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Vineri 4 martie 1955Pentru dezvoltarea agriculturii și sporirea considerabilă a producției agricole
ZILELE TRECUTE, au avut loc 

în Capitală, lucrările consfătuirii 
pe țară a fruntașilor din agricul

tură. Ateneul R.P.R. a găzduit un sfat 
al fruntașilor recoltelor, bogate, un sfat 
ăl păcii.

Conducerea partidului și guvernului, 
împreună cu activiștii politici și de stat de 
la sate și cu fruntașii recoltelor bogate, 
adevărați maeștri ai lanurilor aurii, cu 
oamenii de știință, au dezbătut pe larg 
problemele obținerii în acest an a unei 
recolte bogate la toate culturile și mai 
ales ale obținerii a 10.000.000 tone grîu 
și porumb boabe, a cel puțin 2.000 kg. 
porumb boabe și 1.400 kg. grîu la hec
tar. Scopul consfătuirii a fost ca folo
sind experiența pozitivă acumulată în or
ganizarea și/ desfășurarea muncilor agri
cole în anii 1953 și 1954, să stabilească o 
serie de măsuri practice pentru executarea 
în bune condițiuni a muncilor agricole în 
anul 1955 în vederea obținerii unei recolte 
sporite la hectar, a creșterii considerabile 
a producției agricole globale și a creșterii 
producției agricole marfă. Măsurile pentru 
sporirea producției agricole în anul 1955 
se bazează pe prevederile Proiectului de 
Directive ale Congresului al doilea al par
tidului cu privire la dezvoltarea agricul
turii în următorii 2—3 ani. Conștienți de 
însemnătatea muncii lor, participanții la 
consfătuire au dezbătut problemele creș
terii producției agricole în amănunțime, cu 
competență. Ei și-au împărtășit pe larg 
experiența obținută în lupta pentru bogă
ția holdelor, semnalînd lipsurile care mai 
frînează avîntul lor în muncă, birocratis
mul, incompetența etc. Vîrstnici cu părul 
ca neaua ca Gheorghe Gheorghiu, țăran 
muncitor cu gospodărie individuală din 
comuna Străoane, regiunea Bîrlad, care 
are o bogată experiență practică, Filip 
Marin, președintele gospodăriei colective 
din comuna Belitori, regiunea București, 
adevărat activist competent, crescut de re
gimul democrat-popular, tînăra tehniciană 
agronom de la sfatul popular raional Ne- 
grești-Iași, utemista Ana Jianu care deși 
la începutul activității sale, datorită în
suflețirii pe care o depune în muncă a 
obținut frumoase realizări, Eroul Muncii 
Socialiste Vasile Voichiță, șef de brigadă 
la S.M.T. Sînnicolaul Mare, tehnician pri
ceput în meserie, oameni de știință ca 
Traian Săvulescu președintele Academiei 
R.P.R., profesor universitar Gh. Ionescu- 
Sisești și alții, cu toții cincizeci la număr 
— și-au spus cuvîntul lor în problema 
pîinii poporului nostru muncitor. Expe
riența fruntașilor.' în muncile agricole, 
bogat tezaur, s-a împletit aci cu știința 
înaintată care dă răspunsuri celor mai 
grele probleme.

In numele Comitetului Central al 
P.M.R. și Guvernului • R.P.R., tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a făcut o amplă 
expunere asupra problemelor dezvoltării 
conținue a agriculturii țării noastre pe 
calea sporirii producției la hectar, pentru 
obținerea în anul 1955 a unei recolte bo
gate.

Expunerea relevă succesele de seamă 
obținute în agricultură în anul trecut, fap
tul că s-au obținut peste 9 milioane tone 
cereale și mai ales realizările dobîndite în 
campania agricolă din toamna anului 
1954, cînd au fost arate peste 6 milioane 
hectare și însămînțate cu culturi de toam
nă 3,4 milioane hectare, din care 3,2 mi
lioane hectare cu grîu și secară. Lucră
rile agricole din toamna trecută s-au exe
cutat la un mai înalt nivel agrotehnic, în- 
sămînțîndu-se în rînduri, cu mașina, 1,4 
milioane ha., aplicîndu-se gunoi de grajd 
și îngrășăminte chimice pe suprafețe mai 
mari. Culturile de toamnă se prezintă 
bine dezvoltate și înfrățite. Succesele obți
nute se datoresc eforturilor depuse de ță
rănimea muncitoare, mobilizată de partid 
și ajutorului multilateral primit din par
tea statului nostru democrat-popular. 
Aplicîndu-se în viață hotărîrea plenarei 
lărgite a C.C. al P.M.R. din August 1953, 
volumul investițiilor în agricultură a ajuns 
în 1954 la 1,8 miliarde lei, iar în 1955 
se ridică la 2,8 miliarde. In anii 
1953—1954 agricultura a primit 5829 
tractoare. 1750 batoze pentru păioase, 615 
combine autopropulsate, 2777 secerători 
legători, precum și alte mașini și unelte 
agricole. Pentru gospodăriile țăranilor 
muncitori au fost produse în 1954, 17.000 
pluguri cu tracțiune animală, 3.000 pră
sitoare, 1.277 semănători, precum și un 
mare număr de sape, coase, seceri, furci 
etc. In anul 1955 agricultura va fi înzes
trată cu alte tractoare, mașini și unelte

agricole. înzestrarea continuă a agricul
turii cu tractoare, mașini și unelte agri
cole este posibilă prin dezvoltarea conti
nuă a industriei grele și în primul rînd 
a industriei constructoare de mașini, baza 
dezvoltării întregii economii naționale și 
izvorul bunei stări a poporului muncitor. 
Țărănimea muncitoare a primit ajutorul 
statului și prin credite ieftine acordate în 
scopul producției. Prin sistemul de con
tractări și achiziții și prin alte măsuri eco
nomice, ea este cointeresată în dezvol
tarea continuă a producției agricole. Ca 
urmare a creșterii producției agricole, 
cresc veniturile țăranilor muncitori. Față 
de 1953, în 1954 țărănimea muncitoare 
a cumpărat cu 17 la sută mai multe țesă
turi de bumbac, cu 30 la sută mai multă 
îmbrăcăminte, cu 18 la sută mai multe 
articole metalice de uz agricol, cu 78 la 
sută mai mult ciment, de 3 ori mai multe 
cărămizi și cherestea etc. In activitatea 
de sporire a producției agricole, prin în
zestrarea agriculturii cu mijloace tehnice, 
prin îndeplinirea la timp a planurilor de 
colectări, prin dezvoltarea schimbului în
tre oraș ȘÎ sat, se întărește necontenit 
alianța dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare.

Partidul și guvernul pun în centrul 
atenției poporului nostru muncitor lupta 
pentru dezvoltarea producției agricole, 
pentru sporirea pe toate căile a produc
ției de cereale, în primul rînd a produc
ției de grîu și porumb. Rezolvarea pro
blemei cerealelor constituie condiția prin
cipală a dezvoltării celorlalte ramuri ale 
agriculturii și a îmbunătățirii continue a 
alimentației populației.

In agricultura țării noastre porumbul 
reprezintă o cultură de frunte. însemnă
tatea lui economică constă în faptul că, 
condițiile de sol și climă de la noi îi sînt 
favorabile. dînd o producție mare la hec
tar și poate fi folosit ca hrană a oame
nilor, furaj pentru creșterea și îngrășarea 
animalelor și ca materie primă pentru in
dustria de amidon, spirt, glucoză și al
tele. De aceea el s-a răspîndit rapid, de
venind o cultură principală și dînd recolte 
care au atins deseori 2090 kg. la ha. In 
condițiile statului nostru democrat-popu
lar, cînd pămîntul aparține celor ce-1 
muncesc, cînd statul acordă ajutor de pro
ducție țărănimii muncitoare, cînd au fost 
construite mașini și tractoare agricole 
perfecționate, cînd știința agricolă s-a 
dezvoltat, creșterea producției de porumb 
și obținerea unei recolte medii de 2000 
kg. porumb la hectar este un lucru pe 
deplin posibil și la îndemîna noastră. In 
anul trecut recoltele medii la hectar în 
unele regiuni și raioane au depășit 2000 
kg., obținîndu-se în regiunea București 
o producție medie la hectar de 2900 kg., 
în regiunea Oradea, 2850 kg., în regiunea 
Galați, 2100 kg. Colectiviștii din comuna 
Golășei, regiunea Galați au obținut de pe 
cele 120 ha. însămînțate în cuiburi așe
zate în pătrat, cîte 4500 kg. porumb boabe 
la hectar. Țăranul muncitor Nichita Măr- 
gineanu din comuna Sucutard, regiunea 
Cluj a obținut de pe 1 hectar, 5700 kg. 
porumb boabe.

In ce privește creșterea producției la 
grîu, partidul și guvernul au trasat sar
cina de a se obține cel puțin 1.400 kg. la 
hectar. Din experiența fruntașilor, expusă 
pe larg în consfătuire, a reieșit că acea
stă sarcină poate fi îndeplinită și depăși
tă. Țăranul muncitor Ion R. Ion din co
muna Valea Seacă, regiunea Constanța, a 
obținut în anul trecut 1900 kg. grîu la 
hectar. Colectiviștii din comuna Belitori 
regiunea București au recoltat de pe lotul 
semincer cîte 1700 kg. grîu la hectar. A- 
semenea recolte au fost obținute prin a- 
plicarea agrotehnicei, în ciuda unor con
diții climaterice nefavorabile culturii griu
lui.

Pentru o mai bună aprovizionare a 
populației muncitoare cu produse agro- 
alimentare, cît și pentru asigurarea de ma
terii prime industriei ușoare și alimenta
re, este necesară sporirea continuă a pro
ducției de cartofi, sfeclă de zahăr, floarea 
soarelui, bumbac, orez, legume și altele. 
Consfătuirea fruntașilor recoltelor bogate 
a arătat că aplicarea regulelor agroteh
nice constituie condiția principală a spo
ririi recoltei și la aceste culturi. Co
lectiviștii din comuna Dîmbău, regiunea 
Stalin, au recoltat cîte 40.000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar, iar țăranul muncitor 
Toader Rodenciuc, din Pătrăuți-Suceava 
a recoltat 33.000 kg. cartofi la hectar.

Bogate învățăminte pot fi trase din 
consfătuirea fruntașilor în agricultură de 
către toți oamenii muncii de pe ogoare.

Din consfătuire a reieșit că în obținerea 
unei recolte bogate o mare însemnătate 
are aplicarea regulilor agrotehnice cunos- 
cînd și ținînd seamă de condițiile locale. 
In gospodăriile de stat și colective, în în
tovărășiri și din rîndurile țăranilor mun
citori cu gospodării individuale au crescut 
fruntași în producție, adevărați maeștri ai 
recoltelor bogate a căror experiență cons
tituie un bogat tezaur și din care pot în
văța nu numai ceilalți țărani muncitori, 
dar chiar agronomii, inginerii, oamenii de 
știință. Această experiență trebuie larg ge
neralizată și popularizată pentru a deveni 
un bun al tuturor.

Faptele fruntașilor recoltelor bogate, 
cele 9 milioane tone cereale dobîndite în 
anul trecut, hotărîrea de a lupta pentru 
obținerea a 10 milioane tone grîu și po
rumb boabe în anul acesta, dovedesc 
patriotismul fierbinte al țărănimii munci
toare care luptă pentru întărirea econo 
mică a patriei noastre.

Obținerea unor recolte bogate în anul 
1955 depinde, așa cum a reieșit din cons
fătuire, de eforturile tuturor oamenilor 
muncii. La îndeplinirea acestor sarcini 
importante, tineretul muncitor poate și 
trebuie să-și aducă întreaga sa contri
buție.

Urmînd exemplul comuniștilor, fiecare 
tînăr tractorist, colectivist, întovărășit, 
țăran muncitor cu gospodărie individuală, 
să lupte pentru obținerea a cel puțin 2000 
kg. porumb boabe și cel puțin 1400 kg. 
grîu de pe fiecare hectar lucrat de el.

Este o datorie patriotică a fiecărui trac
torist să aibă tractorul în perfectă stare 
de funcționare, să facă lucrări de bună ca
litate, respectînd regulile agrotehnice și 
contractele încheiate cu producătorii.

Tinerii colectiviști, întovărășiți, membri 
ai asociațiilor de producție, să lupte pen
tru a face din unitățile lor, unități frun
tașe de producție, care să exercite astfel 
o atracție pentru țăranii muncitori către 
formele de muncă în comun a pămîntului, 
mijloc sigur de sporire a producției agri
cole, de creștere a nivelului de viață.

însemnate sarcini și de onoare, le re
vin tinerilor agronomi, tehnicieni, ingi
neri care lucrează în agricultură. Ei tre
buie să cunoască practicile agricole ale 
locului de muncă respectiv, să le studieze, 
să învețe și să folosească experiența frun
tașilor, să contribuie la extinderea ei 
Munca lor de organizatori și îndrumători 
ai producției agricole este un post înain
tat pe frontul pîinii și al păcii.

Sarcini de răspundere revin tinerilor 
muncitori din industrie, constructori 
ai tractoarelor, plugurilor, batozelor și 
secerătorilor, care trebuie să facă din ma
șinile și piesele la care lucrează, mașini 
și piese de cea mai bună calitate ce pot 
fi întrebuințate cu maximum de randa
ment.

Legînd munca politică de obiectivele 
concrete ale luptei pentru obținerea unei 
producții agricole globale sporite, orga
nele și organizațiile U.T.M. au datoria de 
a fi în fruntea tinerilor, mobilizîndu-i la 
îndeplinirea acestei sarcini mărețe trasată 
de partid și guvern. Pentru aceasta, or
ganele și organizațiile U.T.M. trebuie să 
pună în centrul muncii lor lupta pentru 
obținerea unor recolte mari, iar rezulta
tele muncii să le aprecieze după recoltele 
la hectar obținute în raza lor de activi
tate. Pentru aceasta activiștii de U.T.M. 
au datoria să-și ridice necontenit nivelul 
de cunoștințe politice și agrotehnice, să-i 
cunoască pe tinerii fruntași ai recoltelor 
bogate și experiența lor. Popularizarea și 
extinderea experienței bogate a fruntași
lor recoltelor bogate, antrenarea tinere
tului în întrecerea socialistă și patriotică, 
în întrecerea pe profesii, organizarea ti
neretului în brigăzi de producție, posturi 
utemiste de control etc. trebuie să se bu
cure de toată atenția organelor și orga
nizațiilor U.T.M. In mod deosebit trebuie 
sprijinită pregătirea și desfășurarea în 
condițiile cele mai bune a lucrărilor a- 
gricole de primăvară, în care se pun te
meliile recoltelor bogate de porumb, car
tofi, sfeclă de zahăr, legume etc.

Tineri și tinere! Lupta pentru pîinea și 
pacea oamenilor‘muncii este o luptă mi
nunată, înălțătoare. Răspunzînd chemării 
partidului și guvernului, să muncim cu 
tot elanul nostru tineresc, cu toată price
perea noastră, în așa fel, încît după exem
plul fruntașilor recoltelor bogate să con
tribuim din plin la obținerea unei recolte 
de 10 milioane tone grîu și porumb 
boabe, și a cel puțin 2000 kg. porumb 
boabe și 1400 kg. grîu la hectar.

Tulcea. Oraș la poarta Deltei, cunoscut în trecut 
prin aspectul său oriental, cu zeci de dughene în care 
se încheiau fel de fel de afaceri murdare, cu ulițe în
guste din care adesea se ridicau nori de praf umplind 
văzduhul. Acesta era aspectul orașului odinioară 1

Altul este aspectul orașului Tulcea de 
astăzi — la zece ani de la eliberarea pa
triei. Fabricile de conserve „Dunăreană”, 
„Nisetrul”, ,,Salomit“, halele frigorifere și 
multe alte realizări ale regimului nostru 
de democrație populară au schimbat com
plet felul de viață al localnicilor. Spre 
porțile fabricilor se îndreaptă acum mii și 
mii de muncitori romini, tătari, turci, 
ucralnleni etc. Egali în drepturi, înfrățiți 
în muncă, oamenii muncii romini și ai mi
norităților naționale din Tulcea își aduc 
contribuția la ridicarea permanentă a ni
velului de viață al poporului nostru mun
citor.
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1Fiii oamenilor muncii apar- 
ținînd minorităților naționale 
au căpătat în anii puterii 
populare, posibilitatea să în
vețe în școli cu limba de pre
dare maternă. In orașul și ra
ionul Tulcea, s-au înființat 31 
școli de 4 ți de 7 ani cu lim
bile de predare ucrainiană. 
rusă și turcă. Printre școlile 
nou construite se află și școala 
ruso-ucrainiană construită în 
anii regimului de democrație 
populară. Fotografia înfăți
șează o parte din spațioasa 
clădire a acestei școli.

Pe lingă școală funcționează 
și o grădiniță de copii.

Elenii de la școala cu limba de predare turcă din orașul 
Tulcea se bucură — ca și fiii altor minorități naționale din patria 
noastră — de dreptul de a învăța în limba maternă.

In prima bancă, Sezai Zișan — fiică de colectivist și Kurt- 
molia Dogon — fiu de țăran muncitor cu mică gospodărie, din 
raionul Tulcea ascultă lecția cu atenție.

Tot mai multe minereuri
Muncitorii și tehnicienii minelor de fier 

din Ghelar, raionul Hunedoara, dau zi de 
zi tot mai mult minereu.

Dezvoltînd larg întrecerea socialistă și 
folosind o nouă metodă, însușită de la mi
nerii sovietici, 15 brigăzi și echipe de mi
neri de aici și-au realizat pînă la 25 fe
bruarie planul de producție pentru întrea
ga lună. Brigada condusă de comunistul 
Petru Gostean și cea a utemistului lovită 
Drăgan și-au îndeplinit planul lunar încă 
de la 21 februarie. In fruntea întrecerii 
socialiste pe secții s-au situat muncitorii 
din orizontul 2 care și-au depășit planul 
de producție între 1-25 februarie cu 5,26 
la sută. De asemenea cei din sectorul 1 
și-au realizat planul pînă la data de 25 fe
bruarie în proporție de 104,18 la sută.

Pe întreaga întreprindere planul de 
producție pe luna februarie a fost îndepli
nit în proporție de peste 103 la sută.

(Agerpres)

întovărășirea agricolă 
„Aurel Șeju"

GALAȚI (de la corespondentul nostru). 
— Acum cîteva zile 33 de familii de ță
rani muncitori din comuna Zăvoaia, ra
ionul Călmățui, au înființat o întovără
șire agricolă.

Cu ocazia festivității de inaugurare 
țăranii muncitori întovărășiți au în
fierat atacul bandiților legionari fugiți din 
țară împotriva legației R.P.R. la Berna. în 
dorința de a cinsti memoria luminoasă a 
lui Aurel Șețu, fiu devotat al poporului 
nostru, căzut la datorie, ei au hotărît ca 
întovărășirea să poarte numele lui Aurel 
Șețu.

Printre țăranii muncitori care au intrat 
în întovărășirea agricolă Și care au luat 
cuvîntul la discuții sînt și țăranii mun
citori Constantin Colilie, Alexandru P., 
Ion C. și alții, care s-au angajat să lupte 
pentru obținerea de recolte bogate in 
acest an. Pentru aceasta ei s-au angajat 
ca pe suprafața de 115 hectare pe care o 
are noua întovărășire agricola, să aplice 
la toate culturile minimul agrotehnic.

Succese
în 45 de gospodării agricole colective din 

regiunea Pitești s-au ținut adunări gene
rale pentru analizarea activității în anul 
1954 și pentru alegerea noilor consilii de 
conducere. Dările de scamă au scos în evi
dență succesele muncii colectiviștilor pen
tru o recoltă bogată, pentru propășirea 
neîncetată a gospodăriei obștești și a gos
podăriei personale a colectiviștilor. La 
gospodăria agricolă colectivă „Răsărit de 
soare” din comuna Strejești, raionul Dră- 
gășani, datorită respectării regulilor agro
tehnice s-au obținut la unele, culturi pro
ducții duble față de prevederile planului.

în vederea zilei de 
8 Martie — Ziua In
ternațională a Fe
meii — Librăriile 

Noastre din București 
și regiune, organi
zează vitrine și col
țuri festive în care 
accentul se pune pe 
cărțile scrise de fe
mei, precum și pe 
cărțile al căror obiec
tiv central este lupta 
pentru pace.

In librării se pregă
tesc pachete cu cărți, 
frumos ambalate în 
celofan, spre a fi 
puse la dispoziția pu
blicului.

Pentru a veni în 
sprijinul comitetelor 
de întreprindere care 
vor să-și procure da
ruri pentru ziua 
Martie, Librăria 
dicatelor din 
Lipscani. nr. 26, 
de cărți prin 
r ament.

Librăriile Noastre 
vor organiza standuri 
cu cărți la manifestă
rile ce vor avea loc 
în întreprinderi și in
stituții cu prilejul 
„Zilei femeii”.

In regiune, „Cercu
rile de prieteni ai 
cărții” și comisiile de 
femei din comune se 
pregătesc intens pen
tru a asigura o largă 
popularizare și difu
zare a cărții în rîndu
rile femeilor, în ziua 
de 8 Martie.

de 8 
Sin- 
str. 
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Utilaj petrolifer din economiile tineretului
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 

Mal sînt cîteva zile și la uzina producă
toare de utilaj petrolifer „1 Mai” va avea 
loc_ conferința organizației de partid. în 
întîmpinarea acesteia, tinerii s-au angajat 
să realizeze — după inițiativa tinerilor de 
la ,,ProgresuI“-Brăila — însemnate pro
duse finite din economii.

Zilnic, în carnetele colective și indivi
duale de economii sînt înregistrate sume 
importante. Brigăzile conduse de tinerii
Radu Alexandru și Gavrilă Nicolae și bri
gada de tineri strungari condusă de Nico
lae Mirea au înregistrat în conturile de 
economii peste 14.500 lei. Tinerii strungari, 
lăcătuși și frezori de la secția Mecanică I 
au obținut la rîndul lor peste 150.000 lei

economii prin recondiționarea sculelor șl 
prin recuperarea și folosirea materialelor 
feroase și neferoase, iar brigada condusă 
de Marin Berbec de la reparații-mașinl, 
a înscris în carnetul brigăzii peste 2.000 
lei economii, prin recuperarea de materia
le, îngrijirea utilajului etc.

în acest fel, utemiștii și ținerii din uzi
nă și-au îndeplinit aproape în întregime 
angajamentul luat, de a obține economii 
egale cu prețul de cost al unei unități de 
pompaj de cincisprezece tone și a unei 
sape cu role. în curînd, pe mașinile care 
vor părăsi uzina, ei vor monta cu satisfac-
ție tăblița pe care vor scrie : „Realizat din 
economiile tineretului”.

Inmînarea de medalii și ordine unor mame cu mulți copii
Nu de mult, a avut loc 

la căminul cultural din co
muna Isvema, raionul 
Baia de Aramă, înmînarea 
a 12 medalii a maternității 
clasa I-a, 14 medalii clasa 
Il-a, 4 medalii clasa IlI-a 
și 10 ordine „Gloria Ma
ternă”, unor mame cu 
mulți copii din mai multe 
comune ale acestui raion.

Luînd cuvîntul cu oca
zia primirii medaliei, Ma
ria Găman, mamă a opt co
pii, după ce și-a arătat re

cunoștința ei față de gu
vernul nostru, a spus :

— Am semnat Apelul de 
la Viena pentru viața ce
lor 8 copii ai mei ca și pen
tru viața tuturor copiilor 
patriei noastre, care au tot 
dreptul să se bucure de o 
viață nouă, lipsită de griji. 
Decorația ce mî s-a acor
dat, este un îndemn pen
tru mine ca și pentru toa
te mamele, de a munci 
fără preget pentru edu
carea copiilor noștri, în-

tr-un spirit nou, făcînd 
din ei destoinici construc
tori ai socialismului în pa
tria noastră.

Cuvinte de mulțumire 
față de grija pe care re
gimul nostru democrat- 
popular o acordă mamelor 
cu mulți copii au rostit și 
celelalte femei care au pri
mit diferite medalii și or
dine.

Corespondent 
L. SOLOMON

în vederea campaniei
Colectiviștii, țăranii muncitori întovă

rășiți și cei cu gospodării individuale din 
regiunea Iași încheie în prezent contracte 
cu cele 13 S.M.T.-uri din regiune pentru 
executarea de lucrări agricole în campa
nia de primăvară.

Pînă la sfîrșitul lunii februarie S.M.T. 
Podu Iloaiel, de pildă, a încheiat aseme
nea contracte cu 10 gospodării colective, 
cu 13 întovărășiri agricole și cu 623 țărani 
muncitori cu gospodării individuale. De

agricole de primăvară
asemenea S.M.T. Pașcani a încheiat con
tracte pentru executarea unor lucrări în 
campania agricolă de primăvară cu 3 gos
podării agricole colective, 15 întovărășiri 
agricole și cu 311 țărani muncitori cu 
gospodării individuale.

Pînă la această dată S.M.T.-urile din 
regiunea Iași au contractat pentru a exe
cuta lucrări în campania agricolă de pri
măvară pe o suprafață de 19.733 de 
hantri.

(Agerpres)

le muncii colectiviștilor
La porumb, de pildă, colectiviștii au recol
tat la hectar cu 1590 kg. mai mult, la ma
zăre cu 1.400 kg., iar la floarea soarelui 
cu 720 kg. Pentru cele 648 zile muncă, co
lectivistul Hie Goianu a primit numai ce
reale 7.120 kg. în afară de bani, vin, fu
raje pentru animale și alte produse. A- 
semenea venituri au realizat toți membrii 
acestei gospodării agricole colective care 
au participat cu regularitate la muncă. La 
gospodăria agricolă colectivă din comuna 
Voicești, majoritatea colectiviștilor au 
primit, în afara altor produse, cîte 5.000— 
6.000 kg. de cereale.

Colectiviștii din comunele Strîmbeni, 
Mozăceni și altele din raionul Costești au 
îndeplinit în întregime planul de produc
ție la cereale, la legume, în sectorul zoo
tehnic. precum și sarcinile în domeniul 
construcțiilor. Colectiviștii din comuna 
Mozăceni, bunăoară, au cumpărat anul 
trecut un autocamion în urma valorifică
rii produselor agricole prin cooperative, 
au amenajat două grajduri pentru vite, o 
maternitate pentru scroafe, un atelier de 
fierărie, iar din vînzarea produselor de la 
ferma zootehnică au obținut un venit de 
aproape 108.000 lei. (Agerpres)Prin fapte ne intărim semnătura

★ ★

O brigadă din Moinești

In anii puterii populare satul a început 
să cunoască o altă viată. Peste 12.000 de 
cămine culturale care au luat ființă în 
acești ani, au devenit tot atîtea focare de 
cultură. Sute și sute de mii de țărani mun
citori au îndrăgit căminul cultural ca pe 
o a doua casă a lor. Biblioteca de la cămi
nul cultural, aparatul de radio, cercul de 
citit unde se'pot cunoaște operele mari
lor scriitori ai lumii, cercurile agrotehnice 
în care se studiază cele mai înaintate me
tode de muncă a pămîntului. echipele ar
tistice sînt numai cîteva din aspectele ac
tivității căminelor culturale.

Artiștii populari nu mai sînt astăzi răz
lețiți și singuratici ca odinioară. Căminele 
culturale i-au înmănunchiat în aproape 
7 000 de ansambluri corale, peste 8.000 de 
echipe de jocuri, 7632 de echipe de teatru 
și aproape 800 de formații instrumentale. 
Cele trei mari concursuri pe țară ale că
minelor culturale, organizate în ultimii 
ani, care au avut drept scop stimularea 
mișcării artistice amatoare, au dat la ivea
lă multe ansambluri sătești de o mare va
loare artistică.

In sprijinul ridicării nivelului cultural 
al țărănimii muncitoare, căminele cultu
rale au înscris în activitatea lor obișnuită

conferințe, filme, șezători etc. Anul tre
cut, numai pînă la sfîrșitul lunii septem
brie, au fost ținute în acest cadru 345.508 
conferințe.

Tot în aceeași perioadă au fost organi
zate la căminele culturale și casele de citit 
181.343 de șezători la care au asistat peste 
19 milioane de participanți.

Extinderea rețelei de electrificare a adus 
la căminul cultural radioul și cinemato
graful. Activitatea culturală susținută, 
împletită cu setea de cultură a țărănimii 
muncitoare, fac ca satul să se ridice 
necontenit spre o viață nouă, civilizată.

BACĂU (de la cores
pondentul nostru).

Utemistul Popa Ion are 
18 ani. El s-a căsătorit 
anul trecut, iar acum aș
teaptă ca soția să-i nască 
un copilaș.

Popa Ion este sudor. 
Lucrează într-o brigadă 
de tineret din Atelie
rul Central Moinești. Bri
gada sa obține din zi în zi 
tot maj multe succese. în 
luna ianuarie cei șase ti
neri din brigadă și-au de
pășit, în medie, sarcina de 
plan cu 92,2 la sută.

Nu de mult, folosind re
surse interne, brigada a 
reușit Să confecționeze un 
nou produs. Astfel, cei 
șase tineri, de comun a- 
cord cu maistrul de sec
ție Costică Gheorghe, au 
reușit ca din burlane 
vechi, care nu maj puteau 
fi întrebuințate în produc
ție și care altădată erau 
aruncate, să facă sobe de 
încălzit (godine). Ei și-au 
luat angajamentul ca în 
luna februarie să confec
ționeze 16 asemenea sobe.

Brigada și-a mai luat 
angajamentul să califice 
la locul de muncă pe cei 
doi utemiști, Costea Radu 
și Lovin Nicolae veniți de 
curînd în atelier.

într-o dimineață, înain
te de începerea lucrului, 
utemistul Chitcoace Gheor
ghe, responsabilul brigăzii, 
a stat de vorbă cîteva mi
nute cu membrii brigăzii. 
El le-a arătat printre al
tele că în această zi bri
gada va merge să semneze 
Apelul păcii.

— Eu zic ca semnăturile 
pe care le vom pune pe 
Apel să le întărim prin 
muncă — a spus unul din
tre utemiști.

In acele cîteva minute, 
ei au hotărît ca brigada 
să-și depășească norma cu 
150 la sută. Apoi fiecare 
s-a reîntors la locul lui de 
muncă cu dorința fierbin
te de a traduce în fapte 
angajamentul luat.

în aceeași zi utemistul 
Popa Ion a încărcat 4 tije 
de pompă depășindu-și 
norma cu 250 la sută. Ace
eași depășire a avut-o și 
Chitcoace Gheorghe, iar

utemistul Costea Puiu a 
confecționat în aceeași zi 
un godin. Brigada a ob
ținut în ziua aceea o de
pășire a normei de 230 la 
sută.

După încetarea lucrului 
cei șase tineri au mers 
împreună cu toți ceilalți 
muncitori să semneze A- 
pelul, să spună un „NU“ 
răspicat uneltirilor impe
rialiste de dezlănțuire a 
unui război atomic.

230 la sută depășire pes
te normă, această cifră a- 
rată avîntul și hotărîrea 
lor de a munci cu mai 
multă tărie pentru întări
rea păcii. Utemistul Popa 
Ion a semnat Apelul păcii 
de la Viena pentru viito
rul lui, al soției sale, pen
tru viitorul copilașului său 
ce se va naște.

De atunci au trecut 
mai multe zile. Pînă la 20 
februarie brigada a reușit 
să-și realizeze sarcinile de 
plan pe întreaga lună, dînd 
în același timp un godin 
în plus peste angajamen
tul luat.

De la această dată bri
gada a început să lucreze 
în contul lunii martie.

Tinerii constructori 
de tramvaie

A lături de ceilalți muncitori ai uzi-
** nei „Electroputere” din Craiova și 

tinerii din secția electrovehicule au 
semnat Apelul de Ia Viena.

Z; de zi tinerii din această secție se 
străduiesc ca prin succesele ce le obțin 
în producție să întărească semnăturile 
puse pe Apel. în prezent la secția elec
trovehicule a uzinei „Electroputere” se 
execută construcția a 14 vagoane din noul 
tip de tramvaie. La atelierul unde se con
fecționează sașiul, se asamblează roțile, 
se montează motoarele. Aici lucrează ute
mistul Ion Gontea, secretarul organizației 
U.T.M. pe secție și Florea Grigore. Prin 
buna organizare a muncii, ei au obținut în 
ultima perioadă de timp o depășire a sar
cinilor de plan între 50—80 la sută.

_ Și în atelierul de construcții vagoane, 
lăcătușii Dumitru Ion și Frunză Florea 
lucrînd la construcția vagonului de tram
vai din metal și-au depășit sarcinile de 
plan pe luna în curs cu 80 la sută.

Minerii din Derna-îctâruș
Minerii din bazinul carbonifer Derna— 

Tătăruș, regiunea Oradea, întăresc semnă
turile puse pe Apelul de la Viena cu noi 
succese în producție, dînd peste prevede
rile planului mii de tone de lignit, bitum, 
nisip asfaltos, ulei polar și motorină.

Fruntași pe întregul bazin sînt minerii 
de la exploatarea Derna. De la 1—25 fe
bruarie planul de producție la bitum a 
fost realizat în proporție de 115.56 la sută, 
iar la lignit în proporție de 107,6 la sută.

(Agerpres)



Lucrările Consfătuirii fruntașilor 
în agricultură

Cuvîntul tov. Dumitru Anghel
președintele fnttWătSșfrii agricole Ule$tt, comuna Eliza Stoieneștî, raionul Urzlceni, regiunea Pleești

Anul trecut, membrii întovărășirii au 
reușit să obcină o recoltă de 8.300 kg. po
rumb boabe Ia hectar, pe o suprafață de 
18 ha.

Pe aceste 18 ha. terenul a fost pregătit 
din toamnă. S-ău făcut arături adinei și 
s-a transportat gutîo.ul la eîmp. Nod știm 
că gunoiul estă un îngrășă.mînt bun. Dar 
îft anti trecuți noi îl aruncam în vatra sa
tului și ti dădeam foc. Acum însă îl folo- 
Sifn.

In primăvară, terenul a fost discuit, după 
căre semănatul s-a făcut cu mașinile. La 
noi în Bărăgan se spufie că în 10 Zile po
rumbul trebuie să scoată capul. Și ca să-l

Măi în toți anii, raionul Bujoru înce
pea tîrziu îhsămînțările. deși dispunea de 
atelaje suiîcie’nle. Comitetul raional de 
partid a analizat în toamna trecută cau
zele care pricinuiau tăm’fierea în urmă 
a însâmîhțăr’iior. Cu acest prilej, am con
statat că nu se foloseau toate atelajele 
și forțele de muncă efcisteh'e.

tini; dintre țăranii muncitori tiu aveau 
atelaje complete, ci numai un cal sau Un 
bdu. Lași exista obiceiul ca oamenii să să 
ajute între ei, totuși nu toți ajungeau 
să-și facă la timp toate lucrările. Comite
tul raional dc partid a pregătit prihtf-o 
Susținută muncă politică formarea grupe
lor da ajutor reciproc. Comitetul raional 
de partid a instruit pe activiști și agita
tori Și aceștia antr^r.lnd și pe deputății 
sfaturilor populare au stai de vorbă pe

In numele Academiei Republicii Popu
lare Romîne, așezămint de știință și cute 
tură, ywemslâî de Partidul MunC-iforesc 
Romin pentru răspînd'teâ științei] în nu- 
«1518 ormen lOr de știință din întreaga 
țâră, îtigăduiți-mi să Vă aduc un căldu
ros SâlUt.

Țărănimea muncitoare își dă seâma Că 
între muncitorii care fabrică tfstftidsre, 
oara fabrică Combină, «ecerători, pluguri 
și intre cei cate le fclcsrăc, tiu pot fi de 
cit legături frățești, de colaborare, de 
mutică în Comun, pentru același scOp, 
Fără ajutorul muncitorilor din fabrici, ță
rănimea nu ar fi putut tec* iri scurtă 
vreme pasul pa care l-a făcut și n-ar pu
tea merge mai departe pe calea ridicării 
agriculturii noastre. Datorită acestei 
conștiințe și condițiilor create de clasa 
HiuiîCitCare, țăfadli rritifiCitSfi ău âjUriS 
să producă, așa cum am auzrt aci 4090 
kg. pordihb boabe le hectar și 48—5(5.000 
kg. sfeclă de zahăr la hectar.

Cei Căfe vor să facă știința adevărată 
nu not merge îna'nte, daca nu iau învăță
tură de la cei Care pun îh practică știința. 
Iată de ce consider că dceastă consfă
tuire este de Un mare folos pentru noi, 
Cei Care lucrăm la propășirea științei în 
foitJriil agriculturii.

Ihâihte Vreme Aii se făceau sfaturi cum 
este ăcestâ la care luăm parte împreună. 
Se țineau și atunci sfaturi, nu departe de 
aci, acolo unde se afla clubul marilor mo
șieri. După o noapte de joc de cărți, se 
făcea cîte o consfătuire a marilor moșieri 
pentfu luarea uhor măsuri și hoțărîri care 
ductau nu lă ușurarea mtinci! țăranilor Ci 
la sporirea venitului marilor moșieri, la 
o exploatare Și mai aspră a țărănimii.

Moșierii de altădată se amestecau în 
țtiih*ă șl o foloseau în scopurile lor ex
ploatatoare Nu pot Să nU amintesc aici 
Uh caz care a tîrît după sine chiar și pe 
specialiști, pîhă la un oarecare timp. S-a 
făcut o hartă de insămînțări periodice pe 
regiuni, înscen*ndu-se primejdia invaziei 
Unei muște zise de Hessa. Conform hărții) 
semănatul trebuia să înceapă mai tîrziu, 
ca să nu ajungă să intre în semănături 
această muscă. Dar boierii semănau lâ

Vreau să Vă arăt metodele pe care le-am 
întrebuințat in anul 1954, Ca să obțin 
2.700 kg. porumb boabe la hectar, 12.000 
kg. cartofi la hectar și 1-400 kg., floarea- 
soarelui ia hectar.

Eu, Ca și alți țărani fruntași ai recolte
lor bogate, am ascultat sfatul tehnicieni
lor și cu cele auzite Ia căminul cultural 
și învățate din ziarul „Scînteia” am pro
cedat în felul următor. Pentru că în 
toamna anului 1953, nu s-au putut face 
arături din cauza secetei care a bîntuit 
în regiunea noastră, am arat în pr.rtlă- 
vară timpuriu, îndată ce s-a putut, ieși 
în cîmp. și am grăpat imediat. înainte de 
semănat, iar am grăpat și apoi am tras 
linii cu marcatorul pe care l-am con
struit. eu. după modelul pe care l-am gă
sit. în ziarul „Scînteia”. La întretăierea 
liniilor am făcut cuiburi cu colțul sapei. 
Ara însămlhțât cîte 4—5 boabe de porumb 
în fiecare cuib.

Cînd plantele au fost. în patru frunze, 
am făcut prima prașilă, cu prășitoarea de 
la cooperativă, care stătea în fundul ma
gaziei de 4-5 ani, neîntrebuințată de ni
meni.

tn lunile măi și iunie, ploile S-au ținut 
lanț și de aceea prășitul s-a îngreunat. 
Plantele creșteau vă2ind cu ochii, dar șl

Cuvîntul tov. Ana Jianu
tehnician agronom la secția agricolă a sfatului popular al raionului Negrești, regiunea Iași

Deși tînără în această muncă — nu este 
decît uh an b cînd lucitez — m-am stră
duit Să ăpild în practică toate cele învă
țate îh școală. Mi-a fost încredințată de 
Către sfatul popular raional sarcina în
drumării gospodăriei agricole colective 
„Ilie Pintilie” din Poenafi și a comune
lor Scinteia și Drăcșeni.

Prin folosirea de semințe de soi, prin 
efectuarea probelor de germinație, prin 
înshmînțareâ în cuiburi așezate în pă
trat. prin aplicarea la timp a lucrărilor 
de întreținere, gospodăria agricolă colec
tivă ..Ilie Pintilie“ a obținut la hectar 
producția de 3.312 kg. porumb boabe, cu
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tragem de Urechi, i-am dat o boroană ca 
Să distrugem scoarța și buruienile.

înăirtte de a' exbcUta prașila a doua, noi 
am folosit din nou boroana aceea, pentru 
că ea este de folos atunci eînd se schimbă 
frunza porumbului, dîndu-i voie să se 
înalțe. La această prașilă s-a făcut și ră- 
ritul porumbului, Totodată, după prăși- 
tcritb S-a făcut și praștia cu sapă.

în ce privește prașila a treia, în multe 
sate din țara noastră, chiaburii spun: 
Măi Gheorghe Său măi Ioane, bagă ra
rița în porumb, pentru că tsrița e bună :

vîntul nu-ți dă porumbul jos, nu ți-1 
culcă. Ei însă te duc cu vorba ; în porum
bul lor, ei nu bagă rarița.

Noi anul trecut n-am folosit rarița și 
datorită acestui fapt, porumbul a crescut 
foarte frumos, și nu a fost culcat la pă- 
mint. De aceea, eu spun tuturor țăranilor 
să înlăture și ei rarița ; să facem din ra- 
rițe prășitori.

Membrii întovărășirii noastre m-au. îm
puternicit să anunț consfătuirii angaja
mentele noastre. Noi vrem să depășim 
planul de producție pe anul acesta la grîu 
cu 50 la sută, iar la porumb cu 100 la 
sută.

Cuvîntul tov. Valer'u Mitulescu
prim secretar al Comitetului raional de partid Bujoru, reglu

circumscripții cu țăranii muncitori, cărora 
le-au arătat importanța și necesitatea 
înființării unor grupe de ajutor reciproc.

Această acțiune a dat rezultate bune, 
tn raionul nostru s-au constituit 201’grupa 
de ajutor reciproc, care cuprind 782 țărani 
muncitori cu 1762 ha. Toți țăranii munci
tori din acăsie grupe s-au ajutat între ei 
cu vite, unelte, brațe de muncă, și-au or
ganizat mai chibzuit lucrul, pregătindu-se 
dirt vreme pentru muncile agricole ce 
urmau. Oamenii încep să-și dea treptat 
seama de foloasele muncii laolaltă, văd 
că prin eforturi comune pot să biruie 
măi ușor greutățile, să termine mai repede 
muncile. înainte de a pomi la arat si se
mănat, ei hotărăsc cum vor lucra și ast
fel antrenează pe toți, oamenii la treabă,

Comitetul raional de partid, în urma 
consfătuirii cu fruntașii recoltelor bogate 

Cuvîntul acad. prof. Tra an Savu’escu
președintele Academiei Republicii Populare Romîne

timp, fiindcă știau că nu era nici o pri- 
mejd.e, în timp ce țăranul semăna mai 
tîrziu. ScOptil era ca boierul să albă, la 
timpul cel mai potrivit, brațe de muncă 
care să-i are și să-i semene. Era âșa dar 
o î'nșelăcîilfie murdară care lovea direct 
în existența micilor producători agricoli.

Astăzi, oropsitul de ieri spune răspicat 
aici : „îmi iau angajamentul ca în anul 
1955 să contribui ca să producem cu toții 
10.000.000 tone de cereale și 2000 kg. po
rumb boabe la hectar !’*

Pe ce vâ bizuiti dv. cînd vă lu-ați aceste 
angajamente 7 Pe ajutorul din ce în ce 
mai puternic dat de stațiunile de mașini 
Și tractoare care sînt înzestrate cu utilaj 
suficient; pe ajutorul stațiunilor experi
mentale ale Institutului de Cercetări Agro
nomice, pe ajutorul specte.liștilor și tehni
cienilor; pe ajutorul statului oamenilor 
muncii, care asigură din vreme toate con
dițiile pentru ca atunci cînd va începe 
semănatul, țăranii să aibă la îndemînă 
tot ce le trebuie.

Datorită acestui ajutor am putut semăna 
în tOamnă mai mult de 3 milioane de hec
tare și pregăti pentru primăvară peste 
2 milioane de hectare de arături.

SÎnt și directorul Institutului de Cerce
tări Agronomice. Trebuie să vă spun că 
noi, cei de la Institutul de Cercetări Agro
nomice, care are 28 de stațiuni experi
mentale, ne simțim mobilizați de pe acum 
pentru reușita campaniei de primăvară 
și vom fi alături de dv. ca să realizăm 
prevederile stabilite.

Fiecare lucrător al institutului este 
obligat să sprijine munca țăranilor cu 
gospodării individuale, a întovărășiților, 
a gospodăriilor agricole colective și a gos
podăriilor agricole de stat.

Avem sub îndrumarea și sprijinul nos
tru direct 168 de gospodării colective și 
întovărășiri, îh afâră de gospodăriile indi
viduale ale țăranilor muncitori.

Prin muhea tuturor — practicieni și oa
meni de știință — prin buna folosire â 
condițiilor create de partid și guvern, noi 
vom ridica producția în anul acesta. Sînt 
sigur de aceasta, cum sînt sigur de lu
mina zilei.

Avem în fața noastră un nesfîrșit izvor 

Cuvîntul tov. Petre Roșu
țăran muncitor din comuna Mărgineni, regiunea Bacău

buruienile. Din această cauză tiu âm pu
tut facă de cît două prașile cu prășitoa* 
rea printre rânduri și două cu sapa pe 
rânduri.

Țin să spun că aceste prașile au fost fă
cute cu cea măi marg atenție, adică cu 
trup și suflet, nu de mîntuială. Ambele 
prașile au fost făcute cu prășitoarea și 
fără mușuroi, metode nou introduse în co
mună la noi. Acest fapt a atras atenția 
tuturor cetățenilor din comuna noastră și 
a provocat fel de fel de discuții.

Dintre cetățenii cu care am discutat mai 
îndeaproape. Petrache Rugină a avut cu
rajul să-mi spună : „Măi Petre și țu crezi 
că nu vei rămine fără mămăligă cu 
această prașilă ?”. Eu i-am răspuns că n-o 
să rămîn, căci am făcut experiență anul 
trecut pe o mică porțiune și a dat rezul
tate bune de tot.

Petrea P. Fodor, auzind cum prășesc, a 
venit de peste cîteva ogoare să vadă și 
el. M-a întrebat dacă are să se facă po
rumbul. Eu i-ăm demonstrat ca și lui 
Petrache Rugină și la urmă i-am întrebat: 
„Nu-i frumos bre, porumbul meu 7 Nu-i 
mai vioi ca al vecinilor 7” „Ba da. pînă 
acum, a spus el. dar nu știu cum o fi de 
acum înainte și nu știu cum va rodi”. Eu 

toate că a fost secetă și a bătut grindina. 
Gospodăria agricolă colectivă din Poenari 
a obținut recolte bogate și la sfecla de 
zahăr recoltind la hectar 30.160 kg.

în comunele Scînteia și Drăcșeni, unde 
am îndrumat pe țăranii muncitori cu gos
podării individuale și pe cei din întovă
rășiri, munca de agronom mi s-a părut 
la început — ca să fiu sinceră — cam 
spinoasă. De ce 7 Pentru că acolo în că
tune încă nu pătrunsese știința agroteh
nică. Erau sate unde nu funcționau încă 
cursurile agrozootehnice.

Am început lucrările de pregătire a 
campaniei îr. aceste comune și văzînd că 
nu erau organizate cursuri, am ținut săp
tămânal conferințe cu caracter agricol.

Un lucru pe care l-am observat de la în
ceput a fost acela că in comuna Scînteia 
și de fapt aproape în întreg raionul Ne
grești — bălegarul de grajd nu eră folosit 
ci era eSi'ât la ripă De aceea primă mea

nea Gafafi
pe comune, raion și regiune, a sprijinit 
convocarea obștii satului in care membrii 
grupelor de ajutor reciproc au discutat 
și stabilit metodele agrotehnice cele mai 
potrivite condițiilor locale de Sol Și climă, 
precurrt și modul în care vor lucra pen
tru a termina muncile agricole mai re
pede. Aceste hotărîrj. ale adunării țărani
lor se scriu și se afișează la loc vizibil 
pentru Ca toți oamenii să ia cunoștință 
de ele. Adunarea alege un grup de oa
meni care sg urmărească bunul mers al 
muncii și tot aceștia mobilizează întreaga 
masă de țărani muncitori în campania 
respectivă.

Față de campaniile agricole trecute, în 
raionul Bujoru campania agricolă de pri
măvară care se apropie este pregătită 
mai temeinic.

de bogăție, pămîntul roditor al patriei 
noastre. Dar pentru Ca să pășim mereu 
îfiainte, trebuie Că îfltre oamenii de știință 
și cei din producție să fie o mai strînsă 
legătură decît a fost pînă acum.

sarcîrti noi se pun pentru știință. Nu le 
voi putea spune pe toate. Dar despre unele 
V(5i vorbi.

Un dușman cu care trebuie să luptăm 
și Căre vă eâte dv. cunoscut este buruiana. 
Dintre buruieni cele mai primejdioase sînt 
pirul, rapița sălbatică și pălămida.

Cu pirul putem lupta și avem rezultate 
bune. Dacă după recoltă se ară (nu este 
vorba de dezmiriștit) la 10-12 cm., iar 
după aceea cu discuitorul se discuiește în 
lung și în curmeziș, iar toamna cu plugul 
cu antetrupiță se ară mai adine de 20-25 
cm., în anul viitor pirul dispare în propor
ție de «0-00 la sută. Dacă sînt aici tovarăși 
de la Războeni și Bilciurești, ei pot con
firma aceste bune rezultate.

P'ălămlda din grîu se poate distruge cu 
substanțe pe care le avem la îndemînă. 
Se poate lupta și cu rapiță. Tovarășii de la 
gospodăria agricolă colectivă Poarta Albă 
pot confirma rezultatele obținute prin 
tratarea ogorului cu niște praf aruncat din 
avion. Dar aceste mijloace sînt spițărești 
și încarcă prețul de cost. Cele mai bune 
metode sînt metodele agrotehnice — ară
tura la timp, arătura adîncă, plivitul.

în dezvoltarea agriculturii și a științei 
noastre, trebuie neapărat ca inginerii, teh
nicienii. oamenii de știință, Să țină sea
ma de experiența fruntașilor în agricul
tură.

Republica noastră —a spus în înche
iere acad- pref. Traian Săvulescu -- de
vine o țară cu 0 industrie înaintată, cu 
o agricultură înfloritoare, o țară deplin 
stăpînă pe soarta el.

Cînd partidul ne cheamă să realizăm 
cele 10 milioane tone cereale în 1955 și 
2.000 kg. porumb boabe la hectar, el știe 
pe Ce Se bizuie. Se bizuie pe ceea Ce este 
asigurat, pe condițiile obiective create 
pentru această reușită, se bizuie pe ma
șini, îngrășăminte și mai ales pe masele 
de țărani muncitori care șl-au însușit che
marea partidului, fiindcă ea exprimă pro
priile lor interese.

l-am încredințat cu tărie că va rodi mai 
bine de cît cel cu mușuroaie. După toate 
acestea singur Petrea Fodor s-a alăturat 
acestei idei.

La începutul lunii iunie ploile au înce
tat și nu a mai plouat două luni și mai 
bine. Tocmai în această perioadă cînd 
plantele trebuiau să lege rod a fost secetă. 
S-a putut astfel dovedi cu prisosință im
portanța prășitului fără mușuroi și a în- 
sămînțatului în cuiburi așezate în pătrat 
30 ia sută din porumbul de pe întreaga 
țarină din comuna noastră, la 15 august 
era ofilit, iar ogoarele mele erau verzi și 
frumoase de parcă le turnase cineva apă 
la rădăcină.

Cam în felul acesta am lucrat eu pă- 
mintul de am putut obține 2700 kg. po
rumb boabe la hectar, 12.000 kg. cartofi 
și 1400 kg. floarea-soarelui.

Pentru a obține o recoltă bogată în anul 
1955, mă angajez în fața partidului și 
guvernului să muncesc cu mai mult avîht 
și să aplic în întregime toate regulile 
agrotehnice, pentru a obțihe o producție 
de : 2500 kg. grîu la hectar, 3000 kg. po
rumb boabe la hectar, 1800 kg. floarea- 
soarelui la hectar, 30.000 kg. sfeclă de za
hăr la hectar și 16.000 kg. cartofi la hectar.

grijă a rost să arăt însemnătatea acestui 
îngrășămînt. Cu ajutorul organizației de 
partid, al organizației U.T.M. am reușit ca 
tot bălegarul de la marginea drumurilor 
să fie format platformă, să nu mai fie ri
sipit fără nici un folos.

Pentru a arăta importanța însămînța- 
tului în cuiburi așezate în patrat am fă
cut un fei de lot demonstrativ pe tarlaua 
unei întovărășiri din raza comunei. La po
rumbul semănat prin împrăștiere s-au dat 
2 prașile. la celălalt s-au dat 3 prașile. 
Producția obținută la hectar la porumbul 
semănat prin împrăștiere a fost în medie 
de 1.390 kg. la hectar. Pe tarlaua unde s-a 
Semănat în cuiburi așezate în patrat s-au 
obținut, 1.890 kg boabe la hectar.

în încheiere, imi exprim convingerea 
că și in raionul nostru Negrești, putem ob. 
ține peste 2.000 kg. porumb boabe la hec
tar, dacă vdm mobiliza toate forțele șl 
vom aplica metodele agrotehnice.

Eu — și încă vreo cîțivțt
Iată ce cugetam eu într-o joi după 

amiază, cam pe la orele cinci: vasăzică, 
țiu drumul drept pînă la Petroșani, intru 
la raion și cer să vorbesc cu tovarășul 
Demeter, într-o chestiune urgentă. Să zi
cem că tovarășul Demeter o să fie într-o 
ședință. Nu-i nimica, eu o să trec în bi
roul de alături, la secretara tehnică, și 
o să schimb două-trei vorbe despre vreme. 
Pe la șapte, tovarășul Demeter o să ter
mine ședința, că-1 apucă și pe el foamea. 
Sînt convins Că întrevederea se va des
fășura în condițiile cele mai prietenești 
cu putință.

— Așa, măi Sterică, spune-mi o veste 
bună, că tu ai gură de aur... Țihuși adu
narea 7 Cum să nu, că tu ești băiat de 
treabă Sterică și priceput. Și ce hotărî- 
răți cu Chirilă 7 Să nu-1 fi exclus cumva...

Eu rîd mînzește și pe urma înghit în 
sec că tovarășul Demeter se cam întunecă 
și se apropie de mine, bănuitor.

— Iar o scrîntiși, Sterică 7 Așa-i că nu 
ținuși adunarea 7 Măi Sterică ■ flăcăule, 
măi papâ-lapte...

— Nu mai pot și nu mai pot I O Să spun 
eu, bătând cu pumnul în vînt de atîta amă
răciune, Oi fi eu papă-lapte dar utemiștii 
mei sînt niște...

— Ce sînt«măi, ce sînt ? Hai, zj ce-ți 
stă pe limbă : Chirilă e derbedeu, Mihăilă 
haimana, cutare pușlama, celălalt mai știe 
dracu ce 1 Iar tu 7 Ei, tu ești o podoabă 
lâ casa omului!

— Tovarășe Demeter...
—- Ce ești tu, mă Sterică 7 Utemtet 

ești 7 Tînăr ești 7 Măi sterică, tu ești o 
babă-cotoroanță, una din aia... Măi Ste
rică, nu te-am ciocănit eu la cap atîta 
vreme 7 Nu te-am învățat eu cum îi cu 
organizația 7 Cine ți-a înmînat carnetul 7 
Și ce ți-am zis eu cînd ți-am dat carne
tul 7 Uite lâ el, uite cum se fîțîie în foto
liu ! Uite la Sterică, uite cum nu-i e ru
șine !

— Tovarășe Demeter...
— Măi Sterică, nu mormăi ca ursul... 

Nu boci, nu te mai fițîi atîta... Știu ce 
vrei să-mi spui l că-i greu, că-i așa și 
pe dincolo. Măi Sferică, ee-i aia: M greu ! 
Cap ai, mîini ai, picioare ai.-,. De ce tră'ești 
ca un olog 7 „Nu mai pot și nu mai pot. 
Dați-mi clrje“... Să-ți fie rușine ! Așa măi 
Sterică, fruntea sus — și dă-i bătaie, să 
nu îmbătrânești de pomană.

La gîndul că discuția ar putea lua o 
asemenea întorsătură, am roșit un pic — 
bine că nu m-a văzut nimeni — și am 
hotărit pe loc să nu mă mai duc la raion, 
știți, eu sînt pățit. Acum vreun an, cînd 
am venit în Valea Jiului, mă cuprinsese, 
al dracului, un dor de Casă și voiam s-o 
iau la sănătoasa. M-am gîndit că nu-i fru
mos să o întind așa, cîinește. M-am dus 
deci la tovarășul Demeter și i-am zis :

— Trebuie să plec de grabă... Sînt che
mat martor la un proces... Și sm înșirat 
eu ver2i și uscate, cum Si cu procesul, 
cum ii cu aia, cu cealaltă. Tovarășul De
meter mă asculta serios, aproba mereu, 
ca pe urmă să-mi zică așa, prietenește :

— Măi Sterică, ar fi bine să cauți alții, 
mai proști, care să te creadă. Ei, ce părere 
ai 7 îa d.u-te tu la Petrila și vezi-ți de lu
cru. Și să nu te mai prind că vrei să vinzi 
minciuni că-I rău. Măi Sterică, măi...

FLĂCĂII MEI
M-am hotărit să port o convorbire — 

critică și autocritică — cu mine însumi. 
Le-am spus celorlalți băieți că mă duc 
pînă la magazin să-mi cumpăr cremă de 
ghete și am ieșit în stradă. M-am plimbat 
pe marginea Jiului, biciuit de vîntul aspru 
care se pornise. Tare greu mi-era să încep 
convorbirea „Ei, hai Sterică să vedem 
cum stăm” îmi ziceam, dar tocmai In clipa 
aceea îmi venea chef să privesc cum se 
tăvăleau doi în zăpadă și mă batea gîn
dul să intru și eu în încăierare. „Ei hai 
Sterică, hai, nu umbla cu cioara”, dar toc
mai atunci observam apele învolburate 
ale Jiului și iar uitam de discuție. La un 
moment dat mi-a sărit țandăra : „Măi Ste
rică, tu ești om ori”... „Păi sigur”... „Ei, 
atunci hai să vorbim. Măi Sterică, spune 
tu cinstit, dar cinstit • măi, tu ești prost, 
ori...”. ,.Păi sigur că nu sînt prost !” m-am 
repezit cu răspunsul puțin înspăimîntat 
de întrebare. „Păi dacă nu ești prost, 
atunci ce vrei 7 De ce te tîngui 7 Măi 
Sterică, ia spune tu, cum lucrezi cu 
oamenii 7 Dar cinstit” ! „Stai, stai !” m-am 
repezit tot eu. „Nici un stai ! Răspunde !“ 
în concluzie : a doua zi, dimineața, m-am 
dus la Haidu Iullu. Am vorbit mult, dar 
ce-am vorbit ne interesează pe noi doi. 
Vorba e că după ce a ieșit din șut, Haidu 
a venit la noi în școală.

Ei, cînd vine Haidu e sărbătoare. Toți 
se învîrt pe lîngă el ,,Ce mai faci tova
rășe Haidu, cum o duci, ce salariu... ce-i 
cu cutare” în sfîrșit, curg întrebările ca 
ploaia. Haidu s-a arătat morocănos și l-a 
certat pe Chirilă că n-are bocancii văc- 
suițî, iar pe Mihăilă l-a tras de perciuni 
șl 1-ă sfătuit să se bărbierească.

— Apoi, vorba multă sărăcia minerului. 
Bine am zis 7 Dacă am zis bine, atunci 
care vrea să lucreze la mine în brigadă 7

Flăcăii mei s-au înghiontit, s-au înghe
suit și au început să strige așa, fără ru
șine, parcă ar îi fost în bîlci.

— Vin eu !
— Ba eu!
— Taci că tu ești slăbănog ! Vin eu !
Chirilă al meu derbedeul, nu se desli- 

pește de Haidu.
Sare ca un cocoș șl-i dă de înțeles 

că nimeni în afară de el n-ar fi bun pen
tru brigadă. Haidu 11 măsoară odată și-1 
zice, micșorîndu-și ochii:

— „Noa. Iu nu ești bun că bați din gură 
ca o meliț.ă!” Așa, ți-a zis-o, fire-ai de 
rîs. Ți-a dat peste nas. S-o ții minte. Chi
rilă s-a înmuiat șl s-a tras într-un colț, 
iar Haidu a ținut să spună că el își alege 
oamenii numai unu’ și țmu’! Pe ăi care

muieratici
trag la măsea nu-i are la inimă, că toată 
ziua fac ,,gil, gîl“ și pikhamerul le rugi 
nește în mînă ; nici pe 
are la inimă, că ăia dorm în șut, ca niște 
butuci; nici pe ăi de-s terchea-berchea, 
că ăia n-au ce căuta în Valea Jiului.

Haidu Iuliu s-a dus și flăcăii mei au că
zut pe gînduri. Peste o lună, Haidu o 
să-și aleagă oameni. Pe care ariume 7 
Acuma să vă spun eu ceva;, n-ai să afli 
tinerel in Valea Jiului care să nu tînjea- 
scă să intre în brigada lui Haidu înveți 
meseria ea lumea, capeți și-un ban bun ! 
Eî, ce să mai vth-bim, întrebați-1 pe Chi
rilă al meu ! Trage nădejde să intra la 
Haidu. Chirilă înjură. Ch|rilg se ames
tecă în vorbă și cînd trebuie și cînd nu 
trebuie. Chirilă face „gîl-gîî" — dar cîte 
nu face ! De asta am vrut să-l discutăm 
în adunare.

Nu l-am discutat că n-au venit tinerii, 
altfel... După plecarea lui Haidu, Chirilă 
s-a învârtit pe lingă mine și mi-a zis, 
mormăind : ,,

— Măi Sterică, zău, de cel rnă dușmă
nești 7 Măi Sterică zău, eu nu sînt ușă de 
biserică, dar nici drac împielițat nu sînt. 
Am și eu lipsuri — și dacă vrei ți le 
spun...

— Ba tu să-mi spui altceva : de ce n-ai 
venit la adunare 7 Hai, spune repede, nu 
umbla cu cioara. N-o întoarce. Spune tu 
Chiri Iută, flăcăule...

— Măi Sterică, să mă bată.., adică stai 
că nu mai înjur... Să mă ia... adică stai... 
Măi, Sterică, eu o să mă fac băiat de trea
bă, mai de treabă decît tine, că și tu ai 
lipsuri, cît ești de secretar. Măi, eu o să 
ajung la Haidu în brigadă.

— Auzi, măi Chiriluță, ședința am amî- 
nat-o pe mîine... Nu te face ureche surdă. 
Mîine să vii.
,— Măi Sterică, ce ai tu cu mine 7 De 

ce vrei să mă pui în ședință 7 Eu mă fac 
m’ner de treabă și așa I

— Dă-mi voie să-ți pun problema : 
Adică tu tiu Vrei să respecți O hotărîre a 
organizației și pe de altă parte crezi că o 
să intri în brigada lui Haidu 7

— Stai; n-o lua și tu așa...
— Ba o iau. Măi Chiriluță, vino în șe

dință. O să te purice toți de o mie de ori, 
dar lasă, nu-ți strică. O să vezi și tu cine 
ești șl cum stai.

— Oi, ooia făcut Chirilă și s-a îndrep
tat spre dormitor. Seara, tîrziu, Chirilă 
i-a scris lui taică-sâu că lucrează în bri
gada lui Haidu. Habar n-avea bietul de 
el că și Mihăilă și Scurei Șl Nițu — și 
cine știe cîți alții, scriau și ei- că... Dar ce 
să mai vorbim 1

VREAU

Iacă, a$a se întîmplă în viață : bună
oară, luni de zile, chiar ani la rînd, crezi 
deăpre un om că e pușlama între pușla- 
maie, ești gata să-i faci vînt și cînd colo... 
Dacă in urmă cu vreo săptămînă mi-ar fi 
zis cineva — un tovarăș cu răspundere : 
ce părere ai, să-l excludem pe Chirilă 7 — 
eu aș fi luat întrebarea dfept propunere 
și aș fi adăogat: să-1 excludem, dar repe
de, pînă n-o întinde cu carnetul la el. Bie
tul Chirilă, nici prin gînd nu i-a trecut 
lui s-o întindă Iacă așa se întîmplă în 
viață ! De aceea îmi zic eu acum că to
varășul Demeter are dreptate. „Măi Ste
rică, tu te porți cu oamenii cum te-ai 
purta cu niște butuci din ăia de-i scoți 
din mină. îi trîntești ici, îi zvîrli dincolo 
— și pînă la urmă îi duci acasă, îi despici 
și-i pui pe foc. Treabă-i asta, Sterică 7 
Treabă pe dracu ! Omul măi, tu știi ce-i 
omul ?“. „Știu ! îngăim eu“ — „Sterică, 
Sterică, tu mi-ai scos peri albi !”. Iacă 
așa se întîmplă în vîață !

Pe Chirilă l-am pus în discuția adună
rii. Au venit toți utemiștii. Cei mai mulți 
au vorbit.

Lui Chiriluță îi dăduseră lacrimile. I-am 
trimis un bilețel : „Măi, nu plînge că-i 
spun Saftei. Și nu-ți smiorcăi nasul atîta. 
Dacă n-ai batistă, fă-mi un semn — și ți-o 
trimit pe a mea, înfășurată în ziar”. Știți 
cum s-a spovedit Chirilă 7 Aproape că și 
mie mi-au dat lacrimile. Se aștepta să-1 
excludem ori să-i trîntim un vot de blam. 
Nimeni n-a fost pentru sancționare. în 
concluzii eu am zis așa : Măi Chirilă 
omii-i om și nu-i butuc. Măi Chirilă : 
dacă tu vrei să te faci om de treabă, apoi 
să te faci. Măi Chirilă dacă nu te-i face, 
n-ai ce căuta în Valea Jiului,

Pînă aici am vorbit cu cap, dar pe urmă 
am sărit peste cal și-am zis cam așa : 
„Apoi măi Chirilă, fire-ai tu afurisit, nu 
ți-am zis noi de o mie de ori să te faci 
om 7”

în sfîrșit mi-am dat eu seama că am 
scrîntit-o — și am întors-o repede, făcîn- 
du-mi în același timp autocritica.

Adunarea a hotărât ca de aici înainte 
Chiriluță al meu să răspundă de disciplina 
în școală. Parcă i-am fi dat să înghită 
nisip, așa s-a uitat Chiriluță la noi, în 
primul moment. Pe urmă a zis : „bine”.

Acum o săptămînă am făcut o descope
rire grozavă: am dat peste un caiet al 
lui Chirilă, gros de un deget, cu vreo 
zece păginuțe scrise. Paginile erau împăr
țite pe rubrici.

„Vreau să mă scol la ora cinci dimi
neața, că altfel întîrzii la șut". La rubrica 
aceasta Chiriluță își trecuse următoarele 
note: vineri — foarte bine ; sîmbătă — 
foarte bine ; duminică — aici se dădea 
următoarea explicație ■ pînă la zece! 
Luni — nota doi. Urmează : n-a sunat 
ceasul și m-am trezit la șapte. Peste aceste 
spuse sînt trase două linii și e dată altă 
explicație: lua-m-ar dracu, tot puturos 
am rămas ! Peste „lua-m-ar dracu” sint, 
de asemenea, trase două linii.

„Vreau să nu mai înjur”. La rubrica 
aceasta — numai nota doi. Urmează o ru
brică specială — drept explicație sînt 
cîteva semne de mirare — dar eu am pri

de doi —notă

ceput despre ce-i vorba La rubrica aceas
ta sînt numai note del cinci și o singură 

avîneCSurmătoarea expli
cație : de oaie ! Trei Wcle sparte !

„Vreau să intru în echipa lui Haidu 1 
Urmează semne de întrebare.

Iacă, trec în fiecare, zi prin abataje și 
aud din cînd în cîn4Î: Măi, grozav mai 
lucrează băieții ăștia de la școală. Trag 
cu dinții, nu se lasă. Văzutu-l-ai pe Nițu J 
Ăla micu, ăla de-o pdlînă, ăla... Grozav11. 
Da, asta-i dreot, toți lucrează. Nemotivate
— în afară de celeTW&ă ale lui Mihăilă
— nimic. ,

Da, toate astea sînt bune, numai că flă
căii mei au ajuns lădfijroși din cale afară. 
închipuiți-vi-1 pe MițiJ: mititel, negri- 
ci-oî, nasu-n vînt, în sfîrșit un băiețandru 
de optsprezece ani. Se proptește Nițulică 
al meu cu mîinile îpc șolduri și zice, ca 
un bătrînel: JT '

— Măi, să mă mănînce pe mine o mie 
de purici dacă lucrul cel mai greu de pe 
lume n-o fi'să betoneri o suitoare la puț. 
Măi tată unde ești să jnă vezi cum n-am 
hodină. Trag din greu. Păi echipa noastră, 
dacă ar lucra în cărbune, l-ar tăia pe 
Haidu.

— Vorbești să nu taci sare Mihăilă 
țanțoș. Voi nu sîntețj mineri, măi. Tu 
nici n-ai mirosit cărbunele. Păi dacă îți 
arde de minerit, vin<? l.a noi. Să te duc_eu 
la frontal. Am vorbit cu Haidu săptămînă 
trecută și mi-a zis,‘Că are el grijă de 
mine.

— Ei, ce, parcă eu m-am vorbit cu Hai
du ieri 7 Am fost ieri la el acasă și-am 
stat vreo trei ceasuri — zice Nițu grav.

— Taci măi, că Ha]du a fost ieri la Pe
troșani. Te-am prins cu cioara, se repede 
Mihăilă.

— Așa-i — a fost.la Petroșani, pînă 
noaptea tîrziu ! sar ceilalți.

— Sînteți voi deștepți! spune Nițu și 
iese rușinat.

— Ați văzut cum l-am prins cu cioara 7 
zice Mihăilă, mulțumit.’

Chirilă și-a cumpărat un r.înd de haine.
— Măi, îmi trebuie un costum ca lu

mea. Peste vreo cîteva zile trec în brigada 
lui Haidu. îți închipui, trebuie să mă port 
mai așa...

Am rîs de Chiriluță și de costumul lui, 
am rîs cu lacrimi. N-:are gust. Și-a ales 
un costum cadrilat — dracu știe cum. cu 
cusături și zorzoane — și nu-i venea bine. 
Să-1 vedeți pe Chiriluță, lungan cum îi el, 
cu părul spălăcit, îmbrăcat în costum ca
drilat ! Toți au rîs de el. A rîs și Chiri
luță, privindu-se în oglindă.

— Rîdețj măi, rîdețî, nu-mi pasă ! ne-a 
strigat el vesel. Pe Urmă s-a închis în
tre patru pereți și s-a necăjit, doamne, 
doamne! Vedeți, Chiriluță e un om — 
dracu știe cum să spun că-i. Te întîlnești 
cu el și-i spui, în glumă : măi Chirilă, tu 
ești derbedeu I El zice: bine că sînt. Ei 
na ! Sînt măi, că mi-a plăcut să fiu ! 
Rîde, se prăpădește ’ dd rîs. Glumește. Te 
bucuri tu și crezi că 'Se1 bucură și el. Chiri
luță se închide pe urină între patru pereți 
și se întreabă : de ce-s așa răi oamenii 7 
De ce-mi Zice Sterică ăsta că sânt derbe
deu 7 Și se necăjește — și-i gata să p’în- 
gă. Mă doare inima că nu l-am înțeles 
pînă acum pe Chiriluță și l-am jignit și 
m-am purtat cu el cum te porți cu un 
butuc ! îi cer iertare.

în fiecare zi, după lucru, Chiriluță al 
meu se duce în abatajul lui Haidu. Abia 
ajunge el că se și anunță Mihăilă, Apoi 
Scurei. Apoi Nițu. De mai bine de o lună 
flăcăii mei coboară în abatajul lui Haidu 
să învețe meseria. Uneori trece și Ha!du 
pe la locurile lor de muncă — ba vine 
și la lecții și-i ascultă cum răspund.

Săptămînă asta băieții mei și-au dat 
examenele. Au reușit toți. Nu m-am în
șelat eu cînd am zis că-s toți băieți de 
treabă și vrednici.. Marți după amiază, 
Chiriluță s-a furișat spre mină și a cobo- 
rit în abatajul Iui““Haidu. Mihăilă i-o 
luase înainte și asta nu i-a prea plăcut. 
Nițu a venit mai pe urmă. Au stat bă
ieții un ceas, au stat două.

— Tovarășe Haidu, u intrat Chirilă în 
vorbă, am dat examenele și acuma...
_—Acuma ce 7 s-a;; răstit Haidu, abia 

ținîndu-și rîsul. Ce vb.eți <}e capul meu 7 
Ce vă țineți de mine așa 7 Hai, nu vă 
cunosc, gata!

— Tovarășe, ai zis că...
— Ce-am zis 7 Eu nram zis nimic !.
— Atunci, cum râmîne cu povestea 

aceea că luați dintre.moi în brigadă?
— Nici o poveste. Eu să iau dintre voi 7 

Dar ce, eu n-am oameni 7 Hai, gata, 
vorba multă sărăcia . “minerului !

Băieții s-au posontdrit și au înghițit în 
sec. Haidu a. izbuc'riit în rîs. Rîdea în 
hohote, îneît a trebuit să se oprească din 
lucru.

— Iaca așa, măi feciori, v-am păcălit, 
că mmeru-i.. știți voi cum îi! Păcatul 
meu pentru păcăleală.: Al meu și-al iui 
Sterică. Amîndoi am pus-o la cale. Hai, 

bate-ți palma cu mine: eu rămîn cu echi
pa mea, voi formați una dintre voi. Acum 
sînteți mineri în formă Șl pe urmă — 
care pe care ! Bine-i 7

— Zi așa, tovarășe Haidu, zi așa, a în
drăznit Chiriluță al meu.

— Așa măi, dar cum vrei altfel 7 Ei, 
ne-am împăcat 7

— Ne-am...
Iar eu, care eram pe aproape, mi-am 

zis: Măi Sterică, spune tu cinstit, dar 
cinstit: măi, tu ești prost 7 Păi sigur că 
nu ești. Atuncea, fruntea sus și dă-i bă
taie și nu te mai tîngui, fir-al de rîs. Așa. 
Utemist ești tu, ori ce 7 N-o scălda că în
dată îți spun vreo două !

NICOLAE ȚIC

„Ne-am întîlnit undeva*1 — acest 1 
titlu îi spune multe spectatorului sovie- j 
tic care s-a întîlnit într-adevăr adesea ] 
cu încjntătorul artist de estradă Arkadij J 
Raikin, protagonistul noului film comic j 
în culori creat de cineaștii sovietici, j 
lată că acum, odată cii prezentarea Jil- I 
mului pe ecranele cinematografelor din 
București și publicul nostru este cuce- j 
rit — de la prima întîlnire — de acest i 
minunat artist de estradă care face de-a { 
lungul filmului un adevărat tur de forță j 
le măiestrie actoricească, vervă, ironie. J

In fotografie: Arkadii Raikin într-o { 
scenă plină de haz a filmului.



PROPAGANDISTIILUI
Stilou

Roadele învățămîntului politic
La cursul seral pe care îl conduc eu la 

gospodăria agricolă de stat din comuna 
Stîlpu, raionul Buzău, participarea cursan- 

pr este întotdeauna de peste 90%. 
îmbucurător este însă faptul că la 

fiecare predare sau convorbire, interesul 
cursanților pentru a cunoaște lucruri noi, 

• pentru a dezbate pe larg problemele, 
crește neîncetat.

Eu mă străduiesc ca lecția să fie cît 
, mai atrăgătoare, cît mai interesantă — 
studiez din vreme lecția din broșură, și 

! alte materiale ajutătoare, discut cu tova- 
. rășul Nițu Gheorghe, organizatorul de par- 
1 tid al gospodăriei, cele mai importante pro- 
' bleme din lecție și după aceea o expun 
! în fața cursanților.

Folosirea materialului ajutător, a exem
plelor din literatură cît și organizarea de 

i vizionări în colectiv a unor filme au făcut 
cursul nostru seral interesant și atrăgător.

Un lucru însă care a contribuit din plin 
la bunul mers al cursului seral a fost 
legarea problemelor teoretice de viața 

| noastră de zi cu zi.
Aș vrea să arăt aci îndeosebi experiența 

noastră în această privință.
Eram, de pildă, la lecția a IlI-a „Parti

dul Comunist din Romînia, conducătorul 
.luptei maselor împotriva exploatării bur- 
xhezo-moșierești”.

. / Se discuta despre viața grea, obidită a 
țărănimii, în trecut. 'S-a înscris și Brato- 
sin Ștefan — mulgător fruntaș, d stins 
de curînd pentru meritele sale îi) muncă 
cu Diploma de onoare a C.C. al U.T.M. 
Vorbea despre viața părinților săi, foste 
Blugi pe moșia lui Angelescu.

— Au luat părinții mei de la moșier in 
dijmă 4 pogoane. Boierul le spusese că 
împart. bucatele jumătate, jumătate. Cind 
a venit vremea culesului, nu ne-am mai 
ales aproape cu nimic. Din partea ce ni 
se cuvenea boierul mai oprea 2-3 saci, că 
am cărat cu căruța lui, 2-3 saci că n-am 
venit la clăci.

După Bratosin au luat cuvîntul și alții 
care au vorbit de exploatarea moșierească 
de altă dată din satul lor, Stîlpu.

Vreau să menționez că folosirea exem
plelor din viață, legarea problemelor teo
retice de frămîntările noastre, nu se face 
la întîmplare, că ele au un mare rol în re
zolvarea unor probleme practice. Discu
tam de pildă într-o convorbire, despre 
sarcinile mari care ne revin pentru a con
tribui la ridicarea producției agricole.

Tractoristul utemist Alexandru Olteanu 
a ridicat atunci o problemă căreia pe 
urmă, împreună cu conducerea gospodă
riei, i-am găsit rezolvarea.

La secția Cioranca a gospodăriei noas
tre, sînt pe malul unui pîrîu cîteva hec

tare care pot ft folosite pentru grădinărit 
în urma propunerii lui, acest teren va fi 
folosit ca grădină pentru cantină și loturi 
individuale, pentru muncitorii gospodăriei. 
Altă dată s-a discutat cum trebuie să lupte 
oamenii muncii din agricultură pentru în
tărirea regimului democrat-popular, (lecția 
a Vl-a); și aici s-a vorbit despre posibilită
țile concrete care ne stau la îndemînă 
pentru a mări producția de lapte pe cap 
de vacă, prin folosirea metodelor avansate 
de muncă. S-a propus atunci conducerii 
gospodăriei să se facă patru mulsori pe zi 
la vaci. Experiența făcută mai tîrziu de 
utemistul Iulici Ion, ne-a bucurat pe toți. 
Producția unei vaci a ajuns de la 11 litri 
pe zi, la 16 litri.

Astfel, lecțiile cît și convorbirile au dez- 
vo’tat la cursanți spiritul critic și spiri
tul de răspundere în munca de zi cu zi. 
Intr-o convorbire, mai mulți cursanți au 
vorbit de atitudinea față de avutul obștesc 
și l-au criticat pe tractoristul Iorgu Rădu- 
canu, pentru că lăsase pe teren capota 
unui tractor Lantz.

După ce s-a dat acest exemplu, fără să-i 
mai zică nimeni nimic, Răducanu a adus 
capota, a îndreptat-o, a sudat-o și a pus-o 
din nou la tractor.

Cred că nu greșesc spunînd că cursul 
nostru seral contribuie atît la ridicarea 
nivelului ideologic și politic al cursanților, 
cît și la educarea unor trăsături proprii 
tînărului constructor al socialismului. 
Acest lucru îl dovedește și fapta tractoris
tului utemist Olteanu Alexandru — unul 
din cei ma; activi elevi ai cursului seral. 
Era la șfîrșitul lui ianuarie, anul acesta. 
O tractoristă în loc să arunce motorină în 
sobă, din greșeală a aruncat benzină. Fla
căra s-a răspîndit dintr-o dată. Atelierul 
era în pericol. Olteanu, fără ezitare, și-a 
scos haina și a înnăbușit flacăr'a. Utemis
tul Olteanu Alexandru, care în convorbiri 
vorbise de păstrarea avutului obștesc, a 
dat cu bărbăție un exemplu pentru care 
este stimat în întreaga gospodărie.

★
...în grajd mulgătorii au cîteva clipe de 

răgaz. în jurul lui Bratosin Ștefan s-au 
strîns mai mulți. El citește cu voce tare, 
iar ceilalți urmăresc pe broșuri, subliniază 
din cînd în cînd unele paragrafe, apoi 
trec în caietele lor ideile. Seara. în dor
mitor, unii citesc, alții discută în gru
puri. Fiecare e preocupat să înțeleagă 
cît mai bine cele ce studiază. E tabloul pe 
care îl întîlnești întotdeauna cu două- 
trei zile înainte de a se ține forma de în- 
vățămînt politic de organizație. Cursanții 
se pregătesc pentru cursul seral.

NICOLAE MORARU 
propagandist

Proza satirică spaniolă*}
de înțelepciune și bogăție sufletească ale 
oamenilor simpli.

Diego Hurtado de Mendoza de pildă, 
autorul presupus al „Vieții lui Lazarillo de 
Tormes” descrie prin gura eroului, un bă
iat sărman aruncat de la o fragedă vîrstă 
în clocotul aspru al vieții, diverse tipuri 
reprezentative ale societății spaniole a 

______ T„. ....  v____ _____ _ timpului săy^ Este interesant de remarcat 
roscută una din creațiile pline de vervă că măî':tdți_cei descriși, stăpîni temporari 
și savoare ale literaturii clasice spaniole. ----- ............ -

Dar această literatură este mult mai bo- 
Șată. Ea .conține numeroase lucrări satirice 
țâre, la vremea lor, au jucat un mare rol 
n lupta împotriva literaturii cavalerești 
dilizante.

Volumul „Proza satirică spaniolă”, apă- 
ut de curînd în E.S.PL.A., cuprinde

' jexte din clasicii „secolului de aur” spa- 
•țiol, printre care și Cervantes despre care 
,m amintit mai sus. Această nouă apariție 
talesnește oamenilor muncii din țara noas- 
ră cunoștința cu literatura picarescă, li
teratură ce reprezenta opoziția bunului 
mț popular față de avalanșa dirijată de 
ătre clasele dominante de atunci a Cărți- 
br impregnate cu morala feudalo-reli- 
tioasă.

Autorii acestor lucrări satirice și-au pus 
rept scop să dea o imagine adevărată a 
maniei timpurilor lor și, biciuind cu pu- 
ernică ironie moravurile putrede ale ce- 
br care profitau de pe urma nedreptei 
Șezări feudale, să dea la iveală comorile

Povestea zănaticului Don Quijote de la 
Mancha, dușmanul înverșunat al morilor 
le vînt și al turmelor de oi, a făcut de 
fault ocolul pămîntului creînd faima ma
relui talent satiric al clasicului Miguel 
Cervantes și indeplinindu-și menirea de 
& ridiculiza pe bătăioșii feudal; ale căror 
fainți erau înfierbîntate de exaltatele po
vestiri cavalerești. Prin ea s-a făcut cu-

ai micului Lazarillo, îl lasă pe acesta să 
moară de foame; iar singurul care îl hră
nește mai bine, este un om josnic, pungă- 
șmdu-i cu abilitate pe cei naivi. Dlego 
de Mendoza ilustrează în paginile operei 
sale morala care stăpînea pe atunci — și 
care e proprie oricărei societăți bazată pe 
exploatare — fură sau vei fi furat.

Celelalte texte din culegerea de față ex
celează de asemenea în descrierea unor 
tipuri de șarlatani cum ar fi de exemplu 
„Pehlivanul numit Don Pablos, pildă pen
tru vîntură-lume și oglindă a pezevenghi
lor” a cărui viață ne e povestită de Fran
cisco Qvevedo y Villages, cu intenția 
vădită de a-i învăța pe oamenii din popor 
să se ferească de asemenea ticăloși și chiar 
să-i împiedice în acțiunile lor.

Volumul „Proza satirică spaniolă” ne 
apropie de unele din operele cele mai de 
seamă ale literaturii spaniole, literatură 
puțin cunoscută la noi.

* Culegere de texte alese traduse și adnotate 
de Ion Frunzetti, apărută în E.S.P.L.A.
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au un aspect Ș

rebut
S Atît la librăriile din București, cit 
g și la cele din țară se găsesc de vînzare 
8 stilouri care poartă inscripția „Progre- 
| iul". Cu toții am fost bucuroși văzind 
8 că in țara noastră se fabrică astfel 
8 de produse pe care le poți cumpăra de 
| altfel la un preț convenabil. Stilourile 
8 cu marca „Progresul" au un aspect 
8 atrăgător. g
g Deunăzi m-am hotărît să-mi iau și 8 
g eu unul. Am ieșit din magazin bucu- | 
8 ros și în același timp nerăbdător să-mi g 
ÎȘ încerc stiloul. 8
8 Ajuns acasă am început să-l privesc. ?
8 La prima vedere stiloul meu ambalai g 
o cu grijă era frumos și părea să fie și 0 3 un ~_ 1- ?
O8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
8 . 88 8 £ 8 £ 8 8
<------------- ----------- ----------- ■ r- - ----------------8

am să-i pun altă peniță l-am închis și 4 
g apoi l-am agățat în buzunar. După un | 
8 timp am căutat stiloul. L-am găsit în ? 
| buzunar, i se rupsese agățătoarea. | 
8 Ca un simplu cumpărător al unui g 
J astfel de stilou, aș dori sj mă adresez 8 
g pe această cale utemiștilor ș;. tinerilor | 
8 care muncesc la fabrica „Progresul", l 
| rugîndu-i să-mi explice de ce dau re- 8 

1 g buturi. Cit despre felul cum au ajuns | 
8 acestea pe piață cred că explicația o g 
§ vor da tovarășii de la controlul pro- 8 
o rliraolnr. |

8 8 8 888 
88

bun. M-am uirht la peniță, la piston, ? 
dacă o.re agățătoare bună. Mă rog... cu- g 
loarea, capacul... toate mi s-au părut în 8 
ordine. Cînd am început însă să-l în- | 
cerc, am observat că pistonul nu func- g 
ționează normal. Asta-i la început, 8 
mi-am zis. Iată însă că și a doua oară 8 
rezervorul era tot jumătate cu cer- g 
neală. Mai mult nu trăgea.

Am trecut cu vederea acest lucru | 
și am început să scriu. Penița „Iri- g 
diurn" zgîria hîrtia. După ce am scris 8 

| cam o jumătate de pagină, ea a înce- ? 
; put să lase atîta cerneală de parcă aș | 
8 fi scris cu o pensulă.

Ce păcat — gîndeam, că nu am ni- | 
8 merit un stilou bun, și cu gîndul că g

8 duselor.
Aștept cu nerăbdare nu numai un 

g răspuns la această întrebare ci... și sti- 
8 louri cu marca „Progresul" de bună ca- 

litate în magazine.
8 8 ____ ______
8^0000 oooooooooooooooeooeooooooc-„ OcOOOCTVOCOCoeOOOetP

Corespondent
JEAN PICIUînceput rodnic

Pe tovarășa Sălăgeanu Nita. directoarea 
căminultii cultural din comuna Leorda, 
Năsăud, am cunoscut-o pe cind discuta 
aprins cu președintele sfatului popular 
care vroia să amine cursul agro-zootehnic 
din acea zi. Despre activitatea ei mi-au 
vorbit mai pe larg locuitorii comunei.

— De cind utemista Sălăgeanu a fost 
numită directoarea căminului nostru cul
tural s-a putut observa o serioasă coti
tură în munca culturală — mi-a spus to
varășa Urda Iulișca.

Prima grijă a noii directoare a fost atra
gerea unui număr cit mai mare de ute- 
miști și tineri la activitatea căminului 
cultural. A fost organizată brigada ar
tistică de agitație și o echipă de teatru. 
Pînă acum au fost pregătite un însemnat 
număr de cîntece, dansuri, o piesă de 
teatru. Așa au fost învățate cîntacelg pe 
patru voci „Hai să facem o gospodărie". 
„Sirena lui Roaită", „Cîntecul Comsomo- 
lului" precum și multe duete, dansuri etc.

La cămin activează și un cerc agroteh
nic la care participă aproape 30 de țărani 
muncitori printre care Urda Nuțu, Sofro- 
nici Marișca și mulți alții.

în fața țăranilor muncitori s-au ținut 
conferințele „Importanța menținerii ză
pezi; pe ogoare" și „Despre îngrijirea po
milor în timpul iernii”. Directoarea s-a 
ocupat și de organizarea șezătorilor cu 
care prilej se fac lecturi în colectiv. La șe- 
zătorile care au avut loc în casele locui
torilor Urda Vasile și Urda Ileana de 
pildă, s-au citit peste 20 de broșuri cu ca
racter agricol.

Pentru ca acest început rodnic să aibă 
continuitate, este necesar un și mai mare 
ajutor din partea comitetului de sprijin al 
căminului cultural, iar organizația de 
bază U.T.M., utemiștii din comună, să dea 
mai multă atenție activității culturale din 
sat.

Corespondent 
AUREL POP

PAGINI DE ISTORIE
De la eliberarea patriei noastre de către 
orioasa armată sovietică și zdrobirea 
jctaturii antonesciene de către forțele pa- 
iotice conduse de P.C.R., pînă la 6 Mar- 
3 1945 trecuseră cîteva* luni. In acest 
np bubuitul tunurilor se auzea din ce 

. ce mai departe. Fascismul german se
Stea în agonie in propriul bîrlog. sub 

piturile nimicitoare ale bravilor ostași 
yietici.
Poporul romin, eliberat din cătușele 
staturii fasciste, se ridica hotărît, sub 
hducerea gloriosului și încercatului par_ 
l al clasei muncitoare, spre făurirea 
ei vieți noi.

Conf. univ. Vasile Hurmuz
candidat în științe istorice

Partidul Comunist din Romînia, a cărui 
litică exprima inieresele și năzuințele 
ble ale maselor largi ale poporului, 
iborase încă în 1944 o Platformă-pro- 
am Aceasta chema toate forțele demo- 
itice să lupte în cadrul unui larg Front 
Aional Democrat pentru un guvern de- 
icrat. capabil să mobilizeze masele largi 
oulare și toate resursele materiale ale 
ii în vederea participării active a Ro
biei la războiul anti-hltlerist. Platfor- 
,-program a F.N.D chema, de aseme- 
i, la luptă pentru exproplerea moșie- 
ir și trecerea pămînturilor în proprie- 
pa țăranilor cu pămînt puțin și fără 
înînt, pentru democratizarea țării, abo- 
a legiuirilor fasciste și rasiale, pedep- 
ța criminalilor de război etc.
ieși ca urmare a actului măreț de la 
August 1944 țara noastră se eliberase 
sub jugul fascist, forțele reacționare 
dezarmaseră ; burghezia și moșieri- 

a dețineau încă puterea economică, pre- 
Ji și poziții cheie în guvern. Partidele 

' .igheziel și ale moșîerimiî se îmnotri- 
u din răsputeri realizării Platformei- 
gram propusă de partid.

, rimul guvern de după 23 August era 
dus de generalul Sănătescu (om de 
i al regeiui) care, sprijinit de Maniu 
Brătianu, de social-democrații de 

apta, de resturile fasciste și lepădă- 
ile legionare, se străduia să împlinească 
’nța claselor stăpînitoare — aceea de 
ne în loc mersul istoriei.
entru a provoca nemulțumiri în rîn-

durile maselor muncitorești șj țărănești, 
reprezentanții reacțiunii în guvern spri
jineau specula, operațiile de bursă nea
gră, creșterea inflației, închiderea nejus- 
iificată a fabricilor. Se ducea o politică 
fățișă de sabotaj în ce privește normali
zarea transporturilor și aprovizionarea 
uzinelor și fabricilor cu materii prime. 
Guvernul Sănătescu manifesta o opoziție 
netă față de propunerile făcute de miniș
trii clasei muncitoare și urmărea mărirea 
haosului economic și financiar pentru a 
zvîrli apoi răspunderea situației grele pe 
umerii muncitorimii și ai conducătorilor 
ei. Mai mult decît atît, cercurile reacțio
nare au purces la sabotajul militar — o 
adevărată trădare in plin război — sabo- 
tind aplicarea condițiilor de armistițiu, 
punînd piedică colaborării frățești dintre 
trupele sovietice și cele romîne, tolerind 
bandele teroriste organizate de Iuliu Ma
niu. care acționau împotriva populației 
pașnice maghiare din Transilvania și stîn- 
jeneau spatele frontului sovietic. Călăii 
Aldea și Penescu, reprezentanți ai partide
lor „istorice" în guvern, permiteau ele
mentelor legionare de a se organiza fă
țiș în bande contrarevoluționare cu scopul 
de a provoca panică, de a organiza aten
tate și omoruri, tn noiembrie 1944 cad 
victimă bandelor legionare muncitorii 
loan Cozea și Constantin Sercăianu. Sute 
de mii de oameni ai muncii au înfierat 
acest mîrșav asasinat cerînd răsturnarea 
guvernului Sănătescu.

Reacțiunea, avînd sprijinul direct al re
gelui. nu era msg mulțumită numai cu 
atît. Ea a căițtat să-și continuie politica 
în alt chip. De aceea Sănătescu a fost în
locuit la 9 decembrie 1944 cu generalul 
Rădescu. în noul guvern, partidele reac
ționare continuau să aibă o serioasă ma
joritate.

în scurta guvernare a lui Rădescu si
tuația în țară s-a agravat și mai mult 
sub toate aspectele. Planul guvernului

condus de Rădescu — în jurul căruia se 
strînseseră toate forțele reacționare — 
era să smulgă muncitorimii libertățile cu
cerite la 23 August; dreptul de organi
zare sindicală, libertatea manifestațiilor 
politice ș. a., după care, cu ajutor, even
tual chiar armat, al imperialiștilor en
glezi și americani, să instituie din nou 
în Romînia regimul de dictatură fascistă.

Prin mijlocirea misiunilor diplomatice 
și militare la București ale S.U.A. și An
gliei, imperialiștii conduceau și sprijineau 
direct uneltirile reacțiunii în frunte cu 
Rădescu. S-a dovedit, la procesele care 
s-au desfășurat mai tîrziu, că uneltirile 
trădătoare ale lui Rădescu ajunseseră în- 
tr-un stadiu foarte înaintat. La acele pro
cese Maniu, Pop, Mihalache și alți tră
dători au mărturisit cu cinism că impe
rialiștii americani dețineau în mîinile lor 
activitatea grupurilor subversive cu ca
racter legionaro-fascist, care aveau ca 
țintă să dea o lovitură de stat, să dezlăn
țuie războiul’ civil și să restabilească do
minația imperialiștilor și a exploatatorilor 
autohtoni.

Lovitura fascistă era pregătită pentru 
ultimele zile ale lui februarie 1945.

Dar Partidul Comunist Romîn veghîa. 
El a chemat masele populare la luptă re
voluționară pentru zdrobirea uneltirilor 
reacțiunii. P.C.R. a dat o mare atenție 
întăririi Frontului Unic Muncitoresc, prin 
consolidarea unității sindicale. în fabrici 
s-au constituit comitete care organizau 
activitatea pentru îmbunătățirea condiții
lor de viață ale muncitorilor, pentru refa
cerea economică a întreprinderilor în ve
derea sprijinirii frontului, pentru alunga
rea conducerilor fasciste din uzine, fabrici 
și ateliere, ca și pentru înlăturarea sabo
tajului capitalist. Incepînd cu lunile oc
tombrie—noiembrie 1944, la uzinele „Vul
can”, „Lemaître”, „Malaxa”, „Bragadi- 
ru”, ..Wolf”, „Leonida” ș. a„ muncitorii a- 
lungă pe directorii reacționari și elemen
tele fasciste puse în slujba capitaliștilor. 
Muncitorii luptau cu îndîrjire pentru apli
carea lozincii partidului: „Totul pentru 
front, totul pentru victorie”. Muncitorii 
uzinelor unde se produceau materiale ne

Clasa muncitoare vine permanent în ajutorul țărănimii muncitoare.
Mașinile agricole produse în uzina „Semănătoarea” din Capitală sînt încăr

cate în vagoane și trimise S.M.T.-urilor și gospodăriilor agricole de stat.
Foto AGERPRES

De munca noastră depinde 
buna funcționare a tractoarelor 

și mașinilor agricole
Asigurarea bunei funcționări a tractoa

relor și mașinilor agricole în fiecare cam
panie, depinde în mare măsură de noi cei 
ce confecționăm piesele de schimb nece
sare acestora.

Calitatea pieselor de schimb este unul 
din factorii hotăritori ai succesului într-o 
campanie de muncă intensă la cîmp, fie 
ea de însămînțări ori de strîngere a re
coltelor.

îmbunătățirea calității pieselor a cons
tituit pentru conducerea sectorului A, ca 
și pentru toți muncitorii uzinei noastre, o 
preocupare de seamă.

Zincuirea conului pulverizator al pom
pei de injecție și alezarea lui, una din
tre cele mai principale operații, a frămin- 
tat mult pe inginerii și pe muncitorii 
din acest sector și în special pe mine și 
pe utemistul Codreanu Ioan. Noi primi
sem din partea conducerii sectorului acea
stă sarcină deosebită — zincuirea conului 
pulverizator și alezarea lui.

Cu toată străduința pe care o depuneam 
pentru realizarea în bune condițiuni a a- 
cestei operațiuni, nu obțineam rezultatele 
dorite. Dădeam încă piese de slabă cali
tate ș; uneori chiar rebuturi.

Faptul acesta mă nemulțumea și am în
ceput să studiez cu atenție întreaga ope
rație, pentru a-mi putea da seama care 
sînt cauzele. încet, încet am constatat că 
una din cauzele principale care ducea la 
slaba calitate a conului pulverizator erau 
sculele necorespunzătoare. Zincuitoarele 
cu o singură gură de tăiere1* cu care lu
cram, nu șlefuiau egal întreaga suprafață 
a interiorului orificiului conului, datorită 
faptului că acestea fiind dintr-un material 
slab, se uzau foarte repede.

După un studiu amănunțit pe care l-am 
făcut împreună cu utemistul Codreanu 
Ioan, am ajuns la concluzia că la un zin- 
cuitor se pot face mai multe guri de tă
iere, guri care ar duce atît la creșterea 
productivității muncii, cît și la îmbunătă
țirea calității conului pulverizator, acea
sta datorită faptului că șlefuirea s-ar face 
odată și egal pe întreaga suprafață a co
nului. Pe baza eelor studiate am propus 
conducerii sectorului să se confecționeze 
zincuitoare cu 3 guri de tăiere Propunerea 
a fost primită și pusă în aplicare.

După puțin timp am început să lucrăm 
la zincuirea și alezarea conului pulveriza
tor folosind zincuitoare cu 3 guri.

Atît din punct de vedere cantitativ, cît 
și calitativ am obținut unele succese. To
tuși mai aveam unele greufăți. Noile scule

nu erau garantate din punct de vedere al 
dimensiunilor ș; tratamentului, nefiind 
controlate și verificate riguros înainte de 
a fi date în lucru, din iipsa unui nost spe
cial în cadrul serviciului de control.

Dacă la început problema cea mai arză
toare în vederea îmbunătățirii calității 
conurilor pulverizatoare era confecționa
rea unor zincuitoare cu mai multe guri de 
tăiere, acum trebuia rezolvată garantarea 
tratării și dimensiunilor. Ș; această greu
tate a fost învinsă. Cu ajutorul tovarășu
lui inginer Teodorescu Alexandru, șeful 
laboratorului, studiind îndeaproape aceste 
deficiente, s-a luat măsura ca la toate 
alezoarele și'zincuitoarele să li se facă un 
nou tratament, „ceanurarea”. Astfel, scu
lele supuse noului tratament au o duritate 
superioară.

Toate aceste măsuri au dus la creșterea 
calității pieselor, reducîndu-se simțitor 
rebuturile.

înainte din 1.500 conuri pulverizatoare 
ce intrau în lucru, 500 erau de slabă cali
tate iar o parte din ele chiar rebuturi. 
Astăzi însă nu se mai poate vorbi despre 
așa ceva.

Paralel cu îmbunătățirea calității piese
lor, eu am reușit să obțin și o creștere 
simțitoare a productivități; muncii. Nu
mărul conurilor pulverizatoare pe care le 
lucrez în 8 ore a crescut de la 50 la 100 
bucăți.

Faptul cel mai important este că roate 
piesele sînt de bună calitate.

în vederea asigurării continuie a crește
rii calității conurilor pulverizatoare, am 
instalat la mașină o baie cu benzină și o 
gură de suflat aer, cu ajutorul cărora în 
timpul lucrului am posibilitatea să curăț 
piesele de șpan în cele mai bune condi- 
țiuni.

Pentru a-m; putea controla singur și 
permanent calitatea pieselor am mai in
stalat lingă mașină un aparat de contro
lat calitatea pieselor care mă ajută să-mi 
verific munca.

Peste puțin timp, mii de tractoare și 
mașini agricole vor porni să lucreze ogoa
rele patriei. Noi sîntem hotărîți să mun
cim în așa fel încît să fim la înălțimea 
sarcinilor trasate de partid, dînd numai 
piese de calitate superioară și la timp, 
încît toate mașinile agricole să lucreze 
din plin.

GHEORGHE CALIMAN 
fruntaș al întrecerii socialiste — 

uzinele „I. C. Frimu’’-Sinaia

Dezbaterile 
din Camera Comunelor

LONDRA 3 (Agerpres). — TASS trans
mite:

In seara zilei de 1 martie, după discur
sul lui Churchill în Camera Comunelor, au 
început dezbaterile pe marginea progra
mului guvernamental de cursă a înarmării 
cu arme atomice și cu hidrogen cuprins în 
„Cartea Albă” a guvernului din 17 febru
arie-

Desfășurarea dezbaterilor pe marginea 
acestei probleme a arătat adevăratul ca
racter al, politicii vîrfurilor conducătoare 
ale partidului laburist care de fapt spri
jină planurile de război atomic expuse de 
Churchill.

Primul vorbitor care a luat cuvîntul în 
numele opoziției laburiste, Shinwell, a de
clarat că este de acord cu Churchill în 
privința fondului programului înarmărilor 
și a lăsat să se .înțeleagă că este satisfăcut 
atît de discursul lui Churchill cît și de 
hoiărîrea adoptată anterior de consiliul 
Uniunii Atlanticului de nord (cu privire la 
pregătirea războiului atomic), întrucît ,,în 
prezent a devenit limpede” că guvernul 
englez nu intenționează să folosească arma 
cu hidrogen numai „ca represalii”. Shin- 
well a criticat doar acea parte a progra
mului guvernamental în care este vorba de 
tipurile clasice de armament. Atît Shin- 
well cît și Churchill au încercat să inti
mideze și să deruteze opinia publică cu 
primejdia războiului atomic pentru a în
lesni sarcina guvernului în domeniul. 
cursei înarmărilor.

Alți reprezentanți ai partidului care au 
luat cuvîntul au exprimat, dar cu timidi
tate, îngrijorarea pe care o resimt în pre
zent numeroși englezi față de faptul că 
cercurile guvernante ale țărilor occidentale 
s-au angajat pe calea cursei înarmărilor, 
respingînd posibilitatea tratativelor și a 
realizării unui acord.

Laburistul Pargiter a declarat că nu 
poate să sprijine nici guvernul, nici opo
ziția în ceea ce privește producția bombei 
cu hidrogen. El a adăugat că în această 
problemă „s-a mers deja destul de departe 
pe drumul alunecos spre iad” și că aces
tei politici trebuie să ; se pună capăt.

Laburistul Edelman a spus că nu va 
sprijini njci guvernul, nici amendamentul 
oficial al grupului parlamentar laburist 
pentru că atît guvernul cît și acest grup 
parlamentar sprijină producția bombei cu 
hidrogen.

Laburistul Fienburgh a declarat că din 
momentul .în care bomba cu hidrogen va 
fi folosită, insulele britanice vor fi ame
nințate. „Guvernul joacă ultima miză” a 
spus el. Dezbaterile continuă.

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 

Călărețul de aramă ; Teatrul de Stat de Operetă: 
■Lăsați-mă să cînt ; Național .,1. L. Caragiale” 
(Studio) : Viata nouă : Național ,,I. L. Caragiale” 
(Comedia) : Matei Millo sau Căruța cu paiațe; 
Municipal : Pădurea , Tineretului : David Copper- 
field (ora 19) ; Studioul Actorului de Film ,,C. 
Notiara”: • Mincinosul ; Armatei țB-dul G-ral Ma- 
g^eru) : Mașenka ; Armatei (Calea 13 Septembrie): 
Vlaicu Vodă ; Muncitoresc C.F,R. (Giulești) : Ta
nia ; Ansamblul de Estradă al R.P.R. : Fără mă
nuși (ora 20, în sala din Calea Victoriei nr. 174) și 
Concert de muzică ușoară romînească (ora 20.15, 
în sala „Libertatea” din str. Dobrogeanu Gherea 
nr. 4).

CINEMATOGRAFE : Patria, București, înfrățirea 
între popoare: Aventurile vasului Bogatîr ; Repu
blica, Lumina, 1 Mai : Ne-am iptîlnit undeva : 
I. C. Frimu, Donca Simo, Libertății : Exnresul de 
Nurnberg, Gelozia b?>t-o vina ; Maxim Gorki, Elena 
Pavel, 8 Martie, Alex. Sahia • Din Argentina în 
Mexico ; Timpuri Noi i Crăiasa-broscuță, Ursuleții 
lacomi ; Victoria, Miorița. Boleslaw Bierut: Desfă
șurarea, Și Ilie face sport ; Gh. Doja, Alex. Popov : 
Dama cu camelii ; Vasile Roait&i Suspine pe stradă: 
Unirea : Suflete zbuciumate : Cultural : Circul Sla
via ; Constantin David : Locotenentul lui Rakoczi; 
Flacăra : Sadko- T. Vladimirescu, Moșilor: Come- 
dianțîi ; Aurel Vlaicu : Bănuțul ; Munca : De doi 
bani speranță: Arta: Jucătorul de rezervă ; Popular : 
Alarmă la circ ; Tineretului, M. Eminescu : Mai 
tare ca noaptea ; 23 August : Roma, orele 11 ; Ilie 
Pintilie : Scanderbeg ; 8 Mai : Ordinul Anna; Volga: 
Furtună ne Nipru ; N. Bălcescu: Copiii partizanului; 
Gh. Coșbuc: Nicholas Nikleby; Rahova : Hamlet: 
Olga Bancic: Antilopa de aur, Valsul pe gheață^ 
Zmeul cel rău.

cesare armatei au ridicat necontenit pro
ducția dînd pentru front muniții, arme, 
mașini, îmbrăcăminte, conserve etc. De 
pildă, cu toate piedicile puse de conduce
rea reacționară a fabricii, muncitorii de 
la „Leonida”, în decursul lunilor octom
brie—decembrie 1944, au reușit să ridice 
numărul de reparații lunare de la 69 ma
șini auto la 97. De asemenea, muncitorii 
vîrstnici și tineri, femeile și bărbații de 
la fabrica „Apretura”; întruniți în adu
nare pe fabrică s-au angajat ca în timp 
de 1« zile să mărească producția cu 120 
la sută față de cea dinainte de 23 August 
1944, deoarece considerau „o datorie pa
triotică aprovizionarea frontului, grăbirea 
victoriei împotriva fascismului, refacerea 
economică a țării".

Muncitorii din transporturi, muncind cu 
abnegație zi și noapte, au asigurat atît 
transporturile pentru front, cît și cele in
terne. Răspunzînd printr-o muncă plină 
de avînt la chemarea partidului, minerii au 
reușit, în scurt timp, să ridice producția 
de cărbune, cu tot sabotajul criminal al 
burgheziei și cozilor ei de topor.

La sate, masele țărănești au început — 
prin lunile noiembrie—decembrie 1944, să 
izgonească vechea administrație fascistă.

începutul anului 1945 este marcat de noi 
acțiuni de masă ale muncitorimii și țără
nimii. Se trece la primenirea vechiului a- 
parat de stat de la orașe și în special sînt 
izgoniți prefecții fasciști în locul cărora 
poporul își pune pe reprezentanții săi.

In nordul Moldovei, eliberată încă îna
inte de 23 August 1944 de Armata 
Sovietică, numeroși țărani muncitori au 
intrat în stăpînirea pămînturilor moșie
rești. In restul țării, masele țărănești, la 
îndemnul partidului și avînd spriji
nul frățesc al clasei muncitoare, au în
ceput și ele să-și împartă pămînturile mo
șierești. Nici amenințările personale ale 
lui Rădescu, nici cele ale prefecților și 
jandarmilor, slugi alo burgheziei și mo- 
șierimii, n-au speriat țărănimea. Acolo 
unde a fost nevoie, țărănimea a trecut 
cu forța peste cei ce vroiau să țină în loc 
istoria.

în fața valului revoluționar crescînd, 
Rădescu făcea sforțări disperate pentru a 
nu pierde puterea care-i fugea de sub pi
cioare. Avînd asentimentul partidelor „is
torice” Rădescu a trecut la acțiuni fățiș 
contrarevoluționare. El a pregătit cu spri
jinul regelui, al reacțiunii interne și al 
imperialiștilor anglo-americani o lovitură 
de stat. Planurile reacțiunii au fost însă 
demascate de partid. Prin puternice de
monstrații organizate în toată țara, masele

populare își exprimă hotărîrea de a răs
turna guvernul Rădescu și de a instaura 
un guvern popular.

La București, manifestațiile populației 
erau nesfîrșite și mereu creștea numă
rul acelora care îngroșau rândurile ma- 
nifestanților. în ziua de 11 februarie au 
manifestat 100.000 cetățeni, pentru ca la 
14 februarie, drept răspuns dat unui dis
curs provocator ai lui Rădescu, să iasă în 
stradă 500.000 de cetățeni care cereau de
miterea trădătorilor din fruntea guvernu
lui. Din ordinul lui Rădescu sînt ocupate 
de armată tipografiile ziarelor muncito
rești.

în provincie sînt trimise unități ale ar
matei puse sub comanda unor ofițeri reac
ționari și avînd ordinul de a răsturna pe 
aleșii poporului și de a repune în funcții 
pe vechii primari și prefecți. împotriva 
populației muncitoare din Cnaiova, de pil
dă, care la 16 februarie își alesese prefec
tul său, Rădescu a mobilizat o companie. 
Aceasta, pătrunzînd în oraș în timpul nopții 
a înconjurat prefectura, a arestat șl bătut 
pe prefectul ales de popor. La chemarea 
organizației P. C. R. din Craiova ma
sele de muncitori și țărani au asediat pre
fectura pentru a alunga pe prefectul reac
ționar. Cu toate că ofițerii reacționari au 
ordonat să se tragă în manifestanți, ma
joritatea soldaților au refuzat să deschidă 
focul. Aleșii muncitorilor și țăranilor au 
fost puși din nou în funcțiile lor. La Bo
toșani și în alte părți ale țării, soldații de 
asemenea au refuzat să tragă în munci
tori.

La București, la Uzinele „Malaxa”, ban
dele legionare organizează un atac armat 
împotriva muncitorilor; atacului banditesc 
i-a căzut victimă muncitorul Dragu Stan, 
iar tovarășul Gheorghe Apostol a fost grav 
rănit. Dar toate atacurile fasciștilor nu au 
intimidat poporul muncitor care și-a strins 
și mai mult rândurile în jurul partidului 
clasei muncitoare cu ferma hotărâre de a 
zdrobi reacțiunea.

împotriva încercărilor brutale ale clicii 
condusă de Rădescu de a instaura dicta
tura fascistă. Partidul Comunist Romîn a 
dat semnalul contraatacului, al ofensivei 
imediate, vijelioase, pentru zdrobirea pla
nurilor criminale ale reacțiunii. Mase tot 
mai largi de la orașe și sate au cerut în 
cadrul unor uriașe mitinguri și demon
strații de stradă arestarea fasciștilor, de
miterea guvernului Rădescu și înlocuirea 
lui cu un guvern cu adevărat democra
tic, capabil să mențină și să dezvolte cu
ceririle de la 23 August. Punctul culmi
nant al acestor manifestații populare, de

o amploare necunoscută încă în țara noa
stră, a, fost atins la 24 februarie 1945 cînd 
o jumătate de milion de oameni ai muncii 
au demonstrat pe străzile Capitalei. De 
la ferestrele palatului regal, de la feres
trele Ministerului de Interne și ala pre
fecturii poliției s-a tras cu mitralierele în 
muncitori. Străzile Capitalei au fost din 
nou înroșite cu sînge muncitoresc. Ră
descu și clica sa se demascaseră astfel .. 
complet ca dușmani feroci ai poporului 
romîn.

în urma atacului organizat al reacțiunii, 
masele populare nu au dst însă înapoi, ci 
au continuat să manifesteze cu și mai 
multă dîrzenle, au continuat să ocupe pri
măriile și prefecturile, iar țăranii și-au 
împărțit mai departe moșiile. în ziua de 
24 februarie masele au zdrobit lovitura 
de stat fascistă iar la 6 martie 1945, po
porul a reușit să impună un guvern de
mocrat condus de dr. Petru Groza, guvern 
în care reprezentanții clasei muncitoare . 
dețineau majoritatea departamentelor și 
principalele posturi-cheie.

Chiar în ziua de 6 martie s-au adunat 
în Piața Națiunii din București 800.000 ce
tățeni ai Capitalei și țărani din împreju
rimi, pentru a aclama cu entuziasm bi- ■ 
ruința obținută asupra forțelor reacțiunii 
și a-?i manifesta încrederea în noul gu
vern. Ca urmare a instaurării noului- gu
vern democratic, la 9 martie 1945 guver
nul Uniunii Sovietice își dă consimțămân
tul pentru instaurarea în Transilvania a 
administrației guvernului romîn.

Astăzi, după zece ani de la aceste isto
rice evenimente, poporul romîn privește 
cu mîndrie la tot ce. a realizat sub con
ducerea partidului și cu sprijinul larg și 
mărinimos ai Uniunii Sovietice. Nimic și 
nimeni nu poate opri drumul nostru Jna- 
inte. spre o viată mereu mai îmbelșugată 
și fericită. Oricît de mișelești ar fi unel
tirile dușmanilor interni și externi ai po
porului nostru muncitor, oricît s ar zbate 
trădătorii de patrie fugiți peste hotare 
pentru a scăpa de judecata poporului, 
roata istoriei nu o vor putea întoarce.

Stăpîn deplin pe soarta sg și urmînd 
cu deplină încredere politica înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romin, poporul 
romîn merge neabătut spre un viitor fe
ricit, adueîndu-și contribuția la măreața 
luptă pentru pace a popoarelor lumii.
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O mărturie a unității și coeziunii 
poporului sovietic

’ MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Au fost date publicității rezultatele ale
gerilor pentru sovietele supreme ale repu
blicilor unionale, care au avut loc la 27 fe
bruarie 1955.

După cum au comunicat comisiile elec
torale centrale, alegerile s-au desfășurat 
pretutindeni într-o atmosferă de uriaș 
avînt politic, de unitate și coeziune a oa
menilor muncii în jurul partidului comu
nist și guvernului sovietic, în condițiile 
unui puternic interes politic din partea 
alegătorilor.

In R.S.F.S.R., numărul total al alegă
torilor în toate circumscripțiile electorale 
a fost de 70.568.608 persoane. La alegerile 
de deputați în Sovietul Suprem al repu
blicii au luat parte 70.547.107 persoane, 
adică 99,97 la sută din numărul total al 
alegătorilor. p

Pentru candidații blocului comuniștilor 
și celor fără partid au votat 70.374.801 ale
gători, ceea ce reprezintă 99,89 la sută din 
numărul total al alegătorilor care au par
ticipat la vot.

La alegerile pentru Sovietul Suprem al 
R.S.S. Ucrainene au luat parte 25.364.290 
persoane, adică 99,99 la sută dintre alegă
tori. In toate circumscripțiile electorale, 
pentru candidații blocului comuniștilor și 
celor fără partid au votat 25.337.017 ale
gători, ceea ce reprezintă 99,89 la sută din 
numărul total al alegătorilor care au parti
cipat la vot.

In R.S.S. Bielorusă, la alegerile de de
putați în Sovietul Suprem al republicii au 
luat parte 4.962.910 persoane, adică 99,99 
la sută din alegători. Pentru candidații 
blocului comuniștilor și celor fără partid 
au votat 4.958.932 alegători, ceea ce repre
zintă 99,92 la sută din numărul total al 
alegătorilor care au participat la vot.

La alegerile din R.S.S. Uzbecă au parti
cipat 3.930.365 alegători, adică 99,99 la sută 
din cei cu drept de vot. în toate circum
scripțiile electorale, pentru candidații 
blocului comuniștilor și celor fără par
tid au votat 3.926.855 alegători, ceea ce 
reprezintă 99,91 la sută din numărul to
tal al participanților la vot.

In R.S.S. Gruzină, la secțiile de votare 
s-au prezentat 2.367.480 persoane, adică

99,99 ța sută din numărul alegătorilor. Pen
tru candidații blocului comuniștilor și ce
lor fără partid au votat 2.366.671 alegători, 
ceea ce reprezintă 99,97 la sută din numă
rul participanților la voi.

La alegerile de deputați în Sovietul Su
prem al R. S. S. Lituaniene au luat 
parte 1.649.039 persoane, adică 99,93 la 
sută din alegătorii înregistrați. In toate 
circumscripțiile electorale, pentru candida
ții blocului comuniștilor și celor fără par
tid au votat 1.647.807 persoane, ceea ce 
reprezintă 99,92 la sută din participanții 
la vot.

Număruț alegătorilor din R.S.S. Moldo
venească a fost de 1.521.330 persoane, iar 
la vot au luat parte 1.520.768 persoane, 
adică 99,96 la sută din numărul total al 
alegătorilor. Pentru candidații la locul de 
deputat au votat 1.519.224 persoane.

La alegerile de deputați în Sovietul Su
prem al R.S.S. Letone au luat parte 
1.438.167 persoane, adică 99,97 la sută din 
alegătorii înregistrați. Pentru candidații 
la locul de deputat au votat 1.437.221 ale
gători.

In R.S.S. Tadjică, numărul alegătorilor 
care s-au prezentat la centrele de vot a 
fost de 964.759 persoane, adică 99,99 la sută 
din alegători. Pentru candidații blocului 
comuniștilor și celor fără partid au votat 
964.241 alegători.

La alegerile de deputați în Sovietul Su
prem al R.S.S. Turkmene au participat 
780.306 persoane, adică 99,98 la suță din 
alegătorii înregistrați. Pentru candidații la 
locul de deputat au votat 779.141 alegători.

La alegerile de deputați în Sovietul Su
prem al. R.S.S. Estone au luat parte 
876.620 persoane, adică 99,81 la sută din 
alegători. Pentru candidații blocului co
muniștilor și celor fără partid au votat 
875.069 alegători.

După ce au examinat materialele fiecă
rei circumscripții electorale, comisiile elec
torale centrale ale republicilor, în baza 
„Regulamentului alegerilor” au înregistrat 
pe deputății aleși în sovietele supreme ale 
republicilor unionale în toate circumscrip
țiile electorale. Toți deputății aleși sînt 
candidați ai blocului comuniștilor și celor 
fără partid.

Divergențe 
anglo - americane 

în problema Taivanului
NEW YORK 3 (Agerpres). — TASS
Potrivit relatărilor corespondentului a- 

gențiel United Press, la Londra a devenit 
cunoscut că la Moscova se fac noi încer
cări de a lichida impasul care împiedică 
reglementarea problemei situației din re
giunea Taivanului. Cercurile oficiale din 
Londra au declarat că în cursul acestei 
săptămîni reprezentanții englezi și indieni 
au restabilit contactul cu Ministerul Afa
cerilor Externe al Uniunii Sovietice pen
tru a continua încercările de a se ajunge 
la o soluție acceptabilă. Răspunzînd la în
trebările ziariștilor, un purtător de cuvînt 
al ministerului englez al Afacerilor Ex
terne a declarat: „Trebuie să se dea diplo
mației posibilitatea de a mai acționa".

Cercurile competente, continuă cores
pondentul, au atras atenția că speranțele 
de reglementare sînt încă îndepărtate. 
Aceste speranțe sînt legate de „continua
rea schimbului de păreri pe căile diploma
tice în care Moscova joacă rolul de me
diatoare între occident și guvernul de la 
Pekin”.

Or, arată în continuare corespondentul, 
lipsa unei înțelegeri între Eden șl Dulles 
în chestiunea strategiei în regiunea Tai
vanului se resfrînge puternic asupra actua
lelor "acțiuni de medlațiune. La Bangkok, 
Eden și Dulles n-au ajuns la o înțelegere 
în problema litigioasă a evacuării insule
lor chineze de litoral Quemoi și Matsu. 
Anglia continuă să considere că eîe aparțin 
Chinei și că trebuie să fie evacuate. Sta
tele Unite au declarat însă clar că nu vor 
ca ciankalșiștii să evacueze aceste insule și 
că le vor apăra în cazul cînd acestea vor 
fi atacate.

Diplomații englezi consideră că „în ciuda 
acestor divergențe fundamentale, diploma
ția poate continua să caute o formulă ac
ceptabilă. Această politică Implică presu
punerea Angliei că Uniunea Sovietică pri
vește cu seriozitate acțiunea sa de media- 
țlune".

In întîmpinarea sărbătorii
tineretului lumii

Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților
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Camera Populară a R. D. Germane 
propune organizarea unui referendum 

în Germania asupra acordurilor de la Paris
BERLIN 3 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : La 2 martie a avut loc o ședință a 
Camerei Populare a Republicii Democrate 
Germane în cadrul căreia primul minis
tru al R.D. Germane, Otto Grotewohl, a 
prezentat declarația guvernamentală în 
legătură cu ratificarea acordurilor de la 
Paris de către Bundestagul de la Bonn.

Grotewohl a subliniat că Bundestagul 
de la Bonn a ratificat acordurile de la 
Paris nesocotind voința majorității po
porului german. Acest act, a spus el, re
prezintă o trădare națională.

Otto Grotewohl a demascat apoi afir
mațiile adepților lui Adenauer după care 
ratificarea acordurilor de la Paris nu nu
mai că nu ar împiedica unificarea paș
nică a Germaniei, ci, dimpotrivă, ar face 
chiar posibilă unificarea. Aceasta, a spus 
Grotewohl, este o minciună deliberată... 
Unificarea Republicii Democrate Germane 
iubitoare de pace cu Germania occiden
tală militarizată și înarmată este de 
neconceput

Acordurile de la Paris, a continuat Gro
tewohl, agravează scindarea Europei, duc 
la crearea unor blocuri ostile și in ultimă 
instanță la război. Aceasta rezultă, de pil
dă, din acordul cu privire la Saar înche
iat de Adenauer la Paris. Acest acord nu 
numai că nu contribuie la realizarea în
țelegerii între popoarele francez și ger
man, ci înmormîntează această înțelegere. 
Or, o Germanie unită, democrată, iubi
toare de pace și suverană, pe de o parte, 
și Franța, pe de altă parte, ar putea ajun
ge la o înțelegere mutuală, pașnică și de 
lungă durată în problema Saarului pe 
baza recunoașterii faptului că regiunea 
Saar nu pbate fi separată de Germania și 
ținîndu-se seama de interesele Franței 
în problemele securității, precum și în 
problemele economice.

Guvernul Republicii Democrate Germa
ne, a continuat Grotewohl, declară că el 
nu va recunoaște niciodată acordurile de 
la Paris cu privire la Saar. Ele au fost 
ratificate de Bundestagul de la Bonn îm
potriva voinței poporului german. De 
aceea, ele nu sînt valabile și nu au putere 
de lege. Astăzi se constată, fără putință 
de tăgadă că lupta împotriva acordurilor 
de la Paris nu va înceta încă mult timp 
nici în parlamente, și cu atît mai puțin 
în rîndurile maselor populare din Germa
nia și din alte țări europene. Lupta pen
tru pace și securitate continuă.

Pentru a constata voința exprimată lim
pede a întregului popor german, în aceas
tă problemă de importanță vitală pentru 
întregul popor german, a spus Grotewohl, 
propunem să se organizeze atît în Repu
blica Federală, cît șj în Republica Demo
crată Germană, un referendum pe baza 
„Manifestului german" adoptat la Frank
furt pe Main. Să întrebăm poporul: „Sîn- 
teți pentru reunificarea pașnică a Germa
niei pe calea ținerii de alegeri pe întreaga 
Germanie în 1955 și pentru ..Manifestul 
german" sau pentru acordurile de la Pa
ris?". Pentru ca acest referendum să se 
desfășoare nestînjenit, Grotewohl a pro
pus ca atît în R.D. Germană, cît și în Re
publica Federală să se garanteze liberta
tea de exprimare în cadrul unui vot se
cret; libertatea de agitație pentru toate 
partidele democrate, pentru sindicate, or
ganizații de masă și biserici din cele două 
părți ale țării; libertatea difuzării de ziare 
șl alte materiale tipărite în întreaga Ger- 
ipanie; imunitatea reprezentanților parti
delor și organizațiilor de masă; libertatea 
de circulație pentru cetățenii din cele două 
părți ale Germaniei în întreaga țară, pu
nerea la dispoziție a localurilor și mijloa
celor de transport pentru organizarea mi
tingurilor și adunărilor; libertatea de a 
lua cuvîntul la radio pentru reprezentan
ții tuturor partidelor șî organizațiilor de
mocrate din cele două părți aie Germa
niei pe bază de egalitate; libertatea cu- 
vlntului la adunări, în presă și radio.

In baza unui acord, la acest referendum 
ar putea să participe toți cetățenii care 
au împlinit vîrsta de 18 ani.

Declarăm, a subliniat Grotewohl, că Re
publica Democrată Germană nu are nimic
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de obiectat împotriva instituirii unui con
trei internațional asupra referendumului 
pe întreaga țară dacă Republica Federală 
va considera necesar acest lucru.

Grotewohl a declarat că Republica De
mocrată Germană este gata să examineze 
șl să discute orice propunere a Bundes- 
tagului cu privire la condițiile organizării 
unui referendum pe întreaga Germanie. 
Dacă majoritatea din Bundestag nu va fi 
de acord cu organizarea unui asemenea 
referendum, toate partidele și organiza
țiile democrate din Republica Federală 
vor trebui să ia în comun inițiativa orga
nizării acestui referendum pe întreaga 
Germanie.

In încheiere, Grotewohl a chemat pe 
toți germanii iubitori de pace să se uneas
că și să ajungă la un acord pentru a li
chida nefastele acorduri de la Paris.

★
BERLIN 3 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : După dezbaterile care au avut loc 
pe marginea declarației guvernamentale 
prezentate de primul ministru Otto Gro
tewohl, deputății Camerei Populare au 
adoptat în unanimitate textul unui Apel 
către poporul german, precum și o rezo
luție cu privire Ia apărarea tineretului iu
bitor de pace din Germania occidentală.

APELUL CĂTRE 
POPORUL GERMAN

în Apelul către poporul german se sub
liniază că Bundestagul a adoptat hotărî- 
rea cu privire la ratificarea acordurilor 
de la Paris, nesocotind voința majorității 
covîrșitoare a populației Germaniei occi
dentale care nu va recunoaște niciodată 
acordurile de la Paris.

Camera Populară a Republicii Demo
crate Germane propune să se desfășoare 
imediat în întreaga Germanie un referen
dum popular în chestiunea ; „Sinteți pen
tru reunificarea pașnică a Germaniei pe 
calea ținerii unor alegeri libere pe în
treaga Germanie în anul 1955 și pentru 
„Manifestul german” adoptat la mitingul 
din Frankfurt pe Main, sau pentru acor
durile militare de la Paris ?“

Apelul se încheie cu chemările: Jos 
acordurile militare scizioniste de la Paris! 
Trăiască poporul german, în mîinile că
ruia se află destinele națiunii ! Trăiască 
patria germană unită ! Trăiască pacea !

REZOLUȚIA CU PRIVIRE 
LA APĂRAREA TINERETULUI 

IUBITOR DE PACE DIN GERMANIA 
OCCIDENTALA

în rezoluția cu privire la apărarea ti
neretului iubitor de pace din Germania 
occidentală se subliniază că ratificarea 
acordurilor de la Paris de către Bundes
tagul de la Bonn, pune tineretul vest-ger- 
man în fața unei mari primejdii.

Tineretul vest-german, se spune în re
zoluție, nu vrea însă să devină came de 
tun într-un război pentru interesele im
perialiștilor americani și vest-germani. 
El se pronunță tot mai hotărît împotriva 
politicii de remilitarizare. în această luptă 
dreaptă, tineretul din Germania occiden
tală se bucură de simpatia și sprijinul 
deplin din partea Republicii Democrate 
Germane.

în legătură cu persecuțiile și teroarea 
deslănțuite de guvernul Adenauer și de 
ocupanții anglo-americani împotriva tine, 
retulu; vest-german, care duce lupta cu
rajoasă pentru o Germanie unită și pentru 
pace, Camera Populară hotărăște:

Ținerii care luptă în Germania occiden
tală împotriva politicii de remilitarizare, 
împotriva primejdiei de a fi recrutați în 
armată și care sînt supuși la persecuții, 
pot, dacă vor, să fie primiți în Republica 
Democrată Germană.

Tinerii persecutați în Germania occi
dentală pot continua în Republica Demo
crată Germană munca lor după speciali
tatea pe care o au, sau să-și continue 
studiile, atît timp cît în Germania occi
dentală nu vor fi create condiții nor
male, după care acești tineri se vor pu
tea întoarce la locurile lor natale, pu
țind sj trăiască și să muncească acolo în 
condiții de pace și libertate.

Consiliul de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane este însărcinat să ia 
toate măsurile necesare pentru aducerea 
la îndeplinire a acestei hotărîri.

Scurte știri
• Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a 

numit pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar Sobolev Arkadii Alexandro- 
vici reprezentant permanent al U.R.S.S. 
la Consiliul de Securitate

® Intre 28 februarie și 2 martie a avut 
loc la Ankara conferința țărilor membre 
ale pactului balcanic, (Turcia, Grecia și 
Jugoslavia). S-a hotărît înființarea unei 
adunări parlamentare balcanice cu func
ții consultative, formate din 60 de depu
tați — cîte 20 din partea fiecăreia din 
cele trei țări. Au fost adoptate de aseme
nea hotărîri cu privire la continuarea co
laborării între țările membre ale pactu
lui balcanic în domeniile tehnic, econo
mic și cultural.

9 După cum anunță agenția As
sociated Press, la cererea Egiptului 
Consiliul de securitate al O. N. U., 
se va întruni la 4 martie pentru 
a discuta situația creată în legătură cu 
ciocnirea care a avut loc în noaptea de 
28 februarie spre 1 martie la frontiera 
dintre Egipt și Israel.

o La 2 martie a avut loc o conferință 
de presă convocată de Eisenhower, pre
ședintele S.U.A.

Răspunzînd unui corespondent care i-a 
cerut să-și spună părerea cu privire la 
propunerea'ziarului „Des Moines Register” 
în chestiunea schimbului de delegații de 
specialiști în domeniul creșterii animalelor, 
între S.U.A. și U.R.S.S., președintele Ei
senhower a arătat că ar fi bine ca specia
liști sovietici să viziteze S.U.A. și să ia cu
noștință de organizarea creșterii animale
lor în fermele statelor din Middle West. 
Eisenhower a declarat că după părerea lui 
întîlnirile .între oameni din diferite re
giuni ale lumii și schimbul de experiență 
între ei nu ar putea da decît rezultate po
zitive. El a amintit că în timpul călătoriei 
sale în U.R.S.S. a vizitat cîteva ferme so
vietice ; oamenii sovietici, a spus președin
tele, au manifestat un deosebit interes 
față de organizarea producției agricole in 
S.U.A. Totodată, președintele a adăugat 
însă că vizita specialiștilor sovietici în 
agricultură în Statele Unite este legată de 
o serie de greutăți dintre, care principalele 
sînt legile americane care prevăd restric
ții în ce privește obținerea vizelor de in
trare în S.U.A.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA:

Cu ocazia recentei sesiuni care a 
avut loc la Berlin a Comitetului exe
cutiv al F.M.T.D. s-au luat hotărîri im
portante privind organizarea celui de 
al V-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru pace și prie
tenie de la Varșovia.

Raportul prezentat ca și intervențiile 
diferitelor delegații au subliniat 
forța crescîndă a tineretului iubitor de 
pace din lumea întreagă, unitatea lui 
tot mai strînsă în lupta pentru un trai 
mal bun, pentru pace. Sesiunea de la 
Berlin a dovedit creșterea prestigiului 
F.M.T.D., lărgirea continuă a rînduri- 
lor sale.

Pregătirile ce se desfășoară de pe 
acum în numeroase țări în vederea 
Festivalului demonstrează hotărîrea ti
neretului de a face din marea sărbă
toare a tinereții de la Varșovia o ma
nifestare puternică a voinței sale Ce 
pace, un răspuns hotărît dat ațîțători- 
lor la război.

CEHOSLOVACIA
Nu de mult a avut loc într-una din cele 

mai mari săli din Praga un mare Carna
val al tineretului sub lozinca: „In întîmpi
narea celui de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de la Varșo
via”.

ANGLIA
Comitetul pregătitor al Festivalului 

din Anglia a ținut o Conferință Națională 
de pregătire, la Londra. La această Con
ferință au participat reprezentanți ai tine
retului organizați în sindicate, cluburi 
sportive etc.

Cei 130 de delegați Ia Adunarea tinere
tului scoțian de la Glasgow au chemat 
întregul tineret din Scoția să sprijine cel 
de al V-lea Festival Mondial.

DANEMARCA
La Copenhaga s-a constituit Comitetul 

național al Festivalului în care sînt repre
zentate 45 organizații de tineret.

JAPONIA
.Prezentarea filmului despre Festivalul 

de la București are loc aproape zilnic în 
diferite orașe ale Japoniei. Proiecții ale 
filmului au avut deja loc în provinciile 
Kansai, Tokai, în unele regiuni ale pro
vinciei Hokkaido și la Tokio.

într-una din marile piețe din Tokio, a 
avut loc un miting, la care Adunarea ti
nerilor sindicaliști a hotărît să-și trimită 
reprezentanți la Varșovia. în fiecare zi 
10 yeni sînt depuși de fiecare tînăr la fon
dul Festivalului, iar în zilele de salariu
100 de yeni.

EGIPT
Federația Egipteană de Atletism pen

tru Amatori va participa la cea de a 2-a 
întîlnire Sportivă Prietenească din ca
drul Festivalului, cu o echipă completă.

MEXIC
în Mexic va avea loc în luna mai 

primul Festival Național al Tineretului.
CANADA

Un festival al tineretului se va desfă
șura în iulie în Columbia Britanică și la 
Ontario. în cadrul festivalului va avea loc 
un bogat program cultural și sportiv.

„Tineri și tinere din lumea întreagă!
Intre 31 iulie și 14 august 1955 va avea loc la Varșovia tradiționala sărbă

toare a tinerei generații, cel de al 5-lea Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru Pace și Prietenie. _

Pregătirile pentru Festival se desfășoară în împrejurări care fac necesară 
unirea eforturilor tineretului din toate țările cu toate popoarele iubitoare de 
pace pentru lărgirea colaborării internaționale, pentru realizarea unei mai bune 
înțelegeri reciproce, pentru independență națională și

Tineri și tinere!
...Noi vă chemăm să vă pregătiți pentru cel de al 

al Tineretului și Studenților, să popularizați Festivalul 
prin mijloacele de care dispuneți...

...In numele întăririi prieteniei și unității tineretului,
organizațiilor internaționale, naționale, regionale și locale ale tineretului și stu
denților, chemîndu-i să participe activ la pregătirile și la desfășurarea celui de 
al V-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru Pace și Priete
nie ! Scriitori, savanți, artiști, campioni sportivi! Voi vă bucurați de o mare 
autoritate și stimă în rîndurile tineretului; el așteaptă ajutorul și sprijinul vos
tru. Contribuiți cu cunoștințele voastre, experiența și capacitatea voastră la pre
gătirea și desfășurarea acestei sărbători mondiale a tineretului!“.

!; (Din Apelul Comitetului Internațional 
de Pregătire a Festivalului

pace...

V-lea Festival Mondial 
și nobilele sale sarcini
noi ne adresăm, tuturor

Salutul unor personalități
D. D. ȘOSTACOVICI

(U.R.S.S.)
THOMAS MANN X

(Germania)

„Vă mulțumesc pentru 
marea cinste pe care mi-o 
acordați și pe care o apre
ciez foarte mult. Activita
tea F.M.T.D. a cîștigat 
respectul întregii omeniri 
progresiste, iar Festivalu
rile pe care le organizează 
au devenit sărbători ale 
prieteniei și păcii între 
popoarele tuturor țărilor".

PAUL ROBESON
(S.U.A.)

„Salut toate pregătirile 
pentru Festivalul Mondial 
cu siguranța că tineretul 
dorește pacea și prietenia 
și că numeroși oameni își 
vor uni forțele pentru ca 
pacea să .învingă războiul, 
înfruntînd greutățile, tine
retul acționează curajos și 
fără încetare pentru pace. 
Noi observăm o mare în
grijorare în rîndurile ma
selor largi ale organiza
țiilor noastre populare în- 
sumind milioane de oa
meni care cer tratative și 
găsirea unei căi pentru 
existență pașnică.

Salutările mele cele 
mai bune. In curînd, sper 
că voi putea să fiu cu voi, 
pentru a participa la Fes
tivalul vostru istoric".

„Vă mulțumesc pentru 
informațiile voastre și vă 
urez succes. Aceste urări 
de succes nu sînt spuse în 
numele unui partid sau 
al altuia, căci pacea nu 
este o chestiune a unui 
partid oarecare, ea este o 
chestiune a omenirii în
tregi. Astăzi, singura mare 
problemă a omenirii este 
salvarea onoarei ei, apă
rarea ei împotriva barba
riei și decăderii în sînge 
și rușine. Toate popoarele 
vor pace; fiecare om de 
stat cu bun simț trebuie 
să dorească lucrul acesta, 
și nu putem să nu sperăm 
că se vor găsi mijloacele 
potrivite pentru a menține 
pacea și nu a o distruge. 
Unirea tineretului pentru a 
discuta și gîndi cinstit a- 
supra acestor mijloace tre
buie să fie salutată. în 
acest sens, primiți salută
rile mele".

de la București, unde arr 
avut fericirea de a parti
cipa, îmi sînt încă vii în 
minte. Marile realizări, în. 
tîlnirea tinerilor de pretu
tindeni care se face cunos
cută întregii lumi in scopu 
unei cît mai bune înțele
geri, constituie o contribu. 
ție pentru pacea mondiali 
și prietenie!“

JOSE CUESTO (Chile) 
deputat:

INDRAHNI RAHMAN 
(India)

„Cu toată însuflețirea și 
bucuria inimii mele tri
mit cele mai bune urări 
pentru succesul celui de al 
V-lea Festival
Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie 
de la Varșovia. Frumoasele 
amintiri de la Festivalul

Mondial al

„în prezent, cînd pace; 
este amenințată de ațiță ■ 
.torii la război, este nece 
sar mai mult ca oricînd c; . 
tinerii din lumea întreag. 
să-și strîngă legăturile d 
prietenie.

Cînd 
colțurile lumii își vor un 
cîntecele lor, 
manifestările 
cînd ei vor discuta 
blemele lor în spirit fră 
țese, atunci tunurile vo 
trebui în mod inevitab. 
să tacă...

Tinerii din țările Am-e 
ricii Latine, dintre care c< 
mai mulți trăiesc oprimaț 
năzuiesc să poată fac 
schimb de experiență c 
tinerii din alte continent' 
pentru a găsi calea pre 
priei lor eliberări.

Festivalul Mondial : 
Tineretului va fi cea m: 
bună cale spre pace 
spre o mai mare înțel* 
gere între popoare..."

tinerii din toat
sportul ț 

cultural* 
pro

Cultură fizică șl sportMii de participant! la Spartachiada satelor
„O nouă școală a fost de curînd clă

dită" ; „Un nou spital de copii a fost în
zestrat cu instalații moderne”.

Zilnic, ziarele noastre publică asemenea 
„fapte diverse" din viața cotidiană a ță
rii. Dar, chiar ziarul cu cel mai perfect 
serviciu de informații n-ar putea să cu
prindă atît de bine în coloanele sale, a- 
ceste „fapte diverse" dacă n-ar exista pu
ternica armată a corespondenților mun
citori și țărani muncitori.

Despre un eveniment, care la prima ve
dere pare destul de obișnuit, ne-au tri
mis sute de scrisori tinerii corespondenți 
țărani muncitori. Scrisorile lor pline de 
un bogat conținut, ilustrează profund dra
gostea cu care tinerii țărani muncitori 
s-au întrecut în prima etapă a Sparta- 
chiadei de iarnă a satelor.

ÎNTRECERI APRIGE
„Sportivii Trandafir Drăgănescu și Vir- 

ginica Noghi — ne scrie tovarășul DU
MITRU EREMIA— s-au dovedit a fi cei 
mai buni schiori ai comunei Dîlju Mare din 
regiunea Hunedoara. După o luptă deo
sebit de dirză ei au reușit să cucerească 
locul I în proba de schi (băieți și fete). 
Ca și la celelalte probe, la schi au parti
cipat un număr mare de tineri. Se pare 
chiar că această ramură sportivă este 
mult mai îndrăgită. La startul concursu
rilor s-au prezentat 112 schiori. E ușor 
de înțeles că lupta pentru a cuceri locul 
I, atît la băieți cît și la fete a fost deose
bit de dirză. Victoriile lui Trandafir Dră
gănescu și respectiv a Virginie! Noghi sînt 
cu atît ma{ meritorii. De altfel, eforturile 
lor ca și a celor care âu ocupat locurile 
II și III au fost răsplătite din plin.

Președintele comitetului raional de cul
tură fizică și sport Petroșani le-a înmînat 
in ziua obținerii victoriei frumoase pre
mii.

Cu aceeași dragoste au participat la con
cursurile Spartachiadei da iarnă a sate
lor, — ne informează mai departe cores
pondentul — și tinerii din G.A.C. „San-

Pe marginea scrisorilor primite 
la redacție

dor Petofi" din raionul Petroșani. Aproa
pe 70 de sportivi ai gospodăriei colective 
s-au întrecut la șah, iar peste 40 în pro
ba de schi”.

Rîndurile tovarășului DUMITRU ERE
MIA au redat numai cîteva crîmpeie din 
dirză întrecere la care au luat parte ti
nerii țărani muncitori. Scrisorile trimise 
redacției de către corespondenții volun
tari : LULU SOLOMON, STAN ROȘCU- 
LEȚ, GHEORGHE ZVANESCHI, LEON- 
TINA SAS, ALEXANDRU MUNGIU, 
IOAN PANAITE, STAN CRISTEA, VIC
TOR VASILIU, DUMITRU TOMA, și alți 
corespondenți, au reușit să înfățișeze o 
imagine vie a dragostei cu care s-au în
trecut în această largă competiție de masă 
tinerii țăran; muncitori din toată țara.

NOI PURTĂTORI AI INSIGNEI G.M.A.
La baza activității sportive, de la sate 

și de la orașe, se află complexul G.M.A.
Aspiranții complexului G.M.A. au posi

bilitatea să se antreneze cu regularitate 
în vederea obținerii insignei G.M.A., și 
apoi participînd la diferite competiții, să 
cucerească normele complexului. Con
cursurile de schi ale Spartachiadei de 
iarnă a satelor — ne relatează în scri
soarea sa tovarășul IOAN VASILE din 
comuna Grădiște regiunea București, au 
constituit pentru aspiranții complexului 
G.M.A. un bun prilej pentru a cuceri nor
ma de schi. Peste 150 de tineri au reușit 
să treacă această normă pînă la sfîrșitul 
etapei I-a.

Pentru cîțiva — proba de schi era ul
tima normă ce trebuia trecută. Cuce
rind această probă, unii dintre ei printre 
care Ioan Gheorghe, V. Costache, Con
stantin Roșu și alții au devenit acum pur
tători ai insignei G.M.A. gradul I.

Fără îndoială numărul celor care au 
cucerit proba de schi a complexului 
G.M.A. a crescut simțitor cu prilejul Spar
tachiadei de iarnă a satelor. Numai în re
giunea Cluj — ne informează alt cores
pondent voluntar, au cucerit această pro

bă 3.365 de aspiranți ai complexului 
G.M.A.

NOI COLECTIVE SPORTIVE 
„RECOLTA"

Antrenarea sportivilor de la sate în se
zonul de iarnă la practicarea schiului, a 
săniușului, a șahului sau a atletismului 
(cros, aruncarea grenadei) ca și a trîntei, 
acolo unde nu a existat zăpadă, a dus 
firește în primul rînd la continuarea ac
tivității sportive în timpul iernii. Astfel, 
Spartachiada de iamg a satelor, a înlătu
rat pericolul de a slăbi activitatea spor
tivă în acest anotimp socotit cîndva „se
zon mort".

Spartachiada de iarnă a satelor — scrie 
tovarășul CATANA GHEORGHE, a adus 
un prețios aport la întărirea tinerei aso
ciații sportive „Recolta" prin formarea 
de noi colective. înființarea unui aseme
nea colectiv a constituit un eveniment 
deosebit de însemnat pentru activitatea 
sportivă a comunei Daneți, regiunea 
Craiova. Membrii noului colectiv sportiv 
au ales în organul de conducere al colec
tivului pe cei mai harnici și pricepuți to
varăși ai lor. Cu asentimentul unanim al 
participanților, utemistului loan Cazan 
i-a fost încredințată munca de președinte 
al consiliului colectivului sportiv. Activi
tatea membrilor colectivului sportiv se 
va desfășura în, mai multe secții pe ra
muri de sport: fotbal, volei, atletism etc.

Noile colective sportive „Recolta", care 
au luat naștere cu prilejul acesta vor con
tribui la creșterea activității sportive de 
la sate.

*
Oricît spațiu am rezerva n-am putea 

reuși ca toate scrisorile corespondenților 
noștri voluntari ce tratează această pro
blemă să vadă lumina tiparului. Cert este 
un lucru : antrenarea unui număr mare 
de participanți la concursurile spartachia
dei, mobilizarea aspiranților G.M.A. la 
trecerea normei de schi ca și întărirea 
asociației sportive „Recolta", prin forma
rea de noi colective au constituit obiecti
vele principale ale Spartachiadei de iarng 
a satelor. Aceste probleme, au preocupat 
sute de corespondenți voluntari ai ziaru
lui nostru.

V. RANGA

București, Plata „Sclnteil", Tel. 7.60.10, 7.61.00. Secția scrisori Tel.7.66.91 TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Sctnteii „I. V. Stalin".

...Și acest ansamblu 
de dansuri va putea 
fi admirat la Festival, 
Pentru a răspunde 
cinstei ce li s-a făcut, 
tinerii dansatori polo
nezi ai grupului cul
tural din Silezia av 
început de pe acurr 
repetițiile, astfel cr 
să se prezinte cit ma 
bine pregătiți în zi 
lele cînd Varșovia vt 
primi oaspeți dir 
toate colțurile lumii

Campionatul mondial de hoch
BERLIN 3 (Agerpres). — în cel mai : 

teresant joc al etapei a V-a a campionat 
lui mondial de hochei pe gheață, miercv 
seară s-au întîlnit la Krefeld echipe 
U.R.S.S. și S.U.A. Peste 15.000 de spec 
tori au urmărit desfășurarea acestui j 
în care hocheiștii sovietici s-au comport 
remarcabil, realizînd o victorie clară 
scorul de 3—0 (1—0; 2—0; 0—0). O no 
victorie a obținut și echipa Canadei ci 
jucînd la Dusseldorf cu echipa Elveției 
terminat învingătoare cu scorul de 11- 
(4—1; 3—0; 4—0).

In celelalte două întîlniri program; 
miercuri, echipa R. Cehoslovace a înv: 
cu categoricul scor de 8—0 (0—0 ; 5— ' 
3—0) echipa Germaniei occidentale, i: 
echipa Suediei a întrecut cu scorul de 9- 
(1—0 ; 6—0; 2—0) echipa Finlandei.

Pînă în prezent, în fruntea clasamen 
lui campionatului mondial de hochei 
gheață se găsesc la egalitate de pun 
echipele U.R.S.S. și Canadei care tot; 
zează fiecare câte 10. puncte după 5 joc 
susținute. Urmează apoi echipele R. Ce 
slovace. Suediei și S.U.A. cu cîte 6 pun 
din tot atîtea meciuri.

Finala campionatului de șa» 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS trgl 
mite:

La 2 martie, finala campionatului de 
al U.R.S.S. a continuat cu disputarea p 
tidelor întrerupte. Spectatorii au urri 
rit cu mare interes partida Botvinik- 
maghin, încheiată remiză.

Celelalte partide s-au încheiat cu uri 
toarele rezultate: Averbach-Kahn 1/2—t 
Ilivițki-Petrosian ’A—'/2; Lisițîn-Ke 
0—1 ; Taimanov-Scerbakov >/2—1/2 ; K 
cinoi-Mikenas i/2—1/2 1 Gheller-Iliv. 
V2—V2 ; Cotov-Flohr >/,—1/2', Scerbakj 
Borisenko 0—1 ; Antoșin-Korcinoi 1/2—’ 
Kahn-Keres 0—1. Partida Averbach-Sii 
ghin s-a .întrerupt pentru a doua oară. .

După 12 runde, în fruntea clasamer, 
lui se află marii maeștri Srr.'slov și G1 > 
Ier cu cîte 81/, puncte. Ei sînt urmați' 
Botvinik și Spasski cu cîte 8 puncte, 1 
irosian 71/2 puncte și Keres cu 7 puneri-


