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Să râspîndim larg experiența 
fruntașilor în agricultură

O AMENII MUNCII de pe ogoarele 
patriei noastre au răspuns cu entu

ziasm chemării partidului de a spo
ri producția agricolă, de a ridica agricul
tura noastră la un nivel tot mai înalt.

In timpul care s-a scurs de la Plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din august 1953, 
oamenii muncii de pe ogoare au obținut 
sub conducerea partidului, o serie de rea
lizări care se oglindesc în creșterea pro
ducției agricole, tn îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu produse agro-ali- 
mentare și a industriei ușoare și alimen
tare cu materii prime.

Realizările obținute în dezvoltarea agri
culturii și sporirea producției agricole, do
vedesc pe deplin cît de mari sînt posibili
tățile și resursele, nefolosite încă în în
tregime ale agriculturii noastre. Cei care 
au știut să învețe și să aplice în practică 
cuceririle științei, cei care au știut ca din 
metodele moștenite din tată în fiu să alea
gă și să folosească numai pe cele bune, 
înlăturând obiceiurile fără nici o bază 
științifică, și-au văzut munca încununată 
de succes. Consfătuirile ținute în comune, 
rrioane, regiuni și îndeosebi lucrările con
sfătuirii pe țară a fruntașilor în agricul
tură au dovedit că este însemnat numărul 
acelora care, luptînd pentru recolte spo
rite, au acumulat o uriașă experiență, o 
adevărată comoară care trebuie scoasă la 
lumină și folosită pentru ridicarea mai 
departe a agriculturii. In cuvîntarea ți
nută la consfătuirea fruntașilor în agri
cultură, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
subliniind mările resurse interne ale agri
culturii noastre, a spus: „Fruntașii în 
agricultură, inginerii și tehnicienii agro
nomi. oamenii de știință din agricultură 
au arătat ce metode agrotehnice au fo
losit pentru a obține recolte bogate la 
hectar, ce imense posibilități de sporire a 
producției are fiecare țăran individual, 
fiecare întovărășire agricolă, fiecare gos
podărie colectivă și gospodărie de stat, 
dacă lucrează bine pămîntul, alege bine 
sămînța și insămînțează la timp, îngri
jește cui., trebuie culturile și stringe re
colta In timp scurt și fără pierderi”.

Un adevărat avînt al agriculturii 
vom putea obține numai atunci cînd 
marea majoritate a celor ce muncesc 
în agricultură își va însuși experiența 
înaintată și o va aplica pe scară largă. 
Pentru organele și organizațiile U.T.M., 
pentru toți utemiștii care muncesc la sate 
este o sarcină deosebit de importantă de 
a contribui cu toate puterile la răspîndi- 
■rea largă a experienței înaintate, la or
ganizarea «nui schimb de experiență mul
tilateral între cei ce muncesc pe ogoare

Cea de-a doua plenară a C.C. al U.T.M. 
a pus în centrul activității organelor și 
organizațiilor U.T.M. sarcina de a mobi
liza întreg tineretul la lupta pentru a se 
obține în acest an o producție agricolă 
globală sporită, din care 10.000.000 tone 
grîu și porgmb boabe. Este demn de ur
mat exemplul organizației de bază U.T.M 
din Cojască, raionul Ploești, care a orga
nizat o expoziție agrotehnică cu scopul 
de a populariza fruntașii recoltelor bo
gate și metodele lor. In același timp însă,
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Semnăm în numele vieții

trebuie spus că unii activiști ai U.T.M. 
care muncesc la sate au încă o preocu
pare slabă în ceea ce privește extinderea 
experienței înaintate. De pildă, la Comi
tetul raional U.T.M. Medgidia, nici măcar 
nu se știe care sînt tinerii fruntași 
în agricultură din raion. Și asta nu fiind
că în raion nu‘ ar exista tineri fruntași; 
dimpotrivă, în raionul Medgidia există ti
neri cu care ne putem mîndri, ca Elena 
Păcuraru, din gospodăria colectivă Ciocîr- 
lia de Sus, Omer Aii Agi, din gospodăria 
colectivă Castelul, Constantin Toma, din 
întovărășirea din Nisipari, tractoristul Ion 
Gomoescu, de la S.M.T. Remus Opreanu 
și mulți alții. ,

Peste puțină vreme, lucrările agricole 
de primăvară vor începe să se desfășoare 
din plin. In această campanie agricolă 
organele și organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, trebuie să-și intensifice activitatea 
pentru răspîndirea experienței și metode
lor înaintate, folosind cunoștințele acu
mulate de fruntași în scopul efectuării 
însămînțărilor de primăvară în timpul 
optim, la un înalt nivel agrotehnic.

In această perioadă, organizațiile 
U.T.M. pot să-și aducă contribuția la or
ganizarea de conferințe, mobilizînd pe ti
nerii ingineri și tehnicieni agronomi să 
împărtășească țăranilor muncitori meto
dele științifice înaintate ce se pot folosi în 
campania de primăvară, să studieze ex
periența țăranilor muncitori fruntași și 
să ajute la extinderea ei. De asemenea, 
se pot organiza scurte consfătuiri ale ță
ranilor muncitori în care fruntașii să ex
pună metodele lor de lucru, rezultatele ob
ținute prin aplicarea acestor metode etc. 
îndeosebi la locul de muncă, în cîmp, sau 
convorbiri organizate de agitatori tot pe 
locul de muncă, în care să se discute fe
lul cum se desfășoară lucrările și măsu
rile necesare pentru grăbirea lor.

In toată campania de primăvară, orga
nizațiile de U.T.M. trebuie să se strădu
iască ca munca de agitație să se desfășoare 
în cele mai bune condițiuni, astfel încît 
noutățile în desfășurarea lucrărilor, nu
mele, metodele și realizările fruntașilor 
să fie cunoscute în cel mai scurt timp. 
Pentru aceasta, este necesară folosi
rea tuturor mijloacelor care ne stau la 
dispoziție : gazeta de perete și de stradă, 
convorbiri ale agitatorilor, programele 
stațiilor de radioamplificare, „joia sfa
tului agrotehnic” etc. In același timp 
trebuie intensificată activitatea de di
fuzare a presei centrale și locale, care 
conține știri despre fruntașii din toată 
țara, din regiunea sau raionul respectiv, 
fruntași ale căror metode trebuiesc cunos
cute de toți oamenii muncii de pe ogoare.

Intensificînd munca de popularizare a 
fruntașilor în agricultură și a metodelor 
folosite de aceștia, organele și organiza
țiile U.T.M. trebuie să lupte pentru trans
formarea experienței înaintate într-un bun 
al tuturor țăranilor muncitori, să contri
buie la obținerea, în acest an, a unei pro
ducții globale de 10 milioane tone grîu și 
porumb, la realizarea unei recolte me
dii pe țară de 2.000 kg. porumb boabe la 
hectar.

Adunări cu prilejul 
zilei de 10 martie

La „Grivița Roșie"
Joi dimineața, megafoanele răspîndeau 

în halele Complexului C.F.R. Grivița Ro
șie” cele dintîi vești despre succesele ob
ținute de muncitori în primele ore ale zi
lei de 10 martie. „Echipa montatorului 
Vasile Bîzgă a depășit norma cu 83 la 
sută ! Executînd butoni cuplări și motori, 
strungarul Nicolae Florea a depășit norma 
cu 75 Ia sută ! Turnătorul Mihai Mîndru 
a întrecut norma de producție cu 175 la 
sută !“. Astfel au răspuns muncitorii de la 
„Grivița Roșie” apelului Federației Sindi
cale Mondiale prin care oamenii muncii 
din Europa sînt chemați să transforme 
ziua de 10 martie în zi internațională de 
luptă împotriva reînvierii militarismului 
revanșard german.

La sfîrșitul programului de lucru, mun
citorii Complexului C.F.R. „Grivița Roșie" 
au organizat un miting pentru a-și mani
festa adeziunea hotărîtă la chemarea 
F.S.M. pentru a-și demonstra voința fermă 
și neclintită de a zădărnici planurile impe
rialiștilor de remilitarizare a Germaniei 
occidentale.

Au luat cuvîntul președintele comitetu
lui de întreprindere Florea Bișu și alți 
muncitori care și-au exprimat solidarita
tea cu oamenii muncii din Europa împo
triva militarismului german.

Cei prezenți au adoptat o moțiune de 
protest împotriva renașterii militarismului 
revanșard german și de solidaritate cu 
lupta oamenilor muncii din Germania pen
tru unificarea pașnică a patriei lor.

La Casa de cultură 
a sindicatelor

Sute de muncitori fruntași și activiști 
sindicali s-au adunat joi. după amiază în 
sala de festivități a Casei de cultură a sin
dicatelor din București pentru a exprima 
adeziunea lor hotărîtă la chemarea Fede
rației Sindicale Mondiale de a transforma 
ziua de 10 martie într-o puternică mani
festare a solidarității oamenilor muncii 
din întreaga Europă cu oamenii muncii din 
Germania, în lupta împotriva reînvierii 
militarismului german.

La „Steaua Roșie"
Muncitorii uzinelor „Steaua Roșie” din 

Capitală care au semnat cu toții Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii de la Viena 
au închinat și ei ziua de 10 martie luptei 
împotriva acordurilor de la Paris, împo
triva remilitarizării Germaniei occiden
tale și a reînvierii wehrmachtului revan
șard. La adunarea care a avut loc în 
această întreprindere ei au condamnat po
litica dusă de imperialismul american și 
englez îndreptată spre reînvierea celui 
mai sîngeros dușman al omenirii și civi
lizației, fascismul german.

Au luat cuvîntul: lăcătușul Radu Ale
xandru, muncitorul loan Zamfirescu, bă- 
trîna muncitoare Sultana Georgescu, mai
strul strungar Ioan Vlad, ajustorul Gheor- 
ghe Constantin, lăcătușul Leiba Sami și 
alții.

Muncitorii uzinelor „Steaua Roșie” au 
adoptat o moțiune adresată Federației 
Sindicale Mondiale prin care se solidari
zează cu lupta oamenilor muncii din în
treaga Europă, cu oamenii muncii din 
Germania în lupta împotriva reînvierii 
militarismului german.

*
Asemenea adunări au mai avut loc la 

Ministerul Căilor Ferate, la întreprinderea 
„Solidaritatea” și la Spitalul de Stat nr. 12.

(Agerpres)

Marea era liniștită. 
Briza bătea ușor din. 
spre Est... Motonava 
„Transilvania” acos
tată în port se odih
nea parcă în liniște, 
după călătorie. Valu
rile erau atît de do 
moale încît vasul 
nici nu se legăna ca
dențat, ca după obi
cei.

Sus, pe puntea de 
comandă a ieșit echi
pajul. S-a început 
semnarea Apelului de 
la Viena. Pe punte 
se afla tot echipajul 
în frunte cu coman
dantul vasului, unul 
dintre marinarii în
cercați ai flotei noas
tre comerciale, tova
rășul George Po
pescu.

Rînd pe rînd, ma
rinarii „Transilva
niei” iau tocul în mî- 
nă. Iată-1 pe Mihai
lov Gherasim, un 
bătrîn „lup de ma
re”. Are 56 de ani și 
nici un fir de păr alb 
deși 30 de ani de via
tă i-a trăit pe tot fe
lul de vase, pe mare. 
Cîte nu a văzut Mi
hailov în 30 de an> de 
cînd cutreieră globul 
pămîntesc...

La Neapole a privit 
cu ură vasele care 
descurcau armament 
american. A văzut 
crunta exploatare din 
colonii și i-a ră
mas adînc întipărită în minte, una din 
grevele muncitorilor portului Marsilia.

...Mihailov Gherasim a semnat Apelul.
Și-a făcut loc la masă Constantin Tur

turică, tată a șase copii. EI a călătorit 
prin porturi din Turcia, Grecia, Egipt, 
Israel, Liban, Siria, Franța, Italia, Spania, 
Anglia, Belgia, Olanda, Norvegia, U.R.S.S. 
India, Ceylon etc. Dacă ar trebui să-și 
scrie amintirile de călătorie, volumul său 
ar cuprinde lucruri interesante.

Capitolul despre Pakistan pe care l-a 
vizitat într-o călătorie pe „Dimitrov” ar 
cuprinde multe pagini triste.

Turturică n-a văzut în Pakistan om în
călțat. N-a văzut în port nici macarale. 
De ce să fie munca mecanizată, cînd 
există atîtea brațe ieftine ? Copii, femei 
și bătrîni cară de pe vase baloturi gre
le. Vătaful stă cu biciul lung în mină...

Citeț își scrie Turturică numele pe Apel. 
Semnează pentru frumusețea zilelor pe 
care le trăiesc azi cei șase copii ai săi.

Iată-1 semnînd Apelul și pe Ion Nico
lae, un marinar care doar de 4 ani cu
treieră mările. E deajuns și o „raită” atît 
de scurtă prin lume ca să tragă concluzii 
asupra unor stări de lucruri. A văzut. în 
Aden copii de 10 ani, descărcînd cărbune 
de pe vase, cu coșuri. în porturile din 
Italia copiii și femeile vin cu sutele să 
cerșească mîncare. Ți se rupe inima cînd 
vezi copilași italieni în zdrențe.

Acum cîteva luni Nicolae a avut oca
zia să vadă portul Bremen din Germania

In satele regiunii Craiova
Cu fiecare zi ce trece,. sute și mii de 

oameni ai muncii din regiunea Craiova 
își pun semnătura lor pe Apelul de la 
Viena, fiind botărîți să .întărească această 
semnătură cu noi succese în muncă. Pînă 
în prezent, în regiunea CraiOva au fost 
strînse un număr de 849.000 semnături pe 
Apelul de la Viena. De asemenea au fost 
înființate un număr de 756 de comitete 
de luptă pentru pace și s-au ținut 182 
sfaturi ale păcii. în numeroase comune 
din raioanele Filiași și Vînju Mare cam
pania de strîngere de semnături pe Ape
lul de la Viena a luat sfîrșit. Astfel, în 
comunele Brădești, Săulești, Iorești, Co- 
țofenii din Față din raionul Filiași, pre

occidentală. Naviga pe „Friedrich En
gels”. Vasul se oprise în acest port pen
tru reparații. în scurta ședere la Bremen, 
Nicolae a văzut două uriașe manifestații 
pentru pace. Mii de oameni manifestau pe 
stradă. Purtau pancarde și lozinci. Ce
reau americanilor, să plece acasă, înfie
rau pe cei care vor să arunce omenirea 
într-un război atomic.

Cînd vasul cu pavilionul romînesc a- 
costase, în port au venit mulți vizitatori. 
Au venit îndeosebi tineri care văzuseră 
patria noastră cu prilejul Festivalului. îi 
strîngeau mîna lui Nicolae și-i povesteau 
despre zilele de neuitat petrecute în 
R.P.R. Au venit și tineri care n-au fost 
în țara noastră, care vroiau însă să-i 
cunoască pe marinarii care călătoresc 
sub pavilionul unei țări de democrație 
populară. Tinerii din oraș i-au invitat 
și la un bal. Iar Nicolae văzînd admirația 
cu care sînt priviți marinarii romîni a .în
țeles odată mai mult ce mîndrie este să 
poți spune: „viu dintr-o țară a . lagărului 
păcii”.

Și acum, cînd a semnat Apelul, Nicolae 
s-a gîndit la tinerii din Bremen, la cele 
două mari manifestații din oraș. Poate 
chiar în clipa asta semnează odată cu 
el Apelul de la Viena și acești entuziaști 
tineri din Bremen care vor să trăiască 
liberi în pace, în patria lor.

cum și în comunele Izvoarele, Gruia, Dîr- 
vari și Batoci din raionul Vînju Mare, 
campania pentru strîngerea de semnături 
pe Apelul de Ia Viena a luat sfîrșit. Nu
mai în raionul Balș au fost strînse pînă 
în prezent un număr de 39.610 semnături 
de către cele 237 echipe care .își desfă
șoară activitatea în raion. Și în raionul 
Cujmir, cele 157 echipe pentru strîngerea 
de semnături care cuprind peste 471 
membri au strîns 34.307 semnături. Tot 
în acest raion au fost organizate încă 36 
de comitete de luptă pentru pace.

Corespondent
LULU SOLOMON

Utemistul Nicolae Voîculeț, are 21 dă 
ani. El este ofițer stagiar, absolvent al 
Școlii medii tehnice de marină. Și el 
semnează pentru viitorul său, pentru vi
sele și planurile sale de mîine, pentru ca 
vasul comandat de el în anii ce vor urma, 
să spintece valurile unor mări pașnice.

Au semnat Apelul de la Viena marinarii 
de pe „Transilvania”. Acești neobosiți că
lători ai mărilor au văzut cu proprii lor 
ochi porturile în care docherii refuză să 
descarce „ajutorul american” format din 
tunuri și tancuri, au văzut uriașele greve, 
manifestațiile pentru pace, forța ce stră
bate toate meridianele lumii, forță care 
nu poate fi intimidată de șantajul impe
rialist cu bomba atomică.

Au semnat Apelul de la Viena marinarii 
unui vas ce poartă pavilionul patriei noa
stre pașnice. Au semnat simplu, dar hotă- 
rît. A fost un moment de adîncă solemni
tate. Oamenii cu fețele aspre s-au angajat 
să lupte pentru interzicerea armei atomice, 
pentru preîntîmpinarea războiului. Acești 
marinari au stat neclintiți. Ia dato
rie, în fața furtunilor și valurilor nă- 
praznice. Sînt oameni căliți în lupta 
împotriva cumplitelor dezlănțuiri ale na
turii. Să îndrăznească dușmanii vieții să 
se atingă de pacea oamenilor. Ii vor găsi 
și pe acești marinari neclintiți, fiecare la 
postul Iui, ca în fața furtunii. Sînt oameni 
învățați să biruie greul, bărbătește.

ȘTEFAN HALMOȘ

Cîntec și joc în slujba păcii
Consecvenți sentimentelor nobile care îî 

animă în activitatea lor, membrii Ansam
blului artistic al U.T.M. — tineri munci
tori, funcționari, studenți, elevi — au 
semnat miercuri seara Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii. „Să nu precupețim nici 
un efort pentru ridicarea nivelului artistic 
al repertoriului Ansamblului nostru — a 
spus studentul Florian Borz. Cîntecele și 
dansurile pe care le vom prezenta la Fes
tivalul Mondial al Tineretului de la Var
șovia să facă cunoscute tinerilor din toate 
colțurile lumii voința poporului nostru de 
a apăra pacea, de a împiedica dezlănțuirea 
războiului atomic”.

Au mai luat cuvîntul eleva Dorina Bă- 
descu, regizorul Roger Georgescu, dirijorul 
Marin Constantin, directorul Ansamblului 
și alții. Apoi, membrii Ansamblului artis
tic al U.T.M. și-au pus semnăturile p® 
Apelul de la Viena. (Agerpres)

ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
de pe harta

Industria Uniunii Sovietice a înzestrat minele cu ha- 
veze, combine miniere, locomotive electrice din cele mai 
perfecționate, care ușurează munca oamenilor.

în fotografie: o mașină de săpat galerii. La comandă, 
mecanicul N. K. Serbinovici, deputat in Sovietul Suprem 
al U.R.S.S.

Ce poate fi mai uman și 
mai nobil decît să redai 
vederea unui om I Nu în 
zadar își aleg această spe
cialitate mulți tineri so
vietici. în decursul unui 
an, comsomolista Marta 
Dmitrievna, tînăr medic, a 
făcut 61 de operații de 
ochi la clinica Institutului 
experimental de oftalmo
logie din Ucraina „V. P. 
Filatov”.

Mulți medici tineri și 
capabili învață și lucrează 
aci. Sub conducerea unor 
specialiști care au o expe
riență bogată ei fac primii 
lor pași în muncă. Comso- 
molistul Leonid Linnik a 
făcut în decurs de un an 
54 de operații. Tînărul me
dic Liudmila Terentieva a 
făcut în doj ani 189 ope
rații Ia ochi.

Operațiile la ochi după 
metoda academicianului V. 
P. Filatov sînt o uriașă rea
lizare a medicinei sovie
tice. Numărul oamenilor 
sovietici care și-au recă
pătat parțial sau în între
gime vederea pierdută din 
diferite cauze ajunge la 
zeci de mii. La Odesa so
sesc bolnavi din toate col
țurile țării. De curînd a 
sosit la clinică L. I. Iako- 

. venko din regiunea Kiev. 
Un ochi îi lipsea complet,

iar celălalt era deformat și 
acoperit cu albeață. Acestui 
om trebuia să i se redea 
vederea. I s-â operat uni
cul ochi. Operația a reu
șit și Iakovenko a început 
din nou să vadă. Și-au re
căpătat vederea și bolnava 
P. P. Bezrukova, care a 
venit la Odesa din Vorkuta 
îndepărtată, precum și A. 
Gubanova, o tînără de 
19 ani din Vladivostok, 
gruzina Pinia Dzabuli, de 
30 de ani, care-și pierduse 
vederea încă în copilărie.

în sala de așteptare a 
lui Vladimir Petrovici Fi
latov, directorul Institutu
lui, se află o hartă a 
U.R.S.S. Pe ea sînt însem
nate sute de cerculețe roșii. 
Ele se găsesc pretutindeni
— în marile raioane in
dustriale și prin localitățile 
de lîngă graniță, în unele 
locuri cerculețele au ieșit 
în afara hotarelor U.R.S.S.
— Pe teritoriile țărilor de 
democrație populară, pe te
ritoriul Chinei și al R.P.D. 
Coreene, 
acest fel 
nică sau 
lucrează
lui academician 
dici care folosesc metodele 
sale. Numărul lor crește 
cu fiecare an.

Fiecare cerc de 
reprezintă o cli- 
un spital în care 
elevii cunoscutu- 

sau me

Lucrări științifice ale studenților
Sute de mii de studenți sovietici acti

vează în asociațiile științifice 
tele de învățămînt superior, 
lucrările lor sînt folosite în 
aduc statului mari beneficii.

Anul trecut, Oleg Mihailov
Levin, studenți ai Institutului de mașini- 
unelte din Moscova au făcut practică la 
uzina „Frezior”, în secția burghie de file
tat. Pentru aplicarea numărului, a di
mensiunilor, precum și a mărcii uzinei pe 
partea superioară a burghiului — operație 
care se executa la mașini speciale — bur- 
ghiile erau introduse și scoase din mașină 
manual. în scopul ușurării muncii cei doi 
tineri au hotărît să automatizeze introdu
cerea și scoaterea burghiului de la ma
șină.

Multă perseverență le-a cerut studen
ților munca la dispozitivul conceput de 
ei. Au trebuit să creeze zece variante 
pînă cînd au ajuns la o construcție sim
plă a noului dispozitiv — numai paispre
zece piese. Acum, datorită inovației ce
lor doi tineri, muncitorul nu mai este 
obligat să se apropie de mașină decît la 
15—20 minute odată.

Nikolai Pavlov este student în anul V 
al Institutului tehnologic al industriei 
ușoare din Moscova. Pe Nikolai îl preo
cupa calitatea pielei artificiale — mate
rial ieftin, trainic și cu înfățișare fru
moasă, întrebuințat în galanterie și în 
numeroase alte domenii. Din păcate, acest 
material are un defect însemnat — subs
tanța cu care este acoperit pentru a-i da 
luciu nu durează mult, astfel că pielea ca
pătă curînd un aspect uzat.

Nikolai Pavlov a studiat multe lucrări 
științifice despre proprietățile diferitelor 
soluții de lipit, a petrecut nenumărate ore 
în laborator și însfirșit a descoperit sub
stanța necesară. Stratul din această sub
stanță care se aplică pe piele este foarte 
trainic, el nu se mai desprinde după scurt 
timp.

Cei 20 de copii ai familiei Grișin
din institu- 
Multe din 
producție și

și Alexandr

Tovarășii de muncă de 
la uzina „Kirov” îl cunosc 
pe Egor Kuzmici Grișin nu 
numai ca pe un bun mun
citor dar și ca tatăl unei 
familii numeroase. Egor 
Kuzmici și soția sa, Anna 
Emelianovna au crescut 
și educat mulți copii or
fani.

Cînd intri în curtea lui 
Egor Kuzmici te întîmpină 
o priveliște plăcută ; o tî- 
nără livadă de pomi fruc- 

• tiferi în mijlocul căreia se 
află un chioșc frumos. 
Toate acestea sînt făcute 
de membrii acestei nume
roase familii.

în casă, pereții camere
lor luminoase și conforta
bile sînt împodobiți cu ta
blouri și cu broderii ar
tistice. — Aceasta este 
opera fetelor noastre, Ta
mara și 
mîndrie

Dacă

Klava, spune cu 
stăpîna casei, 
răsfoiești albumul

familiei, fiecare fotografie 
îți apare ca o istorie vie a 
luptei familiei Grișin pen
tru viața fericită a atîtor 
copii orfani.

Privind o fotografie, 
Anna Emelianovna își a- 
mintește de anul 1928 cînd 
a luat-o s-o crească pe 
Tamara, o fetiță de patru 
ani. Simțind zi de zi grija 
duioasă a noilor părinți, 
fetița a crescut mare, voi
nică și vioaie. în prezent, 
ea lucrează la uzina meta
lurgică „Karl Liebknecht” 
din Dnepropetrovsk și e 
secretara organizației com- 
somoliste din secție.

O altă fotografie repre
zintă un 
zglobiu. Acesta e Jenia So
loviov. Pe el, Anna Emelia
novna l-a crescut de la 
vîrsta de două luni. Plă- 
pînd, bolnăvicios, copilul a 
dat mult de furcă noilor

băiat vesel și

săi părinți. Toate medica
mentele și alimentele ne
cesare, Jenia le-a primit 
din partea statului, dar 
soarta sa a hotărît-o grija 
părintească a familiei Gri
șin. în scurt timp el s-a 
însănătoșit.

în casa în care au cres
cut Tamara și Jenia, mulți 
alți copii orfani au cuno
scut bucuriile copilăriei. 
Liuba Golovaha, Nadia 
Krivoșeeva, Vitia Prilipko, 
Slavik Liașko, Victor Kuz- 
nețov, Zoia Dolinskaia și 
mulți alți copii au fost 
crescuți și educați de soții 
Grișin. Ei au crescut 20 
de fete și băieți.

Familia Grișin se bucură 
de un renume binemeritat. 
Din toate colțurile țării ei 
primesc telegram# și scri
sori pline de recunoștință 
și dragoste pentru grija 
lor părintească.

înainte de a coborî în 
abataj, lucrătorii minei 
„Ordjonikidze” din Make
evka se adună în fața unui 
mare ecran cu inscripția 
„Televizorul minerilor”. A- 
lături se află un magne
tofon.

Programul de televiziune 
arată minerilor despre fe
lul cum 
munca 
despre 
sectoare

s-a desfășurat 
în ultimele zile, 
întrecerea dintre 
și brigăzi, despre

metodele folosite de frun
tași.

— Dar acum, — anunță 
crainicul, — vom arăta și 
pe cei care nu-și fac con
știincios munca.

Și pe ecran încep să se 
perinde caricaturi, însoțite 
de epigrame și cîntece sa
tirice executate cu multă 
vervă de tineri colabora^ 
tori a; programului.

„Televizorul minerilor" a 
fost înființat din inițiativa 
comsomoliștilor. Mulți ti-

neri mineri au fost atrași 
la pregătirea programului. 
De pildă, secretarul orga
nizației de comsomol al 
școlii de mine, Anatoli 
Zubkov compune versurile 
și epigramele pe care le re
cită lăcătușul Viktor Fedin 
și Zina Anglicianina, edu
catoare la cămin.

Programul de televiziune 
care se bucură de mare 
succes în rîndul muncitori
lor este vizionat zilnic de 
sute de mineri.



FOILETON

In audiență la un mare pesimist
Pe o bancă șubredă, ședea un om grav, 

ce-și inspecta contemporanii cu o privire 
melancolică și pătrunzătoare. Purta părul 
netuns ce se sfirșea la spate cu un fel de 
ciucuri sau de clopoței. Buclele răsfirate 
neglijent, alcătuiau o perdea deasă, ce-i 
acoperea în mod normal întreaga frunte, 
iar în clipele excepționale, de extaz poe
tic, p--.terea lor. se ext’ndea și asupra ochi
lor, astupîndu-i cu desăvîrșire. Tși plimba, 
cu gingășia cu care miresele își poartă 
trena, cu eleganța cu care doamnele își 
scot mopșii la aer, o înspăimîntătoare, o 
înfricoșătoare privire melancolică. își pri
vea contemporanii dînd la o parte numai 
cîteva fire dm perdeaua deasă ce-i acope
rea ochii, tot așa cum actrițele curioase in
spectează sala printr-o crăpătură a cor
tinei.

Cîțiva tineri se apropiară de banca 
care găzduia provizoriu trupul omului în- 
gîndurat și îi adresară un salut respectuos, 
în acea zi el avea să dea sfaturi în pro
blemele complicate ale dragostei. Cu o pri
vire fixă, de zeu egiptean, maestrul aș
tepta ca bieții muritori să facă apel la ex
periența sa. în schimbul rezonabilei sume 
de un leu le va scrie epistolele aducătoare 
de fericire. Dragoste statornică, gingășie 
și romantism, fericire deplină, nopți tulbu
rătoare, clipe tremurătoare, toate acestea 
în schimbul neînsemnatei sume de un leu.

Un tînăr de vreo 19 ani, roșu de emo
ție. se apropie tiptil-tiptil de banca unde 
ședea omul grav.

— Sînt îndrăgostit tovarășe...
Trezit din visare, își întoarse capul spre 

îndrăgostitul din fața sa Vru să-i explice 
părintește că „amorul e o tragedie cos
mică”, dar se răzgîndi. N-o să priceapă...

— Și tu, fiule ? Dece nu ți-ai păzit ini
ma ? Și-acum ce dorești de la persoana 
mea ?

— O scrisorică... Dumneavoastră scrieți 
atît de duios și atît de caligrafic...

— Bine, fiule, dar nu uita onorariul. 
Situația mea provizorie e delicată... Sînt 
obligat implacabil să mă ocup și de feno
menele materiale ale existenței terestre. 
Existența pămîntească e provizorie, dar 
cere pîine..

Tînărul nu înțelese limbajul ciudat, dar 
sezisă esențialul : scoase o hîrtie de un 
leu și o așternu în palma marelui pesi
mist. Marele pesimist o examină cu aten
ție : „Oare n-o fi falsă ca și sufletul ome
nesc ?”

— Acum, spune cum arată fata, ca să 
pot să mă transpun în situație. O iu
bești ?

— Foarte...
— E brunetă ?
— Aproximativ..
— îi place natura ?
— Da.
— Ocazional sau se omoară după ea ?
— Se omoară.
— Crezi că te iubește ?
— Tare mi-e teamă că nu...
Marele pesimist se bucură. Tragedule 

se plătesc mai bine
— Atunci te costă do! lei . La iubirile 

neîmpărtășite strădania mea e mai mare. 
Una e să accepți, alta e să convingi E 
just ca și tariful să fie mai ridicat...

Văzînd că tînărul și-a vîrît mina în 
buzunarul hainei, dar întirzîe s-o scoată, 
marele pesimist hotărî să intervină.

— Dece ești suflet meschin ? Dacă 
nu-mi plătești înseamnă că n-o iubești...

Convins de aceste cuvinte înțelepte, tî
nărul mai scoase o hîrtie de un leu, pe 
care marele pesimist o făcu repede nevă
zută. După cîteva minute epistola aducă
toare de fericire era gata. Tînărul o luă 
cu emoție și-l întrebă :

— Acum o să mă iubească ?
— Pînă la moarte...
— Și dacă nu..
— Vii din nou la mine și aranjăm noi... 
După ce redacta vreo două zeci de scri

sori pătimașe, marelui pesimist i se făcu 
somn, simțea c-o să cadă de pe bancă și 
ideea de a ațipi o leacă 1 se păru pro
fundă.

*
După ce se trezi din somn • adică pe 

Ia orele opt dimineața, eroul nostru soco
ti că n-ar fi rău să facă o vizită pe la 
întreprindere Se apropie de raboteză în
cet. încet, uitîndu-se în dreapta și în 
stingă, rugîndu-se providenței să ajungă 
cît mai tîrziu Ocol! de cîteva ori rabo- 
teza. își îmbrăcă și își dezbrăcă haina de 
protecție tot de cîteva ori, și în cele din 
urmă cu mișcări leneșe dădu drumul ma
șinii Spera ca raboteza să fie stricată, să 
aibă nevoie de reparație capitală, iar el 
să fie obligat să nu lucreze. Dar nu era 
așa. Mașina mergea de minune. După 
vreo zece minute eroul întimplării noas- 

' tre căpătă o figură îngîndurată, copleșit 
parcă de o răscolitoare pasiune. îi era 
lene să mai lucreze. îl năpădi o moleșeală 
dulce, amețitoare Visa că r.aboteza se pre
face în dormeză, combinezonul în pijama, 
ceasul în pernă de puf că poate să doar
mă netulburat. Trebuie să găsesc un mo
tiv să mă odihnesc. Dar nu un motiv mes
chin — mă doare capul sau așa ceva... Un 
motiv demn de caracterul meu Spuse cu 
voce gravă vecinului.

— Mă duc pînă afară...
— De ce ?
— Am Inspirație...
— Lasă tovarășe Lucrează...
Eroul nostru se uită la vecinuț său, de 

sus în ios. disprețuitor și ironic.
— Să piardă cultura universală o capo

doperă ? Te-ai bucura răutăciosule !...

Cîte ceva despre brutăriile din Alexandria
— Sînt unii oameni pe care îi catego

risești ; „buni ca pîinea caldă”. Și cînd 
spui acest lucru te și gindești la o piine 
rumenă, aurie, din care ies aburi fierbinți 
și frumos fhirositori.

In Alexandria însă nu se pot face ase
menea comparații. Aici pîinea are „par 
ticularitățile” ei.

— Ți-aș mai fi povestit multe, draga 
mea. dar sînt grăbită. Mă duc acasă să 
coc niște pîine.

— Bine dar de ce trebuie să coci tu și 
nu cumperi’ de la brutărie ?

— Nu pot Azi am musafiri și nu pot 
să le dau pîine cu funingine și fărîmi- 
turi de cărămidă.

Cele două gospodine care discutau ast
fel, nu sînt singurii cetățeni care au o 
părere proastă despre pîinea fabricată de 
brutăriile din oraș.

.Scînte’a tineretului"
Pag ?-a 11 martie 1955

Dedic acest foileton în semn de mul
țumire pentru bogatele sugestii dale la 
redactarea lui, tovarășului Chiriac I. 
Mircea, care a lucrat o efemeră pe
rioadă la o uzină din Orașul Stalin.

Autorul garantează că între Chiriac 
I. Mircea și eroul foiletonului nostru 
există deosebiri de amănunt și asemă
nări esențiale.

Părăsi atelierul în grabă, fără să mai 
țină seama de protestele vecinului. însfîr- 
șit. Liber. Poate să respire... Coborî scă
rile secției de montaj și ajunse în pivnița
— dulcele lăcaș al muzelor. Se întinse pe 
un balot de hîrtie — își rezemă picioarele 
pe o ladă șubredă și se dărui somnului 
cu toată pasiunea. La o mișcare necuge
tată a picioarelor lada se prăbuși, ceea ce 
făcu ca eroul nostru să se trezească. Tre
cuse o jumătate de oră. Ar fi cazul să mă 
întorc... Ce-o să-i spun meșterului ? C-am 
avut inspirație ? Unde-i rodul inspira
ției ? îșj aminti de niște versuri scrise 
demult, pe care le folosea adeseori ca să 
dovedească că într-adevăr a avut inspi
rație.

Un vîrf de creion mai ai încă
Și-o foaie curată-n caiet.
Sub stîncă stai singur sărman poet.

Odată tinerii au fost curioși să-1 gă
sească pe eroul nostru în flagrant-derct 
de capodoperă N-au surprins niciodată 
un poet în clipele divine ale inspirației
— așa că curiozitatea lor era pe deplin 
justificată îl căutară ia bibliotecă : li s-a 
răspuns că nu dă niciodată pe acolo. îl 
găsiră în cele din urmă dormind dus, fără 
să sforăie însă, la umbra unei lăzi imen
se... Pălărioara vînătorească îi cădea peste 
frunte, așa că nu se putea desluși ce gin-, 
duri îl copleșesc.

— Doarme poetul — spuse dezamăgit 
un tînăr. Altul. îl scutură energic.

— Scoală tovarășe... De ce dormi în 
timpul producției ?

își frecă bosumflat ochii...
— De ce-mi tulburați inspirația ?
— Ce inspirație ? Dormeai ca un pașe...
— Te iei după aparențe, tovarășe. Află 

că mă inspiram..
Tinerii îl traseră de mînă și-l însoțiră 

pînă în secție. Munci vreo două ore, apoi 
iar se plictisi, iar îl năpădi lenea Ca să 
scape de muncă trebuia găsit iarăși un 
motiv mișcător, un motiv romantic. Se 
aplecă pe fereastră și admiră cu o pri
vire însetată cerul albastru fără pată, fără 
nori.

— Ce cer splendid, băieți.
— Lasă splendidul, muncește...
— Numai o clipă... Să admir peisa

jul...
De fapt eroul nostru nu admira peisa

jul, ci rezcmîndu-și capul de pervazul fe
restrei ațipea. El stăpînea superba calitate 
de a dormi în orice împrejurare.

Două ore pe zi de muncă i se păreau 
prea mult . Ce bine e să n-ai ce face 
Asta ar putea fi titlul unui sonet elegant... 
„N-o să mai lucrez în fabrică... Abandonez 
producția”... De ce ?... se întreba. El știa. 
Din lene... Dar trebuie găsită o explicație:

— Uite ce e tovarășe... eu mă dedic 
poeziei...

— Poți s-o faci lucrînd... Cum face to
varășul Popescu...

— Nu... sînt altă fire... vreau să mă 
dedic muzei în întregime.

— Asta-i lene get-beget — se înfurie 
meșterul.

— N-ai ajuns dumneata pînă acolo în- 
cît să poți înțelege un suflet de poet...

N-a mai lucrat Și-a dat demisia din 
producție. „Munca fizică are un caracter, 
eu am alt caracter Nu ne potrivm, nu 
ne-nțelegem”. Hotărî să fie nefericit. Dacă 
te vede omul nefericit îți mai dă de o 
bere, de o ciorbă, dacă te vede sănătos, 
vesel, te trimite la muncă Dar ca să arate 
cît e de nefericit, cît e de neînțeles, ho
tărî să se pună la curent cu o serie de 
cuvinte tragice și radicale: „infinit”, 
„univers”, „tragedie”, „abis”, „melancolie” 
,,clipa divină a inspirației" etc...

Părinții, funcționari din Tecuci, aflînd 
că fiul lor a părăsit producția, ț-au sfă
tuit să-și bage mințile în cap, să mun
cească.

— Parcă n-ar fi părinții mei... și ei mă 
sfătuiesc să fac muncă fizică...

„Despărțire de părinți”... Ce-i rău ? O 
tragedie adevărată... Nu-i nimic... Așa e 
viața...

Așa s-a transformat un leneș — banal 
în „pesimist genial1”

*
M-am rugat cu lacrimi în ochi, am fo

losit cele mai subtile trucuri ca să-l con
ving pe marele pesimist să-mi acorde o 
audiență. Cum zilele erau senine Și ve
sele, am fost nevoit să aștept pțnă veni 
o zi mohorîtă și atunci consimți să-mi a- 
corde cîteva clipe. Mi s-a atras atenția că 
nu e indicat să zîmbesc în timpul discu
ției, iar întrebările cu scopuri mărunte, 
precise, trebuie să le evit. Dinsul nu răs
punde decît la întrebările filozofice, abs
tracte.

Pîinea de cea mai proastă calitate este 
cea fabricată la secția nr. 2, unde tovară
șul Radu Totu e magaziner. Dacă acest 
tovarăș va fi întrebat despre calitatea 
pîinii, cu siguranță că va răspunde 
senin :

— Deh ! Pîinea nu e prea bună, dar nu 
noi sîntem de vină Cuploarele...

Să mergem mai departe și să-l între
băm și pe șeful secției, Martin Dumitru, ce 
părere are în legătură cu aceasta. (Răs
punsul pe care ni-1 va da nu e greu de 
ghicit ținînd cont de faptul că el a fost 
proprietarul acestei brutării). Și pentru 
că această întrebare nu are nevoie de 
răspuns, o putem înlocui cu alta, de data 
aceasta adresată celor din conducerea în
treprinderii, care nu dau nici o atenție 
faptului că acesta continuă să aibă muncă 
de răspundere în mijlocul colectivului de 
acolo.

Un vechi și înțelept proverb spune că 
„mărul rău strică și pe cele bune”. Acest 
proverb s a dovedit incăodată a fi valabil. 
Mărul rău. adică Martin Dumitru a reu
șit să influențeze o bună parte din co 
lectivul în mijlocul căruia lucrează.

Responsabilul acestor brutării este to
varășul Ion Văduva, utemist. înainte de 

acest su- 
stima. Și 
din o-

■

Spre nedumerirea mea, își făcu apari
ția un tînăr, brunet, bine făcut, avînd pe 
cap o verde și veselă pălărioară vînăto
rească. Credeai că este campion de hal
tere, dacă nu republican, cel puțin regio
nal. așa de voinic și bine clădit părea. 
Imj indică un scaun, asigurîndu-mă că 
trăinicia lui e înșelătoare. Mă uit la el ne
dumerit. Omu] ăsta plin de sănătate 
să fie oare marele pesimist ? După cum 
era și firesc, sufletul mi-era stăpînit de 
un sentiment de evlavie și emoție, senti
ment ce se naște în orice om cînd 
se află în fața unei personalități impor
tante.

— Dumneavoastră... sînteți marele pe
simist ?

— Da !... se auzi un răspuns grav, ve
nind parcă de pe lumea cealaltă.

— Dar sînteți atît de tînăr... Aveți nu
mai 20 de ani, îmi arăt eu nedumerirea și 
împotriva voinței mele, pe fața mea apă
ru un z.îmbet. O, blestemată fie clipa im
prudenței 1 Marele pesimist se uită la 
mine disprețuitor :

— De ce zîmbiți ?...
Acuzarea era atît de gravă, îneît înce

pui să mă bîlbîi:
— Vă rog să mă scuzați... înțelegeți-mă... 

e prima oară cînd sînt primit în audiență 
de un pesimist adevărat.

— Scuzele înseamnă ipocrizie — mi-o 
reteză el scurt.

— Dacă nu mă înșel, sînteți și poet — 
mă îndreptai cu gingășie spre 
biect, convins că o să-i recapăt 
îi recitai pe dinafară o strofă 
pera sa.

„Singur cu fatalitatea 
Sub zăplaz, pe-un bolovan, 
Descifrez eternitatea 
Din ruina unui an...’’

- Aii... Ai recitat-o fără sentiment și 
nu se spune „descifrez” ci „discifrez”...

— Vă rog să mă iertați.
— V-am și iertat.
— In afară de meseria de pesimist, mai 

aveți și alta ?
— Cîndva, de mult, lucram... Dar inspi

rația m-a împiedicat... Producția e ad
versara inspirației...

—■ De ce v-a împiedicat ?
— Fiindcă, vezi dumneata, inspirația 

sosea întotdeauna în timpul producției...
— Cum as'ta ?
Marele pesimist își ridică brațele a dez

nădejde :
— Fatalitatea...
— Și-apoi, mai e ceva, preciza marele 

pesimist, în timp ce-și lega șireturile la 
pantofi, șireturi ce se desfăcuseră prin
tr-o bruscă întorsătură a destinului. Eu 
sînt suflet nobil, și deci în contradicție 
flagrantă cu munca cotidiană, sau de fie
care zi cum zice poporul.

— Dar lui Maiakovski îi plăcea...
— Ei, Maiakovski. Alt temperament, 

dom’le. cu totul altul... Eu sînt o fire 
nobilă. . Nu mi place munca fizică...

— Și Petru cri mare muncea...
— Alte condiții, dom’le, cu totul altele... 
Văzînd că marele pesimist nu dă aten

ție discuțiilor cu teme mărunte, practice, 
mă îndreptai spre sfera discuțiilor înalte, 
sfera apropiată sufletului său.

— Ați putea să ne spuneți ce e viața ? 
Marele pesimist se uită la mine cu iro

nie batjocoritoare, întrebarea 1 se păru 
copilărească și răspunsul la mintea o 
mului.

— Ce să fie ? O tragedie...
— Și dragostea ! — îl întrebai timid, cu 

teama de a nu-i tulbura liniștea și tris
tețea sufletului.

— Nu știu, personal n-am cunoscut di
rect slmptomele acestui fenomen com
plex... Dar. cu conștiința curată, pot să 
spun că e o melodramă.

— Și chiar nu veți iubi niciodată ?
— Mă credeți atît de naiv ?
— Dansați ?
— Mă credeți atît de sălbatec ?
— V-ați jucat leapșa pe ouate în copilă 

rie ?
— Mă credeți atît de superficial ?
— Aș vrea să vă pun o întrebare bru

tală...
— Spuneți — consimți cu mîndrie. 

Viața m-a învățat cu tragediile.
— De ce chiuliți ?
Marele pesimist nu înțelese nimic.
— Ce înseamnă a chiuli? E un neolo

gism. nu ?
— A chiuli, adică a lipsi de la lucru...
— Eu nu fug de la lucru, eu fug de ba

nalitate...
— Zău, sînteți leneș...
— Eu, leneș? Totul e relativ... Depinde 

din ce unghi analizați acest fenomen.
După ce am arătat unghiul din care a- 

nalizez fenomenul, s-a mai dumirit.
— Șj am mai remarcat o a treia tră

sătură... Că pesimismul dumneavoastră e 
deosebit de rentabil.

— Pînă aici I Nu fii grosolan! — se 
înfurie marele pesimist...

— Intoarceți-vă în fabrică...
înfricoșat de această perspectivă, se re- 

fugie într-un colț al camerei. Din ochii 
blînzi îi picurau alternativ lacrimi reci și 
lacrimi calde.

— Mai bine infinitul...
Dar cînd a văzut că î-am descoperit 

taina, marele pesimist deveni mai cum
secade Și-mi șopti la ureche:

— Chiar ai crezut că sînt pesimist ? 
Aiurea...

TEODOR MAZILU

a-1 întreba ce a făcut pentru îmbunătă
țirea calității pîinii, trebuie spus că în 
trecut a fost slugă la brutăria lui Mar
tin Dumitru, lucru care n-ar trebui să 
explice atitudinea „înțelegătoare” pe care 
o are față de fostul său patron. Se vede 
treaba că și el este unul dintre merele ce 
au stat prea aproape de Martin Dumitru, 
în tot cazul e bine să-i cunoaștem păre
rea în legătură cu cuptoarele.

Tovarășul Văduva este foarte binevoi
tor. Da, știe că pîinea e de proastă cali
tate, el a sezisat tovarășilor de la trust 
acest lucru...

Faptele dovedesc că într-adevăr trustul 
cunoaște aceasta — au venit chiar un 
contabil și un inginer la fața locului dar...

Concluzii pe marginea acestei situații nu 
sînt necesare Faptele vorbesc de la sine 
și sîntem convinși că tovarășii de la trus 
iu] de panificație din Roșiori de Vede, 
vor lua măsuri pentru îmbunătățirea ca
lității pîinii prin repararea cuptoarelor 
sau prin alte mijloace.

în orice caz, cetățenii din Alexandria 
așteaptă acest eveniment ca pe o... pîine 
caldă.

RODICA ȘERBAN 
după o corespondență trimisă 

de Marin Pietreanu

O expozifie agrotehnică 
organizată de tineri

Tinerii țărani muncitori din comuna Co- 
jasca, raionul Ploești, se pregătesc intens 
în vederea obținerii unei recolte sporite 
de cereale la hectar.

Inițiativa organizației de bază U.T.M. 
de a se organiza o expoziție care să oglin
dească metodele avansate de muncă în 
agricultură și realizările obținute în urma 
aplicării lor, a fost primită cu multă bu
curie de către tinerii țărani muncitori. 
Utemiștii Ioniță Vasile, Victor Constanti- 
nescu, Ionescu Maria și Văcărelu Dumitru 
au muncit neobosiți la organizarea expo
ziției. Alături de alți tineri ei au ajutat 
în mare parte și la organizarea consfă
tuirii cu tema ..Pregătiri în vederea bu
nei desfășurări a campaniei agricole de 
primăvară”.

Printre țăranii muncitori fruntași popu
larizați la această expoziție sînt și ute- 
miști ca: Dumitru V. Costea, Ioniță Va
sile. Barbu Marin și alții.

Cei peste 500 de țărani muncitori vîrst- 
nici și tineri care au vizitat expoziția încă 
în prima zi, cît și ceilalți care au vizi
tat-o în zilele următoare, au plecat hotă- 
rîți să aplice și ei pe ogoarele lor meto
dele agrotehnice înaintate.

Corespondent 
ION CHIȚU

_ o----

Dovă asoc’atii 
pentru cuStivcrea egums’or
GALAȚI. — (De la corespondentul 

nostru).
Țăranii muncitori din comunele Șivița. 

Tulucești, Frumușița și altele au început 
să cultive cu legume și zarzavaturi su
prafețe tot mai întinse. Suprafața culti
vată anul trecut a fost mult mai mare 
decît cea cultivată acum doi ani.

In toamna anului 1954, printre grădina
rii din Tulucești și Șivița a crescut pre
ocuparea de a extinde suprafața cultivată 
cu legume și zarzavaturi și de a obține 
totodată, recolte niai sporite.

Organizația de partid, a inițiat consti
tuirea unei asociații de cultivare a legu
melor și zarzavaturilor. De curînd, în 
cele 2 comune, au luat ființă asemenea 
asociații simple In ele s-au înscris gră
dinari de frunte. In asociația din comuna 
Șivița, de pildă, s-au înscris 120 familii, 
cu o suprafață de 134 hectare teren Prin
tre membrii noii asociații se află și țăranii 
muncitori Nicolae Ciupitu, P. Gheorghe, 
Cristea Gheorghe, fruntași ai recoltelor 
bogate de legume și zarzavaturi.

In asociația din comuna Tulucești s-au 
înscris 42 familii de țărani muncitori care 
au adus o suprafață de 37,65 hectare teren. 
Această asociație, va lucra pămîntul cu 
mijloace mecanizate.

în educarea tinerei generații, numeroa
sele filme sovietice create special pentru 
copii și tineret au un rol uriaș în culti
varea nobilelor trăsături de caracter ale 
omului înaintat, în îndrumarea tineretului 
spre o viață demnă, pusă în slujba pa
triei. în aceste opere artistice are cu deo
sebire o mare importanță crearea eroului 
-pozitiv, exemplu de urmat, model către 
care trebuie să năzuiască tînărul spec
tator.

Noul film „Stiletul" realizat de studioul 
„Lenfilm” după povestirea scriitorului so
vietic A. Ribakov este un bun exemplu 
în această privință. Pe scurt, în acest 
film — a cărei acțiune se petrece în anii 
marilor bătălii pentru instaurarea Puterii 
Sovietice — este vorba de găsirea cifrului 
unei inscripții încrustate pe teaca și lama 
unui vechi stilet marinăresc, inscripție 
care indică locul unde este ascunsă o fa
buloasă comoară. Subiectul — în afară de 
faptul că îndeplinește o cerință specifică 
a genului de aventuri : e dinamic, plin de 
peripeții pasionante — împletește cu multă 
măestrie artistică soarta eroilor pe fun
dalul istoric al evenimentelor sociale prin 
care a trecut Rusia și Statul Sovietic de 
la primul război mondial pînă în anii care 
au urmat izbânzii Marii Revoluții din Oc
tombrie.

Din primul episod se caracterizează cele 
două personaje principale antagonice. ...în 
1916, într-una din cabinele vasului de li
nie „împărăteasa Maria” ofițerul Nikitski 
îl ucide pe cumnatul său Vladimir și-i ia 
stiletul. Fiind surprins de marinarul Po
levoi, criminalul încearcă să-l omoare și 
pe el, dar o explozie pe vas îl împiedică. 
Lama stiletului rămîne astfel în mîinile 
marinarului, iar teaca la ucigaș.

Acestui episod foarte scurt îi urmează 
altul, .în care apar încă doi eroi princi
pali ai filmului : cei doi prieteni Mișa și 
Ghenka. Caracterul lor luminos, purita
tea sufletească a acestor tineri devotați 
revoluției, sînt expresiv puse in evidență 
prin întreaga atmosferă, prin nota proas
pătă a împrejurării cînd facem cunoștință 
cu ei. Pe un cer primăvăratic, ornat cu 
nori albi, zboară porumbei care se așează 
apoi în turnul de lemn înegrit de ploi, 
Unde sînt cocoțați doi copii care discută 
despre dorința ior de a lupta pentru stîr- 
pirea bandiților contrarevoluționari, în sat 
e instaurată puterea sovietică și ei sânt, 
pe bună dreptate, alarmați cînd din locul

* ★

Cu ajutorul maistru'ui
Nu de mult, utemîștiî Pătraș Valeriu 

șt Jileru Gheorghe s-au hotărit să mun
cească într-un domeniu în care să poată 
aduce o contribuție pe ntSsura forțelor 
lor, dezvoltării economici noastre na
ționale.

Acum foștii elevi de școală medie 
tehnică financiară se califică la Indus
tria Linei din Timișoara, în meseria de 
reglori de selfactori. De calificarea lor 
se ocupă cei mai buni tehnicieni ai’ fa
bricii.

în fotografie: maistrul comunist La- 
dislau Bohunicky explică celor doi ti
neri modul de reglare al unui selfactor.

Foto : COSTIN RADU

Cititorii despre cărfj

liberă"... pentru greșeli
Am citit de curînd cartea ,,Cale liberă” 

de P A. Mihăilescu apărută în Editura 
Tineretului, în cadrul colecției „Știința în
vinge”. în această carte autorul urmăreș
te să redea aspectele generale ale activi
tății căilor ferate.

La încep itul lucrării se face un scurt 
istoric al dezvoltării mijloacelor de trans
port, pe plan general și în țara noastră 
Această parte a lucrării, ca și „cuvîntUl 
înainte” semnat de ing. Dem. Urmă, socot 
că au un pronunțat caracter instructiv și 
rețin atenția cititorului prin materialul 
documentar, dârele statistice sau desenele 
sugestive pe care le conțin.

O mare parte din lucrare e închinată 
expunerii noțiunilor despre proiectarea și 
construcția liniilor ferate, a tunelelor și 
podurilor de cate ferată, construcția loco
motivelor și vagoanelor, semnalizare, or
ganizarea circulației și tracțiunea trenu
rilor. Multe instalații tehnice și funcțio
narea lor arătate aici sînt descrise în ter
meni tehnici corespunzători și explicate 
just.

Ceea ce m-a izbit însă a fost faptul că 
lucrarea are numeroase lipsuri în des
crierea unor instalații și explicarea unor 
fenomene sau a unor noțiuni tehnice.

D'n acestea citez cîteva exemple.
Explicarea procesului de frînare auto

mată în ca-ul ruperii trenului este com
plet greșită și neconformă cu realitatea. 
Contrar celor arătate în carte. în mod nor
mal nu se găsește aer în cilindrul de frînă 
pe nici o parte a pistonului. Depresiunea 
din conductă acționează asupra unui pis- 
tonăș del la triplavalvă. care la rindul lui 
acționează un sertăraș, ce lasă astfel ca 
aerul din rezervorul de aer să treacă in 
cilindrul de frînă și să apese pe o față 
a pistonului, denlasîndu-1 și producînd 
astfel frînarea. De asemenea este greșită 
afirmația că atunci cînd se rupe conducta, 
presiunea scade la o atmosferă. în reali
tate atunci presiunea scade la zero, deoa
rece cele cinci atmosfere se socotesc de la 
presiunea atmosferică în sus, reprezentînd 
de fapt o suprapresiune

Greșite sînt și o serie de indicații în le
gătură cu organizarea căilor ferate. Voind 
să scoată în evidență comportarea excep
țională în serviciu a unui mecanic cincisu- 
tist care a remorcat trenul accelerat 701, 
autorul ne arată că mecanicul a remediat 
singur un defect la locomotivă, într-o sta
ție intermediară, „fără să mai piardă timp 
cu așteptarea mecanicului de la atelierul 
stației”, că „a sosit în Galați cu 10 mi
nute mai devreme” și în fine că „impie
gatul de serviciu a scos banda de hîrtie 
din vitezometru și a cercetat-o atent”. 
Prin aceste afirmații autorul face trei gre
șeli și anume ■ inventează un mecanic de 
la atelierul stației, care nu a existat și nu 

„STIL E T UL((
unde erau, văd venind într-o goană tur
bată o ceată de gardiști albi în frunte cu 
Nikitski, care se îndreaptă spre casa lui 
Polevoi, fostul marinar, devenit acum co
mandantul garnizoanei bolșevice. Asediat. 
Polevoi bănuind că Nikitski caută stiletul 
îl dă spre păstrare lui Mișa,

De-aici înainte acesta ni se dezvăluie ca 
un băiat dirt, curajos, animat de un devo
tament fierbinte pentru puterea sovietică. 
Caracterizarea lui se face nemijlocit în ac
țiune, procedeul ce] mai bun pentru a 
contura și individualiza un erou. împre
ună cu Ghenka, auzind din întîmplare 
planurile lui Nikitski, el salvează eșalonul 
care mergea spre front, condus de Pole
voi, apoi mai tîrziu, la Petrograd, organi
zează — sub îndrumarea Comsomolului — 
un spectaco] teatral pentru ajutorarea în- 
fometaților și un detașament de pionieri 
cu ajutorul cărora îl urmărește pe Ni
kitski și încearcă să dezlege taina stiletu
lui, în această parte a filmului se impune 
un alt erou : colectivul copiilor dornici de 
a-și ajuta patria cu tot ce le stă în pu
tință, de a înfăptui lucruri eroice în nu
mele revoluției socialiste. înflăcărarea cu 
care pregătesc ei spectacolul, pasiunea cu 
care-și joacă rolurile, devotamentul cu 
care ajută pe înfometați, atenția pe care 
o dau copiilor vagabonzi și seriozitatea cu 
care acționează pentru descifrarea inscrip
ției de pe stilet și în urmărirea lui Ni
kitski care sub nume fals ajunge să se 
ocupe de spionaj — toate manifestările lor 
ne dezvăluie trăsături specifice unui co
lectiv de copii educați într-un spirit nou.

Toți acești eroi pozitivi sînt atît de con
vingători, emoționează atît. de puternic, 
pentru că ei apar în fața noastră în pro
cesul dialectic ai formării și creșterii lor.

nu. aPar Sala formați, ca oameni care 
participă la acțiune în virtutea unor tră
sături pozitive infailibile, „ideale", ci în 
fața noastră își înfrîng pornirile nesănă
toase — cum ar fi teama, încercările de a 
minți, impulsul de a sta de-o parte; — 
astfel ei ne apar dragi, pentru că tînărul 
spectator vede în ei oameni obișnuițf, cu
rați sufletește, care — lupiînd cu propriile 
lor slăbiciuni — le înfrîng, își călesc ca
racterul. devin comuniști neînfricați. Da
torită calităților lui, a pasiunii cu care se 
dăruie luptei pentru cauza eliberării po
porului, Polevoi ajunge din simplu mari
nar. comandant de garnizoană, iar apoi 
un conducător militar comunist încercat. 

există în organizarea actuală a căilor fe
rate ; aduce acceleratul la Galați cu 10 mi
nute mai devreme, contrar tuturor regula
mentelor și instrucțiunilor de exploatare 
și contrar faptelor reale, deoarece practic 
trenul nu poate sosi mai devreme decît 
cu maximum 1-2 minute; însfîrșit atri
buie impiegatului de serviciu scoaterea 
benzii din vitezometru, pe cînd în rea
litate această bandă nu are dreptul să o 
scoată decît organul din depou, special în
sărcinat cu acest lucru, sau forurile de 
anchetă. în cazul unui accident.

în afară de greșelile de conținut, o serie 
de probleme sînt tratate incomplet, ducînd 
de asemenea la confuzii, sau cel puțin la 
o documentare incompletă în problema 
respectivă, De exemplu, atunci cînd se 
vorbește de recunoașterea caracteristicilor 
locomotivelor după serie și număr, se 
arată numai unul din sisteme, fără cel 
puțin a se aminti că mai este în vigoare 
în prezent și un alt sistem, tot cu cifre, 
dar cu altă semnificație. După indicațiile 
date în carte, cred că mulți cititori se vor 
fi uitat cu nedumerire la locomotivele 
din seria 324 și 327, deoarece nu puteau 
găsi în nici un caz la aceste locomotive... 
trei osii alergătoare, două cuptoare și pa
tru respectiv șapte purtătoare...

Cartea „Cale liberă" întrebuințează ade
sea noțiuni și termeni necorespunzători, 
neutilizați la calea ferată și neprevăzut! 
în Lexiconul tehnic. In lucrare se vorbește 
despre „viteza de parcurs" pe cînd în vo
cabularul ceferist această noțiune este ne
cunoscută, folosindu-se exclusiv noțiunile 
de viteză tehnică și viteză comercială De 
aic autorul ajunge și la explicația ex
trem de simplistă și'incompletă că a mări 
viteza de parcurs înseamnă „ca trenurile 
să circule cu o viteză cît mai mare”.

O lipsă pe care am observat-o și la 
alte cărți tehnice de popularizare, e din 
păcate, prezentă și aici. încercările de a 
reda, în afară de descrierea utilajului și 
a instalațiilor, și viața și munca ceferiști
lor din diferite sectoare de activitate sînt 
puține, timide și neconvingătoare. Nu-ți 
vina parcă să crezi că din clocotul de viață 
și de muncă a zecilor de mii de ceferiști 
nu s-au putut alege crîmpeie mai tipice 
și reale.
-Toate aceste greșeli și lipsuri mă fae 

să regret că o carte care urma să umple 
un gol în literatura noastră de populariza
re tehnică pentru tineret nu a reușit să 
facă acest lucru decît într-o foarte mică 
măsură. De asemenea cred că și pe alți ce
feriști i-a surprins ușurința cu care in
tr-o carte menită să deschidă tineretului 
dragostea pentru tehnică, asemenea gre
șeli și lipsuri pot fi acceptate, atît de că
tre conducerea editurii cît și de către 
semnatarul prefeței.

Inginer 1. URSU

Mișca — din băiețelul romantic care nu 
avea decît dorința de a lupta — devine 
un organizator priceput al colectivulur de 
copii,-un. băiat curajos care se avintă în 
luptă folosind nu numai dîrzenia și im
petuozitatea, dar și ingeniozitatea. Pe de 
altă parte, fricosul Ghenka devine dîrz și 
intransigent, iar copilul vagabond ajunge 
din hoț de buzunare, un pictor talentat 
și un pionier de nădejde. Toți cresc, se 
formează pe baze sănătoase, filmul des- 
chizînd perspectiva dezvoltării lor viitoare 
ca făuritori și apărători de nădejde ai 
vieții noi.

Se poate vorbi ca o calitate a filmului 
și despre poezia imaginilor filmate, des
pre priceperea cu care a fost redată at
mosfera și specificul epocii de către ti
nerii regizori V. Vengherov și M. Sveițer. 
în această privință rolul de căpetenie îl 
ocupă în filmu] „Stiletul" măestria cu care 
a fost redat ceea ce în cinematografie se 
numește al doilea plan. Aceasta se referă 
la tot ce servește drept fundal acțiunii 
principale care se desfășoară în primul 
plan, la decorurile, locurile de filmare ex
terioare, figurația, strigătele — într-un 
c.uvînt întreaga atmosferă menită să sus
țină ideea de bază a unui anumit episod. 
Să ne amintim în acest sens cît de suges
tiv este redată viața micului orășel Unde 
locuiesc cei doi copii, eroii principali ai 
filmului. Atmosfera de liniște se degajă 
din zborul porumbeilor, gunguritul lor, 
din compoziția echilibrată, calmă a ima
ginilor Apoi, zarva care e produsă de ve
nirea gardiștilor albi es.te înfățișată prin 
introducerea în film a unei serii de ima
gini ce ne arată o femeie care scapă gă* 
lețile cu apă din mînă și alte scene.

După cum se vede preocuparea regizo
rilor și a conducătorului artistic F. Ermler 
nu s-a îndreptat numai spre îndrumarea 
jocului actorilor pe o linie realistă, în 
care sinceritatea și simplitatea se îmbină, 
cu ritmul lăuntric clocotitor și agitat al 
trăirii fiecărei acțiuni a copiilor, dar au 
realizat — printr-o serie întreagă de de
talii caracteristice — autenticitatea vieții 
evocate pe ecran, veridicitatea evenimen-l 
telor prezentate.

Toate meritele arătate fac ca „Stiletul! 
să fie un admirabil film educativ, pasio 
nant și plin de viață, pe bună dreptate 
îndrăgit de masele largi ale tinerilor spec
tatori.

MIRCEA ANDREI



O LECȚIE RUPTĂ DE VIAȚĂ Sub umbrela cifrelor
r Acum cîtva timp, la cursul seral din 
Organizația de secție U.T.M. nr. 1 de la 
gospodăria agricolă de stat „Vasile Roaită" 
din comuna Rîfov, raionul Ploești, a avut 
loc convorbirea asupra lecției „Construi
rea și dezvoltarea industriei socialiste din 
țara noastră".

Este un merit al tovarășului Dumitru 
Ștefan, propagandistul acestui curs, că el 
s'-a străduit să îndrume discuțiile înspre 
lămurirea problemelor importante ale a- 
ce’ste.i teme. El a pus în discuție unele 
probleme formulate destul de clar și a 
căutat să antreneze la discuții cit mai 
mulți cursanți.

Convorbirea a arătat că unii dintre 
cursanți și-au însușit o serie de proble
me legate de construirea și dezvoltarea 
industriei socialiste din țara noastră. Cu 
toate acestea însă. în convorbire nu s-au 
lămurit pe deplin problemele importante 
ale politicii de industrializare socialistă 
a țării. Punîndu-se în dezbatere, proble
ma dezvoltării economiei noastre după 
23 august 1944, utemistul Ungureanu a răs
puns : „După eliberare s-a trecut la pro
ducerea de mașini și unelte”. Acest. răs
puns incomplet a mulțumit pe propagan
dist și de aceea el n-a mai căutat să a- 
dincească această problemă importantă, și 
să tragă concluziile cele mai juste. în 
convorbire ar fi fost necesar să se dis
cute, nu în general despre industrializa
rea socialistă a țării, ci în primul rînd 
despre dezvoltarea industriei grele care 
are rolul hotărîtor în dezvoltarea între
gii economii naționale, în întărirea capa
cității de apărare a țării. Strîns legat de 
această problemă, ar fi trebuit dezbătut 
pe larg faptul că dezvoltînd industria 
grea noi reușim să producem astăzi peste 
90 la sută din utilajul neces'ar industriei 
și agriculturii. în țară avem creată as
tăzi o industrie producătoare de utilaj pe
trolifer, care acoperă necesitățile interne 
și produce și pentru export. Despre acea
stă problemă — care constituie o mare 
realizare, deoarece în trecut noi importam 
acest utilaj din țările capitaliste — nu s-a 
discutat nimic. Ar fi trebuit să se vor
bească de asemenea despre datoria 
patriotică a țărănimii muncitoare de 
a contribui la aprovizionarea indus
triei cu cît mai multe materii pri
me și produse agricole vegetale și ani
male și despre sarcinile care revin tine
rilor din gospodărie în această direcție.

Trebuia să se arate că lor le revine sar
cina de a îngriji tractoarele cu cea mai 
mare atenție, de a efectua lucrări de 
bună calitate, de a economisi combustibil, 
lubrefianți etc.

Propagandistul, și membrii biroului or
ganizației de secție U.T.M. nu s-au gîn- 
dit să folosească această convorbire pen
tru a-i ajuta pe cursanți în lămurirea și 
aprofundarea politicii partidului nostru 
de industrializare socialistă a țării. în 
convorbire nu s-a discutat nimic în legă
tură cu forța regimului nostru democrat- 
popular, despre izvoarele tăriei lui. Nu 
s-a vorbit despre faptul că noi construim 
socialismul în împrejurări favorabile de
terminate de existența unui puternic stat 
socialist, Uniunea Sovietică, care ne acordă 
ajutor tovărășesc și multilateral, și de

Sarcini
BACĂU (de la corespondentul nostru). 

Zilele acestea utemiștii din comuna Ră- 
căciunl, raionul Bacău, au ales noul comi
tet al organizației de bază.

Cu ocazia acestui eveniment, ei au scos 
în evidență succesele și lipsurile din 
munca lor. Utemiștii au vorbit și despre 
lipsurile vechiului comitet care n-a știut 
să ridice organizația la înălțimea sarci
nilor actuale, trasate de partid și guvern. 
Pe marginea acestor discuții, s-au luat o 
serie de măsuri.

Astfel, utemiștii au hotărît ca imediat ce 

colaborarea frățească cu celelalte țări ale 
lagărului socialismului.

însușirea acestei lecții însă s-a redus 
la învățarea pe de rost a unor fraze sau 
idei fără a pătrunde însă sensul lor. Pu
ținii utemiști care au luat cuvîntul la 
discuții n-au făcut nici un fel de actua
lizări. nu și-au spus nici o părere pro
prie. Rolul propagandistului era să-i sti
muleze în această privință.

După terminarea convorbirii s-a trecut 
la expunerea lecției: „Dezvoltarea pro
porțională a tuturor ramurilor economiei 
naționale, dezvoltarea industriei ușoare și 
alimentare”. Cu toată străduința propa
gandistului care a căutat să expună lec
ția cît mai bine, alcătuindu-și un plan cu 
ideile principale ale lecției, totuși expu
nerea a avut multe slăbiciuni. Era necesar 
ca tezele teoretice ale lecției să fie ilus
trate în mod viu printru-un material fap
tic suplimentar luat din unele documente 
de partid, prin fapte vii din viața satu
lui și mai ales a gospodăriei. Propagan
distul însă n-a făcut aceasta. Arătînd le
gătura strînsă care există între diferi
tele ramuri ale economiei naționale, era 
bine dacă în lecție s-ar fi expus această 
idee nu abstract, ci legată în primul rînd 
de politica actuală a partidului, de situa
ția concretă din gospodărie, referindu-se, 
de pildă, la disproporția care există as
tăzi în gospodărie, între numărul anima
lelor de muncă și cele de producție și mai 
ales despre urmările nefavorabile create 
în urma acestei stări de lucruri.

Propagandistul n-a arătat prin fapte vii 
din gospodărie, felul cum tinerii de aici 
pot contribui la buna aprovizionare a o- 
rașelor și a centrelor industriale cu legu
me, fructe, păsări și zarzavaturi.

Fără îndoială că discutarea acestor pro
bleme l-ar fi ajutat pe cursanți să vadă 
mai bine că de activitatea lor de zi cu 
zi depinde ca gospodăria aceasta să de
vină un loc înaintat' de muncă. în care 
se aplică agrotehnica și metodele înain
tate, un exemplu pentru țărănimea mun
citoare, asupra superiorității agriculturii 
socialiste.

Tot în această lecție s-a amintit și des
pre dezvoltarea schimbului dintre oraș și 
sat și întărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare. Lecția a 
trecut însă superficial și peste această im
portantă problemă. în lecție nu s-a arătat 
rolul ce-1 are de jucat astăzi la noi mica 
producție de mărfuri și care sînt măsu
rile economice ce s-au luat pentru stimu
larea producătorilor mici și mijlocii. în 
înfăptuirea politicii partidului de întărire 
a alianței clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, Plenara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din august 1953 a hotărît acorda
rea unui sprijin mai puternic gospodării
lor colective și întovărășirilor în vederea 
întăririi lor economice și organizatorice, 
precum și țăranilor muncitori cu gospodă
rii individuale, printr-o serie de măsuri 
care să ducă la o mai mare cointeresare a 
lor în creșterea producției vegetale și ani
male, pentru valorificarea produselor agri
cole prin contractări și achiziții, pentru 
crearea unui belșug de produse agricole- 
marfă. Despre toate aceste probleme cum 
și despre faptul că gospodăria de stat „Va
sile Roaită”'are posibilități însemnate de 

pentru comitetul
timpul va permite, să se treacă la înfru
musețarea comunei, să planteze 250 pomi 
fructiferi și 50 arbori, să amenajeze par
cul din centrul comunei prin muncă vo
luntară.

Convinși de importanța ce o are pentru 
economia națională, strîngerea fierului 
vechi, a fost prevăzut în proiectul de ho- 
tărîri ca în timp de 3 luni organizația 
U.T.M. din sat Să strîngă 2.500 kg. fier 
vechi.

Utemișvii au hotărît de asemenea să ia 
sub patronajul lor lucrarea unui hectar de 
pămînt care era nefolosit. Ei vor popu

sporire a producției agricole și că ea tre
buie să folosească toate aceste posibilități, 
nu s-a spus nimic în lecție.

Consecințele predării și însușirii abs
tracte. rupte de viață, a învățăturii mar- 
xist-leniniste, a prezentării neargumen
tate a politicii partidului, ruptă de acti
vitatea practică și de sarcinile care stau 
în fața gospodăriei, se resfrîng asupra 
muncii cursanților. Ei rețin unele 
idej generale, dar nu sînt ajutați sufi
cient să facă legătura între acestea și 
munca lor, să înțeleagă astfel în mod te
meinic politica partidului și să lupte cu 
hotărîre pentru traducerea ei în viată. 
Unii utemiștj nu știu care trebuie să fie 
atitudinea lor față de uneltirile chiaburi
lor. Astfel, în comuna Rîfov și chiar în 
rindul unor muncitori din gospodărie, 
chiaburii și cozile lor de topor introduc 
unele zvonuri dușmănoase, dar cu toate a- 
cestea utemiștii nu se situiază printre acei 
care-i demască ca pe niște dușmani în
verșunați.

Căror cauze se datorește această rupere 
a învățămîntului politic de viață, de sarci
nile organizațiilor U.T.M. și a tinerilor 
care muncesc în gospodărie ? Ele își au 
origina în felul defectuos în care biroul 
comitetului raional U.T.M. Ploești a luat 
măsuri pentru ca învățămîntul politic de 

organizație să pună în centrul atenției și să 
lupte pentru îndeplinirea sarcinilor prin
cipale puse de partid în fața oamenilor 
muncii de la sate, în fața întregului po
por. Or, de vreme ce propagandistul Du
mitru Ștefan — și probabil și alții ca el
— nu s-au întîlnit cu membrii comitetu
lui raional decît foarte rar, de vreme ce el 
este lipsit de ajutorul organizației de sec
ție U.T.M. și al comitetului U.T.M. din gos
podărie cum poate lega învățămîntul po
litic de viață, cum poate să-i mobilizeze 
pe cursanți la îndeplinirea sarcinilor puse 
de partid, la înlăturarea lipsurilor?

Trebuie de asemenea arătat că. nici to
varășul Dumitru Ștefan nu s-a străduit
— deși avea posibilitatea — ca să includă 
în mod organic în lecție și convorbire, 
exemple vii legate de politica actuală a 
partidului și de. munca din gospodărie. 
El a scăpat din vedere — și aceasta e o 
mare greșeală — că îmbogățirea cunoș
tințelor politice ale cursanților căpătate 
în acest curs, trebuie s'ă constituie pen
tru ei un serios ajutor în munca practică.

Este de datoria comitetului raional 
U.T.M. Ploești să asigure îndrumarea 
propagandiștilor înspre înțelegerea clară 
că nu există și nu poate exista muncă de 
propagandă, ruptă de viață, de sarcinile 
concrete care stau în fata partidului și 
a întregului popor muncitor. In semina- 
riile de instruire a propagandiștilor care 
trebuie să se țină cu regularitate, e ne
cesar să se arate propagandiștilor cum să 
facă legătura dintre teorie și practică și 
să vegheze ca în cursurile și cercurile po
litice această legătură să nu se facă ar
tificial, nefiresc. In felul acesta utem'știi 
și tinerii care studiază în cursurile șl 
cercurile politice vor fj ajutați s'ă-și în
sușească învățătura marxist-leninistă în 
strînsă legătură cu munca de zi cu zi în 
vederea traducerii în viață a politicii par
tidului nostru.

GEORGETA VASIL1U

nou
lariza metodele fruntașilor recoltelor bo
gate, și își vor lămuri fiecare părinții 
pentru aplicarea acestor metode. O altă 
sarcină reieșită din proiectul de hotărîre 
este și aceea ca fiecare utemist să fie un 
propagandist neobosit pentru orientarea 
familiei sale și a altor țărani muncitori 
pentru a se înscrie în întovărășirile agri
cole sau în gospodăria colectivă.

Votat în unanimitate, proiectul a deve
nit hotărîre pentru utemiștii din Răcă- 
ciuni, hotărîre care va trebui dusă la în
deplinire.

8 Cartea își face tot mai mult loc în ' 
I preocupările oamenilor muncii din pa-^ 
g trla noastră. r
8 Fotografia aceasta, reprezintă un ' 
| aspect din biblioteca clubului fabricii 
g de țigarete Belvedere din Capitală. - 
8 Numeroși muncitori din fabrică, vîrst- < 
§ nici și tineri, frecventează zilnic biblio- 
g teca, găsind aici tot ceea ce-i intere- - 
8 sează. J
| lată-1 pe unul dintre pasionați! citi-, 
g tori prîmindu-și cartea preferată.
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A 4-a premieră
Sîmbătă seara colectivul Teatrului de 

Sta* din Orașul Stalin a prezentat în pre
mieră comedia „O familie renumită" a 
dramaturgului sovietic Boris Romașov. 
Aceasta este a patra premieră prezentată 
în stagiunea 1954—1955.

Din distribuție fac parte : Mișu Fotino 
și Veve Cigalia, artiști emeriți ai R.P.R., 
Virgil Fătu, A. Armancu, Boris Gavlițchl. 
Mihail Fotino, Geta Grapă, Teofil Căli- 
man, C. Vomea Delast și alții.

Regia artistică aparține lui Mihail 
Pascal. Viitoarea premieră a Teatrului de 
Stat din Orașul Stalin va fi comedia 
„Mincinosul" de Carlo Goldoni.

Corespondent 
SIRBU GHEORGHE

-----o-----

JOIA SFATULUI AGROTEHNIC
„Joia sfatului agrotehnic” eete o acțiune 

importantă în lupta pentru obținerea 
unor recolte medii de 2.000 kg. de porumb 
boabe și 1500 kg. de grîu la ha. în re
giunea Bacău. în cadrul „joii sfatului 
agrotehnic”, organizată în majoritatea co
munelor, țăranii muncitori discută princi
palele reguli agrotehnice care trebuie apli
cate în vederea sporirii producției la 
hectar. Bucurîndu-se de un larg sprijin 
din partea organelor de partid și de stat, 
„joia sfatului agrotehnic” a devenit o ade
vărată acțiune de masă. Numărul mediu 
al țăranilor muncitori din regiunea Bacău 
care participă cu regularitate la sfaturile 
agrotehnice care au loc în fiecare joi, este 
de la 200—350 în fiecare comună. în ra
ionul Bacău, de exemplu, „joia sfatului 
agrotehnic” se desfășoară cu regularitate 
în peste 500 de circumscripții electorale 
cu o participare medie de 4.500 de țărani 
muncitori, iar în raionul Tg. Ocna în peste 
600 de circumscripții cu o participare me
die de 5400 de țărani muncitori.

Pentru un și mai mare succes al „joii 
sfatului agrotehnic”, în întreaga regiune 
Bacău s-au luat măsuri pentru înființarea 
de biblioteci ale sfatului agrotehnic, pen
tru desfășurarea acțiunii de difuzare a 
cărții agrotehnice, precum și pentru orga
nizarea în cadrul căminelor culturale de 
spectacole ale formațiunilor artistice de 
amatori axate pe probleme agrotehnice.

(Agerpres)

N-am fost de față și 
nu știm dacă, citind 
Comunicatul cu pri
vire la îndeplini
rea planului pe 1954, 
care arăta că sarci
nile în ceea ce pri
vește extracția de căr
bune brut n-au fost realizate, directorul, 
secretarul comitetului U.T.M. sau alți to
varăși de răspundere de la întreprinde
rea carboniferă Comănești au roșit. Fapt 
este că în cadrul acestei întreprinderi 
există mine ca Asău și Rafira care și-au 
făcut din neîndeplinirea sarcinilor de plan 
pe motive ,,obiective” o practică. Situa
ția existentă aici pare totuși că nu preo
cupă nici conducerea bazinului carboni
fer, nici forurile tutelare din Ministerul 
industriei cărbunelui.

Feriți după dosare, ca sub o umbrelă, cei 
răspunzători de neîndeplinirea planului 
lasă să cadă pe eventualii critici o pl-aie 
de cifre, menite să amețească pe privitor. 
„...Metoda de organizare a loculv> de 
muncă” este aici — ni se spune — folosită 
de un număr de 143 de tovarăși, C'-> a In
diei Corabelnicova de 10 grupe, schimbul 
la locul de muncă este practicat de peste 
1.270 de mineri” etc.

Cu totul altfel stau însă lucrurile atunci 
cînd te interesezi la fața locului de cele 
„confirmate” de direcțiune.

în primul rînd, ceea ce te izbește e 
lipsa de grijă față de asigurarea condiții
lor necesare de muncă pentru mineri. 
Lemnul de mină — de pildă — nu este su
ficient. Organele de protecție a muncii din 
Ministerul industriei cărbunelui coate nu 
știu, dar aici la Comănești materialul co
respunzător cerințelor procesului tehnolo
gic a fost înlocuit cu lemn verde, care 
provoacă serioase neajunsuri minerilor. 
Alte greutăți, tot atît de însemnate, în- 
tîmpină muncitorii din cauza stării utila
jelor. în timp ce la minele Rafira, Ga
lion și Lumina lipsa de vagonet? goale se 
face simțită, conducerea minelor de la 
Comănești a acceptat o comandă reali
zată cu totul necorespunzător de către fa
brica I.M.S. Ceahlăul.

Neasigurînd condițiile materiale de 
muncă, direcțiunea întreprinderii carbo
nifere Comănești nu sprijină pe m'neri 
nici în folosirea și ext:nderea planificată 
a metodelor înaintate, verificate de prac
tică.

Nu de mult un tovarăș locțiitor al minis
trului industriei cărbunelui a apreciat în- 
tr-un articol de ziar metoda graficului 
ciclic drept cea mai înaintată metodă de 
muncă în subteran. Va fi semnificativ de 
văzut cu ce ochi privește în practică di
recțiunea de la Comănești această pro
blemă.

într-adevăr, datorită folosirii acestei 
minunate metode, la mina Asău ■— de pildă 
— grupele conduse de utemiștii Ferchiu 
Nicolae și Mcraru Dumitru reușesc să-și 
depășească cu mult sarcinile zilnice de 
plan. Dar cu o floare nu se face primă
vară. în anul 1954, la această mină au 
existat 8 echipe care trecuseră la aplica
rea metodei graficului ciclic. Ar fi fast 
de așteptat ca numărul lor să fie în creș
tere.

De ce nu este așa ? Tehnicienii însărci
nați cu urmărirea și extinderea graficu
lui ciclic au renunțat după puține zile la 
întocmirea planogramclor de operațiuni. 
Minerii inovatori în muncă nu au. fost 
stimulați. Neurmărirca la timp a realiză
rilor obținute de către trei grupe de la 
mina Rafira care au aplicat anul trecut 
graficul ciclic, a făcut ca prima de ciclici- 
tate, ce trebuia să le fie plătită în luna 
iulie 1954, să nu fie achitată pînă în ia
nuarie 1955.

Lipsa de control și îndrumare îmbinate 

Planul producției de cărbune 
și situația de la minele 

Comănești

In Editura de Stat pentru Literatură Politică
a apărut:

{ N. ENIIȚÂ — Sporirea producției agricole, cauza întregului popor mun- 
I citor
1 56 pagini 70 bani

cu dezinteresul mani
festat de direcțiunea 
întreprinderii au fă
cut să se declare pînă 
la urmă că in minele 
de aci metoda grafi
cului ciclic nu s-ar 
putea răspîndi.

Iar dacă declarația aceasta îndoielnică 
nu convinge, tovarășului inginer Boca Ni
colae din serviciul tehnic al întreprinderii, 
care răspunde de această problemă, îi este 
mai ușor să recunoască că „nu exlsi'ă preo
cupare” decît să treacă practic la îndru
marea celor cel puțin 11 grupe la al că
ror loc de muncă, fără multă greutate, 
ciclizarea se poate aplica imediat.

Poate că graficul ciclic e o chestiune 
mai grea. Dar ch’ar o serie d"1 sarcini 
elementare ale producției nu sînt aci 
îndeplinite. Alături de grupe ds mi
neri care zilnic obțin succese, lucrează în 
bazinul de la Comănești multe brigăzi care 
cu greu pot să-și realizeze sarcinile de 
p’an, sau chiar nu și le realizează. Iniția
tiva patriotică a maistrului miner Sv'ștea, 
ridicarea celor rămași în urmă la nivelul 
fruntașilor, atît de cunoscută în orice mi
nă, nici ea nu se aplică totuși aici.

In toate acestea direcțiunea minelor 
are desigur o sericasă răspundere. Dar ea 
are și cu cine s-o îmnartă. O parte însem
nată revine și comitetului local Comănești 
al U.T.M.

Și în rîndurile membrilob comitetului 
local U.T.M. (secretar tov. Vasile Arde- 
leanu) se manifestă tendința nesănătoasă 
de a prezenta faptele într-o lumină tran
dafirie. De fapt însă nu există nici un 
motiv p-ntru așa ceva Secretarul comite
tului., care este în mare măsură rupt de 
problemele producției, deși știe că de vre
me îndelungată nici responsabilul cu pro
ducția și calificarea în comitet (tov. Mo- 
raru Gheorghe) nu duce activitate, a tă
răgănat discutarea atitudinii acestuia in 
comitet. Comitetul local U.T.M. nu con
trolează și nu îndrumă birourile U.T.M. 
de mină în privința întrecerii socia’’ste. 
De aceea nici adunările generale de U.T.M. 
nu analizează problemele contribuției ti
neretului în producție. Lipsa unei temei
nice munci politice de masă în rîndurile 
tineretului a făcut loc atitudinilor nesă
nătoase de indisciplină în muncă, a dus la 
creșterea numărului absențelor de la șut.

Sub conducerea organizației de partid 
și în colaborare cu comitetul de între
prindere, utemiștii din conducerea organi
zației U.T.M. de la Comănești, vor trebui 
să treacă la o puternică activitate în spri
jinul luptei pentru mai mult cărbune — 
sarcina patriotică a fiecărui miner. Ex
tinderea metodelor înaintate are în acest 
sens o mare importanță. Organizarea de 
conferințe tehnice, schimburi de expe
riență între grupele de mineri vîrstnici 
și cele de tineret, popularizarea frunta
șilor și a metodelor acestora, înviorarea 
activității cultural-sportive, iată ce aș
teaptă tinerii mineri de la Comănești 
din partea comitetului U.T.M.

In ceea ce privește conducerea întrepr'n- 
derii carbonifere ca și în ceea ce privește 
comitetul U T M . o concluzie se impune. 
Partidul și guvernul nostru duc o poli
tică fermă de întărire a industriei noa
stre grele — baza dezvoltării tuturor ra
murilor economi'-i naționale, a făuririi bu
nei stări a apărării patriei. In aceste con
diții lozinca iubită a minerilor ; „mai mult 
cărbune pentru patrie, pentru pace”, e mai 
actuală decît orieînd. Oamenii muncii nu 
privesc indiferenți cînd birocratismul și 
nepăsarea pun piedici obținerii de succese 
mereu mai mari în construcția economică.

ILIE NEACȘU 
DUMITRU CALIN

BAZELE MILITARE AMERICANE — 
PRIMEJDIE PENTRU CAUZA PĂCII

Alton Fay, corespondentul agenției ame
ricane „Associated Press", care a vizitat 
nu de mult baza militară aeriană a S.U.A. 
în Groenlanda, a scris — la întoarcerea 
sa în țară — că pe toate hărțile pe care 
le-a văzut acolo erau însemnate ca obiec
tive de atac cele mai importante centre 
industriale ale Uniunii Sovietice.

De altfel, ziaristul american nu trebuia 
să se ostenească tocmai pînă în ținutu
rile înghețate ale Groenlandei pentru a 
vedea ceea ce a văzut. La masa de lucru 
din biroul său new-yorkez corespondentul 
lui „Associated Press" putea răsfoi pur și 
simplu colecțiile celor mai cunoscute 
ziare și reviste americane, care deși nu 
sînt publicații oficiale ale Pentagonului, 
se ocupă în ultima vreme cu un zel deo
sebit de problemele așa zisei „strategii 
periferice" a S.U.A., de dispozitivul baze
lor militare intercontinentale ale „impe
riului american al secolului XX-lea“. Des
pre această împărăție mult visată de că
tre bancherii militariști din S. U. A., re
vista „United States Naval Institute Pro
ceedings" scrie că ea se întinde azi „de la 
țărmurile Asiei răsăritene, peste oceanul 
Pacific, peste continentul american și pes
te întreaga Europă, pînă la îndepărtatele 
frontiere ale Turciei".

Ca și pe hărțile americane din Groen
landa, pe hărțile din New York, deasupra 
zecilor de stegulețe americane înfipte în 
diferite puncte ale globului, vei întîlni 
aceleași săgeți negre ațintite spre inima 
Uniunii Sovietice, spre centrele vitale ale 
țărilor eliberate pentru totdeauna de sub 

’ călcîiul imperialismului.
Ceea ce te izbește însă de la prima ve

dere este faptul că mai toate aceste să
geți ale agresiunii își au punctul de ple
care nu de pe teritoriul propriu zis al 
S U A. ci de la distante de mii de kilome
tri de continentul american, fie de undeva 
din Africa de nord sau din Coreea de sud, 
fie din Scoția sau din Turcia, fie din Spa
nia franchistă sau din bîrlogul ciankai- 
șist de pe insula Taivan.

Iată bunăoară una din hărțile strategi
lor Pentagonului, publicată de revista 
„United States News and World Report": 
teritoriul Uniunii Sovietice este supus 
unui bombardament atomic de avioane cu 
mare rază de acțiune ce decolează simul
tan de pe bazele militare americane din 
Groenlanda. Anglia, Maroc, Libia, Turcia, 
Arabia Saudită, Okinawa și Guam. Textul 
tot atît de cinic, care însoțește harta pro
vocatoare. caută să completeze imaginea 
acestui monstruos plan de agresiune, in- 
formîndu-i pe cititori cu lux de amă

nunte și în mod... anticipat asupra efec
telor grozave ale unui asemenea „atac 
concentric".

Delirul războinic al militariștilor ame
ricani nu se oprește însă aci, adică nu ră- 
mîne pur și simplu între limitele unor 
fanteziste speculații cartografice cu ca
racter aventurist. El își găsește expresia 
în toate acțiunile „politicii de forță" 
practicată de cercurile cîrmuitoare din 
S.U.A. și mai cu seamă în tendința vă
dită a acestor cercuri de a'înconjura cu 
un lanț de baze militare de agresiune 
Uniunea Sovietică, Republica Populară 
Chineză, Coreea de nord, Vietnamul liber 
și țările de democrație populară din Eu
ropa.

Planuri vechi
Oricît s-ar părea de straniu, această 

conspirație imperialistă care amenință o- 
menirea cu un al treilea război mondial 
a început de fapt cu mult înainte de ter
minarea celui de al doilea război mondial, 
în zilele cînd de la Londra și Washing
ton politicienii și generalii anglo-saxoni 
trimeteau telegrame de felicitare marelui 
aliat sovietic, care dădea lovituri năpraz- 
nice agresorilor hitleriști, eliberînd de 
sub jugul tiraniei fasciste multe țări și 
popoare. încă de pe vremea cînd aliații 
occidentali tărăgănau deschiderea celui de 
al doilea front în Europa, devenise lim
pede că unele cercuri influente din S.U.A. 
și Anglia, îngrozite de perspectiva victo
riei armatelor sovietice, porniseră pe ca
lea trădării.

Pe această linie, Statele Unite au con
struit în timpul celui de al doilea război 
mondial 256 baze de toate mărimile și de 
toate tipurile în Oceanul Pacific mai ales 
în zonele cele mai apropiate de frontie
rele din Extremul Orient ale U.R.S.S. și 
de China continentală. Alte 228 baze mi
litare americane au fost construite în 
Oceanul Atlantic. în Mediterana și în 
Orientul Apropiat.

încă în 1945, îndată după înapoierea sa 
de la conferința de la Potsdam, Truman, 
președintele de atunci al S U.A., a decla
rat într-un mesaj adresat poporului ame
rican : „Deși după acest război Statele 
Unite nu au nici un fel de pretenții teri
toriale, vom menține toate bazele mili
tare...” în același mesaj, Truman a ținut 
să precizeze că Statele Unite vor căuta 
să acapareze și o serie de baze noi pe care 
experții militari americani le consideră 

foarte importante, care însă „nu se află 
în posesia noastră" (a imperialiștilor ame
ricani — N.R.).

Privind harta lumii
Privind astăzi harta lumii, la zece ani 

de la mesajul lui Truman, ne putem da 
seama că steagul de pirat al militariști
lor americani flutură și pe zeci și sute 
de baze care în 1945 nu erau încadrate 
încă în dispozitivul de agresiune al Pen
tagonului. Și nu este greu de sezisat că 
multe din aceste baze au fost de-a drep
tul smulse din mîinile partenerului brita
nic al S.U.A. Nu degeaba se lăuda revista 
americană „News Week" „...Oceanul At
lantic este încercuit cu baze americane. 
Aviația americană de bombardament folo
sește de asemenea bazele din Marea Medi- 
terană, iar flota americană, concentrată 
aci, a luat locul celei engleze. Același lu
cru se petrece și în Orientul Apropiat și 
Mijlociu și în Asia de sud-est și în zona 
Pacificului”.

Tendința de a acapara baze pe terito
riile altor state și mai ales pe acele te
ritorii care sînt situate cît mai aproape 
de țările lagărului păcii și socialismului 
și de acele țări capitaliste sau coloniale 
în care expansiunea americană întîm- 
pină rezistență, a devenit unul din țelu
rile politicii S.U.A.

Mai întîi mult lăudatul „plan Marshall” 
cu momelile lui, apoj pactul agresiv al 
Atlanticului de nord și celelalte blocuri 
și tratate bilaterale, regionale sau de altă 
natură au deschis calea infiltrației ame
ricane în acele țări în care dolarii și 
armamentul american au jucat rolul ca- 
luluj troian. Sub pretextul răsuflat al 
„ajutorului” și al așa-zisei apărări împo
triva primejdiei unei agresiuni... comu
niste, americanii au cotropit țările res
pective, apărîndu-le și ajutîndu-le ca fu
nia pe spînzurat.. .Același rol îl joacă în 
prezent acordurile de la Londra și Pa
ris. precum și faimosul pact S.E.A T O.

încă în zilele războiului, cînd submari
nele germane scufundau vasele engleze, a- 
faceriștii americani au vîndut Angliei 50 
de torpiloare primind în schimb pe o pe
rioadă de 99 ani bazele ei de pe insulele 
Bermude și Bahama, de pe insula Ja
maica și altele. Astăzi lucrurile au mers 
atît de departe îneît peste ocean Anglia 
este considerată drept „port-avionul ame
rican nescufundabil”

Rezultatul trădărilor succesive ale gu
vernanților parizieni este acela că din 
cele 90 de departamente ale Franței, 65 

se află în prezent sub ocupația america
nilor, care dețin și porturi ca La Pallice, 
Cherbourg, Bordeaux, Toulon, Marsilia și 
altele, ca să nu mai vorbim de zecile de 
aerodromuri, care împînzesc toată țara.

Grosul bazelor de război americane din 
Europa occidentală este concentrat mai 
ales în Germania de vest unde renaște 
Wehrmachtul și operează mercenarii re
vanșarzi hitleriști.

„Cînd zbori deasupra Germaniei occi
dentale — scrie unul din corespondenții 
ziarului „Times” — te obișnuiești cu fap
tul că aproape la fiecare cîteva mile în- 
tîlnești un aerodrom”. Numai în regiu
nea Osnabruck există 16 baze aviatice, 
iar un număr tot mai mare din bazele și 
aerodromurile vest-germane sînt adaptate 
pentru a asigura decolarea bombardiere
lor grele cu reacție, purtătoare de bombe 
atomice. Se știe, de altfel, că armata a 
12-a aeriană a S.U.A, este cantonată în 
Germania occidentală și că în fiecare săp- 
tămînă sosesc, aci noi și noi cantități de 
material de război.

De câțiva ani, sub comanda militariști
lor yankei se construiesc în Europa oc
cidentală aproape 200 de baze americane 
dintre care o parte se află în funcțiune 
încă de pe acum în Belgia, Olanda și 
chiar în Luxemburg, iar altele în Italia 
și Spania.

Lanțul bazelor de război americane se în
tinde, verigă cu verigă, de la țările Scan
dinavici, din Norvegia și Danemarca, pînă 
la Gibraltar și dincolo de acesta — în 
Maroc, Algeria și Tunisia, prelungindu-se 
în bazinul Mediteranei pînă la Suez și 
mai departe.

O activitate febrilă desfășoară imperia
liștii americani mai ales în Turcia și Gre
cia, tocmai pentru că bazele militare a- 
menajate în aceste țări sînt situate cel 
mai aproape de hotarele Uniunii Sovietice.

Pentru țările Orientului Apropiat șl 
Mijlociu, americanii folosesc alte firme, 
care mai de care mai mincinoase. Dar 
aci, ei se ciocnes'c nu numai de rezis
tența popoarelor arabe, ci și de concu
rentul englez care-și apără cu înverșu
nare pozițiile.

Lanțul de baze militare americane care 
pornește tocmai din Groenlanda și Islan
da pe deasupra Europei occidentale, a ba
zinului mediteranian și pînă dincolo de 
golfu] Persic în Oceanul Indian, se pre
lungește apoj pînă la Alaska, prin insu
lele Oceanului Pacific, prin Filipine, prin 
Japonia și prin insulele Aleutine. Numai 
în ultimii cinci ani Statele Unite au con
struit în această zonă peste 200 baze de 
război moderne.

Si acum încă o privire pe hartă și vom 
vedea că lanțul de baze americane care 
ajunge pînă la Fairbanks în Alaska, se 
unește din nou cu Groenlanda în regiu
nile arctice. Și cu aceasta se închide de 

fapt acel inel de baze de atac cu care 
noii hitleri din America au plănuit să 
încercuiască marele lagăr al țărilor păcii 
și socialismului, în frunte cu U.R.S.S.

Ce nu se poate ascunde
Rețeaua de baze militare cuprinde un nu

măr atît de mare de poziții în afara hotare
lor S.U.A îneît, pentru menținerea lor, 
Statele Unite își trimit cea mai mare parte 
a trupelor lor. „Aproape jumătate din 
numărul Oamenilor care poartă uniforma 
S.U.A. sînt risipiți în întreaga lume" — 
constată revista „U.S. News and World 
Report”. Aceeași revistă arată că aproa
pe două milioane de militari yankei sînt 
răspîndiți la diferitele baze de război si
tuate pe teritoriul a 63 țări în afara con
tinentului american. O treime din totalul 
forțelor aeriene americane se află con
centrată de asemenea pe aceste baze 
fără a mai vorbi de dispersarea forțelor 
navale. Nici în zilele celui de al doilea 
război nu se afla în afara granițelor 
S.U.A. un număr atît de mare de forțe 
armate.

în timp ce uniț din reprezentanții 
cercurilor conducătoare din S.U.A. în
cearcă în fel și chip să acopere sub per
deaua frazeologiei pacifiste caracterul 
agresiv al bazelor americane, alții mai 
cinici fac declarații războinice tunînd și 
fulgerînd împotriva adversarilor domina
ției mondiale americane și declarînd în 
gura mare că bazele militare ale S.U.A. 
vor fi folosite drept trambuline ale unor 
atacuri atomice infernale împotriva țări
lor iubitoare de pace.

Iată și o declarație a adjunctului lui 
Dulles, Robertson. Vorbind despre bazele 
americane din Extremul Orient el spune: 
„Trebuie să menținem amenințarea per
manentă a unor operațiuni militare îm
potriva Chinei roșii", sau — după cum 
completează revista „Readers Digest" — 
litoralul Chinei trebuie să fie „transfor
mat într-o vastă regiune însîngerată”.

Și dacă după toate acestea vreun poli
tician ori ziarist american s-ar încumeta 
să flecărească despre caracterul .defen
siv” al bazelor americane, despre rolul 
lor de „a apăra”, chipurile, securitatea 
S.U.A. de la distanță de mii și zeci de 
mii de kilometri de pămîntul american, 
apoi aceasta nu o poate face decît cu ris
cul de a se demasca și de a deveni de-a 
dreptul ridicol.

în interviul acordat ziariștilor ameri
cani care au vizitat recent U.R.S.S., V. M. 
Molotov referindu-se la încercările de a se 
justifica existența bazelor americane sub 
pretextul fals al apărării securității 
S.U.A. arăta : „Dar care om nepărtinitor 
ar putea să fie de acord că crearea ba
zelor militare în numeroase țări în apro
pierea granițelor unui alt stat ar fi în 
interesul securității S.U.A.”.

Pînă și unul din congresmanli ameri
cani mai lucizi, senatorul Long a găsit 

cu cale să pună colegilor săi o asemene'a 
întrebare :

„Ce ați spune voi — a declarat el — 
dacă Rusia Sovietică ar crea baze uriașe 
în NeW Foundland, în Labrador, Canada, 
Mexico, în Porto-Rico, pe insulele Ber
mude și Bahama și în Cuba, și dacă ar 
trimite acolo trupe importante și din ce 
în ce mai numeroase ?".

★
Nu mai încape nici o îndoială că așa 

numitul sistem mondial de baze creat de 
S.U.A. constituie unul din principalele 
mijloace ale expansiunii americane, una 
din cele mai mari amenințări la adresa 
păcii.

Din întreaga experiență a anilor de 
după război reiese că nu numai țările la
gărului socialist sînt amenințate de bazele 
americane, ci și acele țări pe teritoriul 
cărora sînt amplasate aceste focare ale 
agresiunii. încă de pe acum se vorbește 
despre existența „micilor americi" în An
glia și Germania occidentală, în Franța și 
în Japonia. Este vorba despre transfor
marea fățișă a bazelor militare americane 
din țările respective în adevărate state în 
stat cu toate consecințele economice și 
politice dezastruoase ce decurg pentru ță
rile silite să accepte bazele armatelor 
S.U.A.

Dar scopul principal al creării bazelor 
militare americane pe teritorii străine este 
și râmîne pregătirea febrilă a unui război 
de agresiune împotriva țărilor iubitoare 
de pace și în primul rînd împotriva 
U.R.S.S., a Chinei și a țărilor de demo
crație populară.

Faptele arată că imperialiștii ameri
cani și-au greșit socotelile. Experiența 
ultimului război mondial, dovedește că 
singura bază într-un război modern o con
stituie țara însăși, cu resursele ei, și nici 
decum bazele aflate la mii de kilometri 
depărtare și prin urmare, rupte de baza 
reală. Bazele americane așa cum sînt ele 
dispuse, duc la o împrăștiere a forțelor, 
ceea ce nu făgăduiește nimic bun Penta
gonului. Speranța nătîngă a imperialiști
lor americani de a înfricoșa popoarele iu
bitoare de pace prin încercuirea lor cu 
baze de agresiune nu are nici o șansă de 
împlinire

Asemenea șantajului cu bomba atomică, 
șantajul cu rețeaua de baze militară. <i s- 
puse periferic, este sortit falimentului to
tal. Aceasta nu numai pentru că și in ce 
privește armele nucleare superioritatea se 
află în prezent de partea UR.SS,, nu 
numai pentru că lagărul păcii și socia
lismului, în frunte cu Uniunea Sovietică, 
dispune de forțele necesare pentru a da 
o ripostă nimicitoare oricărei încercări a 
militariștilor americani de a trece la agre
siunea deschisă, dar și pentru că de la un 
capăt la altul al lumii în calea ațîtători- 
lor la război se ridică acea forță gigantică, 
mai puternică decît cele mai perfecționate 
arme : popoarele, voința lor de pace, lupta 
lor pentru zădărnicirea unui război atomic.

D. BABO1AN



APELUL F.M.T.D. 
ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI 

ATOMIC
Tn cadrul ședinței Comitetului Executiv 

al Federației Mondiale a Tineretului De
mocrat care a avut loc la Berlin Intre 
25—28 februarie 1055 s-a discutat pro
blema sarcinilor tineretului in lupta îm
potriva pericolului unui război atomic.

Comitetul executiv a adresat tineretu
lui din Întreaga lume un apel in care ii 
cere să lupte activ împotriva planurilor 
de dezlănțuire a unui război atomic.

„Consiliul blocului Atlanticului de nord 
— se spune în apel — a autorizat pe ge
neralii săi ca, in cazul unul nou război să 
folosească arma nucleară. Acordurile de la 
Paris refac wehrmachtul german șl pun la 
dispoziția acestuia bomba atomică. Cău- 
tînd să dezlănțuie un război atomic, duș
manii păcii se străduiesc să înșele po
poarele și să frîngă voința lor de a opune 
rezistentă. El ar dori să impună po
poarelor ideea Inevitabilității unui nou 
război. Dar popoarele nu se vor lăsa înșe
late sau intimidate. Ele se conving din 
ce în ce mal mult de faptul că pot prein- 
tîmpina un război atomic, dacă vor apăra 
pînă la capăt cauza păcii".

Tn numele milioanelor de tineri șl ti
nere — membrii Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat — Comitetul Executiv 
a declarat că sprijină hotărîrea Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii cu privire 
la organizarea unei largi campanii împo
triva pregătirii unul război atomic.

In apelul Comitetului Executiv se spu
ne: „Tineri și tinere! Dragi prieteni! Nu
trim speranțe luminoase. Fiecare dintre 
noi dorește să muncească, să învețe, 
să-și întemeieze o familie. Nu vom 
fi niciodată de acord cu pregătirea unui 
război atomic și vom depune toate efortu
rile pentru a preîntîmpina dezlănțuirea 
lut. Sîntem convinși că viața, tinere{ea și 
viitorul nostru pot fi apărate".

Adresîndu-se tineretului și organizații
lor de tineret din toate țările, Comitetul 
Executiv al F.M.T.D. îl cheamă să parti
cipe activ la strîngerea de semnături, să 
se încadreze în munca comitetelor care 
organizează strîngerea de semnături, să 
contribuie la înfăptuirea tuturor măsurilor 
pe plan national și local menite să sprijine 
această campanie, să demaște afirmațiile 
mincinoase ale dușmanilor păcii despre 
Inevitabilitatea războiului atomic, să ceară 
folosirea pe scară largă a energiei ato
mice în scopuri pașnice.

Pentru sprijinirea hotărîrllor Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii, Comitetul 
Executiv recomandă tineretului și organi
zațiilor de tineret din toate țările să or
ganizeze conferințe, manifestații, adunări, 
reuniuni, întîlnlri la frontiere, acțiuni cul
turale și sportive.

Pregătirea activă a tineretului din di
ferite țări pentru cel de al 5-lea Festival 
Mondial al Tineretului șl Studenților, 
această mare întîlnire a tinerei generații 
pentru pace și prietenie, este menită să 
contribuie la succesul luptei popoarelor 
împotriva unul război atomic.

In numele fericirii tinerel generații, Co
mitetul Executiv al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat cheamă întregul ti
neret să se unească și să lupte activ îm
potriva primejdiei unui război atomic.

Sărbătorirea Zilei internaționale 
de luptă împotriva reînvierii 

militarismului german
VIENA 10 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 9 martie a avut loc o adunare a co

lectivului marei uzine constructoare de 
mașini „Voith-Werke” din Sankt-Poelten 
(Austria inferioară), consacrată Zilei in
ternaționale de luptă .împotriva acordurilor 
de la Paris și împotriva reînvierii mili
tarismului german.

In cadruj adunării Louis Saillant, secre
tar general al Federației Sindicale Mon
diale a rostit o amplă cuvîntare.

*
PARIS 10 (Agerpres). — TASS trans

mite : Cu prilejul zilei de 10 martie, Ziua 
internațională de luptă împotriva acordu
rilor de la Paris și împotriva refacerii mi
litarismului german, oamenii muncii din 
Franța au organizat numeroase manifesta
ții, mitinguri și adunări. Toate aceste ac
țiuni s-au desfășurat sub semnul întări
rii continue a luptei împotriva ratificării 
acordurilor de la Paris.

După cum s-a mai anunțat, muncitorii 
de la multe întreprinderi din Franța au 
hotărît să invite la mitingurile lor dele
gații ale muncitorilor din Germania occi
dentală. De asemenea la invitația oame
nilor muncii germani o delegație a mun
citorilor francezi va pleca în Germania 
occidentală.

★
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite:
La 10 martie poporul polonez a sărbă

torit Ziua internațională de luptă împo
triva acordurilor de la Paris și a reînvie
ri; militarismului german. In orașele și 
satele țării au avut loc mitinguri și adu
nări.

★
PRAGA 10 (Agerpres). — Ceteka trans

mite :
La 10 martie, oamenii muncii din Ceho

slovacia au sărbătorit Ziua internațională 
de luptă împotriva acordurilor de la Paris 
și a reînvierii militarismului german. In 
orașe și sate au avut loc mitinguri, adu
nări și convorbiri în cadrul cărora au fost 
demascate planurile imperialiștilor în
dreptate spre remilitarizarea Germaniei 
occidentale.

In rezoluțiile și hotărîrile adoptate la 
aceste adunări, luptătorii pentru pace din 
Cehoslovacia au declarat că sprijină che
marea Federației Sindicale Mondiale de a 
zădărnici uneltirile ațîțătorilor la război 
și de a împiedica înarmarea Germaniei 
occidentale.

Scurte știri
După cum se anunță într-un comu

nicat oficial, la 9 martie, în clădirea Lan- 
caster-House, a avut loc sub președinția 
lui A. Nutting, ședința subcomitetului Co
misiei O.N.U. pentru dezarmare. Urmă
toarea ședință va avea loc la 11 martie.

La 10 martie, președintele S.U.A. Eisen, 
hower, a adresat primilor miniștri ai ce
lor șapte țări semnatare ale acordurilor 
de la Paris (Belgia, Franța. Republica 
Federală Germană, Italia, Luxemburg, 
Olanda și Marea Britanie) un mesaj în 
care se arată printre altele că Statele 
Unite „vor continua să mențină în Euro
pa, inclusiv în Germania, forțele lor ar
mate” după ce acordurile de la Paris vor 
fi fost ratificate.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 11 martie 1955

Rezoluția cu privire la situația politică 
și sarcinile Partidului celor ce muncesc din Ungaria

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.T.I., la 9 martie, 
ziarele au publicat rezoluția cu privire la 
situația politică șl sarcinile Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria, adoptată în 
unanimitate de plenara Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, care a avut loc in zilele de 2—4 
martie.

Rezoluția relevă succesele obținute de 
oamenii muncii din Ungaria în construc
ția socialistă în ultimii zece ani și arată 
totodată că In lupta pentru construirea 
socialismului partidul a făcut o serie de 
greșeli. Incepînd din anul 1951. se spune 
în rezoluție, a fost adoptată orientarea 
spre un ritm de dezvoltare excesiv față 
de condițiile noastre economice și posi
bilitățile existente ale industriei noastre 
socialiste. în dezvoltarea cooperativelor 
agricole de producție nu a fost respectat 
în unele cazuri în măsura suficientă prin
cipiul liberului consimțămînt și nu a fost 
acordată atenția necesară folosirii posibi
lităților de dezvoltare a gospodăriilor ță
rănești individuale. în iunie 1953, C.C. al 
partidului a examinat situația din țară și, 
într-o atmosferă de critică și autocritică 
curajoasă. în ce privește greșelile făcute în 
construcția socialistă, a elaborat măsurile 
pentru înlăturarea acestor greșeli. Hotă
rîrile adoptate de C.C. în iunie 1953 s-au 
dovedit a fi întru totul juste. Dar, alături 
de lupta cu succes pentru înfăptuirea 
acestor hotărîri juste, în decursul îndepli
nirii lor au fost comise unele greșeli și 
erori. Mai mult încă, unii au denaturat 
hotărîrile în spirit oportunist și antimarx
ist, ceea ce a dus la greșeli dăunătoare 
de dreapta, la o deviere de dreapta.

Cauzele greutăților serioase care se vă
desc în economia națională a Ungariei tre
buie căutate înainte de toate în faptul că 
în ultimul timp, începînd din iunie 1953, în 
sînul partidului, al aparatului de stat și 
în alte domenii s-au răspîndit concepții de 
dreapta antimarxiste, antipartinice, opor
tuniste sub influența cărora a fost stă
vilită dezvoltarea industriei, au scăzut 
acumulările socialiste, a slăbit disciplina 
de stat și cetățenească.

Concepțiile dăunătoare de dreapta, se 
arată în rezoluție, se manifestă înainte de 
toate în denaturarea politicii juste a in
dustrializări) socialiste. Hotărîrile din iu
nie ale partidului, hotărîrile Congresului 
al III-lea al Partidului și alte hotărîri im
portante de partid arată în mod limpede 
că principalul mijloc pentru construirea 
socialismului este industrializarea socia
listă, că trebuie asigurată producția cu 
precădere a mijloacelor de producție. Con
cepțiile de dreapta în problema industria
lizării socialiste, se arată în continuare 
în rezoluție, se manifestă nu numai în fap
tul că promotorii acestor concepții neagă 
dezvoltarea cu precădere a industriei grele, 
dar și în faptul că ei subapreciază rolul 
și însemnătatea creșterii permanente a pro. 
ducției, a productivității muncii, precum 
și a reducerii permanente a prețului de 
cost. Aceasta este o demagogie primej
dioasă, o înșelare a poporului. „Produc
tivitatea munci) — a arătat Lenin — este 
în ultimă analiză factorul cel mai im
portant, cel mai de seamă al victoriei noii 
orînduiri sociale”.

Tovarășul Imre Nagy, pierzînd din ve
dere această învățătură din cele mai im
portante ale lui Lenin, a comis adesea 
greșeala că a uitat această chestiune prin
cipală și din cele mai importante din punc
tul de vedere al victoriei socialismului — 
necesitatea ridicării continue a producti
vității muncii, fără de care țara nu poate 
să-și întărească și să-și dezvolte econo
mia, fără de care toate promisiunile cu

O demonstrație a unității și coeziunii 
oamenilor sovietici

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 
transmite: Au fost date publicității co
municatele comisiilor electorale centrale 
cu privire la rezultatele alegerilor din 
6 martie pentru Sovietele Supreme ale 
R.S.S. Kazahe, R.S.S. Azerbaidjane. R.S.S. 
Kirghize, R.S.S. Armene și R.S.S. Karelo- 
Fine, precum și al R.A.S.S. Nahicevan.

Alegerile s-au desfășurat pretutindeni 
într-o atmosferă de un uriaș avînt politic, 
de unitate și coeziune a oamenilor muncii 
în jurul partidului comunist și guvernu
lui sovietic.

în R.S S. Kazahă, din numărul total al 
alegătorilor au participat la alegeri 
4.455.717 persoane, adică 99,99 la sută. 
Pentru candidații desemnați au votat 
4.448.824 persoane, adică 99,85 la sută.

în R.S.S. Azerbaidjană au participat la 
alegeri 1.904.525 persoane, adică 99,99 la 
sută din alegători. Pentru candidați au 
votat 1.901.904 persoane, adică 99,86 la 
sută.

în R.S.S. Kirghiză, 1.084.696 persoane au 
participat la alegeri; această cifră repre-

Declarația lui Eden făcută în Camera Comunelor
LONDRA 10 (Agerpres). — TASS trans

mite : în seara zilei de 8 martie, ministrul 
Afacerilor Externe. Eden, a făcut în Ca
mera Comunelor o declarație asupra re
zultatelor vizitei sale la Bangkok (la con
ferința țărilor membre ale pactului militar 
pentru Asia de sud-est), la Singapore și 
în țările Orientului Mijlociu. El a vorbit 
de asemenea despre tratativele sale cu 
Dulles (la Bangkok) și cu Nehru (la Delhi) 
în problema regiunii Taivanului și a altor 
insule chineze.

Eden a încercat să justifice acțiunile 
agresive ale S.U.A. împotriva Republicii 
Populare Chineze în regiunea Taivanului. 
El a adresat totodată un apel atît guver
nului Republicii Populare Chineze, cît și 
ciancaișiștilor care se află pe insula Tai- 
van cu ajutorul flotei și aviației ameri
cane, cerîndu-le să renunțe la „folosirea 
forței". Eden a făcut această declarație 
pentru a camufla atitudinea revoltătoare 
a Statelor Unite, care în mod samavolnic 
și-au trimis forțele armate pe un teritoriu 
străin.

Tratative
PARIS 10 (Agerpres). — Agenția France 

Presse anunță că la 9 martie au început 
la Paris tratative între reprezentanții gu
vernului francez și ai guvernului Saarului 
în problema stabilirii unei convenții care 
să acorde Saarului o extindere a comerțu
lui său cu Germania occidentală. Cores- 

fra

privire la ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii sînt neîntemeiate și de
șarte și înseamnă o înșelare a oamenilor 
muncii

In rezoluție se arată că un prejudiciu 
deosebit de mare l-au cauzat acele con
cepții de dreapta, străina marxism-leni- 
nismului, care s-au manifestat în pro
blemele de bază ale politicii partidului 
față de țărănime. In această ordine de 
Idei, Comitetul Central al partidului 
subliniază că el consideră ca una din sar
cinile sale principale întărirea continuă 
a alianței dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare.

Rezoluția înfierează pe acel pseudoteo- 
reticieni care au început să nege necesi
tatea transformării socialiste a agricul
turii și sub acest pretext au început să se 
orienteze spre crearea de piedici în ca
lea mișcării cooperației de producție.

Asemenea concepții, se spune în rezolu
ție, au avut un mare rol prin faptul că 
mișcarea noastră a cooperației de produc
ție nu a crescut cantitativ în anul trecut, 
ci chiar a scăzut întrucîtva, cu toate că 
membrii unei considerabile părți a coo
perativelor de producție trăiesc încă de pe 
acum mai bine decît țăranii mijlocași cu 
gospodării individuale.

Comitetul Central consideră necesar să 
popularizeze necontenit în rîndurile țăra
nilor muncitori cu gospodării individuale 
calea cooperativelor și avantajele ei, ca 
singura cale posibilă de avînt.

Devierea oportunistă de dreapta, care 
s-a accentuat, se arată în rezoluție, s-a 
manifestat de asemenea în diminuarea 
rolului conducător al partidului. Unii au 
negat rolul conducător al partidului în 
Frontul popular patriotic... Unii au «vrut 
să transforme acest front în organizația 
de masă cea mai cuprinzătoare a demo
crației populare și în felul acesta au cău
tat în fond sg atribuie Frontului popular 
patriotic un rol mai mare decit consiliilor 
locale, care, după cum se știe, constituie 
organizația de masă cea mai cuprinză
toare și sînt organele locale ale puterii 
de stat, pe care ie creează însuși poporul 
muncitor în timpul alegerilor. Adepții 
acestor concepții de dreapta au vrut în 
fond să supună unei revizuiri învățătura 
marxist-leninistă despre dictatura prole
tariatului.

Lucrul cel mal important în orînduirea 
democrației populare este fără îndoială 
asigurarea rolului conducător și îndrumă
tor al partidului revoluționar al clasei 
muncitoare. Fără asigurarea acestui rol nu 
există democrație populară!

In rezoluție se arată că concepțiile de 
dreapta care s-au accentuat au fost în
dreptate împotriva principiilor de bază 
ale vieții interne a partidului, ale întregii 
sale activități de luptă precum și împo
triva principiilor centralismului democra
tic. Acesta este un punct de vedere de 
dreapta, revizionist, și dacă partidul nu 
s-ar ridica împotriva lui, în ultimă in
stanță, e'l ar răpi partidului nostru — par
tid revoluționar al clasei muncitoare — 
caracterul de detașament de avangardă șl 
organizat, ar lichida unitatea voinței par
tidului, ar deschide ușile pentru crearea 
a diferite grupări înlăuntrul partidului.

Arătînd în continuare că pericolul de 
dreapta și-a găsit expresia în denaturarea, 
în îndrumarea anarhică, mic-burgheză a 
criticii și autocriticii comuniste, Comitetul 
Central constată ; Trebuie desfășurată cu 
curaj o critică comunistă constructivă, 
fără de care nu poate fi asigurată munca 
în bune condiții a partidului nostru și 
mersul înainte al societății noastre socia
liste în curs de construcție.

Rezoluția cheamă la luptă împotriva 
uneia din cele mai primejdioase manifes

zintă 99,99 la sută din alegători. Pentru 
candidații desemnați au votat 1.082.254 
persoane, adică 99 la sută.

în R.S.S. Armeană au participat la ale
geri 881.949 persoane, adică 99,99 la sută 
din alegătorii înscriși în listele electorale. 
Pentru candidații desemnați au votat 
880.702 persoane, adică 99,86 la sută.

în R.S.S. Karelo-Fină, din numărul to
tal de 417.438 alegători au participat la 
alegeri 417.326 persoane, adică 99,97 la 
sută. Pentru candidați au votat 415.001 
persoane, adică 99,44 la sută.

în R.A.S.S. Nahicevan la alegerile pen
tru Sovietul Suprem al republicii au luat 
parte 72.821 persoane, adică 100 la sută 
din alegători. Pentru candidați au votat 
72.815 persoane, adică 99,99 la sută.

După ce au examinat materialele fie
cărei circumscripții electorale, comisiile 
electorale centrale din cele cinci repu
blici unionale și din R.A.S.S. Nahicevan 
au înregistrat pe baza „Regulamentului 
alegerilor" pe deputății aleși din partea 
tuturor circumscripțiilor electorale.

Deputății aleși sînt candidați ai Blocu
lui comuniștilor și celor fără partid.

în același timp, contrar planurilor lui 
Dulles, Eden a cerut ca ciankaișiștii să 
evacueze insulele chineze de litoral, 
Quemoy și Mațzu.

Cererile formulate de Eden nu se referă 
în mod intenționat la fondul chestiunii — 
ocuparea de către american) a insulelor 
chineze Taivan și Penhuledao. Cu toate 
acestea, Eden a considerat cu putință să 
promită că în cazul cînd cererile lui vor 
fi acceptate, guvernul englez va fi de 
acord „să discute pe plan internațional 
problema reprezentării chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite” și chiar o pro
blemă care de fapt nu necesită nici o dis
cuție — „viitorul statut" al Taivanului.

Eden a adăugat că după tratativele cu 
Dulles, iar apoi cu primul ministru al In
diei, Nehru, a ajuns la concluzia că în 
momentul de față „nu există încă condi
țiile necesare pentru un progres” în discu
tarea și rezolvarea problemei privind re
giunea Taivanului.

nco-saareze
pondenții agențiilor de presă subliniază că 
în cadrul acestor tratative, convocate în 
urma dificultăților ivite odată cu redes
chiderea controversei franco-germane asu
pra Saarului. guvernul francez va insista 
asupra legăturilor strînse între Franța și 
Saar — adică asupra menținerii așa-numi- 
tel „uniuni economice franco-saareze". 

tări ale devierii de dreapta — naționalis
mul șl șovinismul — și subliniază că „în 
educarea poporului nostru un rol hotărîtor 
îl are dezvoltarea sentimentului de adincă 
recunoștință și dragoste față de popoarele 
Uniunii Sovietice Socialiste, marea noas
tră eliberatoare".

Concepțiile de dreapta din rtndurile 
partidului și al« aparatului de stat, se 
spune în continuare în rezoluție, au deve
nit atît de primejdioase pentru motivul că 
tovarășul Imre Nagy, în cuvântările și ar
ticolele sale, a sprijinit aceste concepții 
antimarxiste, mai mult încă, el a fost în 
primul rînd propovăduitorul lor.

Una din trăsăturile principale ale liniei 
de dreapta a tovarășului Imre Nagy s-a 
manifestat în faptul că el nega și sub
aprecia remarcabilele victorii obținute de 
partid, trecea în mod sistematic sub tă
cere succesele. Tovarășul Nagy, președin
tele Consiliului de Miniștri, precum și 
unele organizații economice, de partid și 
sindicale, nu s-au străduit să mobilizeze 
clasa muncitoare în interesul îndeplinirii 
și depășirii planurilor de producție, al îm
bunătățirii indicilor calitativi ai activității 
industriale, al ridicării productivității 
muncii, al reducerii prețului de cost, al 
unei mai bune folosiri a tehnicii. Dimpo
trivă, tovarășul Nagy și alți cîțiva tovarăși 
din ministere, prin promisiuni ieftine, de
magogice, în presă, ap indus în eroare 
clasa muncitoare, au răspîndit în rîndu
rile clasei muncitoare o stare de spirit de 
autoliniștire, spiritul inactivității, s-au 
coborît la nivelul păturilor înapoiate ale 
muncitorilor și în felul acesta au introdus 
în rîndurile clasei muncitoare anumite 
elemente de descompunere. Principala 
cauză a muncii nesatisfăcătoare a indus
triei în 1954 rezidă tocmai în aceasta.

In partea finală a rezoluției se definesc 
sarcinile partidului în construirea socialis
mului. Comitetul Central subliniază că 
pentru construirea cu succes a socialismu
lui „este necesar să se înfăptuiască în mod 
consecvent linia generală a partidului no
stru, politica industrializării socialiste, asi- 
gurînd creșterea cu precădere a industriei 
grele în economia națională. Dezvoltarea 
industriei socialiste și în cadrul ei, în pri
mul rînd a industriei grele, întărește ba
zele materiale ale socialismului". înfăptui
rea consecventă a politicii industrializării 
socialiste, se spune în rezoluție, este con
diția necesară a transformării socialiste a 
agriculturii, calea principală a acesteia 
fiind dezvoltarea mișcării cooperatiste cu 
respectarea principiului asocierii de bună 
voie a țărănimii muncitoare.

Ridicarea continuă a nivelului de trai 
al poporului muncitor necesită creșterea 
continuă atît a producției industriale, cît 
și a producției agricole.

Comitetul Central însărcinează Biroul 
Politic ca în spiritul hotărîrilor" celui de 
al III-lea Congres al Partidului să ela
boreze directive amănunțite pentru cel de 
al doilea plan cincinal, luînd în conside
rare importanța primordială a industriei 
grele, iar în cadrul acesteia — a producției 
mijloacelor de producție, dezvoltarea con
tinuă și mecanizarea agriculturii, crearea 
bazelor socialismului în agricultură pre
cum și creșterea continuă a producției 
mărfurilor de consum.

„Comitetul Central este ferm convins că 
toate organizațiile Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria, partid călit în lupte, 
că glorioasa clasă muncitoare ungară, că 
masele de milioane ale poporului nostru 
muncitor, prin munca lor însuflețită, dîrză 
și plină de abnegație, vor înfăptui mă
rețele sarcini naționale, trasate de hotărî
rea de față în interesul avîntului țării 
noastre, al fericirii poporului nostru".

Raportul președintelui Tito 
în Scupscina iugoslavă

BELGRAD 10 (Agerpres). — TASS 
transmite :

După cum transmite agenția Tanjug, 
președintele Tito a prezentat la 7 martie 
.în cadrul sesiunii Scupscinei populare 
iugoslave un raport asupra politicii ex
terne a Iugoslaviei din ultimul an. Vor
bind între altele despre activitatea Orga
nizației Națiunilor Unite, el a arătat că 
această organizație „nu a justificat spe
ranțele omenirii”, Tito a declarat că Iu
goslavia este împotriva împărțirii lumii 
în blocuri și împotriva cursei înarmărilor 
și s-a pronunțat pentru o politică de „co
existență activă".

Referindu-se la relațiile cu țările occi
dentale, Tito a spus că eforturile guver
nului iugoslav „sînt concentrate asupra 
realizării celei mai constructive colaborări 
cu țările occidentale".

în legătură cu problema Germaniei, el 
a declarat că trebuie să se recunoască 
Germaniei dreptul la reunificare. El nu 
și-a precizat însă atitudinea față de acor
durile militariste de la Paris.

în continuare, Tito a expus poziția gu
vernului iugoslav în problema relațiilor 
Iugoslaviei cu Uniunea Sovietică și țările 
Europei răsăritene. El a subliniat că nor
malizarea relațiilor dintre Iugoslavia pe 
de o parte, Uniunea Sovietică și țările Eu
ropei răsăritene, pe de altă parte a adus 
o contribuție importantă la stabilizarea 
păcii .în această parte a Europei și a con
tribuit la destinderea încordării în în
treaga lume. Tito a arătat totodată că nu 
este de acord cu declarația făcută de V. 
M. Molotov la sesiunea Sovietului Suprem 
al U.RS.S. în problema poziției Iugosla
viei în ultimii ani.

Tito a vorbit apoi despre vizita făcută 
în India și Birmania.

Ultima parte a raportului lui Tito a fost 
consacrată problemelor colaborării econo
mice a Iugoslaviei cu țările din Apus și 
Răsărit.

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din statul indian 

Andhra
DELHI 10 (Agerpres). — Au fost publi

cate rezultatele definitive ale alegerilor 
pentru Adunarea legislativă a statului An
dhra, care au avut loc între 11 și 27 fe
bruarie. în Adunarea legislativă au fost 
aleși 196 de deputați.

Partidul de guvernămînt, Congresul Na
țional Indian a făcut bloc comun cu „Par
tidul țărănesc popular" și cu „Partidul 
popular" constituind „Frontul unit al 
Congresului".

Potrivit datelor definitive, mandatele 
pentru Adunarea legislativă a statului au 
fost repartizate precum urmează: „Fron
tul unit al Congresului” — 146 mandate 
(in total a întrunit 49,3 la sută din voturi), 
Partidul Comunist din India — 15 man
date (31,2 1-, sută din voturi); Partidul 
popular socialist — 13 mandate (5,4 la 
sută din voturi) și independenții — 22 
mandate (13,6 la sută din voturi).

Primul pe raion
Cu 3 ani în urmă, la căminul cultural 

din comuna Lespezi, raionul Pașcani, în
tr-o sală nu tocmai mare, dar luminoasă... 
Doi săteni cu sumanele pe umeri — 
unul să tot fi avut 35 de ani, Iar celălalt 
abia dacă număra 19 — ședeau încordați 
deasupra unei table de șah. Lîngă ei. un 
băietan mărunt de statură, cu o căciulă 
ce-1 cădea mereu pe ochi, privea atent cum 
dama negruluj secondată de cal și un ne
bun se pregătea să dea lovitura decisivă 
asupra regelui advers.

— Mută ici și dă-i șah FI- 
limoane — spuse băietanul 
ne mai putîndu-se stăpîni.

Muscalu Iordache care se 
afla în pericol de mat, privi 
o clipă pe băiat cu ochi rău
tăcioși. „Ți-am mai spus odată 
— îi zise — să-ți vezi de trea
bă și să taci. Dacă nu..." — și 
cu mîna îi arătă ușa.

Pe atunci Gordih Dragoș 
avea 16 ani. Tînărul acesta 
vioi, dorea din tot sufletul să 
învețe șahul, să stăpînească 
mai bine mișcările, să știe să 
atace și să se apere. Acasă, 
după ce își pregătea temele, 
se cufunda ore întregi în stu
diul jocului de șah, făcea mutări din ce 
în ce mai interesante și organiza atacuri 
împotriva unui adversar imaginar.

Au trecut ani de-atunci.
Dragoș are acum 19 ani. A devenit mal 

matur și judecă lucrurile mult mai bine. 
Ochii săi sînt însă aceiași, senini și calzi. 
Acum, tînărul șahist din comuna Lespezi 
nu mai stă pe lîngă „cel mari”, cucerit 
de lupta îndârjită a acestora. Gordin Dra
goș și-a măsurat de multe ori forțele cu 
Pavel Filimon, cu Ion Butnaru și chiar 
cu Muscalu Iordache — cel supărăcios.

Multă vreme, tînărul șahist din satul 
Lespezi s-a pregătit pentru a participa la 
jocurile de șah din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a satelor. în sfîrșit, se gîndea el, 
voi juca într-un concurs oficial Nu vroia 
să se facă de rîs tocmai acum, la primul 
concurs oficial șl. unde avea să se întîl- 
nească și cu Muscalu Iordache, un adver
sar nu tocmai ușor de învins.

începuse etapa pe comună. în sala că
minului cultural din Lespezi, la 14 mese 
șahiști șl șahiste se întrec cu ardoare. Nu

Campionul regional
POIANA STALIN. — 

Toată noaptea cerul a fost 
senin iar acum dimineața, 
din cauza gerului, zăpada 
scîrțîie sub bocanci. Schio
rii se îndreaptă spre locul 
de concurs.

De jur împrejurul sta
dionului steaguri multe, 
unduiesc în bătaia vântu
lui. A răsărit și soarele. 
Zăpada aruncă reflexe ar
gintii. La difuzoare se aude 
un marș vioi. Cornel Me- 
drea, muncitor la G.A.S. Si
ghișoara, privește împre
jurul său încîntat. Mai Că 
nu-i vine să creadă că el 
va fi acela care peste cî
teva momente va lua star
tul în întrecerea finală a 
celor mai buni schiori din 
satele regiunii Stalin.

Emoționat, și-a prins 
schiurile de picioare. Nici 
el nu știa de ce, dar 
schiurile alunecau parcă 
mai bine pe colina din a- 
propierea orașului Sighi
șoara unde el obișnuia să 
se antreneze. Cu toate că 
frigul îi înțeapă obrajii, 
simte căldură. Peste piept 
și-a prins apoi o bucată de 
pînză pe care fusese vop
sit numărul 27. Cornel rupe 
firul gîndurilor și se în
dreaptă spre locul de start. 
Arbitrul a ridicat mîna și 
a dat comanda: start! Flă
căul pornește alunecînd pe 
schiuri spre ieșirea din 
stadion. Aici e mai greu, 
trebuia să urce o pantă 
destul de accentuată. Trep_ 
tat, iuți pasul. Pe valea 
Nisipului situația se schim
bă. începe coborârea. Cu 
toate că are o viteză destul 
de mare totuși împinge me
reu cu bețele. In urma Iul 
rămîn mici vîrtejuri de ză
padă. Mai are încă vreo 
200 de metri pînă la in
trarea în stadion.

Respirația 1 se accele

ră șl deveni mai greoaie. 
Dorința să treacă primul 
linia de sosire deveni acum 
și mai puternică. încă 100 
de metri și gata. Oboseala 
parca îl fringe. Scrîșni. 
Totuși își mări viteza. Era 
doar finișul. Arbitrul ri
dică mîna, semn al termi
nării cursei. De emoție 
făcu o mișcare greșită și 
alunecă brusc. Se ridică rî- 
zînd și se îndreptă spre 
masa juriului de concurs.

— Te felicităm tinere, al 
sosit primul.

Cornel zîmbea fericit. 
Vasăzică a cîștigat. Cît de 
mare este bucuria victoriei!

★
Cornel a împlinit 17 ani 

abia acum vreo cîteva luni, 
iar schiul îl practică de 
vreo 2 ani.

înainte de a învăța să 
schieze, mergea pe dealul 
din apropierea orașului Si
ghișoara, să privească cum 
se dau tinerii cu schiurile. 
Pe atunci nu împlinise nici 
15 ani. îi plăcea acest sport. 
Dar aici schiau numai 
„consacrații". Cornel pri
vea cînd aceștia coborau 
vijelios lăsînd în urma lor 
un nor alb de zăpadă.

într-una din zile, Adrian, 
fratele lui mai mare, veni 
acasă cu o pereche de 
schiuri. Cornel abia a aș
teptat ca a doua zi să ple
ce Adrian, a luat schiu
rile și nu s-a oprit din 
fugă pînă la colina de la 
marginea orașului. Pe 
cîmp, mai mergea cum 
mergea, dar el vroia să-și 
dea drumul măcar odată, 
cel puțin de la mijlocul 
dealului. Nici el nu mai 
ține minte căzăturile din 
ziua aceea.

A doua și a treia zi a 
început să facă progrese. 
Mai venea cu el și vechiul 
său prieten Petre Masuri.

După mai multe antre- 

Știri sportive
’• Marți au luat sfîrșit la Poiana Stalin 

întrecerile din cadrul campionatului repu
blican de schi pe anul 1955. Ultima probă, 
cursa de fond pe distanța de 50 km., a 
fost cîștigată de reprezentantul asociației 
C.C.A., Gheorghe Drăguș, care a acoperit 
distanța în timpul de 3h 02’43”. Rezultatul 
obținut de noul campion al țării este cu 
4’7” mai bun decît timpul prevăzut pen
tru îndeplinirea normei de maestru al 
sportului. Pe locurile următoare s-au cla
sat Gh. Olteanu (Dinamo) cu 3h 07’21” și 
M. Drișcu (Voința) cu 3h24’30”.

La Poznan a avut loc întîlnirea in
ternațională de box dintre echipa selec
ționată a orașului și echipa or «ului Ham
burg. Victoria a revenit boxerilor polo
nezi cu rezultatul de 14—6. Cel mai spec
taculos meci al reuniunii s-a disputat în
tre Drogosz (Poznan) și Oldenburg, cam
pionul Germaniei occidentale. întîlnirea a 
luat sfîrșit cu victoria pugilistului polonez.

• în localitatea Boroveț au început în
trecerile din cadrul campionatelor de schi 
ale R.P. Bulgaria pe anul 1955.

In proba de 15 km fond, startul a fost

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

Cio Cio-san; Teatru' de Stat de Opeietă: Casa cu 
trei fete; Național ,,I. L. Caragiale“ (Studio): 
Viată nouă; Național „I. L. Caragiale“ (Comedia): 
Matei Millo; Tineretului: David Copperfield; Stu
dioul actorului de film „C. Nottara“: Mincinosul; 
Teatrul Municipal: Den Carlos; Armatei (Sala din 
B-dul Magheru); Mașenka; Armatei (Sala din Ca
lea 13 Septembrie) Vlaicu Vodă; Muncitoresc C.F.R.: 
Intrigă și iubire; Ansamblul de Estradă (Sala din 
Calea Victoriei): . Și I lie face sport; (Sala din 
str. Alex. Popov 23): Magazin de Stat; Circul de 
Stat: Carnavalul circului.

CINEMATOGRAFE : Patria, București, înfrățirea 
între popoare : Un vals vienez; Republica, Elena 
Pavel, Moșilor: Stiletul; I. C. Frimu, Tineretului, 
Donca Simo: Scăpat din giarele demonului; Maxim 

lipsesc nici obișnulțll spectatori. Gordin 
joacă cu mult calm, cu multă încredere. 
A Învins doi adversari și acum m luptă 
cu Ion Butnaru — din aceeași comună. 
Printr-un atac de turnuri la care partici
pă și un cal, regele lui Butnaru se retrage 
amenințat La a 36-a mutare Ion Butnaru 
se recunoaște învins.

Așa a ajuns Gordin Dragoș să participe 
la etapa pe centru de comună. Din nou un 
examen serios, o nouă satisfacție. După 
cîteva minute de joc Muscalu Iordache îl 

întinse mîna tînărului șahist 
— de data aceasta cu multă 
admirație — și Gordin Dra
goș se prezentă mai sfios de 
cum îi era firea la Pașcani, la 
etapa pe raion.

Sala clubului de la S.M.T.- 
Pașcani unde s-a desfășurat 
etapa raională a Spartachla- 
dei se dovedi a fi mică pen
tru șahiștii din centrele de 
comune, arbitrii și, nelipsiții 
spectatori. Partidele aveau să 
fie interesante, participau doar 
cei mai buni șahiști din sa
tele raionului.

Cu o oarecare neîncre
dere începu prima partidă, 

în sală domnea o liniște deplină. 
Numai piesele care se mutau pe tabla de 
șah turburau din cînd în cînd liniștea de
plină. Aplecați deasupra meselor, șahiștii 
își disputau cu înverșunare întlietatea. 
Aci avea să se hotărască cine va repre
zenta raionul la întrecerile pe regi una. 
Gordin Dragoș, tînărul de 19 ani din Les
pezi, lupta — și încă bine. Deși pe față 4 
se citea încordarea, mutările-i erau sigura 
și precise. își recăpătase siguranța, încre
derea în sine. Acum lupta în partida de» 
cisivă cu tînărul colectivist Sîrbu Ion. In 
jurul mesei de joc, muncitorii de la 
S.M.T.-Pașcanl ca și țăranii din comunele 
învecinate priveau cu interes lupta celof 
do) tineri care dovediseră că sînt cel mil 
buni șahiști din raion. Partida se apro
pia de sfîrșit. Cîteva schimburi rapide șf 
ea se termină prin remiză.

Lupta a fost deosebit de frumoasă șl 
bucuria tînărului șahist din Lespezi nu 
mai cunoștea margini. Fiind mai tînăr —• 
așa cum prevede regulamentul — Gordin 
Dragoș a fost declarat campion raional.

R. CALARAȘANU

n ament e, Cornel simți că 
este capabil să coboare 
din vîrful dealului.

Cînd ajunse pe culmea 
dealului simți că inima îi 
bătea parcă mai puternic. 
A pornit. Vîntul îi șueră 
pe lîngă urechi. Cînd a- 
junse pe la mijlocul dea
lului legătura se rupse pe 
neașteptate. După ce se» 
rostogoli de cîteva ori, Cor
nel încercă să se ridice. 
Abia acum simți o durere 
ascuțită la piciorul sting. 
Mai încercj odată dar nu 
reuși.

Din ziua aceea malcă-sa 
îi spunea deseori s-o ter
mine cu schiurile că alt
fel are ocazia să-și frîngă 
gîtul.

Pe Adrian chiar l-a a- 
vertizat, că de nu duce 
schiurile de unde le-a luat, 
le va băga în foc.

Băieții însă n-au pără
sit acest sport și nici n-au 
dus înapoi schiurile.

De atunci, Cornel a mai 
căzut dar se învățase să 
„cadă" fără a se lovi.

Primul concurs la care 
a participat a fost anul 
trecut. Acest concurs se 
desfășura în cadrul 
A.V.S.A.P.-ului.

Patrula din care a făcut 
și el parte a ocupat locul I.

Mai tîrziu luînd parte la 
un concurs de 5 km. fond 
a ocupat locul 4.

Anul acesta după ce a 
participat la etapele ante
rioare celei pe regiune a 
Spartachiadei de iarnă a 
satelor, iată-1 la Poiana 
Stalin. Aici a cucerit o 
victorie pe care nu o va 
uita niciodată : locul în- 
tîi în cadrul etapei pe re
giune a Spartachiadei de 
iarnă a satelor, cucerind 
astfel titlul de campion la 
schi al regiunii Stalin pe 
anul 1955.

GH. NEAGU

schiori. Cel mai bun rezul-luat de 47 de
tat a fost obținut de maestrul sportului 
Ivan Staikov (Akademik) care a parcurs 
distanța în timpul 58’24”.

B Intre 13 și 16 martie, la Casa de Cultură 
a Sindicatelor din București se va desfă
șura finala concursului de șah al Sparta
chiadei de iarnă a satelor. La acest turneu 
vor lua parte 36 de șahiști de la sate, din 
diferite regiuni ale țării.

Ediția din anul acesta a concursului de 
șah din cadrul Spartachiadei satelor s-a 
bucurat de un mare succes. La întrecerile 
pe comune, centre de comune și raioane 
au luat parte 75.975 de săteni din 11 re
giuni ale țării. Mal mult de jumătate din 
cei care s-au întrecut cu acest prilej au 
învățat șahul anul acesta.

• Duminică 13 martie se vor desfășura 
la Oradea întrecerile finale ale campio
natului republican de cros individual și 
pe echipe de asociații sportive. Spre de
osebire de anii trecuți, la întreceri vor 
lua parte numai sportivii care au obținut 
clasificarea sportivă.

(Agerpres)

Gorki, Libertății: Din Argentina tn Mexico; Timpuri 
Noi: Fitoncidele, La fabrica „Proletarul", Micul 
leneș; Lumina, AL Popov, M. Eminescu : Ne-am 
Tntîlnit undeva; Gh. Doja, Vasile Roaită: Aventu
rile vasului Bogatîr; Victoria, 1 Mai: Expresul de 
Niirnberg, Gelozia, bat-o vina; Unirea: Vinovați 
fără vină; Cultural. Popular: Mascarada; C. David: 
Desfășurarea, ...Și Ilie face sport; Al. Sahia: Nunta 
n-a avut loc; Flacăra: Primăvara pe ghiață; T. Vla- 
dimirescu : Brigada Kotovski : Aurel Vlaicu: Ju
cătorul de rezervă; Munca: Așteaptă-mă ; Arta i 
Septembriștii; Miorița: Iepurașii cei isteți; *23 Au. 
gust: Fără acoperiș, Umor pe sfori; llie Plntilie: 
Bănuțul; 8 Mai: Poemul dragostei; Volga: Co- 
medianțll; N. Bălcescu: Dama cu camelii; Gh, 
Coșbuc: Inima noastră; Rahova: Volga-Volga; Olga 
Banele: Roma, orele 11.
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