptind tractoarele 
cîte două, bot în bot, ca niște bivoli cînd 
se iau în coame. Cu motoarele înfierbîn- 
tate, tractoarele se opinteau de-a surda, 
șubrezindu se. iar cei care scorniseră o 
prostie ca gsta rîdeau cu gura pînă la u- 
rechi, socotindu-se isteți nevoie mare I 
Altădată, unul, (ce-î drept ăla abia picase 
în stațiune) și-a băgat tractorul în Mureș, 
chipurile să-l spele ; dar nu la vad, ci ta
man într-o groapă de bulboană; hop, fără 
veste și pe nepusă masă i-a trecut nătân
gului apa mai sus de mijloc. Inălbindu-se, 
a dat să smucească manetele; dar cînd 
să mai umble la ele ! Trebuia să înoate, 
dacă nu vroia să rămînă acolo. Și-a înotat, 
cu răceală de gheață în suflet. Mașina au 
scos-o mai târziu, cu boii, din rîu.

Asemenea blestemății surpau cinstea 
S.M T.-ului în ochii lumii și sărăceau re
colta cine știe cîtor hectare de pămînt 
bun.

Numai că în vremea noastră se află lea
cul pentru zăcerile cele mai felurite. Anul 
trecut, marele val stârnit în țară de ple
cările voluntare ale unora dintre cei mai 
buni oameni din industrie spre pîrghiile 
principale ale agriculturii a adus și la 
S.M.T Orăștie schimbări adinei. La 1 iu
lie director al stațiunii a venit Savin Olaru, 
inginer-șef la Atelierele C.F.R. Simeria. 
Nu o „mînă de fier”, ci un om cu price
pere și dragoste de muncă. A trecut pu
țină vreme In campania de toamnă pla
nul la hantraj a fost îndeplinit în procent 
de 101 Ia sutăr Orăștia a săltat dintr-odată 
peste Alba-Iulia și Miercurea. Tractoriștii, 
aflînd din decadă în decadă rezultatele 
trăgeau cu ochiul spre Murgan fruntașul 
pe stațiune și începeau să se îndîrjească, 
pentru prima dată în istoria stațiunii. Pe 
suprafața a trei raioane S.M.T.-ul a înce
put atunci marea bătălie pentru pîine și 
cinste.

Trupeș, clădit solid și inspirînd chiar 
de la început, .încredere mare, tovarășul 

y
Olaru nu s-a pripit. A început să învețe te
meinic rosturile unei munci complicare și 
de seamă, din care nu cunoscuse pînă 
atunci nimic. Cel mult ecourile îndepăr
tate ale copilăriei sale de fiu de țăran. „Șl 
doar și eu înfundam pe-atunej snopii 
la batoză — își amintește — și stăteam co
coțat acolo sus, sub arșița mistuitoare; 
dar pe atunci cine dracu avea habar de 
toba mică, toba mare și toate celelalte..."

Directorul Olaru zîmbește cu ochii găl
bui și calzi imaginii răsărite o clipă — 
băiețașului de demult, desculț și fără 
știința funcționării batozelor. Apoi se lăsă 
iarăși absorbit de treburi care nu-i dau 
răgaz.

Direcțiunea cea nouă a curățat stațiu
nea de uscături, sfîrșind hotărît cu cel 
cu care era vădit că nu se mai poate lu
cra — pentru ca să ridice pe toți ceilalți 
la o treaptă nouă de înțelegere a muncii. 
A sfîșiat pentru totdeauna pînzele de 
păianjen ale nepăsării și comodității: 
tractoarele întoarse din osteneala munci
lor de primăvară au intrat îndată în re
parații și în bătălia din toamnă au fost 
gata la vreme. Tot astfel batozele, puse 
la punct încă de la începutul iernii așteap
tă în remize timpul în care să dea mă
sura puterii lor. De mare ajutor au fost 
mecanicii calificați, veniți care de la fa
brica din oraș, care de la Calan, oa
meni din a căror mînă mașina își des- 
tăinuiește durerile, ca un bolnav — me
dicului.

S-a isprăvit în acest an cu plîngerile 
împotriva calității lucrărilor executate de 
S.M.T. Cele 12 gospodării colective, cele 
34 de întovărășiri au avut numai cuvinte 
de laudă. Pentru asta a fost nevoie de con
trol și de îndrumare. „Trebuie să te vadă 
tractoristul cît mai des” este părerea to
varășului Olaru. Trei zile n-a trecut pe 
la unul și acela a dat supărat telefon : „Ce 
faci, tovarășe director ? M-ai uitat ?” Ceea 
ce înseamnă că oamenii s-au deprins a- 
cum cu rînduiala asta, care ar fi trebuit 
să fie din totdeauna. Dar nu-i târziu.

Bine-i să știi în orice clipă că tova
rășii care conduc au un ochi deschis și 
asupra ta. Tractoriștii spun: „Directorul 
Olaru a făcut urît cu cei ce ne lăsau flă- 
mînzi la cîmp”. Acum aburește mîncarea 
caldă, pregătită, așa cum e de la început 
înțelegerea, la gospodărie sau întovără
șire. Vezi că în toate trebuie un cap de 
gospodar. Bunăoară — chestia îmbrăcă- 
minții. S-au completat acum, în pripă, 
numărul pufoaicelor lipsă (moștenire a 
neprevederii dinainte) dar încă de la pri
ma zăpadă B-a îngrijit conducerea de sa

lopete pentru la primăvară. Știți vorba : 
iama să te îngrijești de car, vara — de 
sanie. Nu-i rea, vorba asta.

Nimic serios nu s-ar fi putut face fără 
îmbunătățirea transporturilor. Tovarășul 
Olaru nu suferă îndoieli în privința asta. 
„Aș putea să le pun în ecuație, zău așa” 
— și enumeră : „alimentația, combustibi
lul, piesele de schimb, îndrumarea... 
Toate depind de transporturi”. E adevă
rat : numai cu rutiere nu poți face lucru 
bun pentru trei raioane. Directorul, — ce
ferist vezi bine — s-a bătut pentru trans
porturile lui și nu s-a bătut degeaba; pînă 
la urmă S.M.T.-ul a căpătat un „Molo
tov”. Bine I Acum, mai răsuflăm.

Că mai sînt necazuri, că atunci cînd 
ari pe un petec de loc ți se învârtește 
tractorul ca într-un lighean ? Dar cine nu 
știe de necazurile astea cît timp o să mai 
avem mică proprietate agricolă indivi
duală 1 Că mai sînt destule angarale și 
povești nedescurcate? Dar cine a scăpat 
cu totul de ele ? Adă-1 aici, să-l vedem și 
noi cum arată I-am pune cîteva între
bări. L-am întreba, de-o pildă : cu piesele 
de schimb cum a făcut ? Poate e de prin 
părțile Sibiului, ca Turnișorul, să-i dea 
baza de aprovizionare tot ce-i poftește 
inima ? Poate a venit acolo primul și a 
luat cît a vrut, ba și-a asigurat și supra- 
normativ. pe cînd S.M.T.-urile care au 
venit după el stau și rabdă cu smerenie 
lipsa ? Mai știi ? Se mai întâmplă cîte una 
și de-astea. Și de aici — păgubește pîlnea 
oamenilor Păgubește cinstea stațiunii de 
mașini și tractoare.

Sigur, nu toate păcatele se găsesc în 
afara stațiunii Ia să vedem: de ce a 
plecat de la S M.T. Lugoj an Ion ? Mai 
bine s-ar potrivi cuvîntul „a fugit”. Pe 
semne că pe omul acesta — care altfel lu
crase cu pricepere un timp — niciodată 
nu l-a încălzit așa, pe dinăuntru, străda
nia colectivului. A plecat într-altă parte, 
unde credea el c-o să cîștige mai bine — 
și cu asta, basta. Geaba a vorbit cu el 
îndelung Lazăr Pop, un tânăr așezat, can
didat de partid și care se ocupă din partea 
direcțiunii politice cu problemele tinere
tului Și doar în el putea avea încredere ; 
că nu-i vrea răul; se știau nu de azi de 
ieri, au lucrat împreună, pînă anul trecut. 
Pop fusese tractorist și șef de brigadă și 
abia după aceea a plecat activist de 
U.T.M. in raionul Ilia, de unde s-a întors 
cu munca asta, aici.

Sfaturi, critici, argumente — toate ău 
fost în zadar. Lugoj an a plecat, lăsînd 
tractorul pe seama dumnezeu știe cui. Că 
și-a luat nevastă, zicea, că are nevoie de 
mai multe parale, și lasă, că la muncile 
de primăvară, cînd se câștigă zdravăn s-o 
întoarce el... Abia atunci s-a supărat pe 
el, Pop. Dar s-a supărat foc. Dar ce-i 
S.M.T.-ul mă rog, vânătoare Bau pescuit ț 

Treabă de sezon? Vii, te duci, iarăși vil, 
după cum îți pică î Ei, atunci, dacă așa 
socoți, cale bătută, domnișorule. De ase
menea fluturi să avem lipsă.

Prin urmare așă a rămas : nu înfumu
ratul acela a întors spatele stațiunii, ci 
aceasta nu vrea să mai știe de el.

Alții, dacă n-au ajuns pînă aici, (și nici 
nu vor, ferească sfîntui, să ajungă) totuși 
cu cinstea de tractorist nu stau tocmai, 
tocmai bine. Uite, Crișan Virgil, din bri
gada lui Aurel Oniga n-a avut și el o is
torie ? Lucrau la Rapold cînd s-a întâm
plat ca flăcăul să-și lase inima pe 
acolo. Toate ar fi fost bune — avea omul 
gînduri serioase, ce dracu — dacă odată 
cu inima nu ar fi înțepenit acolo și tracto
rul. Vedeți dumneavoastră cum vine so
coteala. Fiindcă nu se mai îndura să se 
desprindă de lîngă drăguță, găsea băiatul 
tot felul de pricini pentru care nu mai 
sfîrșesc lucrările agricole la Rapold. La 
fiecare două zile i le turna lui Oniga 
fără să clipească măcar: ba că a plouat, 
ba că a avut ceva la motor, ba că... S-a 
întors cel din urmă în stațiune, — și tot 
se mai topea de dor, ca o acadea. A doun 
zi după o autocritică, știi, ca aceea, a 
lipsit iar... Slavă domnului că în martie e 
vorba să se însoare. Altminteri, cine știe 
ce se mai întâmplă.

Și cînd te gîndești ce minunată e mese
ria aceasta, din a cărei cinste se ivește 
pîinea! Tot mai mulțl tind spre ea, din 
tot sufletul, presimțindu-i bucuriile. Nu-i 
decît o lună de cînd pe poarta S.M.T.- 
ului Orăștia s-a arătat un flăcău mărun
țel tare, purtând o cușmă neagră și falnică, 
pieptar de piele sub sumanul cu mîneci 
prea lungi. In picioare avea opinci cu 
gurgui mare La început s-a sumețit în
tr-un singur răspuns pentru întreg po
topul de întrebări: „el rămâne aici, orice 
o fi”, dar, deodată, toată bărbăția i s-a 
risipit' și s-a înecat copilărește în niște 
lacrimi cît pumnul. Hohotea... Că-i zice 
Danciu Silviu, că are 16 ani (dar nu i-ai 
da) că-i din Galațul Hațegului și că a fost 
vîrît slugă la unul, în Merișori. A fugit de 
la acela căci a primit „nește palme” da’ 
fără pic de vină. Ce-a fost? Ce să fie ! 
Sțăpînul n-a știut prinde tîrșul pe care 
băiatul l-a coborît cam repede din pom. 
Tîrșul a căzut și a pălit o oaie. Da’ nu 
rău. Drept care au fost acele palme. „De 
multe ori te-a bătut ?” „Nu, zice, numai 
atunci, odată”. „Și de aceea ai plecat ?” 
„Dacă n-avea price”, subliniază el ia
răși fulgerînd cu demnitate din ochii 
plânși. Așa că a fugit, a luat trenul, fără 
bilet, și a venit la Orăștie să se facă trac
torist.

Asta-i. Ce erau să facă ? L-au primit 
Acum, umblă prin ateliere ca la ei 

acasă, întinde cîte o sculă lui Oniga sau 
altuia, privește eu luare aminte cum se 

pune la punct șasiul și, tot ferindu-se de 
ulei, își sumecă mînecile. încă nu i s-a 
găsit o salopetă pe măsură. E bucuros: la 
anul o să dea examen ; practica o capătă 
el oricum aici — și în scurtă vreme o să 
conducă și el K.D.-ul. Se sperie doar 
atunci cînd băieții îi aduc aminte: „Mă, 
tu ești minor, mă, trebuie să-i scriem lui 
taică-tău pentru încuviințare. Dacă te-o 
cere...”. Atunci iar e o năvală de apă să
rată în ochii lui. Cu greu se liniștește șl 
numai atunci cînd îi vede pe toți zîmbin- 
du-i cu înțelegere. Dacă-i așa, s-a ispră
vit : tractorist rămîne!

Pîine și cinste... Multe-s de spus. îna
inte de toate: una fără alta nu se poate. 
Pîinea — o dat Cinstea — o capeți. In 
aceeași măsură. Uite, Murgan Florian a 
ieșit primul pe stațiune în campania de 
toamnă. Lăudat, popularizat, mă rog. Va
săzică — cinste. Ei, dar cine a mai lucrat 
ca el atît de mult și de bine ? Nimeni. S-a 
crezut o clipă că l-a întrecut Gomic. 
Gomic lucrase în brigada lui Cristea, bri
gadă fruntașă A avut mult de arat la 
gospodăria colectivă din Șipot, satul lui 
de baștină. Pentru păstrarea adevărului 
se cade să spunem că Gornic se pricepe 
în meserie și își dă osteneala. Tractorist 
de nădejde. Totuși, spre sfîrșitul campa
niei dintr-odată se vede în scripte că 
Gomic are trecuți mai mulți hantri decît 
ar fi fost omenește cu putință să facă în 
perioada aceea. Conducerea intră Ia bă
nuială, cercetează și — ce să vezi? Pre
ședintele gospodăriei din Șipot recunoaște 
că gospodăria a semnat de recepție în 
contul lui Gornic 14 hantri care nici n-au 
fost lucrați Și de ce ? Păi, consăteni, de ! 
Pasă-mi-te ca să-1 ajute pe Gomic să iasă 
fruntaș pe stațiune. Uite așa se mototo
lește cinstea cuiva 1 Pînă la urmă tot Mur
gan a ieșit fruntaș ; iar Gornic, rușinat, a 
lucrat cît trebuia să lucreze ca să aco
pere scriptele; altminteri gospodăria ar 
fi plătit pe nimic S.M.T.-ului. Dacă sem
nase de recepție 1

...Și scrie Murgan din concediu, de la 
Slănic Moldova pe o ilustrată care trece 
din mînă în mînă : „Duioasă carte, semn 
de amintire pentru frumusețile pe care 
le văd aici”. Mai departe urează spor în 
munca de reparații întregului colectiv. 
Tuturor. Prin urmare și lui Gornic.

ȘTEFAN IUREȘ
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ps placul Washingtonului
Despre noul guvern francez circulă pe 

culoarele Palatului Bourbon o replică pli
nă de tîlc: ,,Din acest guvern nu lipsește 
decît cancelarul Adenauer". Repllca-1 per
fect valabilă pentru că miniștrii din gu
vernul Faure sînt la fel de înfocat! adepți 
al renașterii Wehrmachtului hitlerlst ca 
și revanșarzii de la Bonn.

Dacă judecăm lucrurile în lumina tele
gramelor transmise de către agențiile de 
presă occidentale, ajungem la concluzia 
că la Washington faptul că noul guvern 
are o asemenea componență a pus capăt 
— cel puțin momentan — unui teribil coș
mar. Agenția „United Press” afirma chiar 
că înjghebarea noii formații guvernamen
tale franceze a făcut ca „oficialitățile ame
ricane să scoată un adevărat suspin de 
ușurare". Căderea guvernului Mendes- 
France și prelungirea crizei de guvern cu 
mult peste timpul scontat au produs pro
motorilor politicii „de pe poziții de forță" 
un puternic șoc, din care aceștia au în
ceput să-și revină de abia după ce la Pa
ris s-a constituit un guvern care seamănă 
ca două picături de apă cu cel care l-a 
Srecedat și care a sucombat în condițiile 

inecunoscute.
Agenția americană „Associated Press" 

a făcut asupra noului guvern o apreciere 
care reflectă un punct de vedere cu aju
torul căruia se pot explica întrutotul spe
ranțele Departamentului de Stat. Agenția 
americană consideră că „guvernul Faure 
este unul din cele mai de dreapta din is
toria de după război a Franței". Iar agen
ția „United Press" precizează chiar că 
Faure este considerat ca „unul care știe 
să se poarte față de Washington". Dacă 
premierul Faure știe „să se poarte" față 
de mister Dulles, de ministrul de externe 
Pinay nici umbră de îndoială nu poate fi 
vorba. Doar Pinay este una și aceiași per
soană cu consilierul guvernului fascist de 
la Vlchy al trădătorului Pătain...

Noii guvernanți de la Paris au căutat 
să li se remarce sîrguința (se cunoaște 
direcția...) chiar înainte de a fi avut în
vestitura parlamentară. Comentariile pre
sei americane subliniază că Faure nici 
nu-și asigurase încă majorliatea parlamen
tară necesară formării guvernului și în
cepuse deja să manevreze în vederea acce
lerării ratificării acordurilor de la Paris. 
Pe semne că gelos pe gloria lui Mendes- 
France, Faure se străduiește să primească 
și el din partea lui Dulles calificativul de 
„superman"... *)

DacJ criza de guvern a fost deocamdată 
rezolvată, criza politică este departe de 
a-și fi găsit sfîrșitul. Franța nu are ne
voie de o schimbare a distribuției porto
foliilor ministeriale între diferitele par
tide burgheze, ci are nevoie de o schim
bare a politicii guvernamentale. Or, noul 
guvern Faure continuă vechea politică a 
lui Mendes-France, iar din această pricină 
vitalitatea lui este mai mult decît îndoiel
nică...

Nici nu s-au instalat bine în fotoliile 
ministeriale și noii guvernanți sînt cu- 
prinși de neliniște. Dezbaterile din Consi
liul Republicii asupra acordurilor de la 
Paris se anunță furtunoase. Ziarul „Paris 
Presse l’Intransigeant" afirmă că aceste 
dezbateri se vor desfășura într-o „atmos
feră nefavorabilă" (pentru Faure, Pinay 
și compania), deoarece se apropie alege
rile cantonale (în aprilie) și realegerea 
unei jumătăți din numărul senatorilor (în 
iunie). Or, perspectiva întîlnlrli cu alegă
torii nu-i deloc liniștitoare pentru parti
dele burgheze. Din această pricină, ziarul 
burghez „Le Monde" face presupunerea 
că din cei 315 membri ai Consiliului Re
publicii, doar 150 sînt dispuși să voteze 
pentru acordurile de la Paris fără amen
damente. Dacă — așa cum presupune „Le 
Monde" — majoritatea din Consiliul Re
publicii votează pentru unul sau mai multe 
amendamente la aceste acorduri, atunci 
acordurile revin în discuția parlamentului 
și soarta lor nu se anunță a fi deloc 
bună...

După cîte se pare dezbaterile în Con
siliul Republicii vor începe în jurul datei 
de 15 martie. In orice caz, comisiile Con
siliului Republicii nu se vor pronunța în 
privința acordurilor decît după ce Faure 
și Pinay vor prezenta expuneri.

Potrivit celor afirmate de agenția „Uni
ted Press", la Washington se așteaptă ca 
Faure ,,să treacă grabnic la ratificarea 
deplină a acordurilor de la Paris". Noul 
candidat la titlul de „superman" este în
demnat să-și încerce puterile. Indiferent de 
cantitatea vorbelor de îmbărbătare ce îi 
6Înt adresate de peste ocean, Faure nu 
trebuie în niciun caz să uite soarta lui 
Mandes-France.

E. OBERST
*) „Superman” — în limba engleză 

„supra om”.

Eliberarea insulei Ncincițan
FRONTUL CIJETZIAN 26 (Agerpres). 

— China Nouă: Unități ale Armatei 
Populare Chineze de Eliberare din pro
vincia Cijetzian au eliberat insula Nan- 
cișan, ultima poziție întărită a trupelor 
trădătorului Cian Kai-și din largul coas
tei Cijetzian.

Anterior, unități ale Armatei Popu
lare Chineze au eliberat insulele Pehlun- 
șan, Pehcișan și Taișan, la nord-vest, 
nord-est și sud-vest de insula Nancișan 
Incercuind astfel din trei direcții forțele 
gomindaniste. Aviația Armatei Populare 
Chineze de Eliberare a început apoi să 
atace trupele ciankaișiste încercuite pe 
insula Nancișan. Ciankaișiștii au fost a- 
tunci nevoiți să părăsească în derută in
sula Nancișan.

înainte de a fugi, bandiții gomindaniști 
au jefuit populația insulei și au săvîrșit 
distrugeri sălbatice. Ei au dus în Taivan 
sub amenințarea baionetelor peste 2.000 
de locuitori de pe insulă.

Nancișan, principala insulă din arhipe
lagul cu același nume este situată la a- 
proximativ 280 km. nord de Taivan și are 
o suprafață de 8 km. p. Ea este înconju
rată de numeroase insulițe. Eliberarea 
acestui grup de insule a creat condiții 
mai favorabile pentru eliberarea Taiva- 
nului si a altor insule din preajma litora
lului provinciei Fuțzian.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 27 februarie 1955

In subcomitetul Comisiei O. N. U. 
pentru dezarmare

La 25 februarie s-a întrunit la Londra 
la Lancaster-House subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare în prima ședință 
după cea de a 9-a sesiune a Adunării Ge
nerale. După cum se știe, printr-o rezolu
ție a Adunării Generale subcomitetul este 
însărcinat să facă noi încercări pentru a 
ajunge la un acord cu privire la reducerea 
armamentelor și forțelor armate și la in
terzicerea armei atomice și a celorlalte 
arme de exterminare în masă.

în comunicatul oficial se arată că în 
subcomitet sînt reprezentate următoarele 
state; Canada prin N. A. Robertson, înal
tul comisar al Canadei în Regatul Unit, 
Franța prin Jules Moch, reprezentantul 
Franței în Comisia O.N.U. pentru dezar
mare, Uniunea Sovietică prin A. A. Gro- 
mîko. locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe ; Marea Britanie, prin Anthony 
Nutting, ministru de stat pentru Afacerile 
Externe, Statele Unite ale Americii prin 
ambasadorul Henry Cabot Lodge jr. repre
zentantul S.U.A. în Comisia O.N.U. pen
tru dezarmare.

După o scurtă declarație făcută de Nut
ting care prezida ședința, subcomitetul 
și-a început lucrările. Lucrările subcomi
tetului sînt secrete. Reprezentanții presei 
nu au acces în sala de ședințe.

In cercurile bine informate din Londra

Sosirea unei delegații guvernamentale sovietice 
la Tîrgul de la Leipzig

BERLIN 26 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite :

Răspunzînd invitației guvernului R. D. 
Germane, la 25 februarie a sosit la Berlin 
delegația guvernamentală sovietică la 
Tîrgul de primăvară de la Leipzig din 
1955.

Delegația este condusă de A. I. Mikoian, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Din delegație fac parte : S. A. 
Borisov, locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior al U.R.S.S., și N. E. Cesno- 
kov, ministrul Industriei locale al 
R.S.F.S.R.

La aerodromul Schonefeld din Berlin, 
delegația a fost întîmpinată de : Johannes 
Dieckmann, președintele Camerei Popu
lare a R. D. Germane ; Otto Grotewohl, 
președintele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane; Walter Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G. și vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

A. I. Mikoian, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a făcut la 
aerodrom următoarea declarație :

„Dragi prieteni!
Permiteți-mi să vă salut pe pămînt ger

man și să vă transmit urări de bine din 
Uniunea Sovietică.

Am acceptat cu plăcere invitația voastră 
de a vizita Tîrgul de la Leipzig, ale cărui 
tradiții le mențineți cu atîta pricepere și 
care a dobîndit în zilele noastre o nouă 
însemnătate, ca o cauză a întregii Ger
manii și a întregii Europe.

Contribuții la identificarea minciunii 
în scrierile ddui Salisbury

„Beți whisky și nu vă mai faceți nervi 
degeaba. După ce vă veți întoarce la Pa
ris, veți scrie tot ce vă va trece prin cap 
și faptul că ați fost la Moscova va da 
articolelor dvs. greutate". Așa glăsuia ex
perimentatul Thomson, corespondent a- 
merican la Moscova, confraților săi, fu
rioși că nu puteau face carieră așa cum 
speraseră, transmițînd din capitala Uniu
nii Sovietice știri senzaționale sau cel pu
țin echivalente cu calomniile pe care le 
debitaseră despre Țara Socialismului cînd 
erau la ei acasă.

Pe Thomson și pe oamenii săi care con. 
sumă whisky la „Metropol'' îi întîlnim 
în romanul „Al nouălea val” de Ilya 
Ehrenburg.

Pe Harrison Salisbury îl întîlnim în 
realitate. El a putut fi văzut timp de cinci 
ani pe străzile Moscovei, în zeci de orașe 
și sate sovietice pe care le-a colindat în 
calitate de corespondent al ziarului „New 
York Times”. In decursul acestor cinci 
ani, cititorii au putut afla de la H. Salis
bury destul de multe lucruri despre Uniu
nea Sovietică. A scris despre tot ce a vă
zut : despre politica externă a U.R.S.S., 
despre economia sovietică, despre artă și 
literatură, despre tot felul de evenimente. 
Nu se putea să nu remarci atunci în co
respondențele lui Salisbury o apreciabilă 
doză de obiectivitate. Sau cel puțin așa. 
părea să fie.

Ultima relatare trimisă de Salisbury din 
Moscova ziarului său, vorbea de Expozi
ția Agricolă Unională. Informînd pe citi
tori asupra expoziției, el conchidea : 
„O secțiune transversală a Rusiei se vede 
la expoziție".

Dar se vede că o asemenea activitate 
nu a dat nici randament bănesc prea sub
stanțial, nici n-a asigurat lui H. Salis
bury posibilitatea unui salt în cariera sa. 
Ceea ce s-a întîmplat cu „obiectivul” co
respondent după rechemarea sa de la 
Moscova în Statele Unite, corespunde în
tocmai concepției personajului Thomson. 
Căci scăpat de obsesia a ceea ce se poate 
vedea, pipăi, auzi, Salisbury, s-a lansat în 
vîrtejul fanteziei.

De fapt, în cele 14 articole scrise de 
cînd s-a întors de la Moscova, Salis
bury nu aduce nimic nou în colecția obiș
nuitelor calomnii antisovietice. Singurul 

se subliniază că la ședința din 25 februa
rie A. A. Gromîko a prezentat propuneri 
concrete. Se arată că aceste propuneri se 
bazează pe declarația guvernului sovietic 
din 18 februarie 1955, în care, după cum 
se știe, Uniunea Sovietică a propus tuturor 
țărilor să-și asume obligația, ca un prim pas 
către reducerea armamentelor și forțelor 
armate de a nu spori armamentele și for
țele lor armate în raport cu nivelul din 1 
ianuarie 1955 precum și de a nu spori alo
cările în scopuri militare în raport cu ni
velul alocărilor în aceste scopuri din 1955. 
Uniunea Sovietică a propus de asemenea 
tuturor statelor care dispun de arme ato
mice și cu hidrogen să distrugă în între- 
gime stocurile existente de aceste arme, 
folosind materialele atomice exclusiv în 
scopuri pașnice. Totodată, Uniunea Sovie
tică a propus instituirea unui control in
ternațional asupra îndeplinirii acestor ho- 
tărîri.

Propunerile sovietice cuprinse în decla
rația guvernului sovietic din 18 februarie 
au găsit un cald răsunet în rîndul tuturor 
popoarelor iubitoare de pace, deoarece 
adoptarea lor ar reprezenta un important 
pas pe calea micșorării încordării interna
ționale, a întăririi păcii și a ușurării pove
rii cursei înarmărilor. Subcomitetul își va 
relua lucrările la 1 martie.

Popoarele Uniunii Sovietice urmăresc 
cu simpatie și cu sentimente frățești lupta 
poporului german pentru calea pașnică de 
dezvoltare a Germaniei, pentru o Germa
nie unită și democrată, împotriva re
învierii militarismului.

In această luptă a tuturor patrioților 
germani pentru înfăptuirea aspirațiilor și 
speranțelor lor naționale, puteți conta pe 
ajutorul multilateral și pe sprijinul Uniu
nii Sovietice”.

★

BERLIN 26 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite :

Președintele Republicii Democrate Ger
mane, Wilhelm Pieck, a primit la 25 fe
bruarie pe A. I. Mikoian, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., condu
cătorul delegației guvernamentale sovie
tice la Tîrgul de la Leipzig, care a sosit 
în Republica Democrată Germană, pre
cum și pe membrii delegației : S. A. Bo
risov, locțiitor al ministrului Comerțului 
Exterior al U.R.S.S., și N. E. Cesnokov, 
ministrul Industriei locale al R.S.F.S.R.

Au fost de față de asemenea Otto Gro
tewohl, președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate Germane și 
Walter Ulbricht, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.S.U.G. și vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane.

A luat parte de asemenea G. M. Pușkin, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. D. Germană.

lucru deosebit pe care reușește să-l facă 
este că se contrazice pe sine însuși. §i 
încă fără nici un menajament.

Nu odată, în corespondențele sale, Sa
lisbury sublinia că politica U.R.S.S. este 
o politică de pace. Se vede însă că aceasta 
nu l-a împiedicat să scrie, în aproape 
fiecare din cele 14 articole publicate ul
terior, că S. U.A. ar fi... primejduite de

politica sovietică! De remarcat că în nici 
unul din aceste articole, schimbătorul Sa
lisbury nu-și poate argumenta afirmații
le. Ba chiar, atunci cînd desfășurarea pro
priilor sale scrieri îi cere să răspundă net 
unor probleme, nu poate evita adevărul 
necruțător. Așa se explică faptul că el 
se vede întotdeauna nevoit să remarce 
că Uniunea Sovietică depune eforturi 
pentru îmbunătățirea relațiilor interna
ționale, pentru evitarea războiului.

Dar asemenea momente de slăbiciune 
nu-l împiedică să facă abstracție de ori
ce urmi de conștiință și de logică în 
scrierile sale. Astfel, din enumerarea cî- 
torva exemple nu e greu să stabilești ce 
fel de temeinicie au reportajele comentate 
ale lui Salisbury. In cursul celor cinci ani 
cit a fost corespondent la Moscova al lui 
„New York Times”, Salisbury a scris des—, 
pre reducerile de prețuri din Uniunea 
Sovietică. Cum comentează el astăzi acest 
fapt? Ca... un rău pentru poporul sovie
tic. Inimaginabilă judecată — și totuși pro
prie d-lui Salisbury. Argumentul: iefti
nirea vieții duce la... beție !

O altă perlă de gîndire a eroului nos
tru. Nu se poate spune că chiria în 
U.R.S.S. este scumpă. Ea nu depășește, 
într-o lună, jumătate din salariul mediu 
pe o zi. Este acesta un lucru bun ? Nu, 
răspunde Salisbury. Și decretează: este

Semnăturile 

noastre — frîu 

maniacilor 

atomici

(Desen 
de EUG. TARU)

Declarația Consiliului Central 
al Sindicatelor din U. R. S. S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 
transmite Declarația Consiliului Central al 
Sindicatelor din Uniunea Sovietică.

In numele celor 47 milioane de munci
tori și funcționari din U.R.S.S., Consiliul 
Central al Sindicatelor din Uniunea So
vietică sprijină întrutotul și aprobă cu 
căldură Apelul Consiliului Mondial al Pă
cii împotriva pregătirii unui război atomic, 
apel care corespunde intereselor vitale și 
aspirațiilor popoarelor din toate țările glo
bului pământesc.

Consiliul Central al Sindicateloir din 
Uniunea Sovietică cheamă pe toți oamenii 
muncii — muncitori, funcționari, ingineri, 
tehnicieni, lucrători de la S.M.T.-uri și 
sovhozuri, oameni de știință și cultură, să 
sprijine în unanimitate Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii împotriva pregătirii răz
boiului atomic.

Sîntem profund convinși de victoria 
forțelor păcii asupra forțelor războiului.

Indemnul scriitorilor sovietici
MOSCOVA 26 (Ageipres). TASS trans

mite Declarația Secretariatului conducerii 
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. în care se 
spune:

Apelul Consiliului Mondial al Păcii îm
potriva unui război atomic, pentru inter
zicerea armei atomice, corespunde întru 
totul năzuințelor întregului popor sovietic. 
Scriitorii sovietici salută și sprijină din 
toată inima acest Apel al Consiliului Mon
dial al Păcii. Scriitorii sovietici cheamă pe 
toți scriitorii din lume, cărora le sînt 
scumpe interesele popoarelor lor, să se în
cadreze în rîndurile luptătorilor activi 
pentru apărarea păcii, să contribuie prin 
talentul și prin influența lor la cauza no
bilă a preîntîmpinării unui nou război. 
Lupta împotriva primejdiei unu; război 
atomic este datoria directă a oricărui om 
cinstit. In această clipă hotărâtoare nimeni 
nu are dreptul să stea deoparte. Omeni
rea nu va ierta pe cei indiferenți și pasivi.

Scriitorii sovietici sînt ferm convinși că 
voința unită a tuturor oamenilor iubitori 
de pace din lume va zădărnici planurile 
criminale ale organizatorilor războiului 
atomic. Pacea va învinge războiul!

-----o-----

începe strîngerea de semnături 
în Suedia

STOCKHOLM 26 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Comitetul național suedez pentru apăra
rea păcii a luat hotărîrea de a începe la 
1 martie strîngerea de semnături pe Ape
lul de la Viena împotriva pregătirii unui 
război atomic și, în legătură cu aceasta, 
a dat publicității un apel adresat tuturor 
organizațiilor și tuturor cetățenilor din 
Suedia.

mai ușor să plătești pentru chirie un sfert 
din salariul lunar (așa cum se întîmplă 
în S.U.A.), decît jumătate din salariul 
pe o zi.

Uimitoare și semnificative in același 
timp nu sînt numai raționamentele sem
natarului celor 14 articole antisovietice 
care urmează să fie sau au și fost publi
cate într-un volumaș. Uluitoare este și 
pretenția lui Salisbury de a susține că 
afirmațiile făcute de el pe vremea cînd 
era corespondent la Moscova și cele scri
se începînd din septembrie anul trecut 
nu se exclud reciproc. Această pretenție 
ar putea fi echivalată doar de cea a unui 
istoric care ar afirma, de pildă, că inco
ruptibilul Robespierre și mr. Salisbury ar 
fi una și aceeași persoană.

Lăsînd deoparte orice aluzie tenden
țioasă la adevăr și minciună, vrem să adu
cem la cunoștință și părerea lui Salis
bury cu privire la cauzele care l-au de
terminat să compună în tonalități diferi
te. Invitat de Joseph Clark, care a fost 
corespondentul la Moscova al ziarului „Dai
ly Worker” în anii în care și Salisbury 
se afla în Uniunea Sovietică, la o discu
ție publică asupra contradicției cuprinse 
în articolele acestuia din urmă, el a refu
zat propunerea. El a încercat doar să ex
plice inadvertența dintre afirmațiile sale 
prin aceea că ar fi fost împiedicat, în cei 
cinci ani, să scrie ceea ce gîndea, de... 
cenzură. Cum rămîne totuși cu tot ceea 
ce într-un trecut foarte apropiat, Salis
bury aprecia ca pozitiv în realitatea so
vietică ? Tot pe seama cenzurii poate fi 
pus ? Fără îndoială că nu. Cu atît mai 
mult cu cit el însuși, cu propria-i mină, 
a semnat un articol din care cităm: 
„Aceste declarații nu sînt propagandă so
vietică. Ele sînt adevăruri reale consta
tate de mine".

Și atunci nu rămîne decît o singură 
concluzie de tras ; dl. Salisbury a mințit. 
Ținînd seama chiar și numai de aprecie
rea citată mai sus ca și de faptul că Sa
lisbury nu este în nici un caz plătit pen
tru a minți în dauna propagandei obiș
nuite a patronilor săi, e lesne de aflat în 
care din cele două cicluri de articole să
lășluiește minciuna.

G. D.

AZI, ALEGERI
MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 

transmite:
27 februarie este o zi memorabilă în 

viața poporului sovietic. în această zi oa
menii muncii din Uniunea Sovietică își 
aleg deputății pentru Sovietele Supreme 
dintr-o serie de republici unionale și pen
tru sovietele locale. In zilele de 25 și 26 
februarie campania electorală a atins 
punctul culminant.

In întreaga țară au avut loc întîlniri 
între alegători și candidați! în alegeri.

Sprijinirea unanimă a candidaților blo
cului comuniștilor și celor fără de partid, 
discutarea concretă a sarcinilor trasate 
de Partidul Comunist și de Guvernul So
vietic constituie trăsătura caracteristică a 
acestor întîlniri.

....Palatul Culturii al uzinei constructoa
re de mașini grele din Ural este plin de 
alegători — muncitori și ingineri, gospo
dine și studenți. Aci are loc întîlnirea cu

Opinia publică mondială 
înfierează atacul banditesc de la Berna

DELHI 26 (Agerpres). — Săptămânalul 
indian „Blitz” publică un articol intitulat 
„Opinia publică din India și din lumea în
treagă a fost șocată de știrile în legă
tură cu atacul sălbatec săvîrșit împotriva 
legației R.P.R. din Berna”.

Revista scoate în evidență faptul că 
banda de legionari care a săvîrșit atacul 
împotriva legației din Berna „a fost tole
rată, încurajată de unele țări occidentale 
și stipendiată” din fondurile așa numitei 
„Ligi ,pentru securitatea mutuală” din Sta
tele Unite. Totodată revista insistă asu
pra pasivității inadmisibile manifestată de 
autoritățile elvețiene față de bandiții fas
ciști. ,,Cu siguranță, conchide revista, 
aceasta lovește deopotrivă în cauza păcii 
și în prestigiul Elveției”.

DUSELDORF 26 (Agerpres). — Ziarul 
vest-german „Industriekurier”, referin- 
du-se la atacul banditesc împotriva lega
ției R.P.R. de la Berna ironizează așa-

Dezbateri furtunoase în
BERLIN 26 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite :
în continuarea dezbaterilor din 25 fe

bruarie din Bundestagul de la Bonn, a 
luat cuvîntul deputatul Manteuffel-Szoe- 
ge (Uniunea creștin-democrată) — înfocat 
adept al politicii revanșarde.

Cu discursul deputatului Lenz (Uniu
nea creștin-democrată), Bundestagul a tre
cut la discutarea acordului cu privire la 
Saar semnat la Paris. După cum se știe, 
o serie de deputați, chiar din coaliția gu
vernamentală, se pronunță împotriva a- 
eestui acord. Discursul lui Lenz a consti
tuit o confirmare a unei păreri răspîndite 
în Germania occidentală și anume că sem
nătura lui Adenauer pe acordul cu pri
vire la Saar, care înseamnă de fapt renun
țarea guvernului de la Bonn la Saar, re
prezintă moneta de schimb pentru consim
țământul Franței la remilitarizarea Ger
maniei occidentale.

A luat apoi cuvîntul K. Mommer, ex
pertul partidului social-democrat în pro
blema Saarului, care a rostit o amplă cu- 
vîntare. Amintind promisiunea dată de 
Adenauer în timpul primei citiri a acor
durilor de la Paris că deosebirile dintre 
„interpretarea” franceză și cea vest-ger- 
mană a acordului cu privire la Saar vor 
fi înlăturate, Mommer a subliniat că Ade
nauer nu și-a îndeplinit această promisiu
ne. Pînă astăzi continuă să existe deose
biri în interpretarea de către Bonn și de 
către Paris a principalelor puncte ale a- 
cordului cu privire la Saar.

O reacție furtunoasă aVtîrnit în Bun
destag discursul deputatului Becker din 
partea partidului liber democrat, care a 
declarat că statutul Saarului, semnat de 
Adenauer la Paris, înseamnă despărțirea 
regiunii Saar de Germania. Becker a ară
tat că nu numai partidul lui protestează 
împotriva deslipirii Saarului de Germa
nia, ci și Uniunea creștin-democrată s-a 
pronunțat împotriva acestui lucru. „Știm, 
a spus Becker, că mulți deputați din par
tea Uniunii creștin-democrate ar vota 
împotriva statutului Saarului și că unii 
dintre ei o vor face”.

A luat apoi cuvîntul cancelarul Ade
nauer care a calificat declarațiile lui 
Becker ca „inadmisibile” întrucât ar adu
ce prejudicii guvernului de la Bonn. .

SCURTE ȘTIRI
• După cum relatează agenția Press 

Association, la 24 februarie într-o ședință 
specială a grupului parlamentar laburist, 
a fost adoptată hotărârea ca cei șase depu
tați care au votat în Camera Comunelor 
împotriva acordurilor de la Paris să fie 
reprimiți în fracțiunea parlamentară la
buristă .Agenția arată că după părerea co
mentatorilor politici, această hotărîre re
prezintă o mane victorie a adversarilor la
buriști ai înarmării Germaniei occidentale.

în cadrul ședinței, conducerea partidu
lui laburist a strecurat o rezoluție propusă 
de Attlee, care critică pe Aneurin Bevan 
și pe cei peste 100 deputați laburiști pen
tru faptul că au prezentat Camerei Comu
nelor o rezoluție, cerînd tratative cu 
Uniunea Sovietică în problema germană 
înainte de ratificarea acordurilor de la 
Paris.

• Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană a transmis textul scrisorii genera-

Campionatul mondial de hochei
CATEGORICA VICTORIE A

BERLIN 26 (Agerpres). — Vineri au în
ceput întrecerile campionatelor mondiale 
de hochei pe ghiață. La cea de a XXI-a 
ediție a acestei competiții își dispută vic
toria pentru titlurile de campioni mondiali 
și europeni echipele selecționate ale 
U. R. S. S., campioană mondială pe anul 
1954, Canadei, Suediei, R. Cehoslovace, 
R. P. Polone, S. U. A., Finlandei, Germa
niei occidentale și Elveției.

Concomitent cu întrecerile pentru cam
pionatul mondial se desfășoară și o com
petiție pentru „Cupa Juniorilor” în care 
se întrec echipele Italiei, Olandei, Aus
triei, Iugoslaviei și Germaniei occidentale 
B. Jocurile programate vineri s-au înche
iat cu rezultate așteptate. In orașul

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE : Patria, București : Aventu

rile vasului Bogatîr; I. C. Frimu: Expresul de Nurn- 
berg, Gelozia, bat-o vina ; Alex. Sahia : Roma, 
orele 11; Republica, Lumina: Ne-am întîlnit un
deva; Tineretului, Flacăra: Dama cu camelii; înfră
țirea între popoare: Nunta n-a avut loc; Maxim 
Gorki: Cehov, Amicul meu Pierre (complectare); 
Elena Pavel, Boleslav Bierut: Comedianții; Victo
ria: Suflete zbuciumate; Gh. Doja: Sadko ; Alex. 
Popov: Mikluho Maklal; 8 Martie: Alexandru Nev- 
ski; Vasile Roaită, Tudor Vladimirescu : Ordinul 
Anna; Aurel Via. u: Castelul de cărți; Munca : 
Chestiunea rusă; Cultural: Stele vesele, Biroul se 
mută; Constantin David: Caut o nevastă ; Arta:

In u. r. s. s.
constructorul Ghiorghl Himîcl candidat 
pentru locul de deputat în Sovietul Su
prem al R.S.F.S.R. De 25 de ani lucrează 
în uzină acest talentat reprezentant al in
telectualității tehnice sovietice.

Oamenii muncii din Moscova au propus 
drept candidat în alegerile pentru Sovie
tul Suprem al R-S.F.S.R. pe eminentul om 
de știință, academicianul Aleksandr Opa
rin. El este întemeietorul unei noi ramuri 
a biochimiei — biochimie tehnică. Cerce
tările sale au stat la baza reorganizării 
unor ramuri ale industriei alimentare a 
U.R.S.S.

Printre candidați! poporului figurează 
talentatul scriitor Konstantin Fedin, pro
fesorul metalurgist din Ural Ivan Bogacev, 
eminentul oftalmolog Vladimir Filatov, 
rectorul Universității din Moscova Ivan 
Petrovski, savantul chirurg azerbaidjan 
Mustafa Topcibașev, învățători, medici, 
artiști, agronomi.

zisa neutralitate a Elveției arătând că cei 
care își „închipuie că trăiesc în Elveția 
sub un regim civilizat, bucurîndu-se de 
securitate deplină într-un stat strict neu
tral", nu prea știu ce să mai creadă des
pre felul în care este „păstrată această 
sfîntă neutralitate" după cele întâmplate 
în capitala Elveției.

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — Zia
rul „Nuestra Palabra” publică sub titlul 
„Gangsterii din Berna” un articol în care 
se apune printre altele:

„După cum se știe bugetul S.U.A. pre
vede o sumă însemnată destinată subven
ționării trădătorilor care se dedau Ja com
ploturi, sabotaj și spionaj în țările socia
lismului și ale păcii”. Cu acești dolari, 
scrie ziarul, au fost finanțate atacarea, 
devastarea șț asasinatul comise de fasci
știi fugiți din România împotriva legației 
R.P.R. de la Berna.

Bundestagul de la Bonn
După o pauză, în ședința din 25 februa

rie a Bundestagului a luat cuvîntul de
putatul Walz din partea Uniunii creștin- 
democrate. El s-a pronunțat împotriva a- 
cordului cu privire la Saar. Declarația a- 
cestui reprezentant al partidului lui Ade
nauer a provocat o vădită neliniște în 
rîndurile deputaților Uniunii creștin-de
mocrate.

împotriva acordului cu privire la Saar 
s-a pronunțat de asemenea deputatul 
Feller din partea „Blocului german”.

în favoarea punctului de vedere al par
tidului social-democrat din Germania s-a 
pronunțat deputatul Mommer.

A luat apoi din nou cuvîntul Adenauer. 
Bătînd cu pumnul în masă, cancelarul de 
la Bonn s-a dedat la puternice atacuri la 
adresa acelora care s-au pronunțat împo
triva acordului cu privire la Saar.

Fără a fi căzut de acord asupra pro
blemei Saarului, Bundestagul a trecut la 
discutarea problemelor legate de așa-zisa 
„securitate”.

Dezbaterile asupra acordurilor de la 
Paris în cea de a doua citire continuă.

BERLIN 26 (Agerpres). — In cadrul 
dezbaterilor cu privire la acordurile de la 
Paris, la 26 februarie a continuat în 
Bundestag discutarea problemelor așazisei 
„securități".

Deputatul Herbert Schneider din partea 
partidului german, a luat apărarea cri
minalilor de război germani care se află 
în Franța și Olanda, cerînd eliberarea lor.

Deputata Kathe Strobel și alți deputați 
social-democrați s-au pronunțat împotriva 
recrutării tineretului vest-german în noul 
Wehrmacht.

Pe urmă Bundestagul a trecut la discu
tarea chestiunilor financiare, economice 
și bugetare legate de acordurile de la 
Paris.

Căutînd să grăbească trecerea acordu
rilor de la Paris prin Bundestag, guver
nul Adenauer a cerut ca duminică ia 
amiază să înceapă cea de a treia citire 
a acordurilor, indiferent de numărul depu
taților înscriși la cuvînt. în felul acesta 
Adenauer vrea să determine pe deputați 
să nesocotească împotrivirea poporului 
german față de politica de remilitarizare 
și să-și dea consimțămîntul pentru acor
durile de la Paris.

lului-locotenent Li San-Cio, șeful delega
ției părții coreeano-chineze în ' Comisia 
militară de armistițiu adresată comisiei 
neutre de armistițiu. Li San-Cio expune 
date suplimentare privind gravele încăl
cări ale acordului de armistițiu în Co
reea săvîrșite de partea americană.

• Portugalia cunoaște anul acesta o 
iarnă deosebit de grea, neobișnuită pen
tru clima mediteraniană a peninsulei 
Iberice. După cum relatează agenția Fran
ce Presse, un val de frig s-a abătut în 
nordul țării iar zăpada cade din abun
dență atingînd în unele locuri o grosime 
de trei metri.

• Anglia continuă să fie bîntuită de un 
puternic viscol. Din cauza înzăpezirilor, 
multe localități au fost izolate ; circulația 
pe șosele a fost întreruptă. în Scoția se 
înregistrează geruri fără precedent. Tem
peratura este cea mai scăzută din ultimii 
60 de ani.

HOCHEIȘTILOR SOVIETICI
Duseldorf peste 10.000 de spectatori au 
urmărit întîlnirea dintre echipa U.R.S.S. 
și echipa Finlandei. Hocheiștii sovietici au 
repurtat victoria cu scorul de 10—2 (2—2; 
5—0; 3—0).

La Colonia, echipa R. Cehoslovace a rea
lizat o frumoasă victorie cu scorul de 7—0 
(2—0; 1—0; 4—0) în fața echipei Elveției. 
Echipa cehoslovacă a desfășurat un joc 
excepțional, anunțîndu-se ca o preten
dentă serioasă la primele locuri.

Ultimul joc al seriei a avut loc în ora
șul Dortmund. Aicj echipa Canadei a ju
cat cu echipa S.U.A. Canadienii au cîști- 
gat cu ușurință, realizînd cel mai mare 
scor al zilei: 12—1 (3—0; 5—1; 4—0).

Alarmă la circ; Popular: Fanfan la Tulipe; Mihail 
Eminescu: Antilopa de aur; Miorița: Jucătorul de 
rezervă; Moșilor: Amiralul Nahimov ; 23 August, 
Unirea: Desfășurarea, Și Ilie face sport ; Dcnca 
S:mo: De doi bani speranță: liie Pintilie : Ernst 

Thâlmann; Volga, Gh. Coșbuc: Sentembriștii: 1 Mai: 
Copiii partizanului; Libertății : Bănuțul ; N. Băl- 
cescu; Mai tare ca noaptea; Rahova : Primăvara 
pe gheață; Olga Bancic: Răzbunarea. La cinema
tograful înfrățirea între popoare rulează în com
plectare jurnalul ,,Conferința de la Moscova a ță
rilor europene pentru asigurarea păcii și securității 
în Europa*4.
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