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DISCIPLINA - ÎNDATORIRE 
DE MARE ÎNSEMNĂTATE

Semnăm pentru pace,
In numele viitorului tinerelor vlăstare

împotriva războiului

SARCINI importante stau în fața po
porului muncitor. In acest an, care 
este ultimul an al cincinalului, tre

buie asigurată mai departe dezvoltarea in
dustriei grele și, pe baza ei, dezvoltarea 
agriculturii și a întregii economii naționale, 
îri vederea făuririi bunei stări a poporului 
muncitor. Totodată, țara noastră, care face 
parte din puternicul lagăr al socialismu
lui, are de luptat pentru impunerea păcii, 
pentru întărirea capacității sale de apă
rare. împotriva ațîțătorilor războiului ato
mic, a celor care reînarmează pe fasciștii 
germani.

In aceste condiții contribuția conștientă 
a tineretului muncitor la îndeplinirea în
datoririlor industriei socialiste, la realiza
rea planului pe 1955 la toți indicii, este 
mai necesară ca oricînd.

Pentru ca munca tineretului în produc
ție să fie rodnică, ea trebuie să se des
fășoare pe baza disciplinei socialiste, a 
îndeplinirii conștiincioase a sarcinilor de 
către fiecare tînăr muncitor și tehnician.

Datorită activității pline de abnegație a 
clasei noastre muncitoare planul de stat 
pe anul trecut a fost realizat.

Totodată însă, în principalele ramuri ale 
industriei s-au manifestat o serie de de
fecțiuni importante. E ușor de observat 
că cele mai caracteristice dintre ele sînt 
strîns legate de o insuficientă disciplină 
în muncă, la care și mulți tineri sînt păr
tași.

In domeniul industriei grele, după cum 
reiese din comunicatul cu privire la înde
plinirea planului pe anul 1954, una din 
lipsurile esențiale a fost nefolosirea de
plină a capacităților de producție. In nu
meroase întreprinderi, alături de conduce
rile administrative, nu au oare o răspun
dere în această privință și organizațiile 
U T.M ? Lipsind de la lucru, întîrziind, 
nefolosind din plin timpul de muncă, o se
rie de tineri, needucați în spiritul disci
plinei, au făcut ca mașinile lor să stea 
neîntrebuințate. La uzinele I.M.S. Cîmpu- 
lung de pildă, mașina utemistului Gheor- 
ghe Moțoc, nu a lucrat într-o singură 
lună 72 de ore- O situație de criticat 
există la sectorul 2 al l.M.U.-Medgidia. 
Aici, într-o zi au lipsit 20 de tineri. Da
torită lor 20 de mașini au stat un schimb 
întreg

Unii *tineri nedisciplinați, dar în fond 
cinstiți, nu și-au dat seama unde poate 
duce atitudinea lor și organizațiile 
U.T.M. respective nu au știut să le arate 
aceasta Dar iată că pe scara întregii eco
nomii naționale, în intervalul unui an, 
asemenea manifestări au conlucrat la ne- 
îndeplinirea planului de producție într-o 
serie de ramuri importante, printre care 
industria metalurgică și a construcțiilor 
de mașini.

Una din lipsurile cele mal importante 
ale industriei ușoare în anul trecut, a fost 
faptul că o serie de întreprinderi nu au 
acordat grija cuvenită îmbunătățirii cali
tății mărfurilor. Și în asigurarea bunei 
calități a produselor disciplina tineretului 
are un mare rol. A fi disciplinat nu în
seamnă'numai a veni la timp la lucru, ci 
și a munci atent. In goană după canti
tate, o serie de tineri de la întreprinderea 
„Flacăra Roșie“-București au disprețuit 
însă indicațiile procesului tehnologic, dînd 
astfel pe piață pantofi netrainici și urîți. 
In alte întreprinderi o serie de tineri și 
tinere obișnuiesc să nu fie atenți în tim
pul lucrului și să discute între ei sau 
chiar să-și părăsească mașina în plin 
mers De asemenea, nu sînt rare cazurile 
cînd anumiți tineri resping sfatul maiștri
lor. lucrînd așa cum îi taie capul. In ase
menea împrejurări nu este de mirare că 
în comerț mulți consumatori, poate tova
răși de muncă, părinți și frați ai acestor 
tineri lipsiți de disciplină, au fost puși în 
situația să cumpere unele mărfuri din ma
terial prost, neîngrijit croite și rău fini
sate.

Sarcinile importante ale planului pe 
anul 1955 cer folosirea deplină a utilaje
lor, mai ales în industria grea, și îmbu
nătățirea calității mai accentuat în indus
tria ușoară

întreaga atenție a tineretului muncitor 
din industrie trebuie să fie îndreptată și

în acest an spre mărirea continuă a pro
ductivității muncii, factorul cel mai de 
seamă al construirii socialismului, fără de 
care nu se poate asigura un avînt al eco
nomiei și ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Strict necesară pentru mărirea produc
tivității, alături de folosirea din plin a 
utilajului și rezervelor interne, este îmbu
nătățirea organizării muncii, evitarea lu
crului „în asalt". Tocmai indisciplinei, 
absențelor și întîrzierilor de la lucru, re
fuzului unora de a executa comenzi mai 
dificile sau producerii de rebuturi din ne
glijență, se datorește nefastul iureș de 
sfîrșit de lună dintr-o serie de secții și în
treprinderi.

Tineretul muncitor urmează în întreaga 
sa viață indicațiile date de partid. Anul 
trecut Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M., 
apreciind că Uniunea Tineretului Munci
tor se ocupă insuficient de întărirea dis
ciplinei muncii și a grijii pentru apărarea 
bunului obștesc în rîndurile tineretului, 
că ea nu crează o opinie de masă a ti
neretului Împotriva celor nedisciplinați și 
a chiulangiilor, a trasat sarcina îndreptă
rii grabnice a acestei situații. Insușindu-și 
critica și luptînd, sub conducerea parti
dului, pentru îndeplinirea îndatoririlor ce-i 
revin în construirea socialismului, orga
nizația noastră a obținut de atunci o se
rie de succese. Lupta pentru întărirea dis
ciplinei socialiste a muncii în rîndurile ti
neretului trebuie continuată cu și mai 
multă vigoare pentru a dezvolta succesele 
obținute.

In producție, posturile de control au un 
mare rol în această privință. Este de ur
mat exemplul postului de control de la fa
brica „Varga Catalin" din Cluj, care, cri- 
ticînd pe codași și nedisciplinați prin in
termediul gazetei-fulger și în consfătuiri, 
a reușit să aducă pe unii dintre aceștia în 
rîndurile fruntașilor.

Pentru întărirea disciplinei în muncă, 
tinerii trebuie să fie și încurajați, asigu- 
rîndu-li-se posibilități normale de muncă 
și cîștig. Organizațiile U.T.M., în cola
borare cu organele sindicale au datoria să 
se intereseze de aprovizionarea normală a 
locurilor de muncă ale tinerilor, de asi
gurarea protecției muncii lor, de cazarea 
în cămine și hrana pe care o primesc la 
cantină,_ să împiedice frustarea tinerilor 
la salariu de către unele elemente necin
stite.

Alături de munca în producție, impor
tantă pentru întărirea disciplinei este an
trenarea tineretului în timpul liber la o 
bogată activitate culturală și sportivă. 
Excursiile în comun, sportul, reuniunile’to- 
vărășești, brigăzile artistice de agitație, 
constituie un puternic stimulent pentru în
tărirea colectivului muncitoresc, pentru 
educarea tineretului în spiritul unei juste 
atitudini față de muncă.

In această perioadă se desfășoară în 
organizațiile U.T.M.. adunările de dări de 
seamă și alegeri. Pentru organizațiile 
U.T.M. din industrie, a căror activitate 
trebuie să fie îndreptată în primul rînd 
spre îndeplinirea planului de producție, 
este o datorie a discuta în aceste adunări 
pe bază de exemple concrete, despre edu
cația prin muncă a tineretului, despre dis
ciplina sa.

Utemiștii trebuie să fie exemplu și agi
tatori în lupta pentru o disciplină conști
entă.

Educînd tineretul în spiritul disciplinei 
socialiste, noi utemiștii, să-i arătăm că 
interesul în ațîțarea actelor de indiscipli
nă îl poate avea numai dușmanul de clasă, 
spionii și provocatorii care, aflați în solda 
imperialismului american, vor să submi
neze construcția noastră. Elementele co
rupte și provocatoare, care împing tinerii 
spre acte de indisciplină și huliganism, 
trebuie să fie demascate pentru a-și primi 
răsplata cuvenită.

Educînd tineretul în spiritul disciplinei 
socialiste, noi utemiștii, să-i arătăm că a 
fi disciplinat este prima îndatorire a unui 
cetățean conștient al patriei noastre, a 
fiecărui ostaș al păcii, dornic să-și cin
stească prin fapte semnătura proaspăt 
pusă pe Apelul împotriva războiului ato
mic.

N-a trebuit să umblu mult 
căci cîntecul voios al copiilor 
m-a atras la locul căutat, la 
grădinița de copii nr. 13 din 
Satu-Mare.

Copiii se jucau de-a „iepu
rașul și vînătorul". Cuvintele 
din textul cînteoului se au
zeau clar : ,,Din pădure pe- 
nserate / vine-un iepuraș / 
stă frumos pe două labe / și e 
drăgălaș..."

Am stat o clipă și m-am ui
tat la jocul lor. Deodată se 
auzi un glas subțirel : „Vreau 
și eu să mă joc, luați-mă și 
pe mine".

Eva, cu obrajii trandafirii, 
vrea să fie vînătorul.

...E așa de plăcut să stai la 
pîndă, să alergi după un ie
puraș ca Biju !... Și Eva a în
ceput să caute pe Biju în gră
mada de copii, iar cîntecul 
voios se depăna mai departe : 
„Din pădure pe-nserate vine- 
un iepuraș..."

în clasă, cuburile de lemn 
colorate — care serviseră pro
babil la o construcție imagi
nară — stăteau așezate în- 
tr-un colț al clasei, arătînd 
dibăcia viitorilor constructori.

Pe masă un volum de ver
suri ale lui Maiacovschi, des
chis la poezia „Ce să fiu", 
lasă să se întrevadă lectura 
instructivă, care probabil a- 
bia se terminase.

Pauza se sfîrșise și educa
toarea Suta Irina începu să 
povestească copiilor din car
tea' „Nică fără frică", pățania 
lui Nică intitulată „Nică își 
întîlncște prietenii"... Copiii,

strînși în jurul ei ascultau cu 
multă atenție pățaniile învin
se cu îndrăzneală.

„îmi place foarte mult mun
ca cu copiii — îmi spuse to
varășa Suta, în timp ce îmi 
luam rămas bun. Vreau să-i 
văd pe toți Vioi, sănătoși, cu
rați".

Acești copii — romîni, ma
ghiari, evrei, germani — își 
trăiesc copilăria lor însorită 
și plină de bucurii ca și toți 
copiii din țara noastră.

îmi stăruie în minte și e- 
cum trista imagine a copiilor 
sfîrtecați de bombe pe pămîn- 
turile arse ale Coreei — acolo, 
unde abia de un an și jumă
tate a început să înflorească 
din nou viața copiilor.

Admirînd copiii setoși de 
joc, mi-am amintit de miile 
de copii din țările capitaliste, 
care scormonesc în lăzile de 
gunoi, la un loc cu cîinii, sor
tiți foamei — acolo unde pro
fitul este mai presus decît 
omul muncii și nevoile sale. 
Ce deosebire între cele două 
lumi !

De aceea semnăturile noas
tre pe Apelul de la Viena, îm
potriva războiului atomic, ex
primă voința neclintită de a 
apăra pacea și realizările re
gimului nostru democrat- 
popular, pentru ca micile noa
stre vlăstare să nu cunoască 
întunericul orînduirii unde 
copiii celor mulți n-au drep
tul la joacă, la bucurie, la 
fericire.

Corespondent 
IOSIF OROSZ

Copiii mei au nevoie de pace, de viață — spune gospodina 
Bakoș Elisabcta din satul Mureșeni, Regiunea Autonomă 
Maghiară. Vreau să-l cresc în liniște, vreau ca el să devină 
oameni folositori patriei. Șl Bakoș Ellsabeta a semnat cu 
încredere pentru viitorul fericit al celor patru copil ai săi.
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Minerii au semnat Apelul

80 de ani de la nașterea acad. V. P. Filatov
Cu prilejul aniversării a 80 de ani de la 

nașterea marelui om de știință, oftalmolo
gul sovietic, academician V. P. Filatov, 
vineri seara, în sala Ateneului R.P.R. a 
avut loc un simposion organizat de So
cietatea Științelor Medicale din R.P.R. și 
Comitetul A.R.L.U.S. al raionului I. V. 
Stalin.

La simpozion au luat parte acad. prof, 
ir. C. I. Parhon, Voinea Marinescu, mi- 
listrul Sănătății, acad. St. Vencov, prim 
secretar al Academiei R.P.R., prof. I. Țu- 
•ai, președintele sfatului medical științific 
ii Ministerului Sănătății, academicieni, 
>rofesori universitari, fruntași ai vieții 
tiințifice medicale, precum și uin nu- 
neros public.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
>rof. univ. Gh. Vlădescu-Răcoasa, pre- 
edintele Comitetului A.R.L.U.S. al raio- 
ului I. V. Stalin.
Despre personalitatea și opera marelui 

m de știință, Vladimir Petrovicl Filatov, 
u vorbit acad. Șt. Gh. Nicolau, acad. N. 
lortolomei, acad. St. Milcu, prof. dr. D.

Manolescu, prof. dr. Scarlat Longhin, 
conf. univ. O. Costăchel.

La sfîrșit a luat cuvîntul acad. prof. dr. 
C. I. Parhon.

în expunerile prezentate, vorbitorii au 
arătat valoarea științifică a contribuției 
imense adusă de marele clinician, chi
rurg, cercetător și pedagog sovietic în di
ferite ramuri ale medicinei. Pasionat nu 
numai de problemele teoretice și practice 
ale specialității sale, dar și de problemele 
largi sociale, academicianul V. P. Filatov 
este un exemplu de activist de stat cu o 
bogată și variată activitate.

în cursu.1 expunerilor au fost prezen
tate preocupările, încercările și rezultatele 
aplicării în țara noastră a metodei aca
demicianului V. P .Filatov a terapiei cu 
țesuturi conservate, în diferite ramuri ale 
medicinei.

în încheierea simpozionului, participan- 
ții au hotărît trimiterea unei telegrame 
omagiale prin care, cu prilejul aniversării 
a 80 de ani, urează marelui savant V. P. 
Filatov ani mulți de viață și sănătate, 
pentru binele omenirii.

(Agerpres)

PE SCURT
■ft în numele vieții noi și al muncii pașnice, oamenii muncii 

din Medgidia semnează Apelul de la Viena. 244 de echipe cu
treieră satele și cartierele orașelor din raion stringînd semnă
turi. în comunele Nicolae Bălcescu, Seimenii Mari și altele, 
toți cetățenii au semnat Apelul. Stringerea de semnături se 
apropie de sfîrșit în majoritatea localităților. în comuna 
Poarta Albă de pildă, s-au adunat pînă acum pe Apelul de la 
Viena peste 1900 de semnături, iar la Basarabi 1620. în frunte 
se află orașul Medgidia cu 8255 semnături.

Pînă la 1 martie, în întreg raionul Medgidia s-au strîns 
38.731 de semnături pe Apelul Păcii.

ft Țăranii muncitori din regiunea Constanța își întăresc prin 
muncă -semnăturile pe Apelul de la Viena. Ei duc o luptă 
intensă pentru sporirea producției la hectar. Colectiviștii din 
satele Ștefan cel Mare, Valea Seacă au și început însămîn- 
țările pentru a putea obține în acest an o producție de peste 
2000 kg. porumb și 1450 kg. grîu la hectar.

Toți minerii din bazinul car
bonifer Filipeștii de Pădure 
și-au pus semnătura pe Ape
lul de la Viena al Consiliului 
Mondial al Păcii. însă nu nu
mai semnăturile sînt dovada 
luptei minerilor pentru pace, 
ci și succesele deosebite ob
ținute în sporirea producției 
de cărbune venite tocmai să 
întărească aceste semnături 

în ultimele două luni planul 
de extracție a cărbunelui pe

întregul bazin a fost îndeplinit 
în proporție de peste 106 la 
sută. Sînt zile cînd minerii de 
aici extrag peste plan mai 
mult de 200 tone de cărbune, 
întrecerea vie care se desfă
șoară între mineri în urma 
semnării Apelului a fost cîș- 
tigată de către sectorul 4, 
unde în luna februarie planul 
a fost depășit cu aproape 17 
la sută.

Bucuria tinerei agitatoare
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — în comuna 
Rușețu, raionul Filimon Sîrbu, 
se formase prima echipă pen
tru strîngerea de semnături 
pe Apelul Păcii de la Viena. 
Echipa și-a început activitatea 
mergînd pe la casele țăranilor 
muncitori: . peste tot erau pri
miți cu multă căldură. Prin
tre primii dare au semnat se 
află și Atănasiu Ana, în vîrstă 
de numai 17 ani. Ea este ins
tructoare superioară de pio
nieri în această comună. în 
numele celor 17 ani, anii' tine
reții, Atanasiu Ana, și-a de
pus semnătura pe Apel-. Ea

le-a vorbit deseori pionierilor 
despre însemnătatea strîngerii 
de semnături pe Apel, despre 
necesitatea luptei pentru pace.

Tînăra instructoare nu s-a 
mulțumit însă numai cu atît. 
A pornit din casă în casă. 
La primele semnături așter
nute pe listă, utemista Ana 
Atanasiu se simțea mai pu
ternică parcă, se simțea în 
marea armată a luptătorilor 
pentru viață. Fiecare semnă
tură strînsă pe Apel aducea 
bucurie în inima tinerei înse
tate de viață. în scurt timp 
multe liste au fost pline cu 
semnături.

APROVIZIONAT,
iată comerțul de

Succesul brigăzilor de agitajie
Problema îmbunătățirii activității lu

crătorilor din comerț preocupă sfatul 
popular al regiunii Bîrlad. în scopul asi
gurării bunei deserviri a consumatorilor 
au fost create în regiune brigăzi de bună 
deservire, s-au activizat întrecerea socia
listă și schimburile de experiență. Nu de 
mult au fost organizate consfătuiri la care 
au participat lucrătorii fruntași din dife
rite unități. Aici au fost discutate o sea
mă de metode de muncă, au fost popu
larizate rezultatele pozitive obținute de 
unii lucrători și au fost criticate manifes
tările nejuste față de clienți.

Tot în scopul educării lucrătorilor din 
comerț în direcția unei juste atitudini 
față de muncă, au fost organizate în re
giune brigăzi artistice de agitație ale di
feritelor unități comerciale. La O.C.L. Pro. 
duse Industriale Bîrlad, de pildă, o ase
menea brigadă,, formată numai din tineri, 
obține rezultate foarte bune prin satiri
zarea lipsurilor.

Festivalul modei
ARAD (de la corespondentul nostru). — 

De curînd a avut loc în sala Teatrului de 
Stat din Arad, Festivalul modei, în cadrul 
căruia cooperativa „Artex”, a prezentat 
noi modele de îmbrăcăminte pentru anul 
1955. Pe lîngă un public numeros au fost 
prezenți în sală reprezentanți ai co
merțului socialist, ai cooperației, ai 
Ministerului industriei ușoare, tehni
cieni șj muncitori din mai multe fa
brici din țară.

Au fost apreciate îndeosebi rochiile 
de lucru pentru femei: rochii pentru 
menaj de culoare bleumarin cu șor
țuri albs brodate cu motive națio
nale, basmalele cu motive naționale, 
bluze albe de lucru pentru mulgătoare, 
rochii de birou din postav maron.

îmbrăcămintea de vară — fuste cu 
bluze — a fost și ea apreciată de 
public.

Au fost de asemenea prezentate 
costume bărbătești.

130 de modele noi primite cu in
teres la Festivalul modei, vor fi puse 
la îndemina cumpărătorilor prin co
merțul nostru de stat

O
BACĂU (de la corespon

dentul nostru). — Deși nu 
trecuseră decît cîteva mi
nute de la deschidere, ma
gazinul nr. 2 metalo-chi- 
mic din Piatra Neamț era 
plin de consumatori. Unii 
cereau diferite produse chi
mice, alții articole de me
naj, căni, pahare, lămpi...

E greu să faci față atî- 
tor consumatori. Dar aici 
lucrează brigada de tine
ret „Vasile Roaită", con
dusă de utemistul Nichita 
Mihai, care a cîștigat stea
gul de brigadă de bună de
servire fruntașă. Membrii 
acestei brigăzi se străduiesc 
să deservească cit mai ci
vilizat pe consumatori. Ti
nerii s-au angajat să mun
cească în așa fel îneît nici 
un cetățean care va intra 
în magazin să nu plece 
nemulțumit. Brigada de 
bună deservire a făcut a- 
cest lucru, 
depășească 
22 la sută 
plan.

Acesta e
din magazinele din oraș.

reușind să-și 
în fiecare zi cu 
sarcinile de

Concert de gală 
cu oratoriul eroic 

„Tudor Vlachmirescu”
Sîmbătă seara, în sala Ateneului R.P.R., 

a avut loc un concert de gală în cadrul 
căruia s-a interpretat oratoriul eroic „Tu- 
dor Vladimirescu" de Gh. Dumitrescu, 
laureat al Premiului de Stat.

La concert au asistat tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza,. Gh. 
Apostol, I. Chișinevschi, S. Bughici. Con
stanța Crăciun, L. Răutu, Sorin Toma,. 
membri ai C.C. al P.M.R., ai guvernului, 
personalități de frunte ale vieții științifice, 
culturale și artistice.

Au participat de asemenea șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în R.P.R. și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Soliștii concertului au fost Petre Ște- 
fănescu-Goangă, artist al poporului, lau
reat al Premiului de Stat, Măria Crișan, 
laureată a Concursului Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților de la 
București, Pantelimon Frunză, Viorel Ban 
și Alexandru Voinescu.

Concertul a fost dirijat de George 
Georgescu, artist al poporului din R.P.R, 
laureat al Premiului de Stat.

Oratoriul eroic „Tudor Vladimirescu” s-ai 
bucurat de un succes deosebit.

(Agerpres)

COMUNICAT
Ploile abundente căzute în ultimul 

timp și topirea zăpezii au făcut ca pe 
alocuri apa să băltească pe culiuri, fapt 
care poate produce pagube însemnate.

Pentru a înlătura aceste pagube este 
necesar ca agricultorii să ia măsuri imedia
te pentru scurgerea apelor ce băltesc pe 
culturi.

Se vor face șănțulețe cu plugul sau ca
zmaua înspre locurile mal joase. Pentru a 
se înlătura pericolul formării ogașelor, 
acolo unde terenul este mal înclinat, se 
recomandă ca aceste șănțulețe să se facă 
în zig-zag. Acolo unde nu se pot face șăn
țulețe se vor face gropi în partea cea mai 
joasă a terenului în care să se scurgă 
apele din jur.

Prin îngheț șl dezgheț repetat, se pro
duce descălțarea plantelor, adică rădăci
nile lor rămîn dezgolite. Astfel ele sînt 
vătămate prin rupere, prin uscare, iar no
dul de înfrățire este amenințat să degere.

Pentru înlăturarea acestui neajuns se 
recomandă tăvălugirea în primăvară, ime
diat ce timpul îngăduie. Prin această lu
crare rădăcinile se lipesc mai bine de pă- 
mînt, ajutînd astfel la înrădăcinarea plan
telor. După aproape două săptămîni, cînd 
s-a restabilit înrădăcinarea plantelor, să se 
dea cu o grapă ușoară pentru spargerea 
scoarței ce se formează adeseori.

Inginerii și tehnicienii agronomi vor 
îndruma șl controla aplicarea acestor lu
crări.

CIVILIZAT ȘI CINSTIT -
care au nevoie oamenii muncit
buna deservire
unde tinerii își fac conștiin
cios datoria. Pe una din 
străzile care duc spre casa 
de cultură e situat magazi
nul tineretului, nr. 107. 
Deși nu-i mare, te impre
sionează totuși prin cură
țenia și desăvîrșita ordine 
a mărfurilor. Mai multe 
lozinci îndeamnă vînzăto
rii să lupte pentru înde
plinirea și depășirea pla
nului și pentru o cit mai 
bună deservire a consuma
torilor. Utemista
Pușcașu nu lasă pe nimeni 
sg aștepte, mereu o vezi 
prezentînd o marfă, scriind 
un bon sau cățărată pe un 
scaun după diferite măr
furi. Ea a calificat la locul 
de muncă și o nouă lucră
toare — pe tînăra Clara 
Ițic.

Muncind cu drag, tinerii 
vînzători din magazinul 
tineretului au izbutit să-și 
realizeze planul pe luna

Maria

februarie cu patru zile îna
inte de termen.

Marea majoritate a tine
rilor lucrători din comer
țul socialist din orașul Pia
tra Neamț se străduiesc 
să-și îmbunătățească acti
vitatea. în acest scop ei au 
organizat schimburi de ex
periență între brigăzile de 
bună deservire din oraș și 
brigăzile care lucrează în 
magazinele de pe șantierul 
hidrocentralei „V. I. Le
nin" de la Bicaz. Din pă
cate, organizația de bază 
U.T.M. a O.C.L. produse 
industriale n-a primit însă 
suficient sprijin din. par
tea comitetului orășenesc 
U.T.M. Din această pricină, 
deși în cadrul învățămîn- 
tului politic lecțiile au fost 
ținute cu regularitate, to
tuși ele n-au fost suficient 
legate de specificul activi
tății tinerilor vînzători și 
n-au contribuit suficient la 
educarea lor comunistă.

Pe aceeași linie, utemiș
tii n-au fost antrenați 
îndeajuns nici la viața 
culturală și sportivă.

numai unul

\

Ieremlts,

„Insigna de fruntaș" cu 
care a fost distins utemistul 
Marin Corneanu, vînzător ia 
unitatea nr. 178 a O.C.L.- 
Craiova este o mărturie a dra
gostei sale față de meserie, a 
conștiinciozității în muncă.

Utemista Rozalia 
șefa raionului cărți de litera
tură și știință de la Centrul 
de librării și difuzarea cărții 
nr. 1 din Timișoara, este o 
harnică muncitoare.

Cînd ieremits a fost dis
tinsă cu „Insigna de fruntaș", 
întreg colectivul s-a bucurat 
sincer și s-a angajat să-i ur
meze exempluL

Prefuf birocratismului
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru).

— La țesătoria „Ivănuș Constantin” din 
raionul Pucioasa, regiunea Ploești, condu
cerea fabricii, sprijinită de organizația de 
partid și cu ajutorul organizației U.T.M., 
a înființat prin luna iunie 1954 o secție 
pentru valorificarea deșeurilor. Dotată 
cu două războaie mecanice și mașini de 
cusut și avînd un colectiv de tineri și 
vîrstnici închegat și dornic de muncă, sec
ția a obținut succese. Primele sortimente
— preșuri, rochițe, cămășuțe, pantalonași 
pentru copii s-au dovedit a fi lucrate cu 
pricepere. Pînă la sfîrșitul anului 1954 s-au 
produs peste 4.300 metri preșuri țărănești 
și aproape 700 produse pentru copii. Și ia 
lunile ianuarie și februarie 1955 s-au pro
dus însemnate cantități de preșuri și cos- 
tumașe pentru copii.

Iată dar o inițiativă ce merge pe linia 
unei tot mai bune aprovizionări a popu
lației cu bunuri de larg consum. Dar ini
țiativele bune, entuziasmul cu care mun
citorii îndeplinesc sarcini ce sînt părti
cele din calea către bunăstarea generală, 
sînt uneori frînate de manifestări de bi
rocratism.

vînzătorii fruntașiPrintre
de la magazinul O.C.L. unita
tea nr. 5-Craiova, se află ti- 
nărul Tudor Genoiu. Nu de 
mult, pentru meritele sale, el 
a fost distins cu „Insigna de 
fruntaș".

Se întîmplă un lucru ciudat. De 
mai bine de 7 luni — adică de la 
înființarea secției — toate produsele 
sânt stocate în magazie. Ele nu pot 
fi valorificate și date în comerț nea- 
vînd fixate prețurile din cauza nepă
sării condamnabile de care dau do
vadă unii tovarăși din Direcția ge
nerală bumbac, in și cînepă a Minis
terului industriei ușoare. La data de 
12 ianuarie 1955, după zecj de scri
sori, adrese și delegații cu modele 
și mostre. Direcția generală abia a 
trimis întreprinderii un ordin — ce 
credeți — pentru „înființarea unei 
secții de valorificare a deșeurilor".

Dar prețurile — ele trebuie să mai 
aștepte încă 7 luni?.



Pe marginea scrisorii: „De ce nu are dragoste de muncă I
tovarășul Constantin Dumitru"

Cu pasiune, însuflețiți de
DRAGĂ REDACȚIE,
Scrisoarea publicată a- 

'cum cîteva zile în ziarul 
„Scînteia tineretului” ara
tă că mai sînt tineri care 
.n-au înțeles rostul vieții 
‘noastre, care nu sînt înflă.

o 
depune poporul nostru și

Ș»

cărați de munca pe care

nu înțeleg semnificația 
conținutul ei adine.

Majoritatea tinerilor 
înțeles însă bine întrea
ga măreție a vieții pe 
care o trăim, cu toate bucu
riile șt greutățile ei și 
și-au închinat toată tine- 

J rețea și forțele lor, toată 
i pasiunea și entuziasmul lor 
1 muncii modeste puse în 
, slujba fericirii poporului 

. nostru, a înfloririi patriei. 
i Despre unii dintre aceștia 
i din urmă aș vrea să vor

besc.
Tot timpul iernii, la noi 

la S.M.T., bat ciocanele, 
cheile string de grabă șu
ruburile, motoarele sforăie, 
păcăne și te asurzesc cu 
larma lor. Oamenii alear
gă după piese de schimb 
pentru semănători, se iau 
la harță cu șeful aprovizio
nării pentru că n-au sosit 
la timp rulmenții și alte 
piese de schimb, intr-un 
cuvânt se agită și se stră
duiesc să repare cît 
de grabă tractoarele, 
menii s-au obișnuit

au

un țel măreț
„băieții din industrie", 
cum le spunem nci celor 
de la „Steaua Roșie". Poa
te că o parte însemnată a 
stimei pe care le-o purtăm 
se datorește și felului în 
care ei își cunosc meseria, 
disciplinei și seriozității 
lor. Dar respectul nostru 
se datorește în primul rînd 
faptului că și ei luptă pen
tru țelul nobil al ridicării

mai 
Oa- 

cu 
munca de răspundere din- 
tr-o stațiune de mașini și 
tractoare. Mecanicii, trac
toriștii, se află încleștați 
într-o luptă care are drept 
scop ieșirea mașinilor pe 
cîmp la primele vestiri ale 
primăverii pentru ca să nu 
se piardă nici o zi din 
timpul bun de muncă.

Anul acesta ne simțim 
mai tari. De la Uzinele 
„Steaua Roșie” din Bucu
rești au venit să ne ajute 
maistrul Anghel Petrescu, 
ajustorul Trică Adrian și 
mecanicul Nicolae Dobro: 
geanu. Vor sta cu noi 6 
luni de zile. Toți au fami
lii în oraș: unii soție și co
pii, alții părinți. Trică este 
un tînăr cu ochi albaștri, 
plin de vidță. mereu zîm- 
bitor. își iubește mult so
ția și copilul și ne arată

adesea fotografiile lor. La 
chemarea partidului a ce
rut să fie trimis și el in
tr-un S.M.T. pentru a da 
o mină de ajutor la repa
rarea din vreme a utilaju
lui agricol. A lăsat orașul în 
care avea casa, familia sa, 
uzina sa, cinematografe 
și teatre, dîndu-și scama 
că pleacă pentru o trea
bă importantă și că și 
de munca lui depinde ca agriculturii noastre, subor

donând interesele lor per
sonale celor ale întregului 
popor.

Lui Constantin Dumitru 
nu-i place să facă nimica, 
n-are nici o pasiune, ni' 
un țel. Este rușinos să fii 
tînăr și să stai pe delături 
privind nepăsător cum su
tele de mii de tineri din 
țara noastră se dăruiesc cu 
pasiune cauzei nobile a 
construirii socialismului. 
Viața, cu toată bogăția și 
frumusețea ei, trece însă 
pe lîngă Constantin Du
mitru fără ca el s-o cunoa
scă, îl lasă în urmă și nu-i 
dă nici o bucurie. Lui nu i 
s-a cerut nici să plece la 
țară, nici să facă alt efort 
deosebit, ci numai să-și în. 
deplinească cinstit și cu 
dragoste îndatoririle de tî
năr muncitor. Dar — spre 
rușinea sa — nu-și înde
plinește aceste obligații.

Exemplul pe care l-au 
dat cei trei tovarăși ai 
noștri de la „Steaua Roșie”, 
exemplul milioanelor 
oameni simpli din țara 
noastră care muncesc ct^ 
dragoste pentru ca ziua de 
mâine să fie mai frumoasă, 
ar trebui să tulbure nepă
sarea în care se cufundă 
Constantin Dumitru.

Eu consider că satisfac
ția pentru munca depusă 
o culegi doar cînd lupți 
cu pasiune pentru un țel 
măreț, cînd îți iubești me
seria, cînd muncești cu 
dragoste, cînd înțelegi că 
munca ta este folositoare 
poporului tău. Atunci iese 
în evidență în toată strălu
cirea ei frumusețea sufle
tească a omului.

MIRCEA DRAGOI 
șef de atelier 

la S.M.T.-Lehlki

Te poți îndrepta $i ta, tovarășe 
Constantin Dumitra

poporul nostru să aibă 
pline mai multă, legume, 
zarzavaturi, lapte șj carne 
care să-i facă viața mai 
îmbelșugată. Trică Adrian 
este membru în comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
a uzinei, 
condus 
ochii lor 
giul său.
între vorbele 
unui tînăr înaintat al zi
lelor noastre există o le
gătură trainică.

Cînd maistrul 
Petrescu — nea 
cum ii spunem noi — 
văzut pentru prima 
strungul nostru cu cher- 
ner fix și-a suflecat mîne- 
cile și cu ajutorul 
talți a confecționat un cher- 
ner pe rulmenți pentru a 
spori viteza de lucru a 
mașinii. Peste cîteva zile 
ne-a întrebat dacă n-am 
vrea să organizăm echipele. 
Noi l-am privit mirați. Făiă 
acest lucru nici nu putea 
fi vorba de desfășurarea 
campaniei de reparații. 
Nea Anghel ne-a arătat 
atunci că pierdem o gră
madă de timp alergînd de 
colo pînă colo, fiecare cu 
sarcinile lui, fără a avea 
perspectiva obiectivelor în
tregii echipe. Am primit cu 
încredere ajutorul lui, toc
mai datorită felului simplu, 
modest prin care caută să 
ne ajute. Din purtarea lui 
am înțeles că el a venit în 
S.M.T. pentru a îndeplini 
o sarcină de partid, așa 
cum ți noi îndeplinim cu- 
vîntul partidului de a ter
mina la timp reparațiile.

Oamenii i-au îndrăgit pe

Utemiștii l-au 
la plecare și în 
a e-escut presti- 
El a dovedit că 

și faptei"

comunist 
Anghel, 

a 
oară

celor-

de

DRAGĂ REDACȚIE,
Aș vrea să-mi spun și 

eu părerea în legătură 
scrisoarea publicată de tine 
despre 
tru, ca 
așa — 
riență.

Până 
am avut unele din 
tele lui Constantin 
mitru.

Prin luna august a anu
lui trecut s-au discutat în
tr-o 
U.T.M. 
lucrez, 
care le 
tru ca 
mai bine de _ ,
care le înfăptuisem atunci, 
am să redau ce-a spus 
despre mine primul din
tre tovarășii care au luat 
cuvîntul. „îl cunosc pe 
tovarășul Burtea Niță 
— adică pe mine, a spus 
el — de multă vreme. 
Mi-amintesc că acum câți
va ani, cînd a venit în Va
lea Jiului, a învățat cu dra
goste meseria de miner, 
că era un băiat curajos, în
drăzneț și plin de entu
ziasm. El e un miner bun, 
priceput, ambițios la mun
că. In ultimul timp s-a lă
sat însă pe tînjeală. A 
devenit nervos și arțăgos. 
Din te miri ce, sare la bă
taie și nici șapte inși nu-l 
mai pot opri. Știți cu toții 
ce-a făcut el la revelionul 
din anul ăsta.

Burtea mai are un păcat: 
bea, bea des și cam mult. 
Față ile tehnicieni are o 
atitudine nejustă. Intr-o 
ședință de producție s-a 
plîns că ei nu-l ajută. 
Asta e adevărat, tehnicie
nii nu se ocupă îndeajuns 
de brigăzile de tineret. Dar 
știți cum s-a exprimat el? 
Că o să-i atingă cu bîta 
dacă nu vin să-l ajute. E 
oare just să vorbim în fe
lul acesta cu tehnicienii? 
Cred că nu. Pe urmă, el 
nu activează pe linie de or. 
ganizație. Nu vine la șe
dințe, la învățământul po
litic. în timp ce noi avem

Constantih 
un 
cu

om 
oarecare

cu

Dumi- 
să.*pun 

expe-

nu de mult și eu 
păca- 

Du-

adunare generală 
a sectorului în care 
unele abateri pe 
săvîrșisem eu. Pen
să vă dați seama 

greșelile pe

cursuri la învățământ, el 
bea în restaurant. Deci e 
de așteptat ca un om 
lipsit de cunoștințe politi
ce și culturale cum e el, 
să se poarte în asemenea 
hal.De asemenea el nu și-a 
plătit cotizația de 3 luni, 
ceea ce înseamnă că a ui
tat cu totul de organizație.

Pe tovarășul Burtea ar 
trebui să-l pună pe gîn
duri faptele sale. Unde va 
ajunge el dacă va merge 
pe drumul acesta? Desigur 
că nu la bine. Noi, colec
tivul, răspundem de el și 
trebuie să-l oprim”.

Au luat cuvântul aproa
pe toți tinerii din sală. La 
început eu venisem la șe
dință cu gîndul să nu iau 
în seamă nimic din critici- 
le lor. „Ce se bagă ei în 
viața mea? îmi spuneam. 
Sînt om mare și pot să mă 
conduc și singur”. Ei mi-au 
arătat însă că nu-i chiar 
așa. l-am ascultat atent pe 
fiecare și, deși nu mi-am 
notat în carnețel cuvintele 
lor, ele mi-au rămas pen
tru totdeauna în minte. Am 
fost sancționat atunci cu 
„avertisment scris". Sanc
țiunea m-a durut însă mai 
puțin decît cuvintele lor. 
După ce am ieșit din șe
dință m-am dus de necaz 
să beau o țuică. Acolo, 
unul mi-a zis în bătaie de 
joc : „Măi, dar văd că te 
îndrepți grozav. Ai și în
ceput să-ți faci autocri
tica..." M-am stăpânit cu 
greu, că așa mi-a venit să-i 
ating una, să-i piară pofta 
cît o trăi să se mai lege de 
mine. Am scrîșnit din dinți 
și l-am lăsat în pace. Seara 
m-am gîndit serios la 
mine, la viața mea. Eu 
eram și acuzatorul și acu
zatul. Mi-am dat seama că 
băieții aveau dreptate în 
ceea ce mi-au spus și că nu 
trebuie să dau cu piciorul 
părerilor lor. Eram de 
acord că prea îmi sare țan
dăra din lucru de nimic. 
Nici mie nu-mi convenea 
faima de bătăuș pe care 
mi-o făcusem și mi-am zis

atunci: „fa să văd, daci 
nu înjur și nu mă bat o 
lună de zile, dacă nu mă 
cert cu tehnicienii și mă 
port frumos cu ortacii 
merge treaba mai bine ?“ 
Așa am făcut și treaba a 
mers mult mai bine. în ul
timele trei luni brigada 
mea și-a depășit planul în
tre 25—45 la sută.

Apoi am început să viu 
mai des pe la organizația 
U.T.M. E plăcut să vii la 
U.T.M. Mai stai de vorbă 
cu tinerii, te uiți pe o car
te, pe un ziar, discuți des
pre un lucru interesant. La 
învățământ de asemenea 
am început să viu. Mi-a 
plăcut mult acolo. Am aflat 
multe lucruri de care eu 
habar n-aveam pînă atunci. 
Ce politică știam eu mai 
înainte ? Știam să zic „to
varăș” la toată lumea, 
știam că imperialiștii sînt 
dușmanii noștri și că vor 
război, că trebuie să mun
cesc bine și atît. Nici 
U.T.M. nu prea știam bine 
ce înseamnă. Ei, se poate 
trăi așa ? Sigur că nu se 
poate. în viață trebuie să 
știi cît mai multe, că doar 
pentru asta trăiești. Am 
început să citesc și mi se 
pare și plăcut și intere
sant și folositor lucrul a- 
cesta. Așa că-l sfătuiesc 
pe Constantin Dumitru să 
nu dea cu piciorul cărților 
pentru că mai tîrziu o 
să-i pară rău.

Viața poate fi frumoasă 
numai dacă noi știm 
ne-o facem astfel, dacă ne 
luptăm să cunoaștem 
înseamnă frumusețea ei. 
Sufletul omului e frumos 

• numai atunci 
■ străduit să-i
\ sețea, care — 

vorbim — nu 
dată din cer.

Socotesc că 
turisiri îi vor 
folos lui Constantin Dumi
tru și

să

ce

cînd el s-a 
dea frumu- 
ce să mai 
vine nicio-

aceste măr
fi poate de

altora ca eL
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Onoarea se cucerește din tinerețe

I

Studenții din țara 
noastră au astăzi mi
nunate condiții pen
tru a cuceri culmile 
științei. Zeci de bi
blioteci care cuprind 
milioane de volume 
sînt frecventate zil
nic de studenții insti
tutelor noastre de în- 
vățămînt superior.

In clișeu : aspect 
de la Biblioteca Cen
trală Universitară din 
Cluj, una din cele 
mai mari biblioteci 
din sud-estul Euro
pei. Ea conține a- 
proximativ 1.500.000 
volume în afară de 
diverse reviste și co
lecții speciale.

Din experiența tinerilor activiș+i culturali.
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neretului” despre Constantin Dumitru 
mă îndeamnă să vă povestesc următo
rul caz:

In anul 1953, printre absolventele 
Școlii medii tehnice agricole din Po- 
mîrla, se aflau două colege : Lucia Gi
gulă și Strătica Chiorăscu. Așa cum au 
făcut zeci de colegi și colege de-ale lor, 
Strătica Chiorăscu a plecat cu entu
ziasm la țară, într-o gospodărie colec
tivă din Moldova, pentru a pune în 
aplicare cele învățate.

Șt astfel, după mai mulți ani 
petrecuți împreună în școală, cele două 
colege s-au despărțit. Lucia însă, după 
ce și-a luat rămas bun de la Strătica, 
a pornit în căutarea unui locșor care 
s-o ferească de hîrtoapele drumurilor 
de țară, a unui locșor de unde doar să 
„îndrume” desfășurarea muncilor agri
cole. „Vreau la București — a spus ea 
fratelui ei — acolo este viață". Nu este 
greu de înțeles la ce fel de viață se re
ferea Lucia. Ea vroia să muncească cit 
mai puțin și să profite cît mai mult, să 
se eschiveze de la muncă, de la înde
plinirea îndatoririlor sale; și a crezut 
că în București va găsi ceea ce vroia.

Cu concursul fratelui ei, funcționar 
la Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, Lucia a fost „repartizată" la Di
recția agricolă regională din București. 
Și așa s-a făcut că Luciei, care abia 
obținuse la terminarea școlii califica
tivul „suficient” i s-a încredințat sar
cina... îndrumării unui S.M.T.

în viața omului eliberat de exploa
tare, munca joacă un rol principal care 
dezvoltă cele mai bune calități ale su
fletului și caracterului său. Morala so
cietății noastre se manifestă în primul 
rînd printr-o atitudine conștientă față 
de muncă, pe care o consideră o înda-

„Scînteia H-
obligație de cel maitorire socială, o obligație de cel mat 

înalt grad. Lucia însă, deși este tinără, 
are o atitudine înapoiată față de mun
că; ei i se pare munca o povară. Pe 
teren Lucia „ateriza” doar din cînd în 
cînd pentru a astupa „gurile rele”, care 
spuneau că e lipsită de experiență și 
nu este în stare să dea o îndrumare 
calificată. Restul timpului, ea „își trăia 
viața” în oraș. Scopul pentru care ur
mase școala, idealul nobil căruia ju
rase să-i închine toată puterea ei de 
muncă au rămas doar o amintire. Lu
cia a căutat să uite — și se pare că a 
reușit — faptul că școala care i-a des
chis un drum în viață, a urmat-o cu 
sprijinul statului nostru căruia ea i-a 
rămas datoare. Deși orînduirea noastră 
nouă i-a creat posibilitatea dobîndirii 
unei profesii minunate pentru a o fo
losi spre binele poporului, ea s-a eschi
vat să ducă lumina științei într-un sat, 
pur și simplu din egoism. Egoismul 
face oamenii meschini, săraci la suflet, 
îi duce la carierism, la fuga de răs
pundere, la eschivarea de la îndeplini
rea datoriei de a munci, la încălcarea 
datoriei de tovarăș și prieten în viața 
noastră de fiecare zi. In ceasurile grele 
ale vieții, egoismul poate duce chiar la 
trădare.

„Ce să-mi bat capul cu treburile unei 
gospodării colective, departe de frea
mătul orașului; sînt doar tânără...” și-a 
zis Lucia. Ea însă nu vrea să știe că 
onoarea se cucerește din tinerețe, pen
tru întreaga viață.

Lucia, lipsită de pasiune în muncă, 
lipsită de un țel în viață, s-a plicti
sit și la Direcția agricolă regională. A 
răspuns apoi la invitația unui alt frate 
de al ei și s-a întors acasă în regiu
nea Suceava. Nu cumva să credeți că 
a făcut aceasta cu gîndul de a-i ajuta 
pe țăranii muncitori de pe pămînturile

natale. Departe de ea acest gînd. La 
secția agricolă raională nu a găsit loc 
vacant. Lucia însă nu-i dintre acele fete 
care se pierd ușor cu firea. Și-a adus 
atunci amțrțțe că este „utemistă”. Ce 
ar fi să lucrez la comitetul raional 
U.T.M. și-a zis ea? Tovarășii de la comi
tetul raional U.T.M.-Dorohoi n-au stat 
prea mult pe gînduri, era doar vorba 
de o „specialistă” în problemele agri
culturii. Așa s-a făcut că în vara tre
cută, datorită „bunăvoinței” tovarăși
lor de la comitetul raional U.T.M.-Do
rohoi, Lucia Gigulă a devenit activistă 
a secției de propagandă și agitație a 
comitetului raional. Nici aici însă ea 
nu și-a găsit locul. Nici munca minu
nată cu tineretul n-a înflăcărat-o pe 
Lucia. Nici aci ea nu face treabă.

Comoditatea, disprețul ei față de 
munca fizică au înăbușit-o, împiedi- 
cînd-o să îmbrățișeze viața cu pasiunea 
caracteristică unui om tînăr. In vreme 
ce Lucia mocnește, ducînd o viață de 
azi pe inline, lipsită de perspectivă, 
prietena ei Strătica Chiorăscu muncește 
din plin; ea și-a pus toată capacitatea 
sa în slujba dezvoltării agriculturii 
noastre, pentru asigurarea belșugului 
oamenilor muncii; ea obține rezultate 
frumoase la stațiunea experimentală a 
gospodăriei de stat „Progresul” și este 
apreciată de tovarășii săi pentru stră
duința și dragostea pe care le depune 
în muncă.

In timp ce Lucia Gigulă lîncezește, 
trăiește o viață searbădă, Strătica cu
noaște satisfacția sufletească pe care 
ți-o dă munca făcută cu pasiune, re
zultatele propriilor tale strădanii; ea 
simte că este de folos patriei noastre, 
că nu-și irosește zadarnic forțele și ti
nerețea. Pentru aceasta Strătica este 
fericită, ea-și poate privi tovarășii 
drept în ochi, cu capul sus, zîmbind, 
poate năzui la înfăptuirea unor lucruri

noi soiuri de plante 
nostru mai mul-

mari, să obțină 
care să dea poporului 
tă pîine, zarzavaturi, fructe. în timp ce 
Lucia trăiește o viață meschină și lașă, 
Strătica își simte sufletul curat: ea se 
bucură de respectul și prețuirea tova
rășilor ei.

Și Lucia Gigulă și Constantin Dumi
tru sînt tineri care de abia pășesc in 
viață. După cum se vede, ei au apucat-o 
însă pe drum greșit; ei dau dovadă de 
lipsă de pasiune în viață, de lipsă de 
dragoste față de muncă, de lașitate. Și 
Lucia și Constantin ar trebui să pri
vească în jur, ar trebui să vadă cum 
prieteni de-ai lor și sute de mii de ti
neri muncesc cu dragoste, cum își tră
iesc viața din plin, cite satisfacții și 
bucurii, care le fac viața frumoasă, gă
sesc aceștia în muncă, în tezaurul cul
turii. Lucia și Constantin ar trebui să 
stea o clipă pe gînduri, să aibă curajul 
să rămînă o clipă cu ei singuri și să-și 
vorbească : ce-i cu ei ? ce vor să facă ? 
N-au nici o datorie față de societate ? 
Ei nu vor să trăiască viața din plin ? 
Nu vor să fie fericiți ? Unde vor să-și 
caute fericirea, într-o viață comodă, 
meschină, lașă ?

Aș vrea să amintesc Luciei Gigulă 
ca și lui Constantin Dumitru cuvintele 
lui N. Ostrovschi despre cel mai pre
țios lucru pe care-l are omul, despre 
viață: „Ea îi este dată o singură dată 
și trebuie trăită în așa fel, incit să nu 
regrete și să nu fie chinuit de anii pier- 
duți fără rost, să nu-1 ardă rușinea 
unui trecut mărunt și ticălos, pentru 
ca în ultima clipă a vieții lui să poată 
spune • toată viața și toate eforturile 
le-am dăruit pentru cel mai minunat 
lucru de pe lume — pentru lupta de 
eliberare a omenirii".

* MARGARETA MIHUȚ 
București

Cu nepăsare, sectorul zootehnic nu se poate dezvoltaIn vederea asigură, 
rii unui belșug tot 
mai mare de bunuri 
necesare traiului oa
menilor muncii din patria noastră, o im
portanță deosebită trebuie acordată de 
către fiecare producător agricol creșterii 
animalelor. Continua dezvoltare a creșterii 
animalelor în anii 1954-1956, îmbunătăți
rea raselor de animale și mărirea produc
tivității lor se poate realiza numai printr-o 
alimentare completă și neîntreruptă în tot 
cursul anului, prin asigurarea bazei fura
jere necesare.

Lucrurile acestea n-eu fost pe deplin în
țelese de conducerea gospodăriei de stat 
„Tudor Vladimirescu” din Cornești, re
giunea Craiova.

Deși în această gospodărie de stat există 
un sector zootehnic dezvoltat, în care se 
pot realiza producții însemnate, baza fu
rajeră corespunzătoare nu este asigurată. 
Aceasta se datorește în primul rînd neîn- 
deplinirii planului la recoltarea culturilor 
furajere. La grăunțe furajere de pildă, 
unde necesarul trece de 390 tone, anul 
trecut s-au planificat abia 171 tone din care 
s-a realizat numai 47 la sută. La fîn nu 
s-a realizat decît 66 la suță din plan, la 
furaje grosiere brute doar '41 la sută din 
plan. Despre furaje suculente, rădăclnoase, 
furaje însilozate, al căror necesar întrecea 
cantitatea de 990 tone, nici nu se poate 
vorbi deoarece nici procentul de 34 la sută 
cît fusese planificat, nu a fost realizat.

Nu s-a însămânțat deloc sfeclă furajeră, 
care trebuie să constituie o sursă impor
tantă de hrană pentru animale în cursul 
iernii.

Datorită nerecoltării la timp, furajele 
provenite din producția gospodăriei sînt 
de calitate inferioară, conținând puține
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substanțe hrănitoare necesare animalelor. 
Nutrețurile murate care au un însemnat 
rol în furajarea animalelor pe timpul 
iernii n-au fost asigurate.

Aceste lipsuri grave de pe urma cărora 
gospodăria de stat din Comești a avut de 
suferit și în anii trecuți, n-au fost pînă 
în prezent înlăturate, întrucât conducerea 
gospodăriei se complace într-o nejustifi
cată delăsare. Un aspect grăitor în acest 
sens este și acela că datorită unei canti
tăți prea mici de rădăcinoase, cele 35 vaci 
fătătoare au rămas fără hrană în timp 
de iarnă. Au fost zile cînd vacile n-au avut 
deloc ce mînca — ne spune mulgătoarea 
Brotea Victoria. Datorită hrănirii proaste, 
cele 24 vaci cu lapte dau o producție 
foarte slabă.

Ca urmare a alimentației insuficiente, 
unilaterale, tineretul bovin și porcin este 
puțin viguros, îmbolnăvindu-se de avita
minoze, rahitism, iar un număr mare de 
oi, de gălbenare.

Așa se explică și faptul că în cursul 
anului trecut, planul de producție al sec
torului zootehnic n-a fost realizat. De 
pildă la tineret bovin planul a fost reali
zat numai în proporție de 85 la sută, iar 
la porci 64,78 la sută.

O altă cauză a rămînerii în urmă în sec
torul zootehnic al gospodăriei agricole de 
stat „Tudor Vladimirescu” din Comești, 
este proasta adăpostlre a animalelor. Graj
durile existente sînt neîncăpătoare sau 
necorespunzătoare. Mai este nevoie de un 
grajd pentru 50 capete tineret cabalin, 
un saivan pentru 1000 oi și o maternitate 
pentru 50 scroafe. O construcție pentru 
maternitate de scroafe există, executată 
din anul 1950, dar din cauză că a fost prost 
amplasată, suipusă deselor inundații, este 
părăsită, urmîn'5 să fie demolată.

La această gospodărie de stat nu există 
însă nici suficientă grijă față de condițiile 
de trai ale muncitorilor și nici față de con
dițiile lor de muncă și de salarizare. Lipsa 
de preocupare a conducerii pentru aplica
rea în mod just a normelor de muncă și 
plată a muncii face pe muncitori să nu fie 
cointeresați în procesul de producție al 
sectorului zootehnic. Deși brigada care în
grijește vacile de lapte a depășit anul tre
cut planul de producție cu 9,5 la sută, ea 
n-.a fost răsplătită cu premiile respective. 
Acesta este motivul că în sectorul zooteh
nic ai gospodăriei, există o neîngăduită 
fluctuație a îngrijitorilor și în special a 
responsabililor de sector, fapt care duce la 
slăbirea răspunderii personale în muncă a 
lucrătorilor.

Nivelul profesional al muncitorilor din 
sectorul zootehnic este scăzut. îngrijitorii 
nu-și cunosc sarcinile de plan. In astfel 
de situație, brațele de muncă calificate nu 
sînt atrase și statornicite în acest sector 
iar animalele sînt date în primire oricărui 
muncitor necalificat. La această lipsă mai 
contribuie și faptul că nu s-au asigurat 
condiții corespunzătoare de hrană și ca
zare pentru muncitori, deși gospodăria po
sedă în magazie paturi și lingerie.

Gospodăria de stat din Cornești n-a avut 
asigurată cantitatea de lemne de foc pen
tru dormitoarele comune ale muncitorilor 
din sectoarele zootehnic și de cîmp, nici 
pentru pregătirea hranei calde necesare 
acestora. Toate acestea se datoresc lipsei 
de interes a conducerii gospodăriei care 
n-a verificat situația șl n-a tras la răs
pundere serviciul administrativ, respectiv 
pe tovarășul Ion Temelie. Lemnele se află 
în pădure, deși gospodăria are mijloace de 
transport.

N-au fost create și 
activizate cursurile 
agrozootehnice de 
masă, deși calificarea 

muncitorilor și aplicarea zoovetminimului
lasă de dorit.

Pentru lichidarea acestor lipsuri este 
necesar ca tovarășii din conducerea gospo
dăriei agricole de stat Comești să dea 
atenția cuvenită sectorului zootehnic al 
gospodăriei. Pentru îmbunătățirea muncii 
în acest sector salarizarea trebuie făcută 
astfel îneît să cointereseze pe muncitori în 
vederea realizării și depășirii planului de 
producție.

De asemenea, la întocmirea planului de 
producție să se țină seama de asigurarea 
unei baze furajere puternice fără de care 
nu se poate mări producția și productivi
tatea animalelor în sectorul zootehnic.

La lipsurile ce au existat pînă acum a 
contribuit în mare măsură și insuficientul 
sprijin și control din partea trustului re
gional G.A.S. Craiova care n-a ajutat con
ducerea gospodăriei în aplicarea sarcinilor 
trasate de plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din 19-20 august 1953. Lipsa de furaje la 
G.A.S. Cornești nu este altceva decît o în
călcare grosolană a disciplinei de plan, o 
subestimare de neîngăduit a importanței 
dezvoltării producției și productivității în 
sectorul zootehnic.

Față de această situație este vinovată 
și organizația de bază U.T.M. care nu s-a 
preocupat de problemele producției din 
gospodărie.

Ținînd seama de aceste lipsuri este și de 
datoria comitetului raional U.T.M. Tg. 
Jiu de a ajuta organizația de bază 
U.T.M. din gospodăria de stat din Cor
nești pentru ca mobilizînd pe tineri, să 
contribuie la lichidarea lipsurilor exis
tente, mai ales în creșterea producției de 
furaje.

Corespondent 
I. SBIRCIOG

Pînă nu de mult clubul nostru era 
frecventat numai de cîțiva tineri care ve
neau destul de rar, doar atunci cînd aveau 
de luat vreo carte de la bibliotecă.

Această situație ne-a frămîntat mult, 
dar nu ne-am dat bătuți. Mai întîi, am în
ceput să studiem temeinic materialele care 
vorbeau de experiența unor cluburi frun
tașe și în deosebi materiale despre activi
tatea cluburilor din Uniunea Sovietică. De 
pildă, broșura „Casa de cultură Vîborg” 
ne-a fost de mare ajutor. Din ea am în
vățat cum să ne organizăm mai bine 
munca și, mai ales, am învățat că de noi 
depinde cheia succesului activității clu
bului.

Era firesc ca tinerii să nu fi manifestat 
atenție și interes pentru vechiul program 
al clubului care era — ca să spun așa 
— sufocat de nenumăratele conferințe 
programate, cele mai multe ținute la un 
nivel mediocru. Ne-am dat seama că ei 
cer de la noi să organizăm la club ase
menea acțiuni care să le trezească intere
sul, din care să aibă de învățat și totoda
tă, că vor să-și petreacă plăcut timpul 
liber.

Am pornit deci la alcătuirea programu
lui clubului ținînd seama de cerințele 
muncitorilor, ale tineretului din fabrica 
noastră.

Noi am ajutat pe tovarășa Eugenia Ba
dea — bibliotecara noastră — care a inițiat 
organizarea seratelor literare urmate de 
dans. De la bun început acestea s-au 
bucurat de mare succes, atrăgând tot mai 
mulți tineri. La serile literare de la club, 
am invitat adeseori și scriitori care au 
vorbit tineretului despre creațiile literare 
ale clasicilor noștri și despre creațiile lor 
proprii. în mijlocul tinerilor a venit de pil
dă tânărul poet Ștefan Iureș care a vorbit 
despre viața și opera marelui Eminescu. 
Nu de mult, tînăra scriitoare Tamara 
Pînzaru a vorbit la club despre imaginea 
dragostei și a prieteniei oglindită în lite
ratura clasică rusă. Una din cele mai in
teresante seri literare a fost și aceea în 
care scriitorul Haralamb Zincă a vorbit 
despre bogăția folclorului nostru romî- 
nesc, citind apoi cîteva poezii și cîntece 
populare. S-a buourat de succes și întîl- 
nirea poetului Nicolae Tăutu cu cititorii 
săi din uzina noastră.

Organizarea acestor întâlniri cu scriito
rii a dezvoltat mult gustul tinerilor pen
tru citit, pentru însușirea culturii. Așa se 
explică de ce, în ultimul timp, numărul 
cititorilor permanenți a; cărților din bi
blioteca noastră a crescut la peste o mie. 
Acum, la seratele literare o vezi deseori 
participînd activ la discuții pe cunoscuta 
fruntașă în producție Alexovicj Antoaneta. 
Printre tinerii pasionați de discuții litera
re sînt și Ana Stanciu, Maria Dumitrescu, 
Paul Griimberg sau Iile Fluture, care nu 
pierd nici un prilej de a veni ori de cîte 
ori se organizează o seară literară.

La bibliotecă vin mereu să ia cărți noi 
și noi cititori. Utemistele Ana Pitic și frun. 
tașa în producție Maria Marcovici au de
venit nu numai cititoare active, ci și bune 
agitatoare pentru popularizarea cărților 
în rîndul tinerilor din secția unde lucrea
ză. Bibliotecara Eugenia Badea se îngri
jește cu atenție de îndrumarea cititorilor. 
Ea ajută tînărului cititor să-și aleagă car
tea ce-i trebuie, care corespunde aptitu
dinilor, preocupărilor și dorințelor lui.

Bine înțeles că clubul nostru nu se măr
ginește, în activitatea sa, numai la munca 
cu cartea. La club se desfășoară o activi
tate mult mai variată, mai bogată, pentru 
educarea tinerilor. Destul de des organi
zăm ia club festivaluri artistice. Am invi
tat la noi ansambluri artistice fruntașe ca: 
ansamblul M.A.I., M.F.A., ale căror spec
tacole au fost mult apreciate de munci
tori. Un mare succes a repurtat în fața 
spectatorilor noștri orchestra de muzică 
populară românească „Barbu Lăutaru”. 
Dar la noi vin nu numai ansamblurile 
mari, ci și echipele artistice de amatori ale 
fabricilor vecine; se bucură de prețuire 
și formațiunile artistice a<le fabricii noastre, 
care dau spectacole interesante, pe placul 
muncitorilor. Brigada artistică de agitație 
a fabricii noastre, de exemplu, prezintă 
de două ori pe lună programe de satiră 
și umor care biciuiesc lipsurile de la noi 
din fabrică. Festivalurile artistice se țin 
la club de trei sau patru ori pe lună, reu
șind să atragă de fiecare dată un mare 
număr de spectatori. •*

Noj acordăm o atenție deosebită infor
mării politice a muncitorilor asupra prin
cipalelor evenimente interne și internațio
nale. Deseori organizăm, la club, confe
rințe pe teme internaționale, de obicei în 
urma unor evenimente de seamă. Aceste 
conferințe sînt ținute de oameni compe
tent ; profesori, oameni de știință, acti
viști etc.

Noi ne îngrijim de asemenea, să orga
nizăm acțiuni interesante pentru populari

Un nou
Zilele trecute s-a inaugurat noul inter

nat al grupului școlar agricol din Turda.
Clădirea modernă cu două etaje cu

prinde opt dormitoare, opt vestiare, spă
lătoare, două camere cu dușuri, băi, o

zarea tehnicii, care au reușit să atragă 
un mare număr de participant, în deosebi 
tineri. Mai înainte, organizam doar puține 
conferințe cu caracter tehnic sau cîte o 
consfătuire de producție, acțiuni care, 
nefiind pregătite în chip viu, atrăgător, 
nu se bucurau de prea mare popularitate. 
Studiind atent care sînt frămîntările și ce
rințele muncitorilor din fabrica noastră 
privind problemele de producție, am cău
tat și am găsit forme noi, interesante, 
pentru popularizarea tehnicii. De pildă, 
inginerul Warches Toma a conferențiat 
„Despre calitatea^ produselor de larg con
sum". In același timp, am organizat o 
consfătuire cu inginerul Bădan Anton și 
muncitorii și tehnicienii din secția filatură, 
unde s-a discutat cartea : „Calcule in fi
laturile de bumbac". Majoritatea munci
torilor din secție au venit la conferință 
împreună cu numeroși muncitori din 
celelalte secții. Conferința a stîrnit un 
viu interes în rândurile participanților, de
oarece a avut multe exemple chiar din 
fabrica noastră.

Acum oîtva timp, cunoscuta fruntașă 
în producție Alexovici Antoaneta a avut o 
convorbire cu tinerii din fabrică asupra 
metodelor sale de lucru în producție, îm- 
părtășindu-le pe larg experiența sa.

Acestea sînt doar cîteva exemple de fe
lul cum organizăm în cadrul clubului 
propaganda tehnică, menită să ajute mun
citorilor și tehnicienilor fabricii noastre 
să-și însușească și să stăpânească tehnica, 
S-o folosească în procesul de producție.

Clubul a devenit un prieten apropiat 
nu numai al muncitorilor vîrstoici și tineri, 
ci și al pionierilor și copiilor de vîrstă 
școlară — fii ai salariaților uzinei. Pen
tru ei am amenajat „camera pionierului" 
de a cărej activitate răspunde o tovarășă 
profesoară. Aici, cu sprijinul dat de scrii
tori și poeți se organizează seri de basm, 
seri de lectură etc. Nu de mult, în fața 
micilor ascultători au vorbit scriitorul Ce
zar Drăgoi și poeta Nina Cassian, despre 
creațiile lor pentru copii și pionieri.

Noi n-am reușit însă să facem ca întreg 
tineretul să_ participe la acțiunile clubului. 
Cu toate că am folosit cîteva metode in
teresante în organizarea timpului liber al 
tineretului, n-am făcut încă totul. Ar fi 
fost necesar să organizăm mai multe șe
zători, seri de satiră și umor sau baluri 
cu programe bogate, atractive, care să 
contribuie la schimbarea atitudinilor 
nesănătoase ale unor tineri. Fără îndoială 
că asemenea acțiuni ar ajuta sg se îndrep
te pe uni; tineri ca: Matei Ispas, Neagu 
Iordan, Ion Petre, Florica Petre sau Flo- 
rica Bertescu care mai dansează într-un 
chip urît și decadent, strîmbîndu-se In 
fel și chip. Și-ar da seama și ei că de
parte de a fi „interesanți", nu lasă decît 
impresia unor bufoni de prost gust și 
le-ar fi rușine de „originalitatea" lor.

Nici de popularizarea științe; în rându
rile tineretului nu ne-am preocupat decît 
în mică măsură. în general, pentru orga
nizarea învățămîntului de masă și in deo
sebi a muncii de alfabetizare, deabia 
acum, în ultimul timp, am luat unele mă
suri.

Noi nu* ne-am orientat ca să pregătim 
acțiuni cît ma; variate privind diferitele 
domenii de activitate ale clubului. Ne-am 
ocupat mai intens numai de unele ramuri 
ale activității clubului, neglijînd alte la
turi cum ar fi, de pildă, audițiile muzi
cale etc.

■Planuj nostru actual e mai bogat și mai 
cuprinzător, avînd prevăzute numeroase și 
variate acțiuni pe tărîm cultural-artistic. 
Ca să dezvoltăm dragostea și interesul ti
neretului pentru știință, ne-am propus să 
organizăm un ciclu de conferințe atractive, 
pregătite cu ingeniozitate și însoțite de 
material demonstrativ, despre apariția și 
evoluția vieții și omului pe pămînt.

Pentru tinerii pasionați de artă plastică 
vom organiza un cerc de artă plastică, a 
cărui activitate se va împleti cu vizite la 
expoziții și muzee de artă.

Vom organiza cu grijă mai multe seri de 
dans cu un caracter nou, bogat în 
conținut și interesante, în cadrul că
rora vom iniția lecții și concursuri de 
dans pentru tineri. In acest fel credem 
că vom reuși să stîrplm manifestările de
cadente, apucăturile imorale, oferindu-Ie 
tinerilor posibilitatea să se distreze în 

mod civilizat.
Noi, ca activiști culturali, trebuie să în

țelegem și să ținem seama de dorințele ti
neretului, căci numai înțelegîndu-i pe ti
neri îi vom putea ajuta să devină oameni 
culți, instruiți. Așa putem contribui la 
educația comunistă a tinerei generații. în 
aceasta constă marea însemnătate a muncii 
noastre de activiști culturali.

GHEORGHE BALOIU 
directorul clubului Uzinelor 
„7 Noiembrie‘‘-București

internat
infirmerie cu 20 de paturi, un cabinet me
dical, camere pentru pedagogi, precum și 
o sufragerie cu o capacitate de 300 de 
locuri și o bucătărie model.

(Agerpres)

Inform
între 17 și 23 martie va avea loc la 

Berlin Conferința internațională a munci
torilor din industria conștrucțiilor, lemn 
și materiale de construcții.

Sindicatele din țara noastră vor fi re
prezentate la această conferință de o dele
gație din care fac parte: Andrei Horvath, 
președintele C.C. al Sindicatului muncito-

ațle
rilor din construcții și industria materia
lelor de construcții, loader Ciuboată, pre-, 
ședințele C.C. al Sindicatului muncitorilor
din industria lemnului, forestier, hîrtie, 
celuloză, silvicultură, Andrei Uhlyarik, șef 
adjunct a; secției internaționale a C.C.S. 
și Aurel Ana, muncitor fruntaș din indus* 
tria construcțiilor.
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Pe marginea adunărilor de dări de seamă șia I e ge r i

Adunările organizațiilor U. T. M. 
desfășoare la un nivel înalttrebuie să se

în prezent, pe baza Instrucțiunilor C.C. 
al U.T.M., în Orașul Stalin se desfășoară 
adunările de dări de seamă și alegerea 
noilor organe de conducere ale organizații
lor de bază U.T.M.

Cea maj mare parte a adunărilor de dări 
de seamă și alegeri ținute pînă acum s-au 
desfășurat la un nivel politic mult mai 
ridicat decît anul trecut, într-un spirit 
critic și autocritic mai dezvoltat. Ele au 
arătat entuziasmul cu care muncesc ute
miștii și tinerii pentru traducerea în viață 
a politicii partidului nostru, încrederea 
nestrămutată pe care o au în justețea aces
tei politici și, totodată, hotărîrea tine
retului din orașul nostru de a contribui 
cu tot elanul la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid, la întărirea puterii econo
mice a patriei.

în majoritatea adunărilor de alegeri ți
nute pînă acum, utemiștii au dezbătut pe 
larg problemele muncii politice a organi
zațiilor U.T.M., ale muncii cultural-educa
tive și organizatorice, precum și munca 
organizațiilor UÎT.M. pentru pregătirea 
celor mai buni tineri de a intra în U.T.M. 
și a celor mai buni utemiști de a deveni 
candidați de partid.

Adunările de dări 
eu arătat că față de 
exigența utemiștilor 
lor. Utemiștii veghiază ca în noile organe 
de conducere să fie aleși cei mai buni 
tineri, membri și candidați de partid, 
sau utemiști care au dovedit prin exem
plul lor personal că sînt în fruntea luptei 
pentru aplicarea în viață a politicii par
tidului nostru, sînt devotați patriei noa
stre, tineri care au acumulat experiență 
în munca de organizație și oare muncesc 
cu sîrguință pentru ridicarea nivelului 
lor politic și profesional^

Unele adunări de ilegeri s-au des
fășurat sub semnul criticii și autocri
ticii principiale. Participarea unui mare 
număr de utemiști la discuții, a făcut 
ca lucrările adunărilor de alegeri ca, de 
pildă, cele de la secția turnătorie de fontă 
a uzinelor „Steagul Roșu", de la O.C.L. 
Alimentara etc., să fie deosebit de rodnice.

în desfășurarea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri au Ieșit la iveală însă și. 
unele lipsuri serioase Analizarea acestor 
lipsuri este cu atît mai importantă cu cit 
desfășurarea alegerilor în celelalte orga
nizații U.T.M. este în curs. In ce con
stau aceste lipsuri ?

In primul rînd, în faptul că unii acti
viști ai comitetului orășenesc U.T.M., ne- 
înțelegînd suficient importanța politică a 
adunărilor de alegeri, au avut o atitudine 
formală față de ele, nu au organizat 
munca de pregătire necesară, ori au des
fășurat această pregătire fără legătură 
cu viața organizației, cu sarcinile mari 
puse de partid în fața Uniunii Tineretului 
Muncitor. Drept rezultat, în unele adu
nări de alegeri, dările de seamă prezentate 
n-au ridicat problemele muncii- de orga
nizație într-un ascuțit spirit critic și au
tocritic. Din acest motiv mulți dintre ute
miștii care au luat cuvîntul la adunări 
n-au făcut observații critice privitoare la 
munca membrilor din comitet, sau a co
mitetului orășenesc U.T.M. mărginin- 
du-se să spună unele lucruri cu caracter 
general. Tn adunarea de alegeri de la în
treprinderea „Textila Roșie”, spre exem
plu, mulți dintre utemiștii care au 
luat cuvîntul nu au analizat activita
tea organizației de bază, ci au dat numai 
un fel de report despre munca lor perso
nală. Ei n-au criticat cu curaj pe mem
brii comitetului U.T.M care au fost 
direct răspunzători de lipsurile manifes
tate în munca organ Izații’or de bază res
pective. Și îfr alte adunări de alegeri, unii 
utemiști în loc să facă observații profunde 
cu privire la problemele principale ale 
muncii s-au oprit mai mult asupra unor 
probleme care puteau fi rezolvate în mod 
operativ. Acest lucru s-a petrecut și din 
cauză că în perioada de pregătire a adu
nării de alegeri utemiștii de aici n-au fost 
antrenați Ia munca de organizație și de 
aceea ei n-au putut face aprecieri asupra 
activității ei în întregime.

Dările de seamă ale comitetelor U.T.M. 
și ale birourilor organizațiilor de secție 
au un rol hotărîtor în asigurarea unor 
discuții principiale, în spirit critic și au
tocritic ; de calitatea acestora depinde în 
mare măsură desfășurare^ întregii adu
nări In adunările de alegeri care au avut 
loc pînă acum, unele dări de seamă — 
ca aceea de la întreprinderea „Sanepid" 
—- au cuprins numai o înșiruire de fapte

Dicoi Ion
prim secretar al comitetului orășenesc 

U.T.M.-Orașul Stalin

drepturilor ute- 
comitetului oră-

de seamă și alegeri 
anul treeut a sporit 
față de conducătorii

și date statistice, generale, lipsite de 
viață, lipsite de spirit critic și autocritic. 
Se înțelege că asemenea dări de seamă 
au influențat negativ asupra discuțiilor 
care au fost la fel de generale, nelegate 
de activitatea utemiștilor și a organului 
de conducere. In adunările de alegeri de 
la secția modelărie a uzinelor de 
tractoare ,.Ernst Thălmann", sau de la Fa
brica de unt, dările de seamă au avut, un 
caracter de directivă. Ele n-au constituit 
pentru utemiști o bază serioasă de dis
cuții, au cuprins tot felul de critici cu 
caracter general la adresa unor u:em:*i, 
iar despre munca comitetului U.T.M. au 
vorbit foarte puțin.

Cîtă deosebire între conținutul uno-r 
asemenea dări de seamă și al celei pre
zentate în adunarea de alegeri a organi
zației U.T.M. de la secția turnătorie de 
fontă din cadrul uzinelor „Steagul Roșu”, 
în această dare de seamă, s-a analizat te
meinic munca utemiștilor pentru sporirea 
producției și creșterea productivității 
muncii, pentru întărirea disciplinei, 
pentru descoperirea de noj rezerve inter
ne și realizarea de noi economii, în scopul 
scăderii continue a prețului de cost al 
produselor și îmbunătățirii calității lor. în 
această dare de seamă s-au analizat, de 
asemenea, și alte probleme ale muncii 
de U.T.M., scoțându-se la iveală cu cu
raj lipsurile manifestate în munca de pri
mire de noi membri, în desfășurarea în
vățământului politic etc., arătîndu-se con
cret și cine sînt principalii vinovați de 
existența lor. In urma prezentării aces
tei dări de seamă, utemiștii au 
activitatea organizației de secție 
personală la un nivel înalt.

Trebuie arătat că majoritatea 
lor comitetului orășenesc 
au primit sarcina să ajute organizațiile de 
bază în pregătirea și desfășurarea alege
rilor, au muncit cu spirit de răspundere. 
Dar, așa cum am mai amintit, unii din
tre ei au desfășurat o muncă superficială. 
Un exemplu în această privință este to
varășul Repciuc Stefan, șeful secției or
ganizațiilor U.T.M., membru în biroul co
mitetului orășenesc. Aceasta se poate ve
dea din felul în care el a înțeles să ajute 
comitetul U.T.M. de la întreprinderea 
„Sanepid” în pregătirea adunării de ale
geri. Dînd unele îndrumări generale și în 
pripă, necontrolînd îndeplinirea unor sar
cini decît în ziua fixată pentru ținerea 
adunării, tovarășul Repciuc a lăsat pe 
seama comitetului U.T.M. de aici întreaga 
pregătire a adunării de alegeri care s-a 
desfășurat la un nivel scăzut. Superficia
litate s-a manifestat într-o oarecare mă
sură și în munca tovarășilor Biăjan Ni
colae. Comșa Constantin și Lupea Nico
lae, delegați de către comitetul orășenesc 
U.T.M. pentru pregătirea unor adunări de 
alegeri.

Tot din lipsa de ajutor concret dat co
mitetelor U.T.M. în perioada de pregă’ire 
a alegerilor, unele dări 
alcătpite după, modelul 
narea trecută.

Adunările de alegeri 
carea în munci de conducere a unor ti
neri buni, membri de partid ca Sîrbu- 
lescu Constantin, de la uzinele „Metrom”, 
Teacă Gheorghe, de la uzina nr. 3, candi
dați de partid ca Tîrnăuceanu Gheorghe, 
de Ia uzina nr. 3, Cantor Elena, de la 
„Textila Roșie", Rachieru Nicolae și Mîn- 
zălescu Eleonora de la întreprinderea 
„Metalo-ductil", întărind în felul acesta 
autoritatea organizațiilor U.T.M. Alegînd 
în noile organe de conducere pe cei mai 
buni dintre ei, utemiștii au dat dovadă de 
exigență menită să împiedice strecurarea 
unor elemente necorespunzătoare în pos
turi de răspundere. La adunarea organi
zației U.T.M. de la uzina nr. 3, s-a respins 
propunerea de a fi trecută pe lista de 
candidați Grușca Aurelia, un element ne
corespunzător din punct de vedere moral 
De maturitate politică au dat dovadă și 
utemiștii de la întreprinderea „Drapelul 
Roșu" care au respins trecerea pe lista de 
candidați a utemistului Bejan Nicolae. la 
care se manifestă unele tendințe de cos
mopolitism.

Respectarea strictă a democrației interne 
de organizație este o condiție obligato
rie pentru 
adunărilor 
deja cg în 
fost cazuri

discutat 
și a lor

delegați-
U.T.M. care

de seamă 
celor de

au ajutat

au fost 
la adu-

la ridi-

a asigura buna desfășurare a 
de alegeri. Noi am constatat 
unele organizații U.T.M au 

de încălcare a democrației in-

teme, de nesocotire a 
miștilor. Unii delegați ai 
șenesc U.T.M., ca Dumitru Aurelian, au în
cercat din toate puterile, în adunările de 
alegeri pe care le-au condus, să obțină ca 
numărul de utemiști propuși, trecuți pe 
lista de candidați, să corespundă exact 
cu numărul membrilor comitetului. Este 
limpede că acolo unde s-a procedat astfel, 
au fost știrbite, drepturile utemiștilor. In 
alte adunări nu s-a ținut seamă de faptul 
că utemiștii au făcut propuneri și obser
vații prețioase care trebuie incluse în pro
iectul de hotărîri. De aceea, .în adunarea 
de alegeri de la uzina nr. 3 nu s-au trecut 
în proiectul de hotărîri unele observații 
juste făcute de utemiști. Aceasta este o 
atitudine condamnabilă față de părerile 
utemiștilor, o încălcare grosolană a demo
crației interne de organizație.

In adunările de dări de seamă și alegeri 
care s-au desfășurat pînă acum, s-au 
luat hotărîri care au o mare importantă, 
deoarece prin ele se dau indicații noilor 
organe alese. In majoritatea cazurilor, 
hotărîrile cuprind o scurtă apreciere asu
pra muncii depuse și stabilesc — pe baza 
hotărîrilor partidului și ale guvernului — 
sarcinile care stau în fața organizațiilor 
U.T.M. respective și a organelor nou alese. 
O astfel de hotărîre este și cea a organi
zației de bază U.T.M. de la întreprinderea 
„Drapelul Roșu” care a fost întocmită pe 
baza principalelor sarcini economice pe 
care le are organizația U.T.M. de aici și 
a unor propuneri făcute în adunare. In 
alte adunări însă au fost întocmite pro
iecte de hgtărîri cu un caracter general, 
în care s-au înghesuit absolut toate pro
blemele, atît cele principale, cît și cele 
secundare, lungind hotărârea și transfor- 
mînd-o într-o expunere generală și ab
stractă. Mai mult decît atît, în unele ho
tărîri nu sînt luate în seamă caracteris
ticile locului de muncă respectiv. Multe 
hotărîri luate de organizații de bază 
U.T.M. care lucrează în condiții cu totul 
diferite se aseamnă între ele. De pildă, 
în afară de titlu, proiectul de hotărîre 
al adunării de alegeri de la Fabrica de 
unt nu se deosebește cu nimic de cel al 
adunării de alegeri de la întreprinderea 
de drumuri și poduri. S-ar părea că ele 
au fost scrise cu indigo.

Din adunările de alegeri care s-au des
fășurat pînă acum reiese că mai persistă 
încă în rîndul unor utemiști subaprecierea 
muncii tinerelor fete. De aceea, în unele 
adunări — ca cea de la întreprinderea 
„Electromontaj” și din alte locuri — nu 
s-a ales în nou.1 organ de conducere nici 
o utemistă. Organizațiile U.T.M. nu tre
buie să se împace cu asemenea atitudini. 
Alegînd în organele conducătoare pe cei 
mai buni dintre ei, utemiștii au datoria să 
analizeze deopotrivă și munca unor ute- 
miste și să le aleagă cu încredere în noile 
comitete ale organizațiilor U.T.M.

Pentru înlăturarea lipsurilor manifes
tate, noi am organizat de curînd o ședință 
de birou lărgită la care au participat toți 
delegații care pregătesc adunări de dări 
de seamă și alegeri. In această ședință s-au 
prezentat unele referate despre pregătirea 
și desfășurarea adunărilor de alegeri, în
tocmirea dărilor de seamă și a proiectelor 
de hotărîri etc. Această ședință ne-a aju
tat să descoperim cauzele lipsurilor din 
munca noastră și să stabilim unele măsuri 
operative ce trebuie să fie luate. Ca primă 
mă3itră, noi am trecut ia reinstruirea de- 
legaților asupra unor 
din instrucțiunile C.C. al U.T.M. S-a tre
cut, de asemenea, la întărirea controlului 
comitetului orășenesc asupra muncii de- 
legaților. Toți membrii biroului — inclu
siv primui secretar — sînt obligați să par
ticipe zilnic la adunări de alegeri. Majo
ritatea dintre ei au primit sarcina să ajute 
la pregătirea și desfășurarea unor adunări. 
Pentru membrii comitetului orășenesc 
U.T.M. este acum limpede că de ajutorul 
calificat și operativ pe care fiecare ește 
dator să-1 dea organizațiilor de bază 
LLT M. în această perioadă, depinde în 
mare măsură ridicarea nivelului adunări
lor de alegeri.

Cunoscînd lipsurile care au existat în 
munca noastră, biroul comitetului orășe
nesc este hotărît să Ie înlăture, asigurînd 
în felul acesta desfășurarea celorlalte adu
nări de alegeri la un nivel mai înalt, ast
fel încît alegerea organelor conducătoare 
U.T.M să ducă la întărirea legăturii orga
nizației noastre cu masele tineretului, la 
intensificarea muncii tineretului pentru 
traducerea în viață a politicii partidului 
și guvernului nostru.

probleme reieșite

FOILETON

Tovarășe Băcioiu, știți... căminul 
cultural pentru satele Bădeni și Cos- 
tești a fost terminat.

— Ei și ?
— Cunosc un tînăr bun pentru a 

munci ca director al acestui cămin.
— Acum sînt foarte ocupat, na am 

timp să discut. Lasă-mi numele lui în 
scris și voi vedea.

Ușa s-a închis în urma „nepoftitu
lui”.

„Ce știe el ? — meditează cu glas 
tare tovarășul Băcioiu. — Acest post 
este promis de mult nepotului meu Bă
răscu. Iar biblioteca ? Mi-aș aprinde 
paie în cap cu nepoată-mea dacă nu 
i-aș da-o. Pe ei îi cunosc de mici copii. 
Un tinăr așa plin de inițiativă ca ne
poțelul meu nu se mii găsește altul în 
întreg raionul Pucioasa”.

Sbîrnîitul telefonului îi întrerupse 
gîndul.

— Alo... da., da. Lasă că are unchiul 
grijă de voi Mîine dimineață fac toate 
formele Nici o gr’jă. Tu director, ea 
bibliotecară. Așa cum am vorbit.

Căminul cultural a fost inaugurat și 
colectivul de conducere și-a început 
activitatea.

O mică consfătuire la care participă 
directorul căminului cultural (Bărăscu 
Ion), bibliotecara și șeful secției popice. 
Discuții aprinse. Diferite păreri, propu
neri etc. In sfîrșit au adoptat urmă
toarele hotărîri :

1. Se vor organiza cît mai multe ba
luri, hore țărănești și va fi întărită sec
ția de popice.

Banii de la baluri, hore țărănești vor 
fi încasați de directorul căminului cul
tural (Bărăscu Ion) ca unul ce are mai 
multă experiență, iar de la tinerii care 
vor veni să joace popice, banii vor fi 
strînși de ceilalți tovarăși din condu
cerea căminului Apoi, sumele realizate 
vor fi împărțite frățește în trei.

2. Activitatea echipei artistice cît și 
sarcina de popularizare a cărții în rîn- 
durile țăranilor muncitori vor con
stitui preocupări de bază ale căminu
lui... însă în viitor Aceasta pentru că 
ele nu aduc un „rezultat” imediat.

3. Cel care va tărăgăna îndeplinirea 
acestor sarcini sau va divulga 
tul în rîndurile utemiștilor va 
din muncă.

Hotărîrile au fost luate și ele 
venit „lege” pentru

— Dar dacă vor 
sfatul popular ?

— Nu aveți nici 
popular raional avem pe unchiul Bă- 
cioiu, iar la U.T.M. sînt eu secretarul 
organizației de bază — zise Bărăseu 
Ion. Cîți bani nu am sustras din coti
zațiile utemiștilor și n-am mai pățit 
nimic. Noi să pornim că treaba are să 
meargă.

După organizarea oelui de al doilea 
bal are loc o nouă consfătuire.

Bărăscu — „erou principal” — des- 
chizînd ședința spuse :

— Vedeți ce înseamnă a avea „iniția
tivă" în muncă, a lucra fără teamă ?

Fiecăruia dintre noi i-au rămas pînă 
în prezent cîteva sute de lei. întotdea-

Meritele“ nepoțelului
una trebuie să fii „inventiv”, să nu pri
vești sarcinile în mod mecanic. Știți ce 
ar fi însemnat pentru noi dacă am fi 
aplicat instrucțiunile forurilor supe
rioare cu privire la organizarea balu
rilor, horelor țărănești etc. ? Să vă 
spun eu ! Ne-am fi irosit timpul pe la 
secția financiară pentru a viza bonie- 
rele pentru baluri, hore etc. Apoi ar fi 
trebuit să facem decontările. Deci un 
nou drum. Sarcini în plus pentru un 
funcționar de la secția financiară care 
ar fi trebuit să calculeze după bonlcre 
suma ce trebuie decontată. Apoi chi
tanță pentru decontarea banilor etc. 
Renunțând la aceste forme ds muncă 
luptăm împotriva pierderii de timp 
din cauza unor lucruri mărunte.

Ei, și acum, pentru că am făcut un 
„bilanț” al „muncii” de la cămin să 
mergem. Avem adunare de U.T.M. Mai 
discutăm noi și mîine despre „iniția
tivele" noastre.

Sala era plină. Utemiștii așteptau pe 
Bărăscu Ion secretarul organizației, ca 
să prezinte raport de activitate. Nu lip
sea nici instructorul comitetului raio
nal U.T.M.

începu ședința. După prezentarea dă
rii de seamă asupra activității orga
nizației de bază, Bărăscu Ion își încheie 
astfel cuvîntul :

— Tovarăși, voi știți, 
rectorul căminului cultural, 
la discuții să mă ajutați cu mult curaj 
și în această direcție.

Spre marea mirare a lui Bărăscu la 
discuții s-au înscris cu mult mai mulți 
tineri decît se aștepta.

— Tovarăși, vreau să spun de la bun 
început că nu e vorba de un ajutor dat 
lui Bărăscu, ci organizației noastre. El 
nu merită să fie nici secretarul organi
zației noastre și nici directorul cămi
nului cultural. Și-a însușit bănii orga
nizației. In probleme financiare este 
foarte „priceput”. Așa se explică faptul 
că banii încasați de la baluri și hore au 
ajuns în buzunarele lui și ale celorlalți 
din conducerea căminului. Să vă mai 
spun și altele. Bărăscu se consideră 
„om de viață" și de aceea, împreună cu 
prietenii lui, organizează jocuri de no
roc și chefuri la club. Nu, el nu-i omul 
de la care noi trebuie să învățăm. Eu 
cred că e necesar ca Bărăscu să fie 
scos din munca de secretar și sancționat 
pe linie de organizație pentru faptele 
lui.

— E drept ce s-a spus despre Bă
răscu, ăsta a fost și gîndul meu, — se 
auzi vocea unui tînăr din sală. Să fie 
scos din munca de secretar.

La vot utemiștii au arătat că sîiit cu 
toții de acord cu propunerea făcută.

Bărăscu Ion a fost scos din munca 
de secretar al organizației de bază 
U.T.M. și sancționat

Nu a fost scos încă din munca de di
rector al căminului cultural,

E cazul însă ca organele în drept să 
nu aștepte pînă cînd A. Băcioiu, șeful 
secției culturale a sfatului popular ra
ional Pucioasa își va da seama de ade
văratele „merite” ale nepoțelului. 

GHEORGHE I. GHEORGHE 
după o corespondență trimisă de 

ION V. DRĂGOMIR

să Le dospită b ne; 
cuptorul să aibă temperatura necesară ; 
să se respecte timpul de coacere ; să se 
verifice plinea la scoaterea din cup
tor — iată probleme pe care membrii 
brigăzii utemiste de la întreprinderea 
de panificație nr, 1 din Orașul Stalin 
le discută împreună cu maistrul princi
pal Anciu Vasile.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Cultură fizică și sport

eu sînt și di- 
și vă rog

secre- 
fi scos

au de-
cei trei, 
afla utemiștii sau

o grijă. La sfatul

Pentru legionari, ca și pentru oricare 
asasin. Newton sau Cristofor Columb 
(deși ultimul a descoperit America) n-au 
nici o importanță Idolul lor e Cain, bibli
cul descoperitor al crimei el le-a indicat 
drumul, le-a dat un sens în viață și me
todele politice Vroiau să-și defrișeze dru
mul spre putere cu ajutorul crimei Duș
mani sălbateci ai poporului nostru, aceste 
creaturi ța folosi aici cuvîntul oameni, 
chiar cu ghilimele, ni se pare o barbarie) 
au fost alcătuite dintr-un aliaj de misti
cism. de crimă, de urg animalică împo
triva poporului Sînt, în ticăloșia lor, corn, 
pacți Nici o fisură de omenie, nici o fi
bră de suflet nu le tulbură omogenitatea 
ticăloșiei Brute Brute cu pistoale în 
mină La o adică, băieții lăsau jos icoana 
arhanghelului Mihail șt trăgeau cu amîn- 
două mîinile In haite ca lupii, devastau 
casele oamenilor urlau prin ..Buna ves
tire", „trăiască moartea”, asasinau pe is
toricul Nicolae lorga si scriau poezii er
metice De ce erau atît de iubiți legio
narii de către fiihrerii nemți, de ce 
acestora din urmă, li se scurgeau ochii 
după ei ’ De ce se sărutau de trei ori pe 
zi st ș) riedicou reciproc ode 9 Comunita
te de idei, comunitate de metode: crima 
ridicată Pe feapta cea mai 
politice Frați de șînge Si 
la figurat

Cînd frații de singe erau 
tele verzi, ca guzganii amenințați de in- 
vazi,, apelor, și au pus în geamantan 
ții de aur lua ți drept amintire de la 
time pistoalele germane și au fugit 
auzit că si alții plătesc bine crima : 
înseamnă că nu li s-a sfîrșit cariera, că 
se mai poate riști pa o pîine pe lumea 
asta S au dus veseli să se vîndă Se spune 
uneori : ,$i au vîndut. conștiința". Ine
xact ! Ce fel de conștiință poate exista în 
aceste brutr care au în loc de suflet pis
tol t Poate petele de pe conștiință. Dar 
întreaga conștiință le e o pată de sînge. 
Pistol, nu conștiință. Asta aveau, asta vin.

înaltă a vieții 
la propriu și

pe ducă, bru-

din- 
vic- 
Au 

asta

AMPRENTELE VERZI ALE
deau Pe cumpărători nu-i necăjea că pis
toalele sînt hitleriste Pistol să fie... și, 
bineînțeles, îndreptat împotriva poporului 
romîn. Atît cereau. Oameni rezonabili, 
după cum se vede înainte li s-a cerut 
să-l ucidă pe Nicolae lorga, acum 
cerut să-l ucidă pe Aurel Șețu.

Pistoalele cu chip de om au fost sedase 
la licitație publică Un samsar îl trăgea 
de moț, îi lăuda crima, ticăloșia, ura îm
potriva poporului nostru, îl învîrtea prin 
fața negustorilor, zdrăngănind cunoscutul 
principiu : „Cine dă mai mult, ia marfa”.

— E de vînzare Fărcășanu...
F B I a întrebat:
— Trage bine eu pistolul 7
— Trage
— E de vînzare Niculescu...
F.B.I a întrebat:
— Trage bine cu pistolul I
— Trage
FBI a bătut cu pumnul în masă:
— O sută milioane de dolari.. 
Spionajul american i~a achiziționat.
De ce în primul rînd spionajul ameri

can ? Numai fiindcă plătește mai bine, 
nu amină chenzinele și dă bani peșin ? 
Poate. Dar mai e ceva O unitate de idei, 
de metode Căci nu e nici o deosebire în
tre cîntecele legionare despre moarte și 
declarația generalului A C Wedemeyer 
făcută în fața senatului american : „Orien
talii sînt foarte supărați că poporul nos
tru ucide popoare de-ale lor deoarece nu 
înțeleg că noi o facem din pur umanita
rism". Intr-adevăr, într-adevăr, ingrate, 
meschine, insensibile victime Cum de nu 
înțeleg ele că 
să le ucidă nu 
balism, ci din 
tr-un exces de

li s-a

armata americană vrea 
din răutate nu din cani- 
gingășie, din lirism, din- 
umanitarism ? Cum să nu

dîrdîie legionarii de bucurie, cum să nu 
se gudure pe lingă stăpînii lor americani, 
cum să nu le lingă tălpile, cînd văd că 
meseria lor de bază — crima, nu e numai 
bine plătită, dar și învăluită în harul 
umanității. Legionarii înălțau ode cri
mei, o socoteau cea mai înaltă cucerire 
a culturii omenești, cea mai deplină mani
festare a personalității, iar dragostea de 
pîine, de pămînt, de pace a poporului, 
drept instincte canibalice. Cît de aproape 
sînt unii gînditori americani de aceste 
opinii In selecta revistă newyorkeză „At
lantic Monthly" citim: „comuniștii ape
lează la cele mai egoiste instincte ale po
porului : dorința de pîine, de pămînt, de 
pace” Pentru aceste cuvinte, gingașii re
dactori de la „Atlantic Monthly" n-au ro
șit, iar brutele verzi și-au spus cu bucu
rie : „O să fim și mai bine plătiți". In hi
merica se produce acum o îngrijorătoare 
răsturnare a tuturor valorilor. Crima e 
socotită umanitară, iar dragostea de pace, 
instinct egoist. Mergînd mai departe pe 
acest drum nu ne miră dacă se va in
troduce curînd în S.U A legea obligati
vității crimei, eliberarea tuturor asasini
lor altruiști și vîrîrea în închisori a tu
turor „egoiștilor" care vor pace și pîine 
E deci firesc ca într-o asemenea societate 
legionarii să se simtă ca pe vremea cînd 
trăia în plină glorie mama lor hitleristă 
Sînt deci frați de sînge Si la propriu și 
la figurat. O cununie sinistra și trainică 
s-a legat între brutele verzi și F B I ; nu 
se vor despărți niciodată, căci niciodată 
nu se vor ivi deosebiri de caracter

Zdrențele fasciste au fost călcate, nete
zite cîrpite. de spionii americani și puse 
la treabă :

— La crimă băieți...
Brutele verzi au primit cu plăcere E 

mai ușor să ucizi cînd te știi apărat, de
cît să faci o vizită cu parașuta poporului 
care te urăște.

F.B. I. ULUI
Băieții și-au făcut deci treaba. Au ucis, 

au devastat, au furat. Despre toate aceste 
ticăloșii cei mai informați s-au arătat a 
fi Fărcășanu și Niculescu care au sosit 
de la New York la Berna în ajunul cri
mei. Ei sînt bine informați, știu totul, 
cîți au fost arestați, cîți au fugit, nici Un 
amănunt nu le e necunoscut. Și cum să 
le fie necunoscut că. doar lucrează în a- 
celași loc, din același loc primesc pistoale, 
sfaturi și dolari, de la F.B.I. Vorbind des
pre amestecul serviciului de spionaj ame
rican în crima de la Berna, ziarul „El Si- 
glo“ din Santiago de Chile spune : „A fost 
folosită toată violența pe care agenții 
F.B.I. și acoliții lor plătiți, obișnuesc s-o 
folosească în aceste cazuri. Noi, chilienii 
cunoaștem această tactică mulțumită ac
tivității grijulii a poliției politice' și com
ploturilor sale artificiale".

Cînd au văzut că gluma se îngroașe, stă- 
pînii s-au repezit să-și apere simbriașii 
Cetățeanul american Harry von Graffen
ried, care era reprezentant al filialei 
din Elveția a agenției „Globe Press" 
s-a pus pe treabă Legionarii — cu crima, 
Harry von ----- 
Fiecare cu 
exclus din 
Harry von 
periență ca 
tuosul „rai” capitalist poate fi acoperită 
cu un lințoliu de minciuni. Harry von 
Graffenried avea nevoie de un om care să 
știe să mintă S-a adresat unui trădător 
al poporului ceh Trădătorul, ca orice tră
dător știa că soluția este numai calomnia 
Legionarii — cu crima, Harry von Graf
fenried — cu minciuna, trădătorul poporu
lui ceh — cu calomnia Fiecare cu meseria 
lui După cum se vede, o rațională îm
părțire a muncii 
fel o puzderie de 
Ziarele elvețiene, 
neadevărate deși
„La Tribune de Genăve" ar fi trebuit să

Graffenried — cu minciuna 
meseria lui. Gazetar dubios, 
diverse sometăți de presă, 
Graffenried avea destulă ex- 
să știe că orice crimă în vir-

Au fost răspîndite ast- 
informații calomnioase, 
deși bănuiau că sînt 
după cum recunoștea

dea dovadă de „mai multă prudență" 
au publicat calomnia la loc de cinste, în 
pagina întîia. Prin acest circuit al min
ciunii, s-au răspîndit nestingherite, prote
jate, apărate, calomniile la adresa țării 
noastre. Cînd un corespondent olandez a 
vrut să transmită puțin adevăr prin postul 
de radio al O.N.U.-ului de la Geneva, 
ascultătorilor săi din Olanda, i s-a astupat 
gura. Motivul: nu aveau certitudinea că 
ziaristul olandez o să mintă. In schimb 
ziarele elvețiene au reprodus cu fast in
formațiile agenției „Globe Press”. Oare 
de ce gazetarii elvețieni cari trăiesc in 
țara ceasornicelor desăvîrșite se simt obli
gați să-și pună ceasul după o veche pen
dulă americană compromisă ?

Fiecare ticăloșie lasă dire. Dacă urmă
rești dîrele lăsate de asasinii de la Berna 
tie te duc cu siguranță la F B I. Dacă ci
neva nu-i cunoaște sediul, i se poate da 
această indicație topografică : urmăriți dî
rele de la Berna și veți afla sediul servi
ciului de spionaj american.

De obicei F.B.I.-ui umblă disperat după 
amprentele digitale, să cunoască cine le 
sînt dușmanii In asasinatul fascist de la 
Berna se recunosc însă ușor, neestom
pate, limpezi amprentele F.B.I.-ului.

Dulles-ii cred că orice urlet, orice cri
mă poate fi acoperită Nu de mult un re
dactor romantic de la „New York Times 
Magazine" se lăuda că sunetul a 26 
de bombardiere ar putea acoperi o mie de 
orchestre simfonice cîntînd împreună Dar 
totuși cu o crimă, o încălcare fără prece
dent a obligațiilor internaționale lucrurile 
nu stau chiar așa. Nici de-alde Harry 
von Graffenried, diverși fărcășani, pre
cum și alți trădători nu vor putea a- 

urlînd împreună, chiar 
dirijor american energic 
care-l proclamă opinia

Succes, tineri șahiști ai satelor!
Din toate regiunile țării, se întîlnesc as

tăzi dimineață în sala de festivități a Ca
sei de Cultură a Sindicatelor cei mai buni 
șahiști-finaliști ai Spartachiadei de iarnă 
a satelor.

După multe luni de zile, după partide 
îndîrjite în cadrul etapelor pe comune, 
centre de comune, raioane și după etapa 
pe regiuni, cei mai buni șahiști ai sate
lor patriei noastre, tineri colectiviști, din 
gospodării agricole de stat, S.M.T-uri, ti
neri cu gospodării individuale, încep as
tăzi lupta finală pentru desemnarea celui 
mai bun șahist — participant la Sparta- 
cbiada de iarnă a satelor.

Timp de 4 zile (13—16 martie a.c.) fi- 
națiștii la șah ai acestei minunate compe
tiții sportive de masă, vor lupta din răs
puteri pentru a dovedi că merită cu pri
sosință marea cinste de a participa la în
treceri. Iubitorii acestei frumoase disci
pline sportive vor avea ocazia să urmă
rească la mesele de șah, pe tînărul Kovacs 
Emeric venit din părțile Timișoarei, pe 
tînărul țăran muncitor Victor Olaru din 
regiunea Suceava și mulți alți șahiști ai 
satelor noastre. De asemenea, tinerele șa- 
hiște se întîlnesc și ele în această compe
tiție și, fără-ndoială, întrecerile între ele 
vor fi dîrze.

întrecerile sportive la șah din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a satelor vor lua 
sfîrșit miercuri dimineața, cînd este pro
gramată ultima rundă a turneului final.

Dorim din toată inima tinerilor șahiști 
succes^ deplin în ultima etapă a frumoa
selor întreceri ale Spartachiadei.

Campionatul de șah al U.R.S.S.
La 11 martie s-a desfășurat cea de a 

17-a rundă a finalei campionatului de șah 
al U.R.S.S.

Numai dupg 14 mutări, Smîslov, a ac
ceptat remiza în partida cu Flohr. Același 
rezultat, după 19 mutări, a fost înregis
trat și în partida Keres-Gheller. întîlni- 
rea dintre Mikenas și Petrosian s-a sol
dat tot cu remiză, după un joc lipsit de 
complicații. Cu totul altfel s-a desfășurat 
Jupța în partidele participanților care au 
încă șanse să obțină calificarea în turneul 
interzonal pentru campionatul mondial. 
Astfel marii maeștri Taimanov și Kotov 
au căutat cu orice preț complicațiile în 
partidele susținute. Totuși, Taimanov n-a 
reușit să-și realizeze atacul împotriva lui 
Averbach și a fost nevoit să accepte re
miză. în schimb, Kotov l-a pus în dificul
tate pe Lisițîn, care are un pion mai pu
țin la întrerupere.

O luptă tăioasă s-a dat în partida Bori
senko-Spasski. Cu negrele, Spasski a tre
buit să suporte încă de la început presi
unea pieselor albe, avînd apoi de ripostat 
la un atac pe aripa regelui. La întreru
pere, Borisenko păstrează șanse. Botvinik 
a jucat o excelentă partidă cu Korcinoi și 
cu toate că nu are avantaj material, poate 
spera la victorie datorită superiorității po
ziționale.

Azi, etapa a II-a 
a campionatului categoriei A 

la fotbal
în cadrul etapei a II-a a campionatului 

categoriei A de fotbal, astăzi se vor des
fășura în Capitală și provincie 6 întîlniri.

Pe stadionul Republicii, cu începere de 
la ora 15,30 echipa Progresul București va 
primi vizita echipei timișorene Locomo
tiva. Jocul este așteptat cu mare interes 
de amatorii de sport, mai ales că Progre
sul joacă pentru prima oară în fața pu
blicului bucureștean de la promovarea în 
prima categorie.

în țară vor avea loc următoarele me
ciuri -.Lugoj: Știința Timișoara-Stiința 
Cluj ; Constanța : Locomotiva-Minerul Pe
troșani ; Tg Mureș ; Locomotiva-C.C.A.; 
Arad: Flamura Roșie-Flacăra Ploești ; 
Orașul Stalin : Dinamo-Dinamo București, 
în această etapă echipa Avîntu] Reghin 
nu este programată. (Agerpres)

Spectacolele de azi

coperi — chiar 
struniți de un 
— adevărul pe 
publică.

TEODOR MAZILU

CINEMATOGRAFE : Patria, București. Infrifirea 
între popoare : (Jn vals vienez; Republica, Elena 
Pavel, 8 Martie, Moșilor: Stiletul; L C. Frimu, Tine
retului, Donca Simo: Scăpai din ghiaiele demonului; 
Maxim Gorki, Libertății: Din Argentina în Mexico; 
Timpuri Noi: Actualitatea în imagini. Vînătorli ve
seli. Meciul de fotbal Austria - R.P. Ungară, Peilti 
copiii de gripă Pionieria Nr. 9. Concurs sportiv în 
pădure; Lumina. Miorița: Iepurașii cei iste|i: AL Pe- 
pov, M. Eminescu: Ne-am întîlnit undeva: Gh. Ooia, 
Vasile Roaită: Aventurile vasubit Bogatîr; Victoria, 
1 Mai: Expresul de Nfirnberg. Gelozia, hat-o vina; 
Unirea: învingătorii: Cultural, Popular; Mascarada; 
C. David: Desfășura!ea. ...$i Ilie face sport: Al, Sa- 
hia: Nunta n-a avut loc: Flacăra: Primăvara pe 
gheată ; T. Vladimirescu : Brigada Kotovski ;
Aurel Vlaicu : Jucătorul de rezervă ; Munca : 
Așteaptă-mă ; Arta : Septembriștiî : 23 Au
gust: Fără acoperiș. Umor pe sfori; Iile Pintilie; 
Bănuțul: 8 Mal: Poemul dragostei: Volga: Co- 
mediantii: N Bălcescu : Dama cu camelii: Gh. 
Coșbuc: Inima noasOă: Rahova: Volga-V--»|ga: Giga 
Bancic: Roma, orele 11 ; Bolesîav Bierut: Mai tare 
ca noaptea.
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CRONICA EVENIMENTELOR INTERNAȚIONALE

Cînd „aliatii“ nu se înțeleg
Puterile occidentale au ca trăsătură co

mună promovarea unei politici agresive, 
contrarie idealurilor de pace ale omenirii. 
Această trăsătură comună se exprimă prin 
organizarea unor pacte și tratate care în 
mod limpede p-imejduiesc pacea, prin îm
piedicarea reglementării pașnice a proble
melor internaționale litigioase, printr-o 
dușmănie fățișă față de Uniunea Sovie
tică, R.P. Chineză și țările de democrație 
populară. Caracterul comun al politicii 
agresive nu duce însă la atenuarea și li
chidarea divergențelor între statele occi
dentale, ci, dimpotrivă, creează noi iz
voare de contradicții între burghezia din 
diferite țări, ale cărei interese nu con
cordă. De multe ori, interesele lagărului 
imperialist luat în ansamblu sînt împinse 
pe planul doi față de interesele de clasă 
ale burgheziei din cutare sau cutare țară 
occidentală. De aceea, fiecare pas între
prins pe calea realizării planurilor război
nice, a căror paternitate trebuie desigur 
atribuită S.U.A.. complică direct sau in
direct relațiile dintre diferitele state par
ticipante la coaliția patronată de impe
rialismul american. O seamă de fapte 
petrecute în ultima vreme sînt de natură 
să ilustreze — fără desigur a epuiza pro
blema — unele aspecte caracteristice ale 
contradicțiilor dintre statele occidentale.

Saar-ul — mâr al discordiei
în anii din urmă, problema Saar-ulu’, un 

mic teritoriu aflat între frontierele franco- 
vestgermane. nu a fost nici un moment 
reglementată deși a constituit obiectul a 
numeroase tratative între guvernanții de 
la Bonn și cei de la Paris. Cu toate aces
tea, acordul încheiat anul trecut între 
Adenauer și Mendes-France, cu privire la 
situația Saar-ului, acord încheiat odată 
cu acordurile care stabilesc reînvierea 
militarismului german, a fost prezentat 
ca și cum ar fi pus capăt litigiului între 
cele două părți. Este interesant de subli
niat că chiar în zilele imediat următoare 
încheierii acordului fiecare din părți i-a 
dat o interpretare proprie, fundamental 
deosebită de interpretarea dată de cea
laltă parte.

Monopolurile franceze, neliniștite de 
creșterea forței capitalului vest-german, 
încearcă cu ajutorul resurselor industriale 
însemnate ale Saar-ului să-și întărească 
pozițiile, pentru a evita agravarea stării 
de inferioritate a potențialului economic 
al Franței față de cel al Germaniei oc
cidentale. Revista „France Observateur” 
releva că „balanța forței economice a ce
lor două țări, după ce a înclinat de par
tea franceză a doua zi după război, pen
tru a mai oscila apoi pînă în 1952—1953, 
acum înclină net în favoarea Germaniei”. 
O seamă de cifre ilustrează de altfel 
această situație. Institutul german al in
dustriei din Colonia a publicat un studiu 
asupra investițiilor în perioada 1950—1953 
în principalele trei state occidentale. Iată 
în esență constatările :

Investiții brute în perioada 
1950—1953

Germania occ. — 26.221 milioane dolari 
Franța — 22.542 milioane dolari
Marea Britanie — 23.741 milioane dolari

Ceea ce este important este faptul că 
această superioritate economică a capita
lului vestgerman, superioritate care are 
consecințe directe pe plan militar, ar de
veni și mai accentuată dacă Saar-ul ar 
reveni Germaniei occidentale. Iată de ce 
la forța economică a Saar-ului rîvnesc 
atît monopoliștii francezi, cît și cei vest- 
germani — primii pentru a se apăra de 
concurența capitalului vestgerman; se
cunzii pentru a asigura expansiunea lor 
pe piața mondială capitalistă.

Mendes-France căutând să obțină asen
timentul parlamentarilor francezi asupra 
acordurilor de la Paris încerca să-i con
vingă că aceste acorduri conțin prevederi 
de natură să stăvilească creșterea milita
rismului german și expansiunea capitalu
lui vest-german în detrimentul celui fran
cez (bineînțeles grație faimosului acord 
asupra Saar-ului). înșelătoria este însă

complet demascată. Noile divizii vestger- 
mane nu vor fi în nici un fel controlate, 
iar cit privește capitalul vestgerman, tu
telat de către cel american, devine o 
primejdie din ce în ce mai simțită de 
burghezia franceză. Dacă în urmă cu vreo 
lună sau două, starea de spirit cel puțin 
în aparență se arăta a fi potolită, desfă
șurarea dezbaterilor din Bundestagul de 
la Bonn asupra acordurilor de la Paris a 
făcut ca vechea discordie să reînvie cu 
o violență deosebită. în cadrul dezbateri
lor, Adenauer — pentru a smulge votu
rile deputaților — a prezentat acordul a- 
supra Saar-ului ca fiind provizoriu, ur- 
mînd ca la încheierea tratatului de pace 
cu Germania, problema saareză să fie re
glementată în favoarea monopoliștilor 
vest-germani. în sprijinul afirmațiilor 
sale, Adenauer a declarat că „nu există” 
nici un fel de „garanții” anglo-americane 
oferite Franței în problema Saar-ului. 
Or, Mendes-France declarase în parlamen
tul francez că S.U.A. și Anglia ar fi „ga
rantat” statutul Saar-ului și această de
clarație a fostului premier francez nu fu
sese dezmințită nici la Londra și nici la 
Washington.

Cum era și normal, declarația lui Ade
nauer a produs indignare la Paris. Minis
terul de Externe francez s-a grăbit să 
publice un comunicat prin care arată că 
respinge posibilitatea modificării statutu
lui Saar-ului și, în același timp, exprimă 
părerea că S.U.A. și Anglia nu și-au 
schimbat „vederile” în problema respec
tivă. Guvernul de la Bonn nu numai că nu 
a bătut în retragere, dar a reafirmat po
ziția Iui Adenauer, respingind obiecțiile 
franceze.

încordarea în relațiile franco-vestger- 
mane intervine într-un moment dificil 
pentru coaliția occidentală, deoarece la 
22 martie în Consiliul Republicii urmează 
să înceapă discutarea acordurilor de, la 
Paris și atmosfera nu este tocmai priel
nică ratificării acestor acorduri. „Proble
ma Saar-uluj riscă acum să influențeze 
ratificarea finală a acordurilor de la Pa
ris...” — relata agenția „France Presse”. 
Agenția „Reuter" sublinia că noua iz
bucnire a contradicțiilor franco-vestger- 
mane amenință să producă „o nouă în- 
tîrziere sau să facă cu neputință ratifi
carea acordurilor de la Paris de reînar- 
mare a Germaniei occidentale”.

Normal era ca în urma disputei între 
guvernele de la Paris și Bonn pe tema 
„garanțiilor" americane, guvernul S.U.A. 
să-și precizeze poziția. Dar, pe bună 
dreptate agenția „France Presse” scrie că 
„redeschiderea controversei franco-ger- 
mane în problema Saar-ului pune în mare 
încurcătură guvernul Statelor Unite".

Conducătorii Departamentului de Stat 
nu-1 contrazic pe Adenauer. Ba, după re
latările ziarului „Le Monde” guvernul 
S.U.A. nu face un secret din refuzul de a 
îndeplini promisiunea făcută Franței în 
problema saareză.

în orice caz, în Franța evenimentele se 
precipită. La Paris au început tratative 
între Franța și Saar. Trebuie, de asemenea, 
de consemnat faptul că comisia pentru 
Afacerile' Externe a Adunării Naționale 
a votat în unanimitate discutarea în ca
drul Adunării Naționale a moțiunii prin 
care deputatul gaullist Vendroux cerea 
suspendarea dezbaterilor din Consiliul 
Republicii asupra acordurilor de la Pa
ris pînă ce S.U.A. și Anglia își vor cla
rifica atitudinea în problema Saar-ului. 
De altfel, trebuie spus că nici în Germa
nia occidentală lucrurile nu stau mai 
bine. Opoziția față de acordul saarez se 
manifestă cu o vigoare crescindă și dă 
naștere unor aprige dispute în sînul coa
liției guvernamentale de la Bonn.

Desigur, cercurile conducătoare ameri
cane vor încerca să recurgă la obișnuitele 
lor manevre pentru a creea impresia că 
totul este în regulă și vor da asigurările 
în consecință tuturor celor interesați. Nu 
este însă greu de înțeles că în acest fel 
nu se pot reglementa divergențele asu
pra Saar-ului. divergențe a căror ascuțire 
este inevitabilă și care pune în primejdie 
însăși existenta acordurilor de la Paris.

Contradicții evidente
La suprafață, raporturile dintre S.U.A. 

și Anglia în problemele asiatice și cu 
deosebire în problema Taivanului pot 
părea calme. în realitate însă între cele

două puteri occidentale se manifestă 
neînțelegeri care au devenit de notorie
tate publică. Atît S.U.A. cît și Anglia duc 
o politică ostilă Republicii Populare Chi
neze. Lucrul acesta s-a reflectat în dis
cursurile recente ale lui Dulles și Eden.

Cele două discursuri au demonstrat 
însă nu numai comunitatea de țeluri ci 
și divergențele dintre S.U.A. și Anglia. 
Spre deosebire de Dulles care amenință 
că va folosi forța S.U.A. pentru a men
ține pe ciankaișiști pe toate pozițiile pe 
care aceștia se mai află, inclusiv insulele 
apropiate de coastă, Eden a propus eva
cuarea de către ciankaișiști a unor insule 
de coastă — Quemoy și Matsu. Eden, fără 
a ține seamă de interesele naționale le
gitime ale poporului chinez, a propus „în
cetarea focului”, menținîndu-se ocupația 
americană în Taivan și alte insule. Minis
trul britanic a promis că în cazjil accep
tării condițiilor britanice ar exista posi
bilitatea discutării „problemei reprezentă
rii Chinei la O.N.U.” (problemă de care 
Dulles nici nu vrea să audă). Dar dreptul 
Chinei populare de a face parte din O.N.U. 
este în afară de orice discuție. De ase
menea, el a pomenit despre discutarea 
„viitorului statut al Taivanului”, ca și 
cum ar exista vreo îndoială asupra apar
tenenței Taivanului la China.

Deși în mod indiscutabil Eden s-a pla
sat ps poziții dușmănoase Republicii 
Populare Chineze, el a lăsat să se între
vadă că Anglia nu este dispusă să ur
meze întrutotul S.U.A. în aventura răz
boinică pe care, americanii o pregătesc în 
Asia. De altfel, divergențele au ieșit la 
iveală și la conferința de la Bangkok unde 
Eden, deși a aprobat multe măsuri de or
din colonialist, s-a opus atragerii Angliei 
în conflictul din Taivan, precum și inclu
derii lui Cian Kai-și și Li Sîn Man în 
S.E.A.T.O. în atitudinea ei în problemele 
asiatice, Anglia este nevoită să țină sea
mă de mai mulți factori, printre care: 
starea de spirit a opiniei publice engleze 
ostilă lui Cian Kai-și; poziția țărilor asia
tice, membre ale CommonvealLh-ului bri
tanic ; interesele cercurilor de afaceri bri
tanice, lovite de concurența americană și 
dornice să pătrundă pe piața chineză.

Dar nu nunjai atât. Anglia înțelege că 
S.U.A. încearcă, la adăpostul pactului 
S.E.A.T.O., să o elimine de pe pozițiile pe 
care le deține în Asia de sud-est și în 
special din Malaya. Intrarea Australiei și 
Noii Zeelande în orbita americană alar
mează guvernul de la Londra. Waiter
house, deputat conservator de vază, spu
nea nu de mult : „S.U.A. sînt ostile impe
riului britanic. Pretutindeni, acțiunile lor 
sînt inspirate de această ostilitate și de 
dorința de a-i aduce prejudicii mai mici 
sau mai mari”.

Desigur că atitudinea lui Eden, adoptată 
la Bangkok și reluată în discursul din 
Camera Comunelor, stîrnește o fățișă 
nemulțumire în S.U.A. Purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat a refu
zat să o comenteze, Iar Eisenhower și-a 
amînat conferința de presă săptămînală. 
Presa americană abundă în comentarii 
violente la adresa ministrului de externe 
britanic. Ziarul „Daily Mirror" îl acuză 
pe Eden chiar de „capitulare".

Cu toate că nu se poate anticipa evolu
ția ulterioară a divergențelor anglo-ame- 
ricane în problemele Asiei, divergențe 
care, dealtfel, nu se limitează la proble
mele Taivanului ci se referă la regiuni 
mult mai întinse, un lucru este totuși 
clar: contradicțiile anglo-americane re
flectă impasul politicii imperialiste în 
Asia.

★
Divergențele dintre puterile occidentale 

îmbracă forme variate, se referă la tot 
mai multe regiuni și devin mereu mai 
ascuțite. Aceste divergențe pot fi uneori 
ascunse mai mult sau mai puțin abil, dar 
nu pot fi niciodată aplanate. Ele nu pot fi 
aplanate nici de o conferință a celor trei 
puteri occidentale cu sau fără participarea 
Germaniei occidentale, conferință despre 
care agențiile de presă occidentale pome
nesc cu insistență. Existența contradic
țiilor dintre guvernele imperialiste, re
prezintă un factor de care trebuie ținut 
seamă în aprecierea situației internațio
nale.

EDGARD OBERST

Sesiunea Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene

PHENIAN 12 (Agerpres) — TASS 
transmite : La 11 martie, a avut loc șe
dința de închidere a sesiunii Adunării 
Populare Supreme a Republicii Populare 
Democrate Coreene.

La sesiune a luat cuvîntul Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, care a vorbit despre lupta 
poporului coreean pentru unificarea paș
nică a patriei sale, precum și despre ce
lelalte sarcini care stau în fața poporului 
coreean.

în încheiere, participanții la sesiune au 
adoptat în unanimitate o declarație a 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, care aprobă Declarația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. din 9 februarie 1955.

A. Bevan a fost exclus 
din grupul parlamentar laburist

LONDRA 12 (Agerpres). — După cum 
s-a anunțat, comitetul parlamentar labu
rist a hotărît cu nouă voturi contra pa
tru să-1 excludă din grupul parlamentar 
pe Aneurin Bevan, liderul aripei de stînga 
laburiste Și să recomande totcdată Comite
tului Executiv al partidului laburist exclu
derea lui din partid. Agenția United 
Press își exprimă. părerea că dezbaterile 
în această chestiune, care vor avea loc 
probabil săptămîna viitoare, vor fi foarte 
aprinse. Motivul invocat de liderii labu
riști de dreapta pentru excluderea lui 
Bevan este atitudinea adoptată de acesta 
în cadrul recentelor dezbateri din Ca
mera Comunelor cu privire la înarmare. 
Se știe că Bevan, împreună cu un nume
ros grup de deputați laburiști, au refuzat 
să voteze rezoluția oficială a conducerii 
partidului prin care este sprijinită poli- 

atica guvernului englez de intensificare 
cursei înarmărilor atomice. «

De la Ministerul Afacerilor
Externe al U. R. S. S.

Cu privire la problema tratatului cu Austria

în raportul pe care 
l-a prezentat la 7 
martie în cadrul 
sesiunii Scupșcinei 

populare, președintele Iugoslaviei, Tito, s-a 
referit la actualele relații dintre Iugosla
via și Uniunea Sovietică. Cu acest prilej 
el ă subliniat progresul considerabil în 
ce privește normalizarea relațiilor sovie- 
to-iugoslave. După cum se știe, la recenta 
sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
au fost relevate succesele realizate în 
acest domeniu important. îmbunătățirea 
relațiilor dintre Iugoslavia și Uniunea So
vietică, precum și dintre Iugoslavia și ță
rile de democrație populară, a fost pri
mită cu satisfacție de toate popoarele iu
bitoare de pace, inclusiv de popoarele 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei. Este ne
îndoielnic că această normalizare consti
tuie o contribuție la cauza păcii.

Merită atenție declarațiile președintelui 
Tito împotriva cursei înarmărilor. După 
cum se știe, din primele zile după termi
narea celui de al doilea război mondial, 
Uniunea Sovietică luptă ferm și consec
vent împotriva cursei înarmărilor și pre
zintă propuneri concrete în această pro
blemă. De aceea oamenii sovietici au apre
ciat pozitiv faptul că președintele Tito a 
condamnat cursa înarmărilor.

Totodată, referindu-se la problema re
lațiilor dintre Iugoslavia și Uniunea So
vietică, președintele Tito a declarat că în 
țările lagărului socialist, chipurile se fac 
încercări de a explica această normalizare 
a relațiilor cu Iugoslavia în felul următor: 
„Cu toate că acuzațiile aduse Iugoslaviei 
rămîn valabile ca și înainte, în prezent ea 
și-a dat totuși întrucîtva seama de greșelile 
ei și se străduiește să le îndrepte”. Preșe
dintele a respins aceste „explicații” ca 
„necorespunzînd realității”. De altfel el 
nu a indicat — și cu greu ar fi putut să 
facă acest lucru — cine anume și unde 
a dat asemenea „explicații” stranii. In 
orice caz nu putem decît să remarcăm că 
în Uniunea Sovietică nimeni nu s-a gîn- 
dit să facă vreo declarație în sensul 
acesta.

în continuare, însă, președintele Iugos
laviei a arătat că declarația cu privire la

citate mai sus și că tratative preliminar» 
între Austria și U.R S.S ar putea contri
bui la realizarea acestui scop. La aceasta 
er putea, contribui de asemenea un con
tact personal cu conducătorii guvernului 
austriac, despre a cărui oportunitate a 
vorbit recent și cancelarul Austriei, dL 
J. Raab.

Ambasadorul Austriei, dl. N. Bischoff, a 
declarat că va comunica neîntârziat la 
Viena considerentele formulate de V. M. 
Molotov și în această ordine de idei a ce
rut lămuriri cu privire la propunerile so
vietice formulate la 8 februarie în pro-» 
blema austriacă.

V. M. Molotov a dat aceste lămuriri. 
S-a declarat, în special, că partea sovietică 
nu condiționează rezolvarea problemei 
Austriei de rezolvarea problemei germane, > 
ci subliniază doar legături care există în 
mod firesc între aceste două probleme.

în același timp, guvernul sovietic acordă 
o importanță deosebită realizării unui 
acord asupra măsurilor menite să împie
dice un nou anschluss al Austriei. S-a sub- 
Tniat de asemenea că la conferința de la 
Berlin, delegația sovietică a insistat să gei 
amîne retragerea trupelor străine din Aus
tria pînă la încheierea tratatului de pace 
cu Germania. Partea sovietică propune 
acum ca trupele celor patru puteri să fia- 
retrase din Austria fără a se aștepta în
cheierea tratatului de pace cu Germania, 
după ce se va fj realizat în prealabil 
o înțelegere cu privire la luarea unor mă-> 
suri corespunzătoare de comun acord, care 
să excludă posibilitatea înfăptuirii unui 
nou anschluss al Austriei de către Ger
mania.

Guvernul sovietic, a declarat în conti
nuare V. M. Molotov, consideră de aseme
nea de o mare importanță ca Austria să 
nu fie atrasă îjț nici un fel de coaliții sau 
alianțe militar? îndreptate împotriva sta
telor indicate în propunerile sovietice și 
să nu se admită folosirea teritoriului Aus
triei pentru crearea de baze militare 
străine. Este evident că respectarea aces
tui principiu, cu condiția ca guvernele 
S.U.A., Angliei, Franței și Uniunii Sovie
tice să-și asume obligațiile respective, co
respunde și intereselor proprii ale Aus-* 
triei.

V. M. Molotov a adăugat că, după păre-a 
rea guvernului sovietic, conferința celor 
patru puteri cu participarea Austriei, 
despre care se vorbește în propunerile 
din 8 februarie ale guvernului U.R.S.S., 
trebuie convocată înaintea ratificării acor
durilor de la Paris.

La 2 martie, ambasadorul austriac, dl. 
N. Bischoff, a vizitat pe ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., V. M. Molotov, 
și i-a declarat că guvernul austriac a luat 
notă cu mare satisfacție de declarația fă
cută de el în cadrul convorbirii avută la 
25 februarie cu dl. Bischoff. Guvernul aus
triac înțelege că partea sovietică a făcut 
un important pas înainte. Guvernul aus
triac acordă în special o mare importanță 
declarației potrivit căreia pentru rezolva
rea problemei austriece este necesar să se 
realizeze o înțelegere asupra măsurilor 
eventuale care trebuie luate acum și pe 
viitor pentru a preîntîmpina un anschluss, 
după realizarea unui asemenea acord tru
pele străine putînd fi retrase din Austria. 
Dl. Biischoff a adăugat totodată că, după 
părerea guvernului austriac, pentru regle
mentarea problemei austriece sînt nece
sare tratative cu toate puterile ocupante 
și că, după cum înțelege guvernul aus
triac, în prezent se pregătește tocmai te
renul pentru asemenea tratative. Ambasa
dorul și-a exprimat dorința de a obține 
noi lămuriri asupra propunerilor guvernu
lui sovietic în problema austriacă.

V. M. Molotov a răspuns că partea so
vietică a dat dovadă de inițiativă în pro
blema austriacă și a și expus punctul său 
de vedere în propunerile concrete și pre
cis formulate de guvernul sovietic la 8 fe
bruarie. în ce privește însă poziția guver
nului austriac față de propunerile sovie
tice menționate, ea nu a fost încă expri
mată cu claritate. în momentul de față 
ar fi de dorit să se cunoască părerea pre
cisă a guvernului austriac asupra acestor 
propuneri ale guvernului U.R S.S. pentru 
a se putea continua tratativele.

Ambasadorul Bischoff a promis să aducă 
la cunoștința guvernului Austriei conținu
tul acestei convorbiri.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ultimul timp au avut loc 
două întrevederi ale ministrului Afaceri
lor Externe al U R.S.S, V. M. Molotov, 
cu ambasadorul republicii Austriece la 
Moscova, dl. N. Bischoff, și anume la 25 
februarie și la 2 martie. Deoarece în pre
sa străină, inclusiv în ziarele austriece, 
au apărut informații care prezintă în mod 
greșit conținutul 
avut lcc în cadrul 
nate, se reproduce 
acestor convorbiri.

La 25 februarie, 
Externe al U.R S S., V. M. Molotov, l-a 
primit pe ambasadorul Republicii Aus
triece la Moscova, dl. N. Bischoff și l-a 
Întrebat care este atitudinea guvernului 
«ustriac față de propunerile făcute de 
guvernul Uniunii Sovietice la 8 februarie 
a.c. cu privire la reglementarea problemei 
austriece.

După cum se știe, în raportul prezentat 
la 8 februarie la sesiunea Sovietului Su
prem al U.R S.S de ministrul Afacerilor 
Externe al U.R S S., V. M. Molotov, „Cu 
privire la situația internațională și poli
tica externă a guvernului U.R.S S.”, s-a 
făcut în numele guvernului sovietic urmă
toarea declarație cu privire la problema 
austriacă: „Uniunea Sovietică acordă o 
mare însemnătate reglementării problemei 
austriece, problemei restabilirii depline a 
independenței unei Austrii democrate, în 
conformitate cu interesele menținerii și 
întăririi păcii în Europa.

Guvernul sovietic consideră nejustifi
cată orice nouă amînare a încheierii tra
tatului de stat cu Austria. Totodată, nu 
pot fi nesocotite pericolele pe care le im
plică pentru Austria planurile de remili- 
tarizare a Germaniei occidentale de tipul 
acordurilor de la Paris.

Toate acestea îndreptățesc guvernul so
vietic să tragă următoarele concluzii în 
legătură cu problema austriacă :

întîi. Trebuie să se țină seama înainte 
de toate de faptul că reglementarea pro
blemei austriece nu poate fi examinată 
desprins de problema germană, în special 
datorită planurilor existente de remilita- 
rizare a Germaniei occidentale, ceea ce 
agravează primejdia înghițirii (anschlussu- 
lui) Austriei.

Aceasta înseamnă că la încheierea tra
tatului de stat cu privire la restabilirea 
unei Austrii independente și democratice, 
trebuie să fie găsită o soluție care să 
excludă posibilitatea înfăptuirii unui nou 
anschluss al Austriei de către Germania, 
ceea ce implică adoptarea de comun acord 
de către cele patru puteri a unor măsuri 
corespunzătoare în problema germană. în 
acest oaz, retragerea din Austria a 
pelor celor patru puteri ar putea fi 
lizată fără să se aștepte încheierea tra
tatului de pace cu Germania.

Al doilea. Austria trebuie să-și asume 
obligația de a nu intra în nici un fel de 
coaliții sau alianțe, militare îndreptate 
împotriva oricărei puteri care a luat parte 
cu forțele sale armate la războiul împo
triva Germaniei hitleriste și la eliberarea 
Austriei, de asemenea să nu admită crea
rea. pe teritoriul său, de baze militare 
străine.

De asemenea, guvernele S.U.A., Angliei, 
Franței și Uniunii Sovietice ar trebui, în 
ceea ce le privește, să-și asume obligația, 
de a îndeplini prevederile menționate.

Al treilea. în interesul reglementării cît 
mai grabnice a problemei austriece este 
necesar să se convoace neîntârziat o con
ferință a celor pațru puteri care să. exami
neze atît problema germană, cît și pro
blema încheierii tratatului de stat cu 
Austria. Aceasta presupune, firește, parti
ciparea Austriei la rezolvarea problemei 
tratatului de stat austriac.

Totodată, trebuie să se aibă în vedere 
că în cazul ratificării acordurilor de la 
Paris, care deschid calea reînvierii mili
tarismului în Germania occidentală, s-ar 
crea o serioasă primejdie de anschluss și, 
prin urmare, ar fi amenințată indepen
dența Austriei”.

în convorbirea sus-menționată cu am
basadorul Austriei, dl. Bischoff, V. M 
Molotov a declarat că, după părerea părții 
sovietice, există în prezent posibilitatea de 
a face să progreseze rezolvarea problemei 
austriece pe baza propunerilor sovietice

convorbirilor care au 
întrevederilor mențio- 
mai jos conținutul

ministrul Afacerilor

I

Majoritatea reacționară 
a senatului italian a aprobat 

ratificarea acordurilor de la Paris
ROMA 12 (Agerpres). După cum anunță 

agenția Ansa, la ședința din seara zilei de 
11 martie a senatului italian au fost puse 
la vot rezoluțiile prezentate în cadrul dis
cutării proiectului de lege privitor la ra
tificarea acordurilor de la Paris.

Rezoluția prezentată de partidele ma
jorității guvernamentale a fost adoptată 
cu 139 voturi, printre care și cele ale se
natorilor monarhiști, care aprobă acordu
rile de la Paris. împotriva ei au votat 82 
senatori.

Adoptarea acestei rezoluții înseamnă că 
majoritatea reacționară a senatului a apro
bat ratificarea acordurilor de la Paris.ratificarea acordurilor de la Paris.

Scurte știri
Expoziția de artă populară romî-♦ Expoziția de artă populara * romî- 

nească, deschisă la Copenhaga la începu
tul lunii februarie, se bucură de un*mare 
succes. Pînă la 10 martie, expoziția a fost 
vizitată de peste 14.000 oameni.

• John Foster Dulles, secretarul de stat 
al S.U.A., l-a numit pe John E. Peurifoy 
în funcția de reprezentant al S-U.A. în 
„Consiliul defensiv al Asiei de 
organ creat în baza pactului 
S.E.A.T.O.

9 Un număr de circa 100 de 
indieni au semnat un apel adresat mari
lor puteri, apel în care se cere „distru
gerea tuturor stocurilor de arme atomice”.
• Agenția Reuter anunță că la sfîrșitul 

lunii mai, primul ministru britanic, Win
ston Churchill, va vizita Germania 
dentală, răspunzînd unei invitații a 
celarului Adenauer.

a Președintele Comitetului chinez 
tru apărarea păcii. Go Mo-jo va conduce 
delegația chineză alcătuită din 39 de frun
tași ai vieții publice, care va participa la 
conferința țărilor din Asia ce va avea loc 
la New Delhi luna viitoare.

>• Agenția France Presse anunță că la 
11 martie, ministrul de externe francez, 
Antoine Pinay, a pronunțat un discurs în 
fața Comisiei pentru afacerile externe a 
Consiliului Republicii, cerînd ratificarea 
„fără amendamente care să ducă la amî- 
nări dăunătoare” a textelor acordurilor 
de la Paris. La 15 martie, Comisia sena
torială va asculta raportul primului mi
nistru Edgar Faure, urmînd ca la 16 mar
tie să se pronunțe asupra textelor acordu
rilor de la Paris.
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In legătură cu discursul președintelui Tito

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 13 martie 1955

Iugoslavia făcută de V. M. Molotov la se
siunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. „co
incide în unele privințe cu aceste decla
rații”. Aci se impune să se restabilească 
adevărul.

Ce s-a spus în realitate la sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. referitor la 
Iugoslavia ? In raportul său, V. M. Molo
tov a spus : „După cum s-a văzut, în ul
timii ani, Iugoslavia s-a îndepărtat într-o 
anumită măsură de pozițiile pe care se 
situase în primii ani după terminarea ce
lui de al doilea război mondial. Și bine
înțeles că aceasta este în întregime o 
chestiune internă a acestei țări”.

După cum se știe, în 1948 în dezvolta
rea iugoslaviei s-a produs o cotitură. 
Există o serie întreagă de declarații fă
cute de personalități conducătoare ale Iu
goslaviei, în care se vorbește amănunțit 
aespre trecerea Iugoslaviei, după 1948, pe 
o nouă cale de dezvoltare. Foarte recent, 
de pildă în cuvintarea rostită la aduna
rea activului partidului muncitoresc nor
vegian, cuvîntare publicată în numărul de 
anul nou al ziarului „Borba”, Edvard Kar- 
delj s-a străduit să fundamenteze amănun- 
țit existența a două etape în dezvoltarea 
Iugoslaviei : o etapă care cuprinde pe
rioada pînă în anul 1948 și o a doua 
etapă despre care Kardelj, la fel ca și cei
lalți conducători aj Iugoslaviei, o consi
deră ca începînd din anul 1948.

Aceeași idee despre cele două etape a 
expus-o președintele Tito în discursul ro
stit la un miting care a avut loc la 21 
noiembrie. 1954 la Kopar. El a declarat că 
„Iugoslavia nu se îndepărtează de la linia 
ei în ce privește politica externă pe care 
a început s-o urmeze din 1948”.

Aceste declarații ale conducătorilor iu
goslavi pot însemna oare altceva decît o 
confirmare a faptului că „în ultimii ani 
Iugoslavia s-a îndepărtat într-o anumită 
măsură de pozițiile pe care se situase în 
primii ani după terminarea celui de al 
doilea război mondial" ?

în raportul său, președintele Tiito a con
siderat necesar să ridice chestiunea since
rității în relațiile dintre U.R.S.S. și Iu
goslavia. Dar în politica unui stat sau a 
altuia sinceritatea trebuie apreciată după

fapte, după măsurile concrete care asigură 
în fapt relații normale între state. Ce do
vedește însă declarația președintelui Tito, 
conține ea oare propuneri practice îndrep
tate spre îmbunătățirea continua a rela
țiilor iugoslavo-sovietice ? Faptele arată 
că această declarație nu conține, din pă
cate, asemenea propuneri. în loc de acea
sta, președintele Tito se referă la trecut. 
El a hotărît să amintească opiniei 
publice iugoslave acuzațiile aduse în tre
cut guvernului Iugoslaviei. Dar, amintind 
trecutul, el nu a pomenit nici un cuvînt 
despre manifestările directe și variate de 
ostilitate față de Uniunea Sovietică care 
au avut loc în Iugoslavia. Situîndu-te pe o 
asemenea poziție, poți, într-adevăr — ex- 
primîndu-ne cu cuvintele președintelui 
Tito — „să oprești normalizarea la jumă
tatea drumului și să trezești noi îndoieli 
în rândurile poporului".

Așadar, teza președintelui Tito că una 
din părți ar „ascunde poporului său fap
tele", nu corespunde realității.

Astfel stau lucrurile în ce privește rea
litatea istorică. Principalul nu constă însă 
în aceasta. /

Oricine privește înainte și nu înapoi, 
oricine vrea să asigure relații prietenești 
cu adevărat trainice între Iugoslavia și 
Uniunea Sovietică, consideră important Să 
dezvolte succesele realizate în normaliza
rea relațiilor și să asigure înlăturarea ani
mozității din trecut. După cum s-a ară
tat în repetate rînduri în ultimii ani, 
Uniunea Sovietică se pronunță cu hotărîre 
pentru lichidarea completă a animozității 
și pentru ca relațiile să se desfășoare în 
spiritul prieteniei și respectului reciproc. 
Normalizarea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
Iugoslavia trebuie să se bazeze pe coordo
narea eforturilor în opera de întărire a 
păcii și pe respectarea principiilor inde
pendenței naționale. Atunci lucrurile nu 
se vor opri la jumătatea drumului, ci vor 
progresa cu succes.

în ultimii ani, atît în declarații ale re
prezentanților Uniunii Sovietice, cît și în 
declarații ale conducătorilor iugoslavi s-a 
arătat în repetate rînduri că cele două 
state sînt interesate în normalizarea rela

In Camera Comunelor din Angliațiilor dintre ele. îm
bunătățirea relațiilor 
dintre Iugoslavia și 
Uniunea Sovietică 

servește fără îndoială, intereselor popoare,
lor noastre, cauzei întăririi păcii și secu
rității internaționale. Totodată însă tre
buie să se aibă în vedere că normalizarea 
relațiilor depinde nu numai de Uniunea 
Sovietică ci într-o măsură nu mai mică 
și de Iugoslavia însăși.

După cum este îndeobște cunoscut, 
Uniunea Sovietică se situiază ferm pe po
ziția că fiecare stat are dreptul să urmeze 
orice orientare în. domeniul politicii in
terne sau externe. în Uniunea Sovietică 
nimeni nu se gîndește „să explice” succe
sele realizate în normalizarea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Iugoslavia prin faptul 
că în prezent liderii iugoslavi „și-au dat 
seama de greșelile lor” sau „se străduiesc 
să le remedieze". Un lucru este incontesta
bil : manifestările de animozitate între 
Iugoslavia și Uniunea Sovietică sînt nu
mai în avantajul dușmanilor celor două 
state și popoare, al dușmanilor păcii, iar 
lichidarea animozității și îmbunătățirea 
relațiilor servesc cauzei întăririi păcii în 
Balcani șl în întreaga Europă.

O importanță deosebit de mare are 
coordonarea eforturilor Uniunii Sovietice 
și Iugoslaviei în domeniul asigurării păcii 
și securității internaționale. în această 
direcție trebuie îndreptată în primul rînd, 
după părerea noastră, „coexistența activă" 
despre care a vorbit președintele Tito. în 
acest domeniu există încă un cîmp larg 
de activitate.

Dezvoltarea relațiilor sovieto-iugoslave 
corespunde intereselor consolidării cauzei 
păcii. Oamenii sovietici nu au îndoieli în 
această privință. Despre aceasta s-a vor
bit absolut clar la sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. : „Uniunea Sovietică tinde 
spre dezvoltarea relațiilor sovieto-iugo
slave în domeniile economic, politic și 
cultural. Noi tindem totodată spre o even
tuală coordonare a eforturilor într-o ches
tiune atît de hotărâtoare pentru toate po
poarele cum este asigurarea păcii și secu
rității internaționale. Sîntem convinși că 
o orientare pozitivă în dezvoltarea rela
țiilor sovieto-iugoslave corespunde atît 
intereselor popoarelor U.R.S.S., cît și celor 
ale Iugoslaviei".

OBSERVATOR
(din ziarul „Pravda")

LONDRA 12 (Agerpres). Agenția France 
Presse anunță că la 11 martie, primul mi
nistru britanic Churchill a depus în Ca
mera Comunelor o moțiune in numele 
partidului conservator, prevăzînd iniție
rea unor tratative la nivel înalt între 
Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea 
Britanie după ratificarea acordurilor de 
la Paris de către Franța și Germania oc
cidentală.

Moțiunea conservatoare depusă de pri
mul ministru se opune unei rezoluții pre
zentate de șeful partidului laburist Attlee 
prin care se cere guvernului să ia ime
diat inițiativa unor tratative între Uniu
nea Sovietică, S.U.A. și Marea Britanie 
în scopul destinderii încordării internați
onale și a interzicerii armelor cu hidro
gen. în legătură cu această moțiune pre
zentată de conducerea partidului laburist,

agenția United Press subliniază că în 
cercurile politice din -. capitala Angliei, 
propunerea laburistă este interpretată ca o 
simplă „manevră adoptată în grabă” de 
conducerea de dreapta a partidului pen
tru a susține o așa-zisă politică de opo
ziție față de planurile de înarmare ale 
guvernului. Attlee încearcă să fure din 
influența lui Bevan, scrie United Press 
arătând că moțiunea depusă de liderul 
laburist a fost determinată de divergen
țele care au luat naștere în partid odată 
cu condamnarea de către un important 
grup de deputați laburiști printre care și 
Aneurin Bevan, a politicii de complici
tate cu guvernul dusă de conducerea da 
dreapta a partidului laburist.

Camera Comunelor va discuta ambeld 
moțiuni în ziua de 14 martie.

După cum relatea
ză agenția France 
Presse, într-o decla
rație făcută la confe
rința primilor miniș
tri ai țărilor Impe
riului Britanic, Chur
chill, propovăduitor 
înfocat al războiului 
atomic a afirmat: 
„Dacă universului îi 

este sortit să devină 
o lume a bombei cu 
hidrogen, sînt fericit 
că nu mi-a mai ră
mas prea mult de 
trăit".

— Să mă gîndesc 
la viitorul omeni
rii !?

La vlrsta mea ?!.«.

Desen de 
EUG. TARU
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