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Popoarele pot și trebuie să pună frîu 
maniacilor atomici

HOTARIREA POPOARELOR de a 
preîntîmpina un nou război se ma
nifestă astăzi cu o deosebită forța 

pe toate continentele, în toate țările. Des
fășurarea evenimentelor internaționale 
este de o asemenea natură îneît fiecare 
om trebuie să se pronunțe: pentru pace 
sau pentru război. Și nu-i greu de înțe
les de ce enorma majoritate a populației 
globului năzuiește către pace și se expri
mă în acest sens' Trustmenii și militariș- 
tii înveterați visează un nou război. Ei 
agită bomba atomică și cu ajutorul aces
teia speră să stăvilească lupta pentru 
pace a popoarelor lumii. Speranțele aces
tea sînt însă zadarnice.

Primejdia războiului atomic nu înspăi- 
mîntă popoarele, ci le mobilizează în apă
rarea păcii. Faptul acesta este ilustrat 
cum nu se poate mai bine prin desfășu
rarea cu un deosebit succes a campaniei 
mondiale de strîngere de semnături 
Apelul de la Viena al Biroului 
lui Mondial al Păcii. Zecile de 
de semnături așternute încă de 
pe Apelul de la Viena sînt cea 
vingătoare mărturie a hotărîrii
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lor'de a nu permite organizatorilor unui 
război atomic să dea frîu liber pornirilor 
lor monstruoase.

O însemnătate deosebită au hotărîrile 
adoptate de Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii în ședința care a avut loc la Viena 
între 11 și 13 martie. Documentele date 
publicității avertizează popoarele : „Pri
mejdia directă a unui război atomic pla
nează astăzi asupra fiecărei țări, asupra 
fiecărei case, asupra fiecărui om‘‘. Politi
ca agresivă a cercurilor conducătoare din 
occident pune în primejdie pacea lumii. 
Este bine cunoscută hotărîrea luată de 
Consiliul blocului nord-atlantic cu privi
re la organizarea unui război atomic. In 
prezent, reprezentanții guvernelor occi
dentale încearcă să adoarmă vigilența po
poarelor, pălăvrăgind despre necesitatea 
de a se include arma atomică printre ar
mele clasice, cu alte cuvinte de a se „le
galiza” războiul atomic. Reprezentantul 
S.U.A. Lodge, încearcă chiar să demons
treze că „un om ucis de un foc de pușcă 
este tot atît' de mort ca și cum ar fi fost 
ucis de o bombă atomică". Lodge uită — 
și nu întîmplător — să adauge că dacă 
un foc de pușcă nu poate ucide decît cel 
mult un om, arma atomică este o armă 
de exterminare în masă. Or, armele de 
exterminare în masă, condamnate de con
știința omenirii, trebuiesc puse în afara 
legii. Pe bună dreptate. Biroul Consiliu
lui Mond’al al Păcii a atras atenția în 
declarația sa : „Se fac încercări de a jus
tifica folosirea acestei arme monstruoase 
sau de a o prezenta ca o chezășie a păcii, 
cu toate că în realitate ea nu face decît 
să sporească primejdia unei agresiuni, 
neputînd să aducă oamenilor decît distru
gere și moarte".

Guvernele unor țări occidentale vor să 
determine popoarele lumii să accepte teza 
absurdă, total neîntemeiată, a „inevitabi
lității" războiului atomic. In legătură cu 
aceasta trebuie privită și hotărîrea gu
vernului britanic de a se organiza produc
ția bombei cu hidrogen în Anglia. Tre
buie spus că o asemenea hotărîre nu vă
dește înțelepciune. Un război atomic ar 
fi dezastruos pentru țările occidentale, da
torită poziției lor geografice, a concentră
rii populației și centrelor industriale pe 
un teritoriu relativ redus. Dar, în lumea 
capitalistă nu primează interesele po
poarelor, ci cele ale magnaților „busi- 
ness“-ului atomic I

Cercurile agresive din occident se stră
duiesc să deruteze opinia publică * *prin  
declarații despre o pretinsă dragoste de 
pace a guvernelor imperialiste, 
rea unor asemenea discursuri 
sat chiar și mister Dulles, 
tul propovăduitor al politicii 
poziții de forță". Este însă ușor de sezi- 
sat discordanța evidentă dintre declara
ții și fapte. Puterile occidentale reînar- 
mează Germania apuseană, au creat în
cordarea gravă din regiunea Taivanului, 
au declanșat cursa înarmărilor atomice. 
Vădesc oare aceste acțiuni — și nu numai

• a . _
: rul de sculărie. De atunci, din 1951, bă

tălia pentru cucerirea steagului decer
nat de Comitetul de luptă pentru pace 
al uzinei s-a dat, an de an, între cei 
de la sculărie și sectorul II. Pentru 
succesele obținute în ultima vreme, 
drapelul a fost înmînat zilele trecute 
sectorului II.

Dacă s-ar calcula aportul fiecărui tî- 
năr muncitor din secție la succesul ob
ținut, atunci desigur primul loc ar re
veni celei mai tinere echipe din sec
ție, cea condusă de utemistul Anghel 
Vasile.

...E un tînăr de statură mijlocie, cu o 
față senină, luminată de doi ochi 
mari, negri. Anghel Vasile e respon

sabilul echipei și cel mai 
vechi membru al ei. Cînd a 
semnat Apelul Păcii, el s-a 
gândit la tinerețea sa, la fa
milia pe care și-a înteme
iat-o în urmă cu 5 luni, la 
întreaga viață. Anii unei 
copilării amare au lăsat ur
me adinei în sufletul lui.

— Vedeți, spune el dese
ori — astăzi trăiesc din ce 
în ce mai bine. Nu de mult 
m-am căsătorit. Am cum
părat mobilă iar acum 
vreau să-mi cumpăr un 
aparat de radio, o bicicletă 
și alte lucruri pentru mine 
și familia mea. Urăsc din 
tot sufletul pe cei care vor 
să dezlănțuie un nou răz
boi. Pentru viața noastră 
de astăzi voi munci totdea
una cu aceeași patimă.

Pentru viața lor nouă au 
semnat Apelul și utemiștii 
Bala Irina și Soptereanu

In rosti- 
s-a exer- 
cunoscu- 
„de pe

Echipa Iul Anghel Vasile în timpul lucrului
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acestea — vreo dragoste de pace ? Nici
decum ! Dacă mai era nevoie de vreo do
vadă a lipsei de dorință de pace a pu
terilor occidentale, aceasta ne-a fost ofe
rită de desfășurarea lucrărilor de la Lon
dra ale subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare. Ziarul burghez francez 
„Le Monde" referindu-se la informațiile 
transmise de agenția americană „United 
Press" a arătat că reprezentanții occi
dentali se opun în mod categoric noilor 
propuneri sovietice, menite să ducă la dis
trugerea stocurilor de arme atomice și cu 
hidrogen precum și la limitarea armamen
tului clasic. Puterile occidentale refuză cu 
încăpățînare să se îndepărteze de la linia 
cursei înarmărilor și se leagănă în ilu
zia unei „superiorități" americane în do
meniul armelor nucleare. Dar această 
„superioritate" nu există în realitate. 
Dacă este vorba de o superioritate în do
meniul atomic — atît în ceea ce privește 
utilizarea energiei atomice în scopuri paș
nice, cît și în ceea ce privește armele nu
cleare — aceasta aparține în mod incon
testabil Uniunii Sovietice. Statul Sovietic 
se afirmă însă în mod consecvent ca un 
luptător pentru interzicerea armei atomice, 
pentru încetarea cursei înarmărilor care 
aruncă poveri atît de grele pe umerii po
poarelor.

In aprecierea situației internaționale 
popoarele dau dovadă de o matură înțe
legere. Forța uriașă a campaniei de strîn
gere de semnături pe Apelul de la Viena 
este concludentă. Milioane de semnături 
s-au strîns pînă acum în lumea capita
listă. Aceste semnături sînt o condamnare 
a politicii guvernelor occidentale, politică 
de pregătire a războiului atomic. Biroul 
Consiliului Mondial al Păcii sublinia în 
declarația sa: „Campania pentru strîn- 
gerea de semnături oferă posibilitatea de 
a exprima condamnarea generală a armei 
atomice cu suficientă forță pentru a de
termina toate guvernele care dețin aceas
tă armă să ajungă la un acord cu privire 
la distrugerea ei efectuată sub un strict 
control. Un asemenea acord ar constitui 
un pas important pe calea spre dezarma
rea generală".

In lumea întreagă, milioane de oameni 
— de cele mai diferite opinii politice — 
șe pronunță împotriva războiului atomic. 
50 de parlamentari sirieni ca și milioane 
de japonezi au semnat împotriva războiu
lui atomic. Aproape 200 de milioane de 
chinezi au semnat pentru interzicerea ar
mei atomice și distrugerea stocurilor de 
bombe atomice, cerință în sprijinul căreia 
s-au pronunțat și primii miniștri ai unor 
țări ca India și Indonezia.

Campania de strîngere de semnături se 
află în plină desfășurare. La 1 aprilie, 
această campanie va începe și în U.R.S.S,. 
țară a cărei politică de pace exprimă cele 
mai fierbinți năzuinți ale popoarelor- 
Alături de celelalte popoare, poporul nos
tru sprijină Apelul de ia Viena al Consi
liului Mondial al Păcii. Cele peste 8 mi
lioane de semnături adunate pînă acum 
pe acest Apel exprimă hotărîrea poporului 
nostru de a lupta pentru menținerea și 
consolidarea păcii.

Desfășurarea evenimentelor internațio
nale impune popoarelor să la cele mai 
hotărîte măsuri pentru a împiedica pe ațî- 
țătorii la război să-și realizeze planurile 
lor nebunești In acest scop, Consiliul 
Mondial al Păcii a adresat reprezentanți
lor forțelor iubitoare de pace din toate 
țările invitația de a se întruni la 22 mai 
la Helsinki într-o Adunare Mondială pen
tru a discuta liber problemele urgente ale 
luptei pentru pace. Această Adunare 
Mondială a reprezentanților popoarelor va 
putea fi o puternică și deosebit de con
vingătoare demonstrație a dorinței ome
nirii de a menține pacea și de a asigura 
securitatea generală pe calea interzicerii 
și distrugerii armei nucleare și a redu
cerii armamentelor și forțelor armate.

Noile hotărîri ale Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii sînt menite să ducă la 
o și mai mare mobilizare a tuturor oame
nilor iubitori de pace în lupta împotriva 
primejdiei de război. Popoarele lumii pri
vesc cu încredere viitorul și dispun de 
forța necesară pentru a zădărnici unelti
rile agresive ale dușmanilor păcii 1

Proletari din toata fările; unifl-vă I Pentru sporirea producției
de legume și zarzavaturi

Realizări în cinstea
Săptămînii Mondiale 

a Tineretului
GALAȚI. (De la corespondentul nostru).
Muncitorii și funcționarii întreprinde

rilor și instituțiilor din orașul Tulcea 
aduc o contribuție de seamă prin muncă 
voluntară la plantarea pomilor. Numai în 
2 zile din această lună, în orașul Tulcea, 
au fost plantați pe o suprafață de 9 ha. 
teren viran 4.000 puieți de pomi fructi
feri ca : zarzări, corcoduși, cireși etc.

La această acțiune au participat și ti
nerii muncitori și funcționari din între
prinderile orașului, mobilizați fiind de Co
mitetul raional U.T.M. Tulcea.

La săpatul gropilor și săditul puleților 
în mod deosebit au muncit tinerii de la 
O.C.L. Produse Alimentare, antrenați 
fiind de organizația de bază U.T.M. al că
rei secretar e Ceauș Ovidiu. De la între
prinderile I.C.N.V.P., Piscicola și altele au 
participat un număr mare de tineri.

De asemenea comitetul raional U. T. M. 
Tulcea, pentru a întîmpina Săptămîna 
Mondială a Tineretului a extins această 
acțiune și în alte organizații de bază 
U.T.M. din cuprinsul raionului care și-au 
luat angajamentul să planteze încă 20.000 
puieți. Pînă astăzi, cu ajutorul sfaturilor 
populare, tinerii din comunele Filimon 
Sîrbu și Somova au ridicat de la ferma 
„9 Mai” un număr de 9500 de puieți pen
tru a-i planta.

Inovațiile — surse 
de economii

ARAD. (De la corespondentul nostru).
în luna februarie, muncitorii, tehnicienii 

și inginerii tineri și vîrstnici de la uzi
nele „Gh. Dimitrov”-Arad, au obținut în
semnate succese în întrecerea socialistă, 
în această lună planul global pe uzină a 
fost îndeplinit în proporție de 114,32 la 
sută, iar planul la producția marfă în pro
porție de 160,27 la sută. Acum, în cinstea 
zilei de 1 Mai, întrecerea socialistă a cu
prins și mai mult tineretul uzinei. Cele 14 
brigăzi de tineret desfășoară o activitate 
mai bună.

O mai mare amploare au luat la uzinele 
„Gh. Dimitrov” în ultimul timp iniția
tivele creatoare ale muncitorilor. Numai 
în luna februarie au fost făcute 10 pro
puneri de inovații, 4 din ele fiind în curs 
de aplicare. Printre muncitorii inovatori 
se află și utemistul Birău Petru de la 
secția mecanică universală. Inovația sa 
constă în confecționarea unui cuțit spe
cial cu 2 tăișuri care reduce timpul de 
strunjire cu 20 la sută.

Cele patru inovații care vor fi curînd 
aplicate în practică vor aduce uzinei eco
nomii lunare în valoare de peste 85.000 
lei.
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Pe întinsul patriei munca e în toi. 
Zilnic din toate colțurile Republicii 

sosesc vești despre o producție sporită, 
despre oamenii pentru care interesele 
patriei, interesele apărării păcii, 
mal presus de orice.

Semnînd Apelul de la Viena toți 
muncitorii uzinei „Strungul" din 
șui Stalin s-au angajat să îndeplinească 
înainte de vreme planul anual de pro
ducție, să dea tot mai multe piese 
schimb pentru agricultură.

Cea mai tînără echipă

de

Pentru prima dată „Drapelul Păcii” 
fost cîștigat de muncitorii din atelie-

Am contractat cu cooperativa
întovărășiți! din comuna noastră au pri

mit cu multă căldură hotărîrea guvernu
lui cu privire la contractarea de legume, 
semințe de legume și fructe. Dezbătând 
sarcinile reieșite din hotărîre și analizând 
posibilitățile întovărășirii noastre, noi am 
hotărît să pornim anul acesta, la crearea 
unei grădini de legume.

Pînă în anul acesta noi nu am avut 
grădină de legume și zarzavaturi. De a- 
ceea, acum am repartizat din terenul în
tovărășirii 5 hectare pentru grădină. în 
urma contractului încheiat cu coope
rativa, de a valorifica legume și zarzava
turi, a început să ne sosească și sămînța. 
Am primit astfel sămânță de mazăre, de 
roșii, vinete, castraveți și altele. Am ter
minat de asemenea de reparat uneltele 
și am început completarea inventarului 
pentru grădină cu toate cele necesare și 
care nouă ne lipseau.

Pentru a aproviziona cît mal bine pe 
oamenii muncii, noi am hotărît să culti
văm și cartofi. Așa că pe o suprafață de 
1,5 hectare, vom cultiva cartofi, ceea ce 
n-am făcut pînă acum în întovărășire.

în munca pentru pregătirea și repararea 
uneltelor agricole, dintre întovărășiți s-au 
evidențiat în mod deosebit tovarășii Ni
colae Bocan, Dumitru Gheorghe, Dumitru 
Radu și alții.

Sîntem siguri că primind sprijinul teh
nicienilor, întovărășirea noastră va obține 
rezultate bune.

TUDORACHE BOCAN 
președintele întovărășirii agricole 
„Vasile Roaită" din comuna Ha- 

gleștl, regiunea București

Din experiența noastră
Despre metoda 

plantării de vară a 
cartofilor am aflat 
mai mult în anul 
1953, la 
consfătuirile ținute la 
regiune, unde un in
giner de la I.C.A.R. 
ne-a explicat pe larg 
cum trebuie să proce
dăm la plantările de 

vară. Imediat după 
consfătuire am încer 
cat și noi, pe un hec

tar, această metodă. Pentru prima dată 
am reușit să obținem 12.000 kg. cartofi la 
hectar, cu toate că eram încă lipsiți de ex
periență și chiar neîncrezători față de 
această metodă nouă. Dar numai începu
tul a fost greu. în anul trecut am aplicat 
pe o suprafață de 3 hectare plantarea de 
vară a cartofilor.

Pentru plantarea de vară am folosit 
cartofi iarovizați. Lucrările de iaiwizare 
le-am început pe la 20 mai, alegînd o ma
gazie cu condiții corespunzătoare acestui 
scop. Așezarea cartofilor s-a făcut în lă- 
dițe confecționate în gospodărie, de 50 
cm. lățime, 70 cm. lungime și 10 cm. adîn- 
cime. Cartofii au fost așezați pe un singur 
rind în ladă. Din 7 în 7 zile controlam 
starea lor.

Plantarea cartofilor s-a făcut pe la 30 
iulie. într-un teren arat adînc din toamnă 
și grăpat primăvara. Grăpatul a fost repe
tat de trei ori. După ce au răsărit carto
fii, am făcut imediat prima prașilă, repe- 
tînd apoi această lucrare. Mai apoi am 
făcut și mușuroitul. Cînd vrejii de cartofi 
au fost distruși de brumă, toamna târziu, 
s-a pornit la recoltare. Am cules o recoltă 
de 20.000 kg. la hectar.

Recolta obținută nu ne face de rușine. 
Cei care o să ne urmeze exemplul vor ob
ține o recoltă asemănătoare. însă nici noi 
nu ne vom lăsa. Vom depune anul acesta 
și mai mari eforturi pentru a obține re
colte bogate de cartofi la hectar.

KOCSIS LUDOVIC 
președintele gospodăriei agricole co
lective „Drumul lui Lenln" din satul 

Vaida, regiunea Oradea

una din

Muncitorii uzinei au semnat Apelul
Vasile. Amîndoi lucrează în echipa lui 
Anghel Vasile. Ei s-au angajat atunci 
să-și îndeplinească îndatoririle față de 
paitrie, să-și exprime recunoștința față 
de partid și guvern prin muncă însu
flețită.

De cînd muncitorii uzinei au semnat 
Apelul, au trecut mai multe săptămîni. 
în acest timp echipa lui Anghel Va
sile și-a îndeplinit zi de zi angajamen
tul luat. N-a fost zi în care echipa să 
nu dea cîte o jumătate de normă peste 
plan. Iar controlorul atelierului — deși 
în ultima vreme a devenit mult mal 
exigent — trebuie de fiecare dată să 
scrie pe fișa de control a pieselor lu
crate de echipa lui Anghel: „perfect”.

Scrisoarea 00«

Lecz Iosif este maghiar, are 19 ani. 
A terminat școala profesională în urmă 
cu 2 ani, jar acum e cunoscut în uzină 
ca unul dintre cei mai buni strungari. 
Cînd a semnat Apelul de la Viena, 
Lecz Iosif și-a amintit de vechii lui 
prieteni de școală. Aceștia sînt răspîn- 
diți în întreaga țară, unii lucrează la 
fabricile din Cluj și Mediaș, alții la 
Arad și București. La Reșița însă lu
crează cel mai bun prieten al său. Și-a 
amintit de el și s-a apucat să-i scrie...

„Și tu, dragă prietene, lucrezi la 
strung. Noi, strungarii, avem o minu
nată profesie. Intr-adevăr e grea, dar 
cită bucurie îți oferă această minunată 
muncă. Cînd îmi amintesc despre 
aceasta, string parcă cu și mai multă 
putere mina pe manetele strungului. 
Așchiile se desprind cu mai multă iu
țeală. E gata încă un piston pentru 
tractoare.

în atelierul nostru e zgomot, se aude 
în permanență uruitul monoton al ma
șinilor. Dar iată că s-a sfîrșit ziua de 
muncă. Șeful atelierului ne spune că 
am dat 50 la sută piese peste plan. 
Prietenii ne string mîinile, iar noi, mul
țumiți, părăsim uzina. în orele libere 
mergem la club, la bibliotecă, învățăm. 
Patria ne cere noi și noi cunoștințe 
pe care vrem să le cucerim cu ace
eași hotărîre și sete, cu care strunjim 
piesele de schimb pentru tractoare.

Parcă văd pe fața ta, dragă prietene, 
cum se așterne din cînd în cînd o um-

Sporirea producției de legume și j 
(zarzavaturi constituie o preocupare dj j 
( seamă în munca tinerilor grădinari din j 
| gospodăria agricolă de stat Mogoșoaia, ] 
I regiunea București.
( în fotografia noastră : harnicii legu- j 
! micultori Toma Marin șl Chlvu lor- | 
( dache de la secția Urlătoarea îngrijind j 
I cu multă atenție zarzavaturile și legu- j 
! mele timpurii.
I-— ---------- '

Consfătuirea legumicultorilor
TG. MUREȘ (de la corespondentul nos

tru). Cu cîteva zile in urmă, în raionul 
Tg. Mureș, a avut loc consfătuirea frun
tașilor legumicultori. La consfătuire au 
venit muncitori din gospodăriile agricole 
de stat, colectiviști, țărani muncitori din 
întovărășirile agricole și cu gospodării 
individuale, ingineri și tehnicieni pentru 
a împărtăși unii altora metodele avansate 
folosite la cultivarea legumelor și zarza
vaturilor.

Printre cel care au luat cuvântul la con
sfătuire a fost și Inginerul șef al gospo
dăriei agricole de stat „1 Mai” din Tg. 
Mureș care a vorbit în mod deosebit de 
cultivarea cartofilor iarovizați. „Pentru că 
noi am aplicat metoda cultivării cartofi
lor iarovizați, rezultatele au fost deose
bit de bune. Gospodăria noastră a obți
nut cu 4584 kg. mai mulți cartofi decît 
de pe suprafața însămînțată cu cartofi 
obișnuiți.

O altă metodă, pentru sporirea produc
ției de legume la hectar, folosită de gos
podăria noastră a fost și plantarea cultu
rilor în ghivece nutritive. în sectorul nos
tru legumicol noi cultivăm multe roșii. 
E știut că roșiile sînt o cultură preten
țioasă, de aceea noi am folosit larg culti
varea lor în ghivece nutritive, 
această metodă, am reușit să 
15.860 kg. roșii la hectar".

Brigadierul legumicol Somodi 
la gospodăria agricolă colectivă „Liberta
tea” din Ilieni și-a exprimat hotărîrea ca 
în anul acesta să muncească cele 5 hec
tare de grădină ale gospodăriei, pe care 
an de an le-a cultivat în mod obișnuit, 
după cele mai înaintate metode agroteh
nice, pentru a obține recolte sporite.

De asemenea și țăranii muncitori Chirilă 
Toader din Mădăraș, Took Albert din sa
tul Surda Dumitrei, Csipan Ion din comu
na Sinvăsii ș; alții și-au exprimat dorința 
și hotărîrea ca în anul acesta să cultive 
și ei cartofi Iarovizați.

_ Discuțiile purtate în cadrul consfătuirii 
cît și participarea la o demonstrație prac
tică la sera Agevacoop-ului din raion, au 
îndrumat pe fiecare participant să cultive 
anul acesta, tot mai multe legume și zar
zavaturi dupg metode avansate.

Pentru sporirea producției de legume și 
zarzavaturi la hectar, participanții la con
sfătuire s-au angajat să împărtășească și 
în rîndurile celorlalți țărani muncitori 
din satele și comunele raionului cele învă
țate ]a consfătuire, din experiența altora, 
în scopul îmbunătățirii aprovizionării 
populației muncitoare cu cît mai multe 
legume și zarzavaturi.

Folosind 
obținem

Iosif de

bră, pumnii ți se în
cleștează, iar .în ochi 
îți apare o expresie 
hotărîtă. Asta ori de 
cîte ori întâlnești în 
ziare sau auzi la ra
dio despre ațîțătorij 
la un nou război.

Război! Tu știi cum 
arată pămîntul sfâr
tecat de bombe, ai 
văzut cum se trans
formau în ruine ca
sele, cum rătăceau 
prin foc și scrum mi
cuțele .tale surori. în 
anii vieții noastre noi 
te-ai obișnuit să con
struiești. în școală tu 
ai făcut primul aero- 
model. Ai lucrat pe 
șantierul Bumbești- 
Livezeni iar acum 
muncești pentru dez
voltarea și întărirea 
pe mai departe a pa
triei noastre.

Pacea — iată la ce 
milioane de tineri cinstiți de pe glob. 
Pacea — acesta este viitorul pe care-1 
dorim și pentru care luptăm.

Prietenul meu ! Amîndoi avem ace
lași țel: de a păstra pacea pe pămînt, 
de a construi socialismul. Să ținem 
tot timpul minte : pacea nu se aș
teaptă, se cucerește. Fiecare piesă 
peste plan este aportul nostru la cauza 
păcii. Cu acest gînd mă voi duce mîine 
la uzină și voi da mal multe piese. 
Pentru asta să lupți și tu și toți strun
garii din Reșița”,

După șase ore 00»

— Spui că-ți place meseria, 
iubești atelierul. Eu n-aș 
Cum să-ți placă cînd întîrzii de la lu
cru, cînd nici planul nu ți-1 îndepli
nești întotdeauna și dai piese proaste. 
Nu, nu-ți iubești uzina !

De vorbele acestea își amintește Lupu 
Nicolae deseori. I-au fost spuse de to
varășul Finta Iosif. Au trecut de atunci 
mai multe luni de zile.

Cînd a semnat Apelul Păcii, Lupu 
Nicolae și-a amintit de aceste cuvinte. 
E drept, acum el lucrează în brigada 
a Vl-a utemistă de la atelierul de strun- 
gărie, brigadă care deține drapelul de 
fruntașă pe uzină. Gîndindu-se atunci

că-ți 
crede.

DIN ACTIVITATEA 
ȘTIINȚIFICĂ

A STUDENȚILOR IEȘENI
Acum cîtva timp a avut loc adm area 

membrilor Asociației științifice studențești 
din cadrul universității „Alex. I. Cuza" 
din Iași.

La adunare au participat numeroase ca
dre didactice și studenți, membri ai cer*  
curilor științifice. Tovarășul Cruceanu Va
sile, președintele Asociației științifice da 
la Universitatea din Iași a prezentat ra-« 
portul asupra activității Asociației știin
țifice pe primul semestru al anului de în*  
vățămînt 1954—1955.

Ca o urmare a avîntulul pe care l-a luat 
activitatea științifică a studenților în ui*  
timul timp — s-a arătat în darea de sea*  
mă — a fost nevoie să se treacă la o for-*  
mă superioară de organizare a cercurilor 
științifice studențești; la înființarea Aso
ciației științifice a studenților. Astfel șl 
în universitatea „Alex. I. Cuza" a luat 
ființă o asemenea asociație care are drept 
scop să sprijine dezvoltarea activității de 
cercetare științifică a studenților, să 
acorde ajutor în organizarea cercurilor 
științifice și să contribuie la generalizarea 
și popularizarea cercurilor fruntașe.

Numărul cercurilor științifice a crescut 
de la 18 cîte erau în anul trecut, la 25*  
iar Asociația cuprinde 250 membri.

Prin înființarea Asociației științifice, te-*  
matica unor cercuri a fost lărgită. La cer*  
curile științifice de la Facultatea de știința 
naturale, tematica a fost legată de preve
derile proiectului de Directive ale Con*  
greșului al II-lea ai Partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în următorii 
2—3 ani. Astfel, se acordă o mare atenția 
cercetării faunei și florii regiunii Iași, iar 
în cercurile de la geo-geografie se faq 
cercetări geo-morfologice asupra regiunii^ 
în vederea redării agriculturii a unor te*  
renuri din șesul Bahluiului. Cercurile da 
fizică și cele de astronomie constmiesa 
aparate pentru înzestrarea laboratoarelor 
facultății respective, cercul de chimie or*  
ganică a pus în cercetare tema ,„Stimu*  
lări de creștere pentru plante și folosirea 
lor în agricultură", cercul de marxism șl 
economie politică de la Facultatea științe*  
lor juridice își are tematica legată de po*  
litica partidului și guvernului nostru pen*  
tnu dezvoltarea economiei naționale. (.

în vederea sesiunii științifice Asociații 
s-a preocupat îndeaproape ca toți membrii 
cerourilor sg participe oît mai activ la 
pregătirea lucrărilor, ajutîndu-i totodată 
în înlăturarea greutăților întîmpinate*  
Astfel, pînă în prezent majoritatea lucră-*  
rilor sânt terminate afară de cele de la 
Facultatea geo-geografie cane necesită 
mai mult timp pentru cercetări pe teren,

în activitatea Asociației științifice a<u 
existat o serie de lipsuri. Pe această linie 
se situează faptul că nu au fosit organizate 
conferințe de popularizare a științei în ve
derea dezvoltării interesului studenților 
pentru munca științifică. Această lipsă s-a 
manifestat mai ales prin aceea că n-a 
existat o strînsă legăftiră între conduce
rea Asociației științifice și organizația 
U.T.M. din universitate. Schimbul de ex
periență dintre diversele cercuri a fost 
slab și din pricina faptului că gazeta de 
perete a Asociației a apărut mult mai tîr- 
ziu decît a fost programată.

Adunarea membrilor Asociației științifi
ce a adus de asemenea unele critici la 
adresa Ministerului învățământului căruia 
deși încă de la sfîrșitul anului trecut l-au 
fost trimise spre publicare o parte din lu
crările științifice ale studenților, n-a dat 
nici un răspuns.

Raportul a fost urmat de discuții la care 
au luat parte membri ai corpului didactic 
și studenți cu ajutorul cărora s-au scos 
la iveală o serie de lipsuri ale raportului 
și s-au făcut noi propuneri pentru îmbu
nătățirea muncii de cercetare în cadoul 
cercurilor științifice. Printre cei care au 
luat cuvîntul a fost și tovarășul confe
rențiar Martiniuc Constantin care a arătat 
necesitatea editării unei reviste a cercuri
lor științifice de la Universitatea „Alex. 
I. Cuza" din Iași.

Corespondent 
TIMOFTE VICU

gîndim tu, eu,
i

la uzină s-a hotărît să facă totul pentru 
ca toți tovarășii de muncă să fie mul
țumiți de munca sa.

în ziua în care l-am întîlnit, Lupu 
Nicolae lucra anticamere pentru trac
toarele K.D. 35. Niște piese nu prea 
mari, dar care cer multă pricepere. 
N-au trecut însă decît 6 ore și pe masa 
de lucru a lui Lupu Nicolae piesele 
strunjite n-au mai avut loc. De mașină 
s-a apropiat șeful atelierului.

— Și astăzi ți-ai îndeplinit în 6 ore 
planul. Ai lucrat bine, și-i strînse cu 
putere mîna (fotografia a II-a).

De mai multe săptămîni utemistul 
Lupu Nicolae obișnuiește să-și îndepli
nească norma zilnică în numai 5—6 ore. 
Acum dorința i s-a înfăptuit: uzina se 
mîndrește de munca lui.

★
însuflețiți de chemările partidului, de 

dorința de a întări prin, muncă sem
nătura pusă pe Apelul Păcii de la 
Viena, muncitorii uzinei „Strungul” 
și-au luat angajamentul să-și îndepli
nească planul de producție înainte de 
termen. Alături de toți muncitorii, ti
nerii luptă zi de zi pentru a da pa
triei tot mal multe piese de schimb 
pentru agricultură, știind că aceasta 
este contribuția lor la măreața cauză 
a apărării păcii.

AL PINTEA
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Pe marginea scrisorii: „De ce nu are dragoste de muncâ tovorâșuf Constantin Dumitru«

Pasiunea în muncă inobilează sufletul
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Toate purtările lui Con
stantin Dumitru m-au necă
jit. Ceea ce m-a mîhnit mai 
mult este însă disprețul său 
boieresc pentru muncă. Nu 
mi-e teamă că spun vorbe 
răsunătoare dacă susțin că 
munca e cea m.ai mare bucu
rie a omului. De la o ase
menea bucurie, w tinăr de 
optsprezece ani — care mai 
e și Utemist — se dă, înlături!

Fabrica unde lucrez, fabri
ca de mobilă din Balta .Să 
rată e clădită de multă vre
me, de prin anul 1900. Pa
tronul se odihnea tot timpul 
în Elveția și încasa cîștiguri 
grase. Nu și-a văzut nici
odată fabrica : n-o cunoștea 
decit din poze. Se uita în fo
tografii, le admira și dădea 
ordine vătafilor să i se mă
rească întreprinderea. Fabri
ca s-a mărit fără noimă, 
brambura, căci stăpînul ne- 
runoscînd-o dădea dispoziții 
care nu prea se potriveau 
cu realitatea. Avea însă grijă 
să sugă vlaga muncitorilor, 
să exploateze oameni ne care 
nu-i văzuse niciodată în via
ță, să scoată cîți mai mulți 
bani dintr-o întreprindere 
căreia nu-i călcase niciodată 
pragul. Disprețul pentru 
muncă e propriu sufletului 
de exploatator, el nu vede 
decit cîștigul, posibilitatea 
de a jecmăni muncitorii. Dar 
chiar și în condițiile acelea 
cînd stăpînul, ca orice stă- 
nîn. nu se îngrijea de fabri
că, cînd muncitorii erau ex-

ploatați, oamenii îți iubeau 
meseria. Faima mobilelor 
fabricate la Balta Sărată se 
răspîndise în multe țări ale 
lumii.

Dragostea pentru muncă, 
pentru meserie, a crescut în
zecit în anii puterii populare. 
Nu mai muncim pentru ca
pitaliști, muncim pentru noi 
înșine. Faima mobilelor fa
bricate la noi s-a răspîndit 
în Bulgaria, în Ungaria, în 
Cehoslovacia și în multe 
alte țări. Noi ne bucurăm 
cînd vedem că mobila noas
tră e căutată, asta înseam
nă că am muncit bine, că 
muncitorii patriei noastre li
bere sînt bine reprezentau 
peste hotare

Iată, de pildă, pe tovarășul 
Boțoc Vasile. El are numai 20 
de ani și e maistru, răspun
de de o seclie. S-a dovedit 
a. fi un bun organizator al 
producției. Muncitorii vîrst- 
nici vin la el cu încredere, 
îi cer sfatul. El se poartă 
modest cu toți tovarășii, cau
tă să-i ciute, dar știe să și 
primească sfaturi de la cei 
cu experiență. Ca să ajute 
producția a propus cabinetu
lui tehnic două inovații 
care au fost imediat accep
tate și au adus fabricii mult 
folos. Ceea ce m-a bucurat, 
si m-a emoționat, a fost fap
tul că înlr-o zi Boțoc Vasile, 
care mi-e prieten, mi-a. măr
turisit că vrea sa lucreze la 
un manual de mobilă curba
tă. Asta, la vîrsta de 20 de

ani! Mi-a spus cu hotărîre: 
e nevoie de un asemenea 
manual.

Dar Boțoc Vasile nu e nu
mai un maistru bun, ci și un 
utemist care-și îndeplinește 
sarcinile cu aceeași pasiune. 
E responsabilul cercului po
litic pentru începători. La 
el in cerc tinerii vin în nu
măr mare, discuțiile sînt 
animate, interesante. Comite, 
tul raional U.T.M. l-a evi
dențiat pe raion pentru suc
cesele obținute în această 
direcție.

Ca și Boțoc Vasile, alți ti
neri îndrăgostiți de meserie, 
ca Stolojescu Iosif, Hoban 
Emilia, Voicescu Ion, Socol 
Maria au făcut inovații inte
resante, menite să îmbună
tățească activitatea fabricii 
noastre.

Boțoc Vasile și alți tineri 
ca el din fabrica noastră în
vață mereu de ta comuniști, 
de la oamenii în Vîrstă, Noi 
am învățat de la dînșii nu 
numai meșteșugul, ci și dra
gostea pentru meșteșug, dra
gostea pentru întreprinderea 
care acum este a noastră, 
toate lucruri la fel de impor
tante. E drept, mai sînt si la 
noi tineri care nu înțeleg 
cum poate un om să se 
omoare fiupă o anume me
serie, cînd sînt sute de pro
fesii pe lumea asta... Odată, 
de pildă, comisia medicală 
și-a dat cu părerea că ar fi 
bine Ca unii tovarăși de la 
secția gatere, cea mai grea

secție, să fie mutați 
altă parte.
li s-a spus 
altă secție 
lori Vîrstnici, 
re-și iubeau 
ți-e cineva drăg, despărțirvn 
e lucru anevoios. S-au împo
trivit bineînțeles, au spus că 
sînt sănătoși tun. 
despărțirii 
gatere i-a 
Unii tineri 
minte au 
ironic de această intimplăre : 
„ce fraieri sînt! Că doar le 
dă o munca 
Unde 
peste mine ?“ 
mirat această grosolănie me
nita. să jignească un senti
ment ătît de delicat și atît 
de nobil ca dragostea pen
tru meserie. Dragostea de 
mutică e un lucru care tre
buie în primul rînd simțit 
și nu numai înțeles ca o re
gulă de matematică. Trebuie 
să se producă o schimbare 
în conștiința tovarășului 
Constantin Dumitru. Să se 
dăruie muncii cu toată pu
terea, să dea muncii toată 
priceperea și capacitatea sa. 
Cînd tovarășul Dumitru 
Constantin va deveni un om 
pasionat de meserie, multe 
se vor schimba în bine în 
conștiința sa.

STEPAN ADRIAN 
tehnician, Fabrica de mobile 

Balta Sărată-Caransebeș,
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Ce i-a însuflețit pe constructorii primului
Pentru a ilustra puterea de creație 

a maselor, pasiunea omului 
pentru nou, nu este nevoie 
tăm prea mult exemple. La 
țară, unde oamenii muncii au 
berați de exploatare, aceste lucruri au 
devenit fenomene obișnuite, de masă. 
Iată o știre de cîteva rînduri: ,,...Un 
pantofar, doi mecanici și un tîmplar 
din Timișoara, au construit primul acor
deon romînesc. Niciunul dintre ei nu 
are studii muzicale și nici măcar n-a 
vizitat o fabrică de acordeoane. I-a unit 
insă pasiunea lor pentru creație, bucu
ria de a înfăptui un lucru despre care

simplu 
să cău- 
noi în 
fost eli-

se spunea că nu 
poate fi confecțio
nat decit în străi
nătate, în țările 
cu tradiții 
construirea 
strumentelor 
zicale”.

Acum doi 
Guy Boncourt, un 
inovator în dome
niul televiziunii 
din Geneva (El
veția) a descope
rit un procedeu 
ingenios care per
mitea construirea 
unor aparate de 
televiziune cu o 
recepție pe sute 
de kilometri. El 
reușise să recep
ționeze la Geneva 
— oraș înconjurat 
de munți — emi
siunile transmise 
din Londra, Pa
ris și Moscova. 
Evenimentul con
stituia un pas înainte spre perfec
ționarea prețioasei descoperiri a 
minții omenești: televiziunea. Bucu
ria care te cuprinde la auzul aces
tei vești este însă întunecată de faptul 
că tînărul inovator sub presiunea fa
bricanților de aparate de televiziune, 
care în situația adoptării invenției ar 
fi rămas cu un mare stoc de aparate 
de tip vechi în depozite, a anunțat că 
renunță la descoperirea sa pe motiv că 
este încă... prea devreme pentru așa 
ceva. In realitate insă, sub această de
clarație se găsea „precizarea" societă
ților americane, franceze, olandeze din 
industria radioelectronică, că în dome
niul recepției emisiunilor de televiziune 
nu vor fi făcute nici un fel de... in
venții, atîta timp cit firmele care fa
brică aparate de televiziune nu-și vor 
fi desfăcut stocurile existente.

Pantofarul Muliț Alexandru, lăcătu
șul mecanic Friederik Anton, tîmplarul

în
Acei cărora 
să plece în 

erau munci- 
încercați, ca- 

meseria. Cînd

Vesiea 
de munca dc la 
indUrerat chiar, 
mai necopți la 

început să rida

mai ușoară.
nit dădea norocul ăsta 

Pe noi ne-a

acordeon romlnesc
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Clinp Ivan, ca șj mecanicul Pop Ale
xandru, au simțit și ei cu ani în urmă 
apăsarea patronilor și fabricanților. Se
tea lor de creație era sugrumată atunci. 
Acuma ea clocotește ca un torent de 
munte scăpat din încleștarea iernii.

La început, în localul fabricii de 
acordeoane nu se găsea nici un utilaj, 
ci doar o masă, un bec și un telefon. 
Toate mașinile, întregul utilaj, abia 
trebuia zămislit. Cu un an de zile în 
urmă, cînd mecanicul Pop Alexandru a 
venit să propună cooperativei de în
călțăminte la care lucra, să i se încre
dințeze construirea primului acordeon,

jamentul să realizeze acordeonul în 
timpul său liber : lucrînd după-amie- 
zile, duminicile și nopțile. Împreună cu 
tovarășii săi, Pop a lucrat cu pasiunea 
caracteristică omului liber care creea
ză pentru poporul său. Au fost confec
ționate din resurse locale mașini, iar 
de la uzina „Oțelul Roșu" au obținut 
cîteva zeci de kilograme de oțel 
special.

Pop Alexandru și tovarășii săi au 
simțit ajutorul celor dimprejur în mo
mentele cele mai grele. Specialiștii care 
au venit în mijlocul lor au cercetat 
acordeonul și au dat sfaturi prețioase.

„Calitatea acordeoanelor noastre nu este mai prejos decît a celor din import” 
îi spune cu satisfacție maistrul May er Ștefan, utemistei Boca Eleonora.

el cunoștea prea puține lucruri în a- 
ceastă direcție. Știa însă că lucrul cel 
mai prețios la un acordeon constă în 
realizarea tonurilor. Tonul este produs 
de o limbuță de oțel foarte subțire țl 
pretențioasă. Ideea construirii acordeo
nului i-a venit lui Pop Alexandru cînd 
a văzut în comuna Bacova cîteva ase
menea lim'ouțe făcute de un localnic 
din arcuri de ceas, l-ar fi trebuit apoi 
un lemn cu rezonanță. Pop Alexandru 
și-a adus atunci aminte cum în copi
lărie batea toaca ca să sperie vrăbiile 
Toaca din lemn de tei răsuna dulce, iar 
vîntul purta sunetele pină hăt, depar
te. Cea din fag insă aducea a larmă 
de butoaie rostogolite pe un prundiș.

Pop Alexandru n-a avut în copilărie 
un acordeon, și l-a dorit însă. Acum el 
nu mai este tinăr... Dar sînt atîția ti
neri care doresc să aibă un acordeon. 
Lor, s-a gîndit Pop Alexandru, să le 
închine eforturile sale. Și-a luat anga-

Scrisoare
Dragă Mircea.

Discuția ce se desfășoară în coloanele 
„Scînteiî tineretului" despre lipsa de 
pasiune în muncă a tovarășului Cons
tantin Dumitru, m-a îndemnat să-ți 
scriu această scrisoare deschisă. Cred 
că cuvintele care i se spun lui Cons
tantin Dumitru se potrivesc în bună 
parte și ție. Pentru că sîntem prieteni 
de mici copii, vreau ca această priete
nie să o păstrăm mereu, neștirbită.

Cînd am fost acăsă in permisie, am 
aflat cu părere de rău Că tu nu mai 
ești MirCeă pe care-l știam. între timp 
ai terminat școala și ai devenit învă
țător. Dar profesia de învățător pe care 
o exerciți la Școala elementară din 
comuna Sălciua, (raionul Ctmpeni, re
giunea Cluj) îți este indiferentă, o pri
vești cu pasivitate. Nu zic, ești doar 
tinăr, dornic de distracție, îți place să 
schiezi și iubești în general sportul, 
dar aceasta nu te îndreptățește să ne
glijezi datoria pe care o ai.

Devenind învățător, ți-ai luat o răs
pundere de seamă față de patria noas
tră, față de oamenii din comună, de a 
da o educație sănătoasă copiilor, de a 
face din ei oameni adevărâți. Curînd 
insă pasiunea ta pentru această ocupa
ție a devenit doar o amintire. Te-ai gîn
dit tu vreodată că te poate trage cine
va la răspundere pentru acest lucru, că 
poate să-ți ceară socoteală pentru pur
tarea ta, pentru inactivitatea ta?

Am fost nespus de bucuros cînd am 
văzut că din comuna noastră s-au ri
dicat o seamă de elemente tinere care 
pășesc în viață cu pași siguri și am fost 
bucuros că mulți dintre prietenii mei, 
printre care erai și tu, au îmbrățișat 
această frumoasă meserie de învățător. 
Da, este un lucru minunat să fii învă-

Lipirea cauciucului 
pe oțel

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru).
A fost greu la început. Să lipești cau

ciuc pe oiței, nu-i lucru ușor. Trebuia to
tuși realizată operația. Sondcrii de la foraj 
și extracție de ipe șantierele petrolifere 
din țara noastră aveau mare nevoie de 
acest utilaj. Cum puteau sg execute pro
cesul de lipire a cauciucului pe metal 
aînd ei nu făceau altceva deCît să vulca- 
nizeze anvelope și camere pentr.u automo
bile? Le lipsea o documentație precisă, le 
lipseau presele hidraulice, matrițe, dispo
zitive pentru desfacerea pistonului de ma
triță, aiparatajul de alămit piesele meta
lice și multe altele.

Membrii colectivului secției de vulcani
zare al Uzinei mecanice Cimpina, în frun
te cu comunistul Plămădeala Anatoli, s-au 
apucat de studiu. Mai bine de 6 luni au 
tot făcut diferite înoercări. Le-au venit în 
ajutor dci ingineri sovietici. î-ăU ajutat 
mai întâi să confecționeze utilajul și dis
pozitivul necesar precum și băile de ală
mit electrochimie. Toată âCestăa aU fost 
executate de rnetalurgiștii din Uzina me
canică Cimpina. Rezultatele nu au în- 
tîrziat să apară. Pentru prima dată in țara 
noastră s-a realizat lipirea cauciucului pe 
metal la unele utilaje petrolifere.

Brigada păcii, condusă de utemistul 
Stan Constantin, hU a existat luriă din 
anul trecut în care să nu fi depășit pla
nul la o serie de lucrări, necesare insta
lațiilor de foraj Cu turbină. Experiența • și 
calculele făcute au dovedit Că lipirea 
cauciucului pe oțel realizata în țara noas
tră este rezistentă la 90 kg. pe centime
tru pătrat, față de 35—40 kg., rezistența 
produselor importate din străinătate.

Bazați pe experiența dobîndită, colec
tivul secției, în care lucrează brigada ute- 
mistulul Stan Constantin, ca și muncitorii 
Olteanu Ion, Jinga Maria și Calmîc Ion, 
și-a prcipus să realizeze un nou sortiment 
— fabricarea frinei pneumatice pentru in
stalații de foraj de 150 tone. Folosind ex
periența sovietică ei vor realiza cu suc
ces acest nou sortiment.

ȘCOALA SERALĂ A UZINEI
In incinta Uzinelor „23 August” din 

București funcționează de aproape o ju
mătate de an școala medie serală mixtă 
a tinerilor muncitori de la Uzinele „23 
August” și „Republica”.

în fiecare zi, după schimbul întîi, tineri 
și tinere practicanți, muncitori din dife
ritele secții ale uzinei, vin aici să învețe. 
Ca elevii oricărei școli medii, ei s-au 
obișnuit să studieze zilnic cîte cinci ore.

în clasele acestei școli, este atîta vioi
ciune tinersască, îneît cu greu ți-ai pu
tea închipui că acești tineri sînt în Conti
nuarea unui program de opt ore de 
muncă. Care este secretul acestei energii 
Care risipește oboseala muncii de peste 
zi?

SETEA DE CUNOȘTINȚE
Era în toamna anului trecut. Abia 

apăruse Decretul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și Hotărârea Consiliului 
de Miniștri privind organizarea și func
ționarea școlilor serale de cultură gene
rală pentru tineretul muncitoresc - și sătesc 
și tineri ca Dumitru Constantin și Cris- 
tesău Ghedrghe de la TurhatOrie oțel, ca 
și Alexandrina Cherciu, Ciobahu Marin, 
Oancca I. și Nicuîa Ion de la laborator, 
au și început să se agjte .

— Fără Cunoștințe nu pot conduce teh
nica modernă — -spunea Cristescu Gheor- 
ghe, plin de siguranță. Vreau să mă în
scriu la școala serală, fiindcă Vreau să lu
crez și eu ca Bălan Ion, fruntașul nostru.

— Și eu vreau să mă înscriu la școala 
serală — i-a răspuns atunci, Dumitru Con
stantin. Știi... eu vreau să devin inginer 
electrotehnic.

— Și eu vreau...
— Și eu vreau...
O mulțime de tineri șl tinere vroiau să 

învețe. Setea de cunoștințe, năzuința spre 
o muncă multilaterală și interesantă, iată 
ce caracterizează pe acești tineri munci
tori și muncitoare din uzinele „23 Au
gust”, și „Republica”.

★
Iată că n-au trecut decît vreo cîteva 

zile și în uzină au și început pregătirile 
pentru înființarea școlii serale. De la sec
ția de învățămînt a sfatului popular s-au 
prezentat la conducerea uzinei profesorii 
Lazăr D., N. Teăci, Tita Aurel și alții, în 
frutite cu directorul Călin Alexandru șl 
au cerut concursul pentru înființarea unei 
școli medii serale. Conducerea uzinei le-a 
pus la dispoziție o clădire încăpătoare și 
a asigurat corpul -didactic că va da tot 
sprijinul acestei școli. Elevii care se vor 
înscrie la această școală vot fi îhcădrați 
numai în schimbul întîi. De asemenea a 
stabilit ca fiecare șef de sector să-și ia 
obligația să vegheze asupra frecvenței re
gulate a elevilor la cursuri. S-au înscris 
atunci la școala serală toți acei care e- 
veaU în ei imboldul marilor realizări, toți 
acei care înțelegeau că numai prin asimi
larea de cunoștințe noi și multilaterale 
vor putea să cucerească tainele tehnicii, 
ale culturii.

Din păcate însă, mai erau mulți în uzi
nă care se temeau de greutăți, care hu 
vroiau să se ostenească peste programul 
de lucru ori care nu înțelegeau încă nece
sitatea absolvirii Unei astfel de școli. 
De aceea, paralel cu acțiunile de orga
nizare a școlii, corpul didactic a pornit la 
o muncă de lămurire de la tînăr la tînăr, 
și deși munca a fost destul de grea, rezul
tatele au fost îmbucurătoare. în această 
acțiune corpul didactic a simțit încă de la 
început puternicul sprijin al organizației 
de bază U.T.M. care s-a preocupat de b 
bună popularizare a școlii în rândul tine
retului din uzină. Mai întîi e fost prelu
crată în toate grupele U.T.M. Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri cu privire la or
ganizarea și înființarea școlilor serale. 
Aceste prelucrări au fost îhdelung dezbă
tute de tineretul uzinei și iată că un nu
măr de aproape 200 de elevi eu început să 
facă cereri de înscriere le școală, încă din 
primele zile. Pentru lămurirea deplină a 
elevilor, organizația de bază U.T.M., în 
colaborare cu corpul didactic, au organizat 
o puternică agitație vizuală și s-au îngri
jit de procurarea rechizitelor și a mate
rialului didactic strict necesar fiecărui 
elev. Astfel școala serală s-a putut des
chide, avind încă din primele zile condi
ții bune de funcționare.

PRIMELE SUCCESE
Primul pătrar, ca și al doilea, au de

curs în mod normal. Chiar și pătrarul al 
treilea a început în modul cei mai firesc. 
Programul orelor de studiu se respectă 
cu rigurozitate, tinerii și tinerele acestei 
școli se întrec în a-și însuși cunoștințele, 
și nu puțini dintre ei sînt fruntași la 
învățătură.

— înainte lucram mecanic, nu puteam 
înțelege rostul aparatelor optice de pre
cizie — povestește Chira Romulus, tînăr 
tehnician în uzină, care frecventează cu 
regularitate cursurile școlii serale. AcUm 
însă, de cînd am început să învăț fizică, 
totul începe să fie limpede, ușor. Pot 
chiar să iau pe seama mea lucrări impor
tante.

Și Chira Romulus nu e singurul. Ceea 
ce s-a întîmplat cu el, s-a întîmplat cu 
cei mai mulți dintre elevii acestei școli. 
Problemele de algebră, lecțiile de chimie 
și fizică, în special, îi ajută să înțeleagă 
mai limpede o serie de noțiuni, o seamă 
de fenomene ale producției, față de care 
pînă acum nu puteau avea decît noțiuni 
generale.

Interesul corpului didactic pentru sti

mularea dragostei față de învățătură, 
pentru întreținerea entuziasmului care a 
cuprins majoritatea tinerilor din uzinele 
„23 August” și „Republica” la înființarea 
ei, se manifestă prin diferite inițiative, 
Mai întîi, colectivul de profesori a con
stituit o comisie care să țină legătura cu 
părinții elevilor, pentru ®-i antrena și pe 
aceștia în opera de educare în spiritul 
dragostei față de învățătură, a copiilor 
lor. Astfel, Mitan Alexandru, muncitor în 
uzină, are un fiu în clasa a VIII-a B, care 
se dovedește nedlSCiplinat și neatent la 
lecții, neizbutind să rețină mai nimic din 
ce se predă. Comisia care se întrunește 
în fiecare sîmbătă după masă, a ifibbilitat 
și pe tovarășul Mitan Alexandru să dis
cute eu fiul său, să-l supravegheze lă în
vățătură.

O LECȚIE MULT AȘTEPTATA
O lecție teoretică demonstrată practic 

eră demult așteptată de elevii școlii medii 
serale. Lipsa unor materiale didactice mai 
greu de procurat ca aparate pentru expe- l 
riențe, utilaj pentru laboratoare etc., 
îngreuna totuși înțelegerea Unor materii. 
Iată însă că profesorul Moldoveanu Gheor- 
ghă, căutînd sa rezolve această problemă 
a ahunțat elevilor clasei a VIIf-a B că 
lecția pentru „Prepararea clorului” o va 
demonstra practic, folosind elementele și 
aparatele necesare împrumutate de la o 
altă școală medie, unde predă de aseme
nea fizica și chimia.

Lecția mult așteptată a sosit.
Elevii erau atenți, interesul pentru 

reușita experienței antrena întreaga cla
să ; aplicarea practică constituie deci 
una dih preocupările esențiale ale a- 
cestor tiheri și tinere, cere sînt de
prinși să dea viață învățăturii abstracte, 
prin munca lor tehnică de fiecare zi. E 
firesc deci, ca aceste lecții practice să f e 
atît de apreciate și atît de mult aștep
tate...

Discuțiile asupra acestui subiect au con
tinuat și în pauză. Elevii și elevele clasei 
a VIII-a B. au văzut cu ochii lor cum se 
prepară clorul și au înțeles bine impor
tanța acestei substanțe pentru industria 
noastră. Conducerea Uzinei trebuie să în
lesnească corpului didactic posibilitatea 
creării unui laborator pentru fizică și 
chimie, materii care interesează atît de 
mult" pe acești tineri și titlere, munci
tori în uzină.

DATORII UITATE
Una din obligațiile principale a șefilor 

de sectoare din uzină este aceea de a în
cadra în schimbul întîi pe toți tinerii 
muncitori care urmează școala serală, 
pentru a putea fi astfel prezenți la orele 
16 cînd încep cursurile.

Dar maistrul Blaga Vasile și inginerul 
Pahcu de la Secția Forja-Mare, la fel ca 
maistrul de la Mecanica Ușoară și alții au 
uitat în ultimul timp de această firească 
obligație. Ba unii din ei chiar glumesc pe 
socoteala școlii și deci, ce să se mai în
curce tinerii muncitori cu învățătura ? 
Mai bine să muncească liniștiți în toate 
schimburile și apoi să-și vadă de treabă...

Organizația de bază U.T.M. în colabo
rare cu corpul didactic al școlii ar trebui 
să ceară conducerii uzinei să reamintea
scă acestor maiștrii datoriile lor în pri
vința contribuției la bunul mers al șOolii 
serale din uzină.

PENTRU ȚELUL PROPUS
Pentru întreținerea și dezvoltarea pa

siunii față de studiu, colectivul de con
ducere a școlii a luat inițiativa că în 
cadrul orelor educative, în afară de infor
mațiile politice obișnuite, să se organi
zeze și discuții libere asupra felului în 
care cei mai buni dintre elevi iși însu
șesc cunoștințele. Unii dintre tinerii și ti
nerele care învață aici pun lipsurile la 
învățătură pe seama lipsei de timp, ori 
a neputinței de a cuprinde într-o singură 
zi și munca și învățătura. Aceasta nu e 
insă un motiv serios. Justa organizare a 
timpului depindă de dragostea pentru în
vățătură a fiecăruia. Altfel n-ar exista 
fruntași la învățătură ca Dumitru Con
stantin, ori Cristescu Gheotghe, ori A- 
lexandrina Cherciu, care reușesc să obți
nă numai hote mari. Oare acești tineri nu 
sînt și ei obligați să cuprindă zilnic și 
sarcinile din munca de producție și cele 
legate de învățătura îh școala serală ? Ele
vul Dumitru Constantin răspunde acestei 
întrebări cu simplitate și inteligență :

— în fața rriea stă un țel mare. Vreau 
să devin inginer electrotehnic. Pentru 
aceasta am nevoie de cunoștințe cît mai 
temeinice. Fiecare minut îmi este nespus 
de scump. De aceea îmi organizez timpul 
în așa fel ca în fiecare seară după ce mă 
întorc de la școală să pot repeta lecțiile 
pentru a doua zi, cel puțin două ceasuri, 
învăț din cărțile mele de școală și din 
cele pe care le iau de la bibliotecă, dună 
bibliografiile indicate în clasă. învăț tot 
timpul, învăț necontenit. îhvăț și dumi
neca dimineața. Uneori mi-e greu, mă 
răzbește oboseala, dar cînd mă gînde'sc că 
voi deVerii inginer electrotehnic, și că voi 
stăprhi tainele științei, îmi încordez toate 
forțele.

Perseverența personală, setea de cunoș
tințe, frumusețea năzuințelor, iată în ce 
constă marea calitate a acestor tineri 
muncitori din uzinele „23 August” ți „Re
publica". Din activitatea lor simplă și to
tuși erOlcă, eîți tiheri și tinere, elevi ai 
altor școli medii, n-ar avea de înVățat ?

N. NEGOIESCU

Prin căminele culturale
Am avut ocazia să trec nu de mult prin 

comuna Valea Lungă—Cricov, din raionul 
Pucioasa, regiunea Ploești. M-am îndreptat 
spre locul de unde se auzea muzică. Astfel 
am ajuns la căminul cultural. Aci în jurul 
aparatului de radio erau strînși nume
roși țărani muncitori: tineri, bătrîni, fe
mei și copii. Ei așteptau nerăbdători să 
înceapă obișnuita „Seară culturală”.

Echipa artistică a căminului cultural și 
cea a elevilor școlii elementare de 7 ani 
din comună, au prezentat un bogat pro
gram artistic.

Asemenea seri culturale se desfășoară 
cu regularitate la căminul cultural din 
Valea Lungă—-Cricov, odată pe săptămână. 
In afară de programul artistic, în cadrul 
acestor s'dri, se țin conferințe, sau se face 
recenzia unei cărți. Tot în cadrul cămi
nului cultural din această comună, au 
loc de două ori pe săptămînă lecții ale 
cercului agrotehnic. La aceste lecții par
ticipă și 18 tineri din comună.

Corespondent 
IONESCU FILIAN
★

Nu a fost lucru ușor să reorganizăm 
echipa artistică a căminului cultural și 
să dăm viață activității culturale în co
muna noastră. Acum însă ți-e drag să 
vii la Căminul cultural din Surdulești 
raionul Roșiori de Vede. In fiecare după 
amiază pină seara tîrziU, tiheri și vîrst
nici își petrec timpul în jurul aparatului 
de radio, al meselor de șaih sau la cercul 
de citit.

In ultimul timp tinerii din echipa ar
tistică au început să pregătească cU în
suflețire programul unui festival. Fiecare 
dintre ei dorește ca atît corurile cit și 
piesa de teatru să fie executate cit mai 
bine. La repetițiile ce au loc săptămânal 
nu lipsește nici un tînăr, iar Ene Petre 
și Nicola Marin constituie pentru toți 
exemplu.

Corespondentă 
BRATU VICTORIA
★

Ansamblul artistic din comuna Cerătu, 
raionul Segarcea, format din 60 de per
soane, avind o echipă de teatru, una de cor 
și alta de dansuri, prezintă cu regularitate 
în fața țăranilor muncitori noi programe 
artistice.

Astfel, nu de mult, a prezentat un fru
mos program artistic cuprinzînd printre 
altele cântecele „La izvor”, „Ce stai bade 
tot pe prag”, apoi dansurile populare 
„Rustenul”, „Calaibalta”, „AlunelUl pe 
trei”, ,,Leana” și o scenetă.

Membrii ansamblului vor însă ca în fie
care duminică să se poată prezenta in fața 
țăranilor muncitori din comună cîte un 
program artistic. Și pentru a realiza acea
sta, pregătesc în același timp mai multe 
cîntece și piese de teatru. Pentru progra
mul viitor se pregătește de pildă piesa 
„Cuscrii Ghenghinii” de către tinerii învă
țători. Și în acelaș timp se fac repetiții 
la piesa „Hîrbul cu leacuri” care va fi ju
cată în curând.

Repetițiile se fac cu regularitate sub în
drumarea permanentă a directorului cămi
nului cultural, Ene Rizea și a directorului 
școlii de 7 ani din comună, loan Florea.

Pe lingă această îndrumare pe care o 
primește, ansamblul se bucură de o grijă 
permanentă din partea tov. Nicolae Groza, 
președintele sfatului popular.

Coresnondent 
GUȚA PADEANU

o
9
* 

t

i
i
i
i
i
iNici un moment 

Pop Alexandru și 
tovarășii săi nu 
s-au simțit sin
guri. I-au avut 
alături pe oțelarii 
de la „Oțelul Ro
șu”, pe profesorii 
și studenții de la 
Institutul de me
canică din Timi
șoara, pe speciali
știi de la Opera de 
Stat din oraș.

Vorbim deseori 
despre noua ati
tudine față de 
muncă. Un exem
plu minunat de 
atitudine creatoa
re față de mun
că îl dă strădania 
plină de roade, 
dezinteresată, a 
acelora care au 
dat viață primu
lui acordeon 
mînesc.

Cînd acordeonul 
a fost prezentat

ro-

a fost construit,
la Opera din Timișoara. Examenul a 
fost trecut cu succes. Primul pas a fost 
făcut. Nu-i vorbă, constructorii au avut 
de înfruntat și mentalități învechite ale 
unor oameni care nu vor să priceapă că 
țara noastră are nevoe și de asemenea 
instrumente.

Mai sînt și unele greutăți... Construc
torii de acordeoane de la Timișoara 
nu-și fac insă inimă rea din această 
pricină. Ei au de gînd acum să cons
truiască acordeoane cu 80 de bași, 
apoi... Sînt încă multe de zis. Ceea ce 
este însă esențial, este făptui că patru 
oameni ai muncii au construit primul 
acordeon romînesc.

Și asta în primul rînd datorită dra
gostei lor pentru muncă, pasiunii. Cred 
că tovarășul Dumitru Constantin pre
cum și alți tineri ca el au multe de în
vățat de aici.

el

M. ZONIS
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către un vechi prieten
țător, să muncești cu dragoste, cu pa
siune, să-ți închini cunoștințele educă
rii unei tinere generații, în folosul po
porului. Pe tine insă, te-a preocupat 
doar să ai asigurat un salariu. Cînd am 
fost pe la școală tu erai plecat să 
schiezi. In ziua aceea — îmi amintesc 
că era in 7 decembrie. — nu ai ținut 
decit o singură Oră. Ai dat apoi drumul 
acasă copiilor, spunîndu-le: „Azi s-a 
terminat cu școala".

Eu nu condamn faptul că ție iți pla
ce sportul ci, că tu te eschivezi de la 
îndeplinirea îndatoririlor de muncă. 
Ce părere ai avea, de pildă, dacă noi 
militarii, în loc să ne facem datoria în 
mod conștiincios față de patrie, în loc 
să ne străduim a ne însuși cit mai bine 
mînuirea armelor pentru a fi oricînd 
gata să răspundem acelora care ar cu
teza să ne calce hotarele, ne-am ține de 
alte lucruri. Desigur că tu ai tuna și ai 
fulgeră, exprimîndu-ți indignarea față 
de astfel de oameni. De ce însă nu vezi 
ce se petrece cu tine ?

In relațiile cu elevii tu nu ești exem
plu, un model de corectitudine, de 
punctualitate, nu ai o atitudine demnă, 
te porți brutal cu ei. Uită-te la ceilalți 
colegi ai tăi cu care lucrezi; îi vezi 
preocupați, se frămîntă, dezbat proble 
me. Dar tu ce faci ? Ce faci tu pentru 
ca elevii să te îndrăgească, să vadă în 
tine un adevărat îndrumător al lor ?

In ziua cînd am plecat la unitate tu 
ai plecat la un concurs de schi. Te-ai 
întrebat ce vor face copiii în lipsa ta, 
cine se va ocupa de ei, cine le va pre
da lecțiile? Mi-ai spus că ești bucuros 
că scapi de muncă chiar pentru o pe
rioadă scurtă.

îți sînt prieten Mircea și-ți doresc

numai binele. Vreau ca tu să devii Un 
om prețuit. Nu știu ce ar zice fata care 
ți-e dragă, dar sînt sigur că aflînd des
pre comportarea ta în muncă, ea n-ar 
mai vedea în tine un om cu care va 
putea să-și făurească un cămin fericit.

Zilele trecute am primit o scrisoare 
de la Gicu care este student la Facul
tatea de Fizico-matematici din Cluj. El 
îmi scria că a rupt legăturile cu tine, 
datorită atitudinii tale față de mama și 
sora ta. Uite încă un prieten care-ți 
condamnă purtările.

Atitudinea față de mama ta, care are 
o experiență mult 
tine 
tu îi 
ajuți 
nu 
rat 
acasă de la școală sau 
parte, întrebi doar ce este de mîn- 
care, dar nu te gîndești că pentru a- 
ceasta este nevoie și de cîteva lemne 
tăiate, de o găleată de apă etc. Aștepți 
întotdeauna ca mama ta să-ți îndepli
nească o mie și una de dorinți pentru 
a te hotărî s-o ajuți. Are și ea o 
mulțime de probleme de rezolvat la 
școală, pe lingă aceasta mai 
se ocupe de îmbrăcămintea 
o ceri să fie mereu curată

Ți-arn scris toate acestea 
îți sînt prieten și nit pot să trec cu ve
derea indiferența în care te complaci, 
lipsa de respect pe care o manifești nu 
numai față de muncă, ci pină și în re
lațiile cu părinții și prietenii tăi.

Cred că ai posibilitatea să te îndrepți, 
să devii un om adevărat.

mai bogată decit 
in materie de învățămint, căreia 
vorbești urît, căreia nu vrei să-i 
la treburile gospodărești, cu care 
te porți ca un fiu adevă- 
mă îngrijorează. Tu, cînd vii 

de la școală sau din altă

trebuie să 
ta pe care

pentru că

Al tău prieten, 
Caporal IULIAN MARA
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Monumentele istorice din regiunea Suceava
Monumentele istorice din regiunea Su

ceava sînt cercetate cu mult interes de 
numeroși oameni a; muncii din întreaga 
țară. în fiecare an un mare număr de 
vizitatori — arheologi, istorici, studenți, 
muncitori, funcționari, țărani muncitori— 
vin Ia Cetatea de scaun a Sucevei, înte
meiată la sfîrșitul secolului al XlV-lea.

Această cetate a fost refăcută parțial 
și lărgită în timpul domniilor lui Alexan
dru cel Bun și Ștefah cel Mare și a fost 
arsă din ordinul turcilor de Dumitrașcu 
Cantacuzino în anul 1674.

Săpăturile arheologice care s-au făcut 
aici de către cercetătorii Academiei R.P.R. 
între anii 1951—1954, au făcut posibilă de
terminarea etapelor de construcție și re
construcție a cetății. Totodată s-a stu
diat rolul poporului în construirea și 
apărarea cetății.

Printre monumentele istorice din orașul 
Suceava care atrag un mare număr de vi
zitatori se ma; numără Biserica Mirăuți- 
lor zidită de Alexandru cel Bun, unde au

fost unși voevozii Moldovei pînă la Ștefan 
cel Mare; cetatea mînăstirească Zamca, 
ridicată în anul 1531 și cetatea descoperită 
în anul 1952, în urma săpăturilor arheo
logice pe versantul de vest al orașului, 
care prezintă o mare valoare documen
tară în studiul sistemului de construcții 
din secolul al XÎV-lea.

în cuprinsul regiunii Suceava nUme 
roase alttț monumente istorice s'tîrnesc in 
teresul oamenilor muncii. Unul din aceste 
monumente este cetatea mînăstirească 
Dragomirna, din raionul Suceava. Această 
cetate, ridicată la începutul secolului al 
XVII-lea, a introdus principii noj decora
tive, care au devenit pentru mai mult de 
un veac elementele caracteristice ale sti
lului moldovenesc. Aici a fost organizat 
un muzeu de istorie bisericească, ce cu
prinde un mare număr de obiecte de artă, 
broderii, miniaturi, filigratne, sculpturi în 
fildeș și abanos, manuscrise și tipărituri 
din cele mai vechi timpuri. AiCi măi pot 
fi văzute cărți slavonești și broderii aduse 
din R -ia.

Muzee asemănătoare au fost organizat© 
și la cetățile minăstirești Putna ți Suce- 
vița, din raionul Rădăuți.

Pe lîngă monumentele arhitectonice, în 
regiunea Sucevei sint sute de alte monu
mente; așezări omenești din comuna pri
mitivă și feudalism, cetăți ș; întărituri din 
pămînt, movile de semnalizare, cimitire 
etc.

Statul democrat-popular acordă o mare 
atenție restaurării ți consolidării monu
mentelor istorice. Pentru consolidarea zi
durilor Cetății de scaun a Sucevei s-au 
cheltuit pînă acum aproape 200.000 lei. 
Lucrările de consolidare a zidurilor ce
tății vor continua și în acest an.

însemnate sume de bani au fost chel
tuite pentru restaurarea cetăților mînăs- 
tirești Putna. din raionul Rădăuți, Vatra 
Moldoviței, din raionul Cîmpulung, a Bi-| 
sericii Albe din Baia, raionul Fălticeni,: 
ridicată de Ștefan cel Mare și a altor mo
numente istorice din regiune.

(Agerpres)
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Pe marginea adunărilor 
de dări de seamă și alegeri

In luptă pentru păstrarea 
steagului de S.M.T. fruntaș 

pe regiune
i

Utemiștii din S.M.T. Ziduri, raionul 
Rîmnicu-Sărat, au întîmpinat adunarea 
de dare de seamă și alegeri a organiza
ției lor de bază cu realizări însemnate. Ei 
au terminat reparatul mașinilor cu două 
zile înainte de termenul fixat și astfel, 
cînd au avut loc alegerile, au putut de
clara cu fruntea sus că s-au prezentat la 
adunare pregătiți să pornească în campa
nia de primăvară cu tot ce e necesar pen
tru a putea menține steagul de S.M.T. 
fruntaș pe regiune.

Eforturile depuse de utemiști în campa
nia de reparații, pregătirile lor pentru 
buna desfășurare 3 lucrărilor agricole, 
viața internă a organizației lor, au fost 
oglindite șl în darea de seamă prezentată 
de comitetul organizației de bază U.T.M. 

■în fața adunării.
în perioada de pregăti^ a alegerilor, 

organizația U.T.M. a sprijinit comitetul de 
întreprindere în vederea organizării în
trecerii socialiste pentru cea mai bună 
brigadă și cel mai bun tractorist pe sta
țiune. Brigada V-a condusă de tovarășul 
Iordache Constantin, candidat de partid, 
a chemat Ia întrecere toate celelalte bri
găzi în cadrul S.M.T.-ului Ziduri, iar trac
toristul fruntaș Vasile Ștefan a chemat 
la întrecere pe cei 68 de tractoriști, pen
tru obținerea titlului de cel mai bun trac
torist pe' stațiune.

Tot în cinstea alegerilor utemiștii au 
strîns peste 2000 kg. fier vechi care va fi 
predat D.C'.A.-ului.

Utemiștii s-au preocupat — menționează 
darea de scama — și de ridicarea nivelu
lui lor profesional, politic și cultural. La 
cursul de pregătire profesională sînt înca
drați toți cei 68 de tractoriști, precum și 
șefii de brigadă și pontătorii alimenta
tori.

Din 81 de utemiști cit numără organiza
ția de bază. 78 studiază în cadrul învăță- 
mîntului politic de organizație, toți au 
abonamente la „Scînteia tineretului” și 
numai doi nu au cotizațiile achitate la zl.

în discuțiile lor însă utemiștii aU arătat 
și lipsurile care s-au manifestat în acti
vitatea organizației de bază U.T.M.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
și în special tovarășul Moise Nicolae, fos
tul secretar al organizației de bază, 
a fost criticat pentru faptul că nu a Or
ganizat cu suficient spirit de răspundere 
timpul liber al utemiștilor.

Utemiștii au criticat de asemenea pe ute- 
mistul Zanger Mihai, inginer mecanic, 
pentru neplata la timp a cotizației.

Un ajutor prețios a primit adunarea din 
partea muncitorilor vîrstnici care au fost 
invitați la adunare și în special din par
tea organizației de bază de partid-

Luînd cuvîntul tovarășul Dănilă Pav- 
lenco, muncitor vîrstnic, a arătat că sînt 
tineri în cadrul stațiunii care nu-și îngri
jesc suficient mașinile, nu le gresează în
totdeauna la timp. El a arătat și unde 
duce o asemenea comportare față de ma
șină. Tovarășul Pavlenco i-a îndrumat pe 
tractoriști cum trebuie să muncească și 
ce înseamnă grija față de mașină.

Tovarășul Bedeneag Ion, secretar al 
organizației de bază P.M.R., după ce a 
arătat despre comitetul organizației de 
bază U.T.M. că a făcut mai puțin decît 
era în stare, a criticat pe tovarășul Moise 
Nicolae pentru moliciunea de care a dat 
dovadă față de anumite sarcini ce le-a 
primit în cadrul producției și față de or
ganizarea anumitor manifestări în cadrul 
căminului cultural. în încheiere el i-a asi
gurat pe utemiști de sprijinul permanent 
din partea organizației de partid. „Ne vom 
îngriji și mai mult de creșterea și edu
carea utemiștilor, de mobilizarea lor la 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din 
proiectul de Directive ale celui de al 
II-le.a Congres al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 
ani” a spus în încheiere tovarășul Bede
neag Ion.

în urma discuțiilor ce s-au purtat în ju
rul dării de seamă, utemiștii au trecut 
la alegerea noului comitet.

Ei au ales pe cei mai buni utemiști din 
stațiune. Printre ei se află și tractoristul 
fruntaș, nu numai pe stațiune ci pe în
treaga regiune Ploești, tovarășul Ștefan 
Vasile. Fără îndoială că toți utemiștii, în 
frunte cu nou] comitet ales vor contribui 
din plin ca S.M.T.-Ziduri să-și păstreze 
pe mai departe steagul de fruntaș pe re
giune.

Corespondent 
LAPTO1U AVRAM

Tot mai multe piese 
de schimb

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru) 
Metalurgiștii de la uzinele „Macazul”- 

Ploești lucrează între altele, piese de 
schimb necesare tractoarelor și mașinilor 
agricole. Semnînd pentru pace, împotriva 
acelora care vor să dezlănțuie războiul 
atomic, metalurgiștii de la „Macazul” au 
hotărît să producă peste plan și mai multe 
piese de schimb. Astfel, ei au reușit să 
trimită agriculturii noastre cu 400 la sută 
mai multe piese de schimb pentru trac
toarele K.D. 35 și cu 290,9 la sută mai 
multe piese de schimb pentru tractoarele 
I.A.R. Acum, cînd cei ce muncesc în pa
tria noastră se pregătesc să întîmpine 
ziua de 1 Mai cu noi succese în producție, 
la uzinele „Macazul” numeroase propuneri 
de îmbunătățire a procesului de fabri
cație, a calității pieselor pentru tractor, 
precum și o serie de inovații care au 
fost făcute, au dus la creșterea producti
vității muncii și la reducerea prețului 
de cost. Tovarășul Gheorghe Ghiță, prin 
confecționarea unui dispozitiv a redus cu 
50 la sută timpul de lucru, iar strungarul 
Nicolae G. Ion reușește cu ajutorul unor 
inovații să strunjească zilnic cu 20 la 
sută mai multe piese. Asemenea lor și 
strungarii Ilie Lazăr, Mihai Stoica, Ioniță 
Ion și alții produc zilnic cu 150-200 la sută 
mai multe piese de schimb pentru trac
toare și mașini agricole. Succese asemă
nătoare obțin și tinerii turnători și for
jori care au produs în ultimul timp cu 
12 la sută mai multe piese de schimb. 
Tineri strungari, frezori, turnători și for
jori ca Năstăsache Nicolae, M. Constantin, 
Vai. ’e Moș și Mihai Turoboacă constituie 
adevărate exemple în muncă.

Cauza Comunei trăiește șl triumfă!
„Ce zi! Soațele mîngiietor și străluci

tor aurește țevile puștilor; mireasma flo
rilor, filfiitul steagurilor, vuietul revolu
ției care curge tăcută și măreață ca un 
fluviu albastru. Freamătul acesta, lumi
na, sunetele instrumentelor de ~~alamă, 
strălucirea bronzului, aprinderea speran
țelor, mireasma gloriei — armata repu
blicană învingătoare are de ce se minări 
și bucura... Trompetiști sunați din trom
pete ! Toboșari bateți marșul / Imbrăți- 
șează-mă tovarășe; ai fire cărunte în păr 
ca și mine 1 Și tu, copilaș, ce te joci îna
poia baricadei, vino, să te sărut! Ziua de 
18 martie ți-a deschis calea spre un viitor 
minunat..."

Acestea sânt cuvintele în care J. B. 
Valles, membru al Consiliului Comunal, 
autorul romanului „Răsvrătitul”, cînta mă
reața zi de 18 martie 1871, zi în care 
populația muncitoare a Parisului în frunte 
cu proletariatul a doborît de la cîrma ță
rii guvernul reacționar burghez al Iui 
Thiers, înălțînd deasupra Franței revolu
ționare stindardul roșu, stindardul Comu
nei din Paris.

Aceasta era prima revoluție proletară 
din lume, prima lovitură dată capitalis
mului, prima încercare de instaurare a 
dictaturii proletariatului.

După trădarea guvernului Thiers și fuga 
sa la Versailles, proletariatul parizian a 
proclamat Comuna. Condus de organiza
tori plini de talent, ridicați din rîndurile 
poporului, gata de a-și dărui oricînd viață 
pentru victoria Comunei, proletariatul pa
rizian a reușit să reziste cu un eroism 
de nedescris timp de 72 de zile împotriva 
armatelor reacționare franceze sprijinite 
de trupele lui Bismarck.

Comuna din Paris a sfărâmat mașina de 
stat burgheză și a creat un stat în care 
întregul guvern și toate autoritățile erau 
alese, fiind răspunzătoare în fața po
porului,

Cu toate că nu și-a atins țelul, fiind 
înăbușită în sînge după 72 de zile 
de Către forțele reacționare, Comuna din 
Paris a constituit o experiență istorică de 
mare însemnătate în lupta clasei munci
toare de pretutindeni, ea fiind după cum 
a arătat V. I. Lenin „prima încercare a 
revoluției proletare de a sfărîma mașina 
burgheză de stat, și forma politică „în- 
sfîrșit descoperită", prin care pot și tre
buie să fie înlocuite cele ce au fost sfă- 
rîmate".

Comuna din Paris a apărut în epoca în 
care condițiile economice ale societății nu 
erau atît de dezvoltate îneît să permită 
victoria definitivă a revoluției proletare. 
Comuna a făcut totodată un șir de greșeli 
care se explică prin lipsa de maturitate a 
proletariatului și a unui partid înarmat cU 
o teorie înaintată. Comuna n-a dus o luptă 
hotărîtoare cu guvernul burghez și i-a 
permis să scoată armata din Paris. Pro
letariatul parizian n-a știut să ia legătura 
cu țărănimea și cu muncitorii din provin
cie. Comuna n-a știut să organizeze pro
priile ei forțe armate, să le subordoneze 
comandamentului centralizat, ea n-a creat 
organe de luptă împotriva contrarevolu
ției și spionajului.

„S-a terminat pentru totdeauna cu so
cialismul", striga Thiers la citeva zile 
după asasinarea ultimului grup revoluțio

O bibliotecă din Berlin 
poartă numele iui Caraglale

La Berlin, orașul în care a trăit mai 
mulți ani marele nostru scriitor I. L. Ca- 
ragiale, funcționează în cartierul Pankov 
o bibliotecă publică care a primit nu de 
mult numele clasicului romîn.

Institutul Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea a trimis acestei bi
blioteci operele lui I. L. Caragiale apărute 
în țara noastră .în limbile romînă, franceză 
și germană și cîteva din cele apărute în 
străinătate. Aceste lucrări sînt expuse în
tr-o sală specială unde se află un tablou 
al lui I. L. Caragiale executat de un ar
tist plastic german. A mai fost de aseme
nea trimisă o colecție de fotografii ce în
fățișează viața și opera lui Caragiale.

Io Editura de Stat pentru Literatură Politică
au apărut:

* * * „Cu privire la situația politică 
și sarcinile partidului”, Hotărârea 
Comitetului Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria — 32 pag. 
35 bani.

Nikos Acritldis
Secretar general al E.P.O.N.

La 23 februarie 1955 s-a 
sărbătorit a 12-a aniversa
re a întemeierii organiza
ției Pan Elenice Unificate 
a Tineretului din Grecia 
(E.P.O.N.).

E.P.O.N. s-a născut în 
focul luptei poporului din 
Grecia împotriva ocupanți- 
lor hitleriști, pentru liber
tatea patriei lui, pentru

o viață fericită și pașnică.
Condus de această organizație, tineretul 

grec s-a împotrivit cu toată înflăcărarea 
lui barbarilor ocupanți hitleriști. Cu 
arma în mină, 32 de mii de tineri ai or
ganizației E.P.O.N. au fost în primele rîn
duri ale armatei populare de eliberare. Ei 
erau în fruntea manifestațiilor din 1942— 
43, protestând împotriva mobilizării tine
retului grec de către fasciștii germani 
care voiau să-1 trimită pe frontul de est. 
Datorită acestor manifestații hitleriștii 
n-au putut trimite nici măcar un singur 
tînăr grec împotriva Uniunii Sovietice 
Sute de eponiști și-au dat viața în lupta 
ilegală pentru libertate și democrație. 
Este bine cunoscut numele lui Panagiota 
Stathopupu, care s-a aruncat înaintea 
unui tanc german pentru a apăra pe ma- 
nifeStanții din Atena, sau numele celor 10 
eponiști din cartierul Kallithea și celor 3 
din Ymitu care au rezistat pînă la ultima 
suflare împotriva numeroaselor forțe duș 
mane. Aceste nume și fapte au devenit 
exemple vii în lupta tineretului nostru.

în momentul eliberării Greciei, E P-O N 
număra 600 de mii de luptători. Toți acești 
membrj erau însuflețiți de dorința arză
toare a reconstrucției pașnice. Dar n-au 
putut-o realiza Noii ocupanți, imperialiș
tii englezi, au venit în Grecia să-i înlocu
iască pe hitleriști.

Sub patronajul imperialiștilor englezi, 
colaboratorii hitleriștilor dezlănțuiră cu 
ură teroarea împotriva poporului și a ti
neretului. Peste 3.000 de birouri și clu
buri ale organizației E.P.O.N. sînt distruse, 

nar comunard la „Zidul Federaților”. 
Thiers s-a înșelat ca și toți acei care în 
ura lor turbată împotriva forțelor progre
sului caută să împroaște cu noroi și sînge 
tot ce are omenirea mai frumos, mai no
bil, mai înălțător.

Dușmanii popoarelor, moșierii, fabrican
ții și bancherii au răpus pe vitejii comu
narzi parizieni.

Comuna a fost înfrfntă. Dar cauza Co
munei pentru care și-au dat viața peste 
30.000 de luptători trăiește și triumfă în 
întreaga lume.

Peste citeva decenii, în zilele Marelui 
Octombrie 1917, datorită luptei eroice a 
proletariatului rus condus de partidul de 
tip nou creat de Lenin, cauza Comunei a 
triumfat pe o șesime din meleagurile lu
mii. Peste încă cîteva decenii ea a trium
fat în China și într-o serie de țări din 
Europa și Asia. Sub conducerea partide
lor comuniste și muncitorești popoarele 
Uniunii Sovietice și țărilor de democrație 
populară, însuflețite de mărețele idei pen
tru care au luptat și comunarzii parizieni 
în primăvara anului 1871, își dăruiesc 
toate forțele luptei pentru construirea 
vieții noi.

Mărețele tradiții ale Comunei din Paris 
sînt vii în inima proletariatului francez 
care, sub conducerea Partidului Comunist 
Francez, stă în permanență în primele 
rînduri ale luptei celor mai largi pături 
ale națiunii franceze pentru independență 
națională, pentru pace, progres ți bună
stare.

Poporul francez care din anii Comunei 
ți pînă ■ acum a suferit atât de mult de pe 
urma politicii cercurilor guvernante ger
mene în frunte cu Bismarck, Wilhelm II, 
Hitler, se împotrivește cu tărie tuturor 
celor care fac loc celei de a . patra 
cotropiri a Franței de către hrăpăreții mi- 
litariști germani. în zilele noastre cei mai 
dîrzi luptători pentru onoarea și binele 
Franței s-au unit în lupta împotriva reîn
vierii militarismului german, în lupta îm
potriva ratificării acordurilor de la Paris 
și Londra.

Poporul francez luptă pentru ca ciracii 
lui Adenauer, urmași ai hitleriștilor, să nu 
calce pământurile Franței, caldarîmurile 
sfinte ale Parisului.

★

In mărețul mausoleu din Moscova, 
trupul lui Vladimir Ilici Lenin este acope
rit cu pânza roșie ciuruită de gloanțe a 
unui stindard revoluționar. Este drapelul 
baricadei din Belleville, ultima baricadă 
a eroicei Comune din Paris, drapel păstrat 
de singurul luptător care mai rămăsese în 
viață. Păstrat cu sfințenie timp de jumă
tate de veac, el a fost trimis după Mărea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, pri
mei puteri proletare victorioase din lume.

Drapelul comunarzilor de pe baricada 
de la Belleville este mărturia grăitoare a 
solidarității internaționale a muncitorilor 
lumii, a faptului că abnegația OU care au 
luptat și s-au jertfit comunarzii Parisului 
servește drept pildă milioanelor de oameni 
care luptă pentru ca pe întregul glob să 
strălucească soarele Juminos al unei vieți 
noi, tuturor acelora pentru care pacea, 
libertatea și bunăstarea popoarelor stau 
mai presus de orice.

IOSIF SA VA

In cadrul planului de muncă pentru 
aplicarea convenției culturale dintre 
R.P.R. și R. D. Germană, Institutul Ro
mîn pentru Relațiile Culturale cU Stră
inătatea trimite în mod regulat acestei bi
blioteci lucrări beletristice romînești tra
duse în limba germană, partituri de mu
zică simfonică, populară și ușoară de au
tori romîni, ziare și reviste care apar în 
țara noastră în limba germană.

Recent, Institutul Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea a trimis în 
dar bibliotecii publice din cartierul Pan
kov un bust din marmoră al lui I. L. Ca
ragiale, executat de sculptorul C. Baras- 
chi, artist al poporului din R.P.R.

ION PAVELESCU : „Mare lucru e în
trecerea !‘‘ — 48 pag 60 bani.

* * * „Despre sămînță și metode de 
semănat” (în colecția „In ajutorul 
celor ce studiază în învățămîntul de 
partid”) — 56 pag. 60 bani.

CONTINUA LUPTA
sute de membri ai organizației asasinați- 
Mii de membri sînt întemnițați sau închiși 
în lagărele de concentrare din insulele 
morții. Mii de eponiști eu fost torturați 
în Dachaul grec — Macronissos. Țara ge
me de închisori și lagăre de concentrare. 
Actualul region din Grecia a aruncat or
ganizația E.P.O.N în ilegalitate.

Astăzi, tineretul nostru suferă greutatea 
apăsătoare a ocupației americane. Trădă
torul acord semnat între guvernul Papa- 
gos și imperialiștii americani, la 12 octom
brie 1953, a făcut ca ocupația americană 
să devină oficială, permițând Statelor 
Unite construirea de baze militare pe te
ritoriul Greciei, precum și debarcarea și 
staționarea forțelor militare etc.

Pregătirile de război pe care guvernul 
grec le face în mod continuu și cu febri
litate. conform ordinelor americanilor, 
provoacă nesiguranța zilei de mîine, înă
bușirea visurilor, face viața mai grea pen
tru tineret. în comparație cu celelalte țări 
participante la N A T O (organizația agre
sivă a Atlanticului de nord — n.r. Sc. t.) 
venitul pe cap de locuitor din țara noastră 
este mult mai mic decît procentajul chel
tuielilor afectate pregătirilor de război. 
75 la sură din buget este destinat cheltu
ielilor directe și indirecte în vederea pre
gătirii unui nou război, în timp ce pentru 
educație este afectat numai 5 la sută din 
buget.

în Grecia crește mereu mizerie. Tine
retul nu găsește nici un mijloc de a-și 
cîștiga existenta Zeci de mii de tineri șo
meri caută în zadar de lucru. Șomajul a 
luat proporții atît de mari, îneît și-ziarele 
oficiale ca „Nea” „Kathimerini”, „Vima”, 
arată această problemă. „Tinerii nu-și 
pot făuri visuri, afirmă un ziarist în 
„Vima” — condițiile de viață nu le per
mit aceasta. Ca dovadă, cel mai frumos 
vis al unui tînăr din Grecia de azi este

Utemîsta Illeș Magdalena, responsa
bila brigăzii de tineret de la coopera
tiva „Progresul“-Oradea care își depă
șește zilnic norma cu sută la sută.

(Foto : RADU COSTIN)

NOI LOCUINȚE 
PENTRU OȚELARII REȘIȚENI

TIMIȘOARA (de la corespondentul no
stru).

Condițiile de locuit ale muncitorilor re- 
șițeni se îmbunătățesc. Datorită grijii sta
tului nostru democrat-popular tot mai 
mulți muncitori ai marelui combinat me
talurgic primesc locuințe noi.

In cursul anului 1954 au fost terminate 
3 blocuri muncitorești: unul cu 45 apar
tamente, iar altul cu 30 de apartamente. 
In cursul lunii martie a acestui an va fi 
dat în folosință un nou bloc cu 30 apar
tamente prevăzut cu instalații moderne, 
cu încălzire centrală și baie în fiecare 
locuință.

De asemenea sînt în cura de construcție 
5 blocuri hoi muncitorești, dintre care 3, 
îrtsumînd 63 apartamente, sînt gata în 
roșu, iar la două blocuri cu 58 aparta
mente au început de curînd lucrările de 
fundație. Paralel cu construcția blocurilor 
muncitorești, la Reșița mai este în cons
trucție un cămin cu 186 locuri pentru ti
nerii muncitori necăsătoriți. Cu ajutorul 
statului numeroși muncitori își construiesc 
locuințe individuale. De curînd utemistul 
Lazăr Borduz, maistru oțelar și electri
cianul Ștefan Vancea s-au mutat în noile 
lor locuințe construite cu ajutorul primit.

Pentru buna aprovizionare 
a populației

Tinerii de la O.C.L. Comerț mic- din 
Tg. Jiu, organizați într-o brigadă de bună 
deservire, au obținut în ultima perioadă 
o depășire a sarcinilor de plan de 34,2 
la sută, datorită expunerii îngrijite a 
mărfurilor și atitudinii civilizate pe care 
o au față de cumpărători. S-au evidențiat 
în mod deosebit utemiștii Popescu Nico
lae, Marinca Emilia și Popangă Tudora.

La cooperativa de producție meșteșu
gărească „Pacea” din același oraș, brigada 
formată din tinerii Ionică Grigore, Spa- 
fiu Georgeta, Pistol Maria, și Enulescu 
Eugenia a dat peste prevederile planului, 
în ultima perioadă 700 kg. produse de pa
tiserie și alte bunuri de larg consum.

Corespondent 
L. SOLOMON

Informație
Joi dimineața a părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre Viena o delegație a In
stitutului Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea care va participa la 
adunarea generală a Asociației de priete
nie Austria—Romînia.

Din delegație fac parte: Oliver Sabău, 
vicepreședinte al Institutului 'Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea și 
Gaby Grubea, artistă emerită a R.P.R., 
laureată a Premiului de Stat. (Agerpres) 

de a găsi o bucată de pâine, pentru a nu 
muri de foame”.

Mizeria, bolile și analfabetismul consti
tuie o plagă și pentru tineretul sătesc 
Mizeria la sate a ajuns la un asemenea 
grad, îneît mii de tineri țărani sînt nevo- 
iți să emigreze în Brazilia, Argentina, Aus
tralia etc. fără însă a avea o perspectivă 
sigură de Viață, ci numai o slabă nădejde 
de a găsi de lucru. S-a ajuns pînă acolo 
îneît fetele de 14—18 ani din Macedonia 
se căsătoresc numai ca să aibă întîietate 
pe listele de emigrare. „Cei căsătoriți sînt 
obligați să emigreze — scrie ziarul „Mace
donia” — din cauza lipsei de lucru, de pă- 
mînt și în general a mijloacelor de viață”.

Pe z; ce trece tinerii au mai puține posi
bilități de a învăța. Față de perioada de 
dinainte de război analfabetismul a crescut 
cu 45 la sută. O pătrime din copiii de 6—12 
ani Și nouă zecimi dm cei de 12—16 ani 
nu pot merge la școală. în timp ce se chel
tuiesc sume mari pentru înarmare, guver
nul a dispus închiderea a numeroase școli 
din lipsă de clădiri și personal didactic 
Multe școli funcționează în barăci, în bi
serici vechi, în clădiți ruinate. Școala din 
cartierul Sang-Anargyron din 
prăbușit deasupra elevilor.

învățămîntul superior devine 
ce mai inaccesibil tineretului 
taxelor mari. De exemplu, pentru a putea 
Urma cursurile școlii superioare de poli
tehnică este nevoie de o sumă egală cu 
salariile lunare a 15 muncitori.

Guvernul n-are 
vieții culturale și 
Tinerii artiști care 
măiestria în slujba 
progresiste sînt aruncați în închisoare, ia: 
operele lor sînt interzise, cum li s-a în- 
tîmplat tinerilor poeți Libaditis și Manjo- 
melekis. Singurele forme de „cultură” 
acceptate de guvern țin de „modul de viață 
american”: filmele polițiste, comicsurile 
etc. Acestea explică cauzele principale care 
fac să crească criminalitatea din rîndurile 
copiilor și care ia cu fiecare an proporții 
de neînchipuit.

Pireu s-a

grijă de 
sportive a 
îndrăznesc 
păcii și a

dezvoltarea 
tineretului 
să-și pună 
idealurilor

Din experiența Comsomolulul

CUM A DEVENIT FRUNTAȘ 
CUPTORUL NR. 4

Tînărul oțelar e tăcut și preocupat : se 
elaborează o șarjă de capacitate mare. 
Deodată, însă, în fața lui apare secretarul 
biroului de secție:

— Cînd îți plătești cotizația ?
Oțelarului nu-i arde de vorbă, el con

tinuă să tacă.
—- De ce n-ai venit la adunarea tre

cută ? -— insistă secretarul.
Oțelarul aruncă o privire mânioasă se

cretarului și cu mare greutate reușește să 
se stăpânească...

Mai înainte, asemenea „discuții” aveau 
loc deseori la noi în uzină. Și aceasta se 
înitîmpla din cauză că biroul de Coms-o- 
mol se ocupa numai de „problemele in
terne de organizație”. Nu ne-am dat 
seama imediat cît de mult pătrunsese for
malismul în munca noastră. Cu toate ace
stea, viața ne-a învățat în cele din urmă 
cum să lucrăm, spre ce să ne concentrăm 
atenția în primul rînd.

Acum, noi putem spune cu certitudine 
Că autoritatea organizației de Comsamoi 
depinde de participarea ei la munca de 
producție a tineretului.

înainte, noi gîndeam astfel. Să zicem 
că la un cuptor exista o defecțiune sau 
că din cauza unor muncitori se produc 
întreruperi la alimentarea șarjelor. Desi
gur, aceasta ne privește și pe noi, mem
brii biroului. Dar ce putem face noi prac
tic în această problemă ? Există șefi de 
secție, de sectoare, maiștri. Iată cine tre
buie să se ocupe de înlăturarea lipsurilor, 
gîndeam noi.

...La o ședință de birou s-a discutat 
despre cuptorul nr. 4 unde lucrătorii ră
măseseră în urmă cu peste 10.000 tone 
oțel.

— Ce mal cuptor comsomolist! — spuse 
cineva cu amărăciune.

Cineva a propus ca brigada comsomo- 
listă să treacă la un cuptor mai bun.

— Aceasta ar fi necinstit ! — răspunse 
cu hotărâre Pavel Moroz, membru în 
birou. Cum vom mai putea să privim oa
menii în față ? „Fruntași” pe seama 
muncii altora.

Această discuție înflăcărată s-a termi
nat în cabinetul șefului de secție unde 
ne-am adunat toți membrii biroului. S-a 
dovedit că nu cuptorul e vinovat, ci cei 
ce-1 deservesc. Schimburile nu lucrau or
ganizat.

— Eu cred, a spus Alexandr Vasilie- 
vici Leskov, șeful secției — că decît să 
vă mutăm la alt agregat, mai bine îl 
aducem la voi pe Alexei Nebîlițîn...

Comsomolistul Nebîlițîn e un oțelar cu 
experiență și un bun organizator. El a 
lucrat timp îndelungat împreună cu cu
noscutul oțelar Semion Semionovici laki- 
menko la cuptorul nr. 10. Au urmat îm
preună cursurile de pe lingă Institutul 
Metalurgic din Dnepropetrovsk.

Nebîlițîn a luat conducerea brigăzii. 
Unii așteptau : ce „minuni” va face el 
oare ? Noul brigadier a început însă cu lu
crurile mărunte, a reușit să facă ordine în 
munca cuptorului și brigada a început 
să-și îndeplinească norma.

Astfel a fost dovedit practic cum se 
pot obține rezultate bune la un cuptor 
„de mîna a doua”. Treptat s-a închegat o 
prietenie strîhsă între schimburi. Ca re
zultat, cuptorul nr. 4 și-a îndeplinit cu 
succes planul anual și a dat peste plan 
peste 300 tone de oțel de calitate supe
rioară. Tinerii metalurgiști Mincenko, 
Kaiola și Nebîlițîn, au obținut o produc
ție record de oțel pe metru pătrat de 
vatră. In luna ianuarie ei au dat peste 
plan 1000 tone de metal.

întîmplarea cu cuptorul nr. 4 a fost plină 
de învățăminte pentru noi. Organizația de 
Comsomol și-a dat seama de posibilitățile 
sale și a început să se ocupe sistematic 
de munca de producție, să ajute concret 
organizația de partid în lupta pentru ri
dicarea producției de metal.

Avînd o oarecare experiență, noi am în
ceput să ne căutăm mai cu curaj locul 
nostru în lupta întregului colectiv pentru 
o muncă ritmică a secției.

Unii lucrători, ca de pildă maistrul to- 
pitor Leonid Jezmir și ajutorul Mihail 
Marcenko, încălcau procesul tehnologic, 
dădeau rebuturi. Am discutat despre mun
ca lor într-o ședință de birou. Tinerii și-au 
recunoscut lipsurile. Dar ei nu erau de- 
âjuns de pricepuți. Am rugat atunci pe 
cunoscutul oțelar Vasili Antonovici Ko- 
siakov să împărtășească experiența sa ti

Dar tineretul din Grecia nu poate privi 
cu pasivitate sclavia ce i se impune, nu 
poate accepta să devină carne de tun pen
tru ocupanții americani și lacheii lor. 
Tineretul Greciei merge pe drumul indicat 
de E.P.O.N., drumul luptei împotriva impe. 
rialismului. Sînt grăitoare manifestațiile 
de masă ale studenților și elevilor din de
cembrie 1954, cerînd unirea Ciprului cu 
Grecia și independența națională, împo
triva imperialismului american și englez. 
La Atena, Salonic, Patra, Naussa, Hania și 
în alte orașe, tinerii au manifestat pe 
străzi strigînd : „Unitate”, „Afară cu ame
ricanii și englezii din Grecia și Cipru”.

Manifestanții au respins atacurile bar
bare ale poliției. Ei au rupt rîndurile po
lițiștilor și — așa cum s-a întîmplat la 
Salonic — ajungând pînă la clădirea ser
viciului de informații american și englez, 
au atuncat cu pietre în ferestre.

Alegerile municipale de la 21 și 28 no
iembrie au constituit o mare manifestare 
patriotică la care a participat cu mult en
tuziasm și tineretul. în timpul campaniei 
electorale s-au strîns legăturile între tine
rii democrat} și membrii diferitelor orga
nizat' patriotice care, uniți, au luptat pen
tru v.ctoria candidaților antiguvernamen
tali.

Din ce în ce se întărește lupta tineretu
lui pentru pace. Studenții, elevii, tinerii 
muncitori, înfruntând represiunile poliției, 
semnează petiții care exprimă voința lor 
de a împiedica un hou război. Nici o te
roare nu poate abate tineretul din dru
mul lui. Tînărul erou Niklforides, execu
tat în 1951 la Salonic pentru singurul mo
tiv că a luptat pentru pace, a înfruntat 
neclintit plutonul de execuție.

Cu toate amenințările tribunalului, cei 
cinci studenți de la Academia pedagogică 
din Larissa, au răspuns : „Refuzăm să 
negăm semnăturile pe care noi le-am dat 
pentru pace”.

înfruntmd condițiile grele ale muncii 
ilegale, tinerii din EPO.N. muncesc fără 
odihnă pentru educarea patriotică a tine
retului Tineretul lipește lozinci pe pereți, 
atîrnă inscripții luminoase, difuzează ma
nifeste. De exemplu, odată a fost agățată 
o cutie cu manifeste în spatele unei mașini 
și în felul acesta manifestele au fost îm
prăștiate pe străzi. Ziarele ilegale ale epo- 
niștilor ca „Levedia”, al organizației 
E.P O N. din Atena, „Floga”, al studenți
lor din organizația E.P.O.N.. umblă din 
mînă în mînă. Eponișt.ii sînt primii în mo
bilizarea tinerilor la diferite manifestații 
patriotice.

nerilor muncitori. El a primit cu plăcera 
și a început să viziteze tot mai des cup
toarele unde lucrau tinerii; în scurt timp 
și-a dat seama de lipsurile lor principale, 
Mult ajutor a acordat tinerilor oțelarul 
Vasili Antonovici Kosiakov.

La noi lipsurile se semnalează imediat 
iar vinovății sînt aspru criticați. Dar, din 
păcate, uneori critica răiaine fără rezul
tat. Biroul a hotărît să înlăture și acea
stă lipsă.

Odată, am făcut un raid cu aparatul 
fotografic. Am fotografiat cum și unde 
este păstrat utilajul mecanic, materialele 
refractare de valoare, cum sînt îngrijite 
locurile de muncă. Fotografiile „acuza
toare” au fost puse la foaia de satiră și 
umor. In scurt timp, tov. Vorodimov, aju
torul șefului de secție în problema utila
jelor, tov. Kudriașov, maistru șef al de
pozitului de lingouri, tov. Pasecinik, loc
țiitorul șefului secției și alți vinovați da 
lipsa de gospodărire au început să înlă
ture lipsurile.

Am învățat multe și din experiența al
tor uzine. Din inițiativa comsomoliștilor 
au fost organizate vizite la întreprinderile 
metalurgice din Dnepropetrovsk, Nikopol, 
Dneprodzerjinsk. La uzina „V. I. Lenin” 
din Dnepropetrovsk noi am văzut că mun
citorii folosesc cu pricepere fiecare kilo
gram de materie primă.

Jâe-am pus și noi problema economiilor^ 
Să luăm, de pildă, doar un exemplu t 
pentru ca zgura să nu se verse din baie 
peste vatră, pragurile cuptorului sînt aco
perite cu un material special numit dolo- 
mită. După terminarea șarjei sute de ki
lograme de dolomiță erau aruncate.

Comsomoliștii de la cuptorul nr. 4 au 
propus să se construiască un vagonet spe
cial cu o ladă. Se strânge dolomita în 
această ladă și ea e din nou folosită la 
altă șarjă.

După aceasta, fiecare caz de cheltuire 
neeconomică a materiei prime devenea 
obiectul unei discuții în colectivul nostru. 
Am scos panouri cu prețurile materiale
lor. Inginerii secției Leskov, Șor, Voljen 
și alții au vorbit despre economii. Ei au 
dat exemple simple : într-o oră pierdută 
se pierde atîta metal, cît e necesar pen
tru fabricarea a 20—25 autocamioane. 
Muncitorii au început să aibă mai multă 
grijă de materia primă.

Viața unui colectiv de muncă este in
teresantă, uneori plină de conflicte care 
oglindesc lupta noului cu ceea ce repre
zintă vechiul. Și cu cît comsomoliștii pă
trund mai curajos în această luptă, cu 
atît e mai mare aportul pe care ei îl adus 
în întreprinderea în care lucrează.

Un timp, o parte din tinerii muncitori 
care veniseră de curînd în secție aveau 
o părere greșită despre căile creșterii po
sibilităților lor de muncă. Trebuia să 
arătăm unor asemenea oameni că crește
rea și avansarea în muncă depind de stră
duința, de cunoștințele și capacitățile 
muncitorului însuși. în uzină și în secție 
erau școli și cursuri pentru ridicarea cali
ficării. Totuși acestea nu cuprindeau pe 
toți muncitorii care aveau nevoie să în
vețe. Din inițiativa și la insistența orga
nizației de Comsomol au luat ființă cursuri 
suplimentare cu un caracter mult mal 
larg. în legătură cu repartizarea munci
torilor la învățătură sau avansarea lor în 
muncă administrația a început să țină 
seama de părerea biroului de Comsomol.

Nu discuții declarative, ci fapte con
crete atrag tineretul în organizația de 
Comsomol. De îndată ce noi am înțeles 
acest adevăr, am devenit mai apropiați de 
producție, a început să crească și activi
tatea comsomoliștilor, autoritatea organi
zației.

Aceste prime succese ne-au arătat con
cret că activul comsomolist va putea ob
ține rezultate bune în muncă numai dacă 
va pătrunde în viața de producție a tine
retului.

Practica ne-a arătat că fără, cunoașterea 
vieții de producție a tineretului, fără pri
ceperea de a ne ocupa de ea, fără a ajuta 
pe oameni prin fapte, nu prin vorbe, nu 
te poți ocupa serios de educația tinerilor 
muncitori.

L. PONOMARENKO 
secretarul organizației de Comsomol 
a oțelăriei Siemens Martin de la uzina 

„Zaporojstal” din Zaporojie
(Din „Comsomolskaia pravda" Nr. 50 1955)

Teroarea, arestările, execuțiile nu pot 
înfrîna împotrivirea tineretului. Dimpotri
vă. Lupta pentru amnistia generală, pen
tru libertățile democratice a luat un mare 
avînt. După asasinarea bestială a eroUlUi 
nostru național, Nikos Beloiannis, studen
ții, rupînd baricadele poliției, s-au întîlnit 
la mormântul lui și au depus o coroană de 
flori cu inscripția „odihnește-te în pace, 
noi întărim lupta”. Poporul și tineretul 
nostru, cu sprijinul opiniei publice demo
cratice din lumea întreagă, a smuls din 
închisoare pe eroul rezistenței, Manolis 
Glezos. Ultimele arestări teroriste au pro
vocat vii proteste din partea tineretului 
care a cerut încetarea teroarei și acorda
rea amnistiei generale, restabilirea ordinei 
democratice și a legalității, a libertății de 
acțiune a tuturor partidelor și organiza
țiilor democratice.

Fără încetare, tinerii cer dreptul lor la 
viață și învățămînt. Participând cu entu
ziasm la greve și alte manifestații ale cla
sei muncitoare, tinerii muncitori dau do
vadă de o înaltă combativitate în apărarea 
drepturilor lor. La Patra, de exemplu, ti
nerii muncitori au reușit să oprească con
cedierile, băricadîndu-se în Uzina „Anasta- 
soponilos” deasupra căreia arboraseră dra
pelul negru. Tineretul de la sate mobili
zează întreaga țărănime pentrii apărarea 
recoltelor de jaful marilor comercianți, 
pentru împiedicarea transformării pămân
tului lor în baze militare.

Elevii și studenții luptă cu o hotărâre 
mereu crescîndă pentru apărarea dreptului 
la învățătură Așa au fost de pildă gre
vele din noiembrie 1953 de le Universita
tea din Atena, împotriva muririi taxelor 
de studii. în martie 1954 studenții au fă
cut o grevă a foamei, iar elevii din liceul 
Didimitiho au făcut de asemenea o grevă.

A 12-ă aniversare a organizației E P.O.N. 
a găsit tineretul grec în primele rînduri 
ale luptătorilor pentru pace, pentru inde
pendență națională și democrație. El va 
duce pînă la capăt această luptă atît de 
grea, dar atît de glorioasă, avînd alături 
de el inima înflăcărată e tinerilor progre
siști din lumea întreagă. f

(Articol prescurtat după revista „Tineretul 
Lumii" nr. 2/1955).

„Scînteia tineretului**
18 martie 1955 Paf. S-a



Lucrările Seimului Republicii Populare Polone
Raportul prezentat de J. Cyrankiewicz * Cuvîntarea rostită de A. P. Volkov

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — După cum 
transmite P.A.P. în ședința de deschidere 
a celei de a 6-a sesiuni a Seimului R. P. 
Polone, raportul Ia primul punct al ordi- 
nei de zi: Cu privire la politica externă 
a guvernului R. P. Polone, a fost prezen
tat de J. Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri.

Polonia populară, a spus Cyrankiewicz, 
oglindind în politica ei externă interesele 
vitale și sentimentele cele mai profunde 
ale întregului popor, a adus și aduce în 
toate sectoarele colaborării internaționale 
contribuția ei la opera de întărire a păcii 
în lumea întreagă și de dezvoltare a unor 
relații de prietenie între popoare. Cola
borarea internațională, eforturi îndreptate 
spre slăbirea încordării în relațiile inter
naționale, participarea activă la lichida
rea focarelor de primejdie a unui război 
— iată orientarea principală a activității 
guvernului în domeniul politicii externe.

Noi am încetat starea de război cu 
Germania. Noi dezvoltăm relațiile noastre 
de prietenie cu vecinii noștri Uniunea 
Sovietică, Republica Democrată Germană 
și Cehoslovacia. Sîntem gata să norma
lizăm relațiile cu Germania occidentală. 
Menținem și lărgim colaborarea cu veci
nii noștri din regiunea Mării Baltice — 
țările scandinave — cu care avem schim
buri comerciale aproape din primele zile 
după ce ne-am recăpătat independența. 
Polonia a făcut de asemenea un serios pas 
înainte pe calea normalizării relațiilor cu 
Iugoslavia.

Guvernul polonez a sprijinit cu deosebit 
entuziasm inițiativa Uniunii Sovietice de 
a convoca o conferință a țărilor europene 
pentru a examina problema asigurării pă
cii și securității în Europa. Delegația gu
vernului polonez a participat în mod ac
tiv la lucrările acestei' conferințe care a 
avut loc la Moscova în noiembrie-decem- 
brie anul trecut. Importanța conferinței 
și rezultatele ei nu pot să nu influențeze 
mersul evenimentelor în Europa.

Oameni de stat cu răspundere din la
gărul nostru, a continuat Cyrankiewicz, 
au declarat cu toată hotărîrea că la re- 
militarizarea Germaniei occidentale noi 
vom răspunde prin măsuri care să asi
gure țările noastre împotriva oricăror în
cercări de a atenta la securitatea noas
tră sau la frontierele noastre. In această 
privință nu trebuie să existe nici un fel 
de autoînșelare sau reticență. Relațiile 
noastre cu Republica Democrată Germană 
bazate pe colaborare și prietenie, pe ca
racterul neclintit al frontierei noastre pe 
Oder-Neisse, au arătat că vom ști să sta
bilim relații de bună vecinătate, priete
nie și pace cu poporul german. Poporul 
polonez va continua eforturile sale în
dreptate spre reglementarea pașnică a 
problemei germane în interesele păcii și 
securității Poloniei, în interesele tuturor 
popoarelor Europei.

Cercurile agresive care duc politica jo
cului cu focul în Taivan și insulele de-a 
lungul litoralului Chinei continentale au 
avut manifestări deosebit de zgomotoase 
în ultima vreme. Ele amenință cu arma 
termonucleară. Este îndeobște cunoscut 
însă că în acest domeniu știința și teh
nica sovietică au obținut succese atît de 
însemnate încît orice pălăvrăgeală des
pre superioritatea Statelor Unite în a- 
ceastă privință este o pură fantezie. De 
altfel, acest lucru este confirmat și de 
anumite cercuri din Occident care declară 
deschis că Uniunea Sovietică a și întrecut 
S.U.A. în ce privește cercetările în do
meniul energiei termonucleare și în dome
niul armelor de acest tip.

Raportorul a declarat că poziția Polo

PENTRU ÎNȚELEGERE 
INTRE TINERETUL ÎNTREGII 

GERMANII
«

Consiliul Central al Uniunii Tineretului 
Liber German a dat publicității o decla
rație în problema tratativelor dintre a- 
ceastă uniune și Uniunea organizațiilor de 
tineret din Germania occidentală.

In declarație se subliniază că apropiata 
intilnire a reprezentanților celor două or
ganizații de tineret are o mare însemnă
tate pentru realizarea unei înțelegeri în
tre tineretul dintre cele două părți ale 
Germaniei. Această întilnire este salutată 
atît de tineretul din Republica Democrată 
Germană cît și de cea mai mare parte a 
tineretului din Germania occidentală.

In declarație se arată că delegația Uniu
nii Tineretului Liber German a Și plecat 
la Bad Godesberg unde va avea loc în- 
tîlnirea.

| TERORIZAREA UNOR TINERI 
r PARAGUAYENI
1 După cum relatează ziarul uruguaian 
f,Justicia", în cursul lunii ianuarie, poli
ția din Paraguay a arestat patru membri 
ai delegației tinerilor paraguayeni care se 
îndrepta spre Sao-Paulo pentru a parti
cipa la Festivalul tineretului din țările 
Americii de sud. Arestații Florencio Na- 
tario, Râul Vilialba, artistul Victor Molina 
și muncitorul Vicente Corea au fost 
aruncați în închisoare.

| TREI TINERE LUPTĂTOARE 
PENTRU PACE EXCLUSE

I DIN PARTIDUL LABURIST
f După cum relatează ziarul „Daily 
Worker”, în comitatul Ayre (Scoția) trei 
tinere au fost excluse din partidul labu
rist și din Uniunea tineretului laburist 
pentru că au luat parte la lupta pentru 
pace. Ele au fost excluse la cererea orga
nelor de conducere ale partidului, contrar 
părerii multor membri de rînd, lucru do
vedit de faptul că, cu puțin înainte de ex
cludere, una din tinere, Maud Russel, a 
primit o scrisoare de mulțumire din partea 
secției locale a partidului pentru partici
parea activă la lucrările comitetului de 
la Viena de organizare a Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților.

Conducerea organizației din Scoția a 
partidului laburist a cerut ca Russel să-și 
înceteze activitatea în cadrul comitetului, 
'dar ea a refuzat. Ea a fost sprijinită de 
'Jeanette Brown și de Viollet McCracken. 
Din această cauză, cele trei tinere au fost 
excluse din partidul laburist.

„Scînteia tineretului"
^Pag. 4-a' 18 martie 1955r 

niei pe arena internațională s-a întărit Ea 
s-a întărit, a spus el, în primul rînd da
torită alianței noastre cu U.R.S.S., dato
rita relațiilor de prietenie ale Poloniei cu 
China populară, cu Republica Democrată 
Germană, cu Cehoslovacia, Ungaria, Ro
mânia, Bulgaria, Albania, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Republica 
Populară Mongolă și Republica Demo
crată Vietnam.

Astăzi, a continuat raportorul, frontie
rele noastre, cuceririle muncii noastre 
pașnice sînt apărate nu numai de pro
priile noastre forțe, ci șl de întreg lagă
rul puternic al păcii pentru care liber
tatea și independența Poloniei, inviolabi
litatea frontierelor ei constituie o cauză 
comună.

La cea de a 10-a aniversare a tratatu
lui nostru cu U.R.S.S., a continuat rapor
torul, vreau să declar delegației Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. aci de față că noi 
considerăm sosirea ei în Polonia ca o do
vadă a întăririi continue a prieteniei din
tre popoarele noastre, o manifestare a as
pirațiilor comune ale țărilor noastre spre 
întărirea păcii în lumea întreagă. Noi o 
încredințăm că opinia publică poloneză 
consideră acest tratat ca veșnic, ca un tra
tat care garantează independența și invio
labilitatea noastră teritorială, piatra un
ghiulară a. întregii noastre politici.

Josef Cyrankiewicz și-a consacrat o 
mare parte din raportul său succeselor 
dezvoltării economice și culturale a Po
loniei democrat-populare.

în ședința din dimineața zilei de 16 mar
tie au început discuțiile pe marginea ra
portului lui Josef Cyrankiewicz. In ședința 
de seară a sesiunii Seimului, a luat cu- 
vîntul A. P. Volkov, șeful delegației So
vietului Suprem al U.R.S.S.

în numele Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, a 
spus A. P. Volkov, îngăduiți-mi să salut 
cu căldură organul suprem al puterii de 
stat a Poloniei populare și prin dumnea
voastră întregul popor polonez frate. în
găduiți-mi de asemenea să mulțumesc în 
mod cordial Seimului Republicii Popular© 
Polone pentru faptul de a fi invitat o de
legație a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
la cea de a 6-a sesiune a Seimului.

Popoarele Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Polone sînt legate printr-o strîn- 
să și indestructibilă prietenie frățească 
consfințită în tratatul de prietenie, asis
tență mutuală și colaborare postbelică, a 
cărui a 10-a aniversare o vom sărbători 
împreună cu dvs. la 21 aprilie a.c. în cei 
10 ani care au trecut, prietenia dintre po
poarele noastre s-a dezvoltat neîncetat și 
este astăzi mai puternică decît oricînd.

Considerăm că invitarea unei delegații 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. la sesiu
nea Seimului Republicii Populare Polone 
are o mare importanță internațională, în- 
trucît ea constituie un pas concret pe ca
lea înfăptuirii colaborării între parlamen
tele diferitelor țări în interesul păcii.

Ducînd o luptă consecventă pentru 
pace, a continuat A. P. Volkov, Uniunea 
Sovietică a prezentat în repetate rînduri 
propuneri concrete având drept scop mic
șorarea încordării în relațiile internațio
nale și întărirea securității popoarelor. Așa 
sînt, de pildă, propunerile Uniunii Sovie
tice cu privire la reducerea generală a 
armamentelor și în primul rînd cu pri
vire la reducerea considerabilă a arma
mentelor statelor mari, cu privire la in
terzicerea armelor atomice șl a celorlalte 
arme de exterminare în masă și la insti
tuirea unui control internațional eficace

Declarația agresivă a lui Eisenhower
WASHINGTON 17 (Agerpres). TASS 

transmite: La 16 martie a avut loc o 
conferință de presă a președintelui S.U.A. 
Eisenhower.

Agențiile de presă relatează că Eisen
hower, răspunzînd la întrebările unor co
respondenți, a declarat că în cazul declan
șării unor operațiuni militare, Statele 
Unite vor folosi arme atomice tactice îm
potriva obiectivelor militare. Președintele 
S.U.A. a declarat că el nu vede pentru 
ce arma atomică nu ar trebui folosită.

în cercurile ziaristice se atrage atenția 
asupra faptului că președintele S.U.A. a

Nesiguranță
In Bundesrat încep dezbaterile cu privire

BERLIN 17 (Agerpres). — La 18 mar
tie încep în Bundesrat dezbaterile pe mar
ginea acordurilor de la Paris. Adepții lui 
Adenauer nu sînt siguri că rezultatul a- 
cestor dezbateri le va fi favorabil. Potri
vit relatărilor presei, această nesiguranță 
decurge din faptul că guvernele unora 
din landurile din Germania occidentală 
din ai căror reprezentanți este format 
Bundesratul, se pronunță împotriva acor
durilor de la Paris.

După cum transmite agenția A.D.N., la 
15 martie a avut loc o ședință a guver
nului din landul Hessen la care a fost 
adoptată în unanimitate hotărîrea ca re
prezentanții landului Hessen în Bundesrat 
să respingă acordurile de la Paris și să 
ceară să fie supuse unei comisii inter
parlamentare spre a fi studiate. Guvernul

Faure grăbește ratificarea acordurilor de la Paris
PARIS 17 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 16 martie a avut loc o confe
rință de presă a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Franței, Edgar Faure. Prin
tre alte probleme de politică generală, el 
s-a ocupat de problema ratificării „acor
durilor de la Paris” în Consiliul Repu
blicii. Faure a repetat că guvernul său 
va căuta să obțină ca dezbaterile să aibă 
loc la data stabilită (adică la 22 martie) 
și ca acordurile să fie ratificate fără nici

Noi acțiuni împotriva reînvierii wehrmachtului
PARIS 17 (Agerpres). — TASS trans

mite : Mișcarea împotriva planurilor de 
reînviere a militarismului german ia am
ploare în întreaga Franță. Astfel o nouă 
organizație care se intitulează „Noua 
uniune de stingă" se pronunță cu hotărîre 
împotriva remilitarizării Germaniei occi
dentale.

Zilele acestea, „Noua uniune de stingă" 
a organizat la Paris o adunare la care au 
luat cuvîntul Paul Presse, redactor al re
vistei ,,L’ Esprit”, Rene Capitan, fost mi
nistru, conducător al organizației „Uniunii 
democrate a muncii", Bounain, membru al 
„Uniunii republicanilor progresiști”, Clau- 
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asupra respectării acestei interziceri. Așa 
sînt propunerile cu privire la reglemen
tarea problemei germane și securitatea co. 
lectivă în Europa.

Polonia populară, ca și celelalte popoare 
ale țărilor lagărului democratic, luptă în 
mod activ pe arena internațională pentru 
cauza păcii, împotriva pregătirii unul nou 
război, pentru prietenie între popoare. Po
porul sovietic acordă o mare însemnătate 
faptului că Republica Populară Polonă 
sprijină propunerile U.R.S.S. cu privire la 
reglementarea problemei germane și or
ganizarea securității colective în Europa.

A. P. Volkov a subliniat că ratificarea 
acordurilor de la Paris care prevăd trans
formarea Germaniei occidentale într-un 
stat militarist și atragerea ei în grupări 
militare îndreptate împotriva celorlalte 
state europene va face ca tratativele între 
cele patru puteri cu privire la unificarea 
Germaniei să fie lipsite de obiect și va 
exclude posibilitatea realizării unui acord 
în această problemă. De ratificarea acor
durilor de la Paris au nevoie cei care 
tind nu spre micșorarea încordării în re
lațiile internaționale, ci, dimpotrivă, spre 
agravarea continuă a acestei încordări.

In lagărul unit al păcii, democrației și 
socialismului, a spus A. P. Volkov, de 
strajă păcii și securității stau .împireună cu 
Uniunea Sovietică marea Republică Popu
lară Chineză, Republica Populară Polonă 
și celelalte țări de democrație populară. 
Forța popoarelor noastre rezidă în coezi
unea și unitatea lor, în încrederea lor în 
ziua de mîine. Politica iubitoare de pace 
a statelor noastre se bucură în toate ță
rile de simpatia și sprijinul fierbinte al 
milioanelor de oameni simpli.

în încheiere, în numele delegației Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., A. P. Volkov a 
urat succese în muncă Seimului Republicii 
Populare Polone. în numele popoarelor 
Uniunii Sovietice, el a transmis poporu
lui polonez frate sincere și calde urări de 
noi succese în munca sa constructivă 
creatoare, în lupta sa plină de abnegație 
pentru pace și prietenie între popoare.

★

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — în ședința 
din seara zilei de 16 mantie a sesiunii 
Seimului Republicii Populare Polone a 
fost adoptată în unanimitate ,,Declarația 
Seimului Republicii Populare Polone cu 
privire la politica externă".

★

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 17 mar
tie la cea de a 6-a sesiune a Seimului Re
publicii Populare Polone a început dis
cutarea celui de al doilea punct de pe or
dinea de zi — proiectul bugetului de stat 
pe anul 1955 și darea de seamă cu privire 
la executarea bugetului pe anul 1954.

Raportul a fost prezentat de Tadeusz 
Dietrich, ministrul Finanțelor al R. P. 
Polone.

Deputății au ©probat în unanimitate 
hotărîrile Consiliului de stat cu privire la 
modificările în componența Consiliului de 
Miniștri.

De asemenea au fost aprobate decretele 
Consiliului de stat între cea de a 5-a șl a 
6-a sesiune.

La 17 martie și-au început lucrările Co
misiile Seimului care vor continua cîteva 
zile.

făcut această declarație în momentul cînd 
participanții la tratativele ce se desfă
șoară în cadrul subcomitetului comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare din Londra, au 
sarcina de a depune noi eforturi în ve
derea realizării unui acord în problema 
reducerii armamentelor și forțelor armate, 
precum și a interzicerii armelor atomice 
și a celorlalte tipuri de arme de exter
minare în masă.

Cealaltă parte a conferinței de presă a 
lui Eisenhower a fost consacrată unor pro
bleme de politică internă.

la Bonn
la acordurile de la Paris

din landul Saxonia Inferioară s-a pronun
țat în același sens.

De asemenea, în ajunul dezbaterilor în 
Bundesrat s-au adîncit divergențele în rîn- 
durile fracțiunii „partidului refugiaților”. 
La ședința din 15 martie a acestei fracțiuni, 
adepții acordurilor de la Paris au suferit 
un eșec. Ca reprezentant al fracțiunii în 
Bundesrat a fost ales Karl Mokker, care, 
după cum se subliniază în presă, se pro
nunță împotriva acordurilor cu privire la 
Saar. Aceeași atitudine o au și cei trei 
vicepreședinți ai fracțiunii.

Potrivit relatărilor presei, Adenauer in
tenționează să participe activ la dezbate
rile din Bundesrat pentru a exercita pre
siuni asupra acelor membri care se vor 
arăta „nesupuși”.

un fel de amendamente. Răspunzînd la în
trebarea dacă sînt posibile tratative în
tre Răsărit și Apus, Faure a susținut că 
înainte de ratificarea „acordurilor de la 
Paris”, nu sînt posibile nici un fel de 
tratative.

După cum anunță agenția France 
Presse, Faure a declarat că va studia pro
blema „posibilității pentru Franța de a 
avea arma termonucleară”.

de Bourdat, redactor al săptămînalului 
„France Observateur”, deputatul Louis 
Wallon, membru al Adunării Naționale, 
și alții care s-au pronunțat împotriva ra
tificării acordurilor de la Paris și au ce
rut restabilirea independenței Franței și 
ducerea unei politici externe indepen
dente.

Deputatul Louis Vallon, a subliniat în 
cuvîntarea sa că rușii nu au amenințat 
niciodată Franța și nici nu au ocupat te
ritoriul ei. Vallon a cerut respectarea tra
tatului franco-sovietic de colaborare și a- 
sistență mutuală încheiat în decembrie 
1944.

Ședința activului de conducere 
din colhozul „Puți Novoi Jizni“

MOSCOVA 17 (Agerpres) TASS trans
mite : Ziarele din Moscova relatează că 
zilele trecute în artelul agricol ,,Puti No
voi Jiznl", din raionul Kunțevo, regiunea 
Moscova, a avut loc o adunare a fitoteh- 
nicienilor, zootehnicienilor, brigadierilor, 
șefilor de echipă, legumicultorilor și spe
cialiștilor în agricultură. Conducerea ar- 
telului a convocat activul colhoznic pen
tru a discuta împreună perspectivele dez
voltării tuturor ramurilor gospodăriei 
obștești a artelului în anii 1955-1960.

Cu mult înainte de aceasta, la adună
rile brigăzilor în cadrul cărora s-au dis
cutat Hotărîrile Plenarei din ianuarie a 
Comitetului Central al P.C.U.S. colhoz
nicii au făcut numeroase propuneri șl su
gestii prețioase, cu privire la folosirea 
cît mai deplină a rezervelor existente în 
colhoz în vederea sporirii producției în 
cultura cîmpulul și creșterea animalelor. 
Aceste propuneri valoroase au fost puse 
la baza planului de perspectivă.

Magazinul „Cărțile din țările de democrație populară" din Leningrad
LENINGRAD 17 (Agerpres). — TASS 

transmite : Magazinul „Cărțile din țările 
de democrație populară", care s-a deschis 
la Leningrad acum o lună într-o clădire 
de pe prospectul Nevski, a vîndut în de
cursul acestei perioade aproximativ 
30.000 exemplare de cărți. în magazin se 
găsesc cărți de literatură beletristică, po
litică și de specialitate, care sosesc din 
China, Romînla, Bulgaria, Polonia, Ceho-

Masacrul colonialist din Algeria
ALGER 17 (Agerpres). — Autoritățile 

colonialiste franceze continuă acțiunile 
lor represive împotriva patrioților alge
rieni. La aceste acțiuni—adm’?.rate opera
țiuni militare — iau parte unități blindate 
șl formațiuni de parașutiști. Colonialiștii 
francezi și-au îndreptat în ultimile zile 
atacurile spre regiunea Kabilia, în apro
piere de localitatea Sidi Aii Bunab.

Agenția France Presse face cunoscut că în 
cursul unei operațiuni așa-zise de „cură
țire", efectuată de un batalion de parașu
tiști în raza localității Sidi Aii Bunab, „au 
fost uciși șase algerieni, iar mulți alții 
au fost răniți". Aceeași agenție mai sem
nalează „nimicirea" altui grup de algerieni 
în apropiere de Tizi Djemaa.

Turcia continuă să ameninfe Siria
ANKARA 17 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Guvernul turc continuă să exercite pre

siuni asupra Siriei pentru a o sili să-și 
schimbe poziția față de tratatul turco- 
irakian.

După cum anunță ziarul „Halkoi", la 
15 martie însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Turciei la Damasc a prezentat gu
vernului sirian o notă de protest în legă
tură cu faptul că în Siria „continuă acti
vitatea îndreptată împotriva Turciei și 
Irakului”. Guvernul turc își exprimă, 
printre altele, nemulțumirea în legătură 
cu demonstrația studenților sirieni care 
s-au pronunțat împotriva tratatului turco, 
irakian.

In notă se afirmă că guvernul Turciei 
„nu va trece cu vederea asemenea acțiuni 
ale guvernului sirian”.

Urmările experiențelor 
cu arma atomică din S. U. A.

OTTAWA 17 (Agerpres). — Ministrul ca
nadian al apărării, Ralph Campney, a de
clarat! în Camera canadiană a comunelor 
că în urma experiențelor cu arma atomică 
efectuate zilele trecute în Statele Unite, 
în Canada și în special la Ottawa s-au 
înregistrat căderi de zăpadă radioactivă. 
Ultima explozie atomică, a adăugat Camp
ney, a făcut să crească gradul de radio
activitate al zăpezii.

O știre a agenției France Presse anunță 
din Washington că în ciuda declarațiilor 
liniștitoare date de autoritățile americane 
în legătură cu alarma provocată de ulti
mele experiențe americane cu arma ato
mică, echipe de specialiști vor fi în cu- 
rînd trimise în diferite puncte ale Sta
telor Unite pentru a măsura gradul de 
radioactivitate a atmosferei și pentru a 
preveni populația în caz de primejdie.

Scurte știri
* La 17 martie, poporul coreean sărbă

torește cea de a 6-a aniversare a încheie
rii acordului de colaborare economică și 
culturală între U.R.S.S. și R.P.D. Co
reeană.

* La 16 martie și-a încheiat lucrările 
primul congres al fruntașilor în muncă 
din uniunile de producție ale araților din
R. P. Mongolă.

-k Agenția United Press anunță că 
greva celor 50.000 de muncitori telefo- 
niști de la societatea „Southern Bell Tele
phone Company” din nouă state din sudul
S. U.A. a intrat în a treia zi. Greviștii cer 
încheierea unui nou contract de muncă.

* Grupul de funcționari superiori ai 
Direcției de stat pentru energetică din 
Suedia, care se află în Uniunea Sovietică, 
a vizitat șantierul hidrocentralei de la 
Gorki.

* După cum transmite agenția Reuter, 
Ministerul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii a anunțat că ministrul Afacerilor 
Externe, Eden, și-a amînat călătoria în 
Turcia „deoarece este răcit”. în prezent, 
călătoria sa în Turcia a fost amînată 
„pînă la începutul verii”.

* La 16 martie la „tribunalul constitu
țional federal" de la Karlsruhe a reînceput 
judecarea procesului înscenat Partidului 
Comunist din Germania.

* La 16 martie în Tracia de răsărit 
(Turcia) au început manevre comune tur- 
co-americane care se desfășoară în cadrul 
blocului Atlanticului de nord. La mane
vre iau parte unități ale armatei turce și 
vase ale flotei a 6-a americane.

* Ziarele relatează că în curînd vor 
sosi în Danemarca 18 ofițeri din aviația 
americană care vor îndeplini diferite func
ții pe lîngă unitățile de aviație daneze ; 
dintre aceștia, 12 vor fi atașați pe lîngă 
escadrilele daneze și vor participa la e- 
xercițiile zilnice ale acestora.

* La 15 martie, în sala „Amiciția" din 
Haga, (Olanda) a avut loc în prezența unui 
numeros public, deschiderea festivă a ex
poziției „Teatrul în R.P.R.".

In cadrul ședinței lărgite a consiliului 
de conducere, A. M. Arepiev, președin
tele colhozului, a prezentat raportul „Cu 
privire la măsurile în vederea dezvol
tării tuturor ramurilor producției colhoz
nice în anii 1955-1960".

Raportul președintelui de colhoz a fost 
ascultat cu o mare atenție. Luînd cu
vîntul la discuție, membrii consiliului de 
conducere și activiștii colhozului au fă
cut numeroase propuneri prețioase în
dreptate spre întărirea și dezvoltarea 
continuă a gospodăriei obștești.

Conducerea colhozului împreună cu ac
tivul, luînd în considerație toate suges
tiile și propunerile făcute, a aprobat mă
surile prevăzute în vederea dezvoltării 
producției colhoznice în anii 1955-1960.

La ședința conducerii colhozului „Puți 
Novoi Jizni”, care a discutat planul de 
perspectivă al dezvoltării gospodăriei eu 
luat parte tovarășii N. A. Bulganin, A. I. 
Mikoian și N. S. Hrușciov, 

slovacia, Ungaria, R. D. Germană și din 
celelalte țări de democrație populară.

Cumpărătorii permanenți ai acestui 
magazin sînt studențl, aspiranți, profesori 
de la instituțiile de învățământ superior 
din Leningrad, lectori, istorici, critici lite
rari, economiști etc.

Pe lîngă magazin funcționează un ser
viciu de consultații bibliografice.

O „originală" oră de educație fizică

’ Cite lucruri nu se pot face într-o 
oră ? Se țes sute de metri de pinză, 
se fabrică noi mașini, se pot însămința 
zeci de hectare... Să urmărim de pildă 
ce fac într-o oră de educație fizică 
elevii învățătoarei Negrescu Viorica de 
la Școala elementară nr. 1 din comuna 
lanca-sat, regiunea Galați.

Programa analitică prevede I exerci
ții de gimnastică F.G.M.A.

...Ora 8,30 dimineața. învățătoarea 
Negrescu agită clopoțelul care anunță 
sfîrșitul recreației și începutul orei a 
doua. Ce exerciții vor învăța oare elevii 
clasei a V-a în această oră? Poate acea- 

; stă întrebare a făcut-o și pe tânăra învă- 
i țătoare să stea cîteva clipe în cum- 
' pănă. Nu se hotărîse încă unde să facă 

ora de educație fizică, în clasă sau în 
aer liber. Și însfîrșit, tovarășa Negres
cu dădu dovadă de „inițiativă” invi
tând elevii să părăsească clasa. Tempe
ratura de afară: cîteva grade sub zero.

— înainte, marș ! Stângul... dreptul... 
stângul... comandă învățătoarea. Apoi, 
la fel de autoritară, comandă: pas-aler- 
gător, marș ! Fuga ținu destul de mult. 
Elevii încotoșmăniți cu cojocele de oaie 
— și mai cu seamă neobișnuiți cu aler
gările începură să respire greoi, ba 
unii chiar să gîfîie.

— Stai! Cîte un pas lateral, marș I
Copiii au executat comanda care cum 

s-a priceput.
— începeți exerciții de respirație!
Din cauza alergării și a opririi brus- 

ce, elevii începură să tușească în cor. 
Atunci pricepu că a greșit. Pentru a 
repara chipurile greșeala, învățătoarea 
hotărî intrarea în clasă. Aici vroia să 
continue ora.

Minutele trec însă fără a fi folosite.
— Cine cunoaște prima mișcare din 

F.G.M.A. ? întrebă învățătoarea în
tr-un târziu.

Desigur, vrea să încerce cunoștințele 
i elevilor. Dar minutele acordate elevi- 
' lor pentru amintirea exercițiilor trec 

cu iuțeală și nici unul dintre ei nu răs
punde. Firesc ar fi să le vină acum în 
ajutor învățătoarea.

Liniștea care a cuprins clasa devine 
apăsătoare. Pusă într-o situație neplă
cută în fața elevilor săi, profesoara 
improviză pe moment un exercițiu. Cu 
toate că nu semăna nici pe departe cu 
unul din exercițiile de gimnastică 
F.G.M.A. — e bine că s-a pus odată 
capăt acestei atmosfere atît de apăsă
toare.

O nedumerire te încearcă. Cum, oare 
nici profesoara de educație fizică nu 
cunoaște exercițiile de gimnastică ale 

' complexului F.G.M.A. ?
Elevii să zicem n-au învățat încă a- 

ceste exerciții și pot fi scuzați. Dar 
cum de nu le știe învățătoarea ? Cînd 
afli însă că nici măcar ea nu-i purtă-

Concurs internațional de tenis de masă
în sala sporturilor de la Floreasca se 

va desfășura între 24 și 27 martie un 
concurs internațional triunghiular de tenis 
de masă la care vor participa cei mai 
buni jucători și jucătoare din R. P. Un
gară, R.F.P. Iugoslavia și R. P. R. Acest 
concurs constituie un bun prilej de ve
rificare a pregătirii jucătorilor din cele 
trei țări, înaintea campionatelor mondiale 
care vor începe la 16 aprilie la Utrecht 
în Olanda.

Turneul de șah din Argentina
BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — La 

9 martie a început în orașul Mar del 
Plata (Argentina) un mare turneu inter
național de șah la care participă mari 
maeștri și maeștri din R. P. Ungară, R. 
Cehoslovacă, Iugoslavia, Columbia, Spania, 
Chili, Uruguai și Argentina. După șase

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

Călărețul de aramă; Teatrul de Stat de Operetă : 
Lăsați-mă să cînt; Național „1. L. Caragiale“ (Co
media): Matei Miile; Național , I. L. Caragiale“ 
(Studio): Nunta lui Krecinschi; Tineretului: David 
Copperfield (ora 19): Armatei (Sala din B-dul Ma- 
gheru): Mașenca; Armatei (Sala din Calea 13 Sep
tembrie): Vlaicu Vodă; Municipal: Treizeci de ar
ginți; Muncitoresc C.F.R.: Tania: Studioul actorului 
de film „C. Nottara“: Mincinosul.

CINEMATOGRAFE: Patria, București: „Atențiune! 
Bandiți 1"; Republica, I. C. Frimu: Poteci primej
dioase; înfrățirea între popoare, Flacăra: Stiletul : 
Al. Popov, 1 Mai: Un vals vienez; M. Gorki, T. Via- 
dimirescu: Din Argentina în Mexic; Tineretului: Bri
gada Kotovski; Timpuri Noi: Vînătoril veseli, Meciul

In Comitetul principal 
al parlamentului austriac

VIENA 17 (Agerpres). -« TASS tranșă 
mite : După cum anunță serviciul de presă 
al parlamentului, la 16 martie a avut loa 
ședința Comitetului principal al parlamen
tului austriac. La ședință au participat 
cancelarul federal Raab, vicecancelarul 
Scharf, ministrul Afacerilor Externe Figl, 
ministrul finanțelor Kamitz, și secretarul 
de stat, Kreiski.

Comitetul principal al parlamentului a 
discutat scrisoarea secretariatului cancela
rului federal cu privire la declarația So
vietului Suprem al U.R.S.S. din 9 februa
rie 1955.

în legătură cu această problemă a fost 
prezentat un raport și s-a dat citire tex
tului complet al declarației.

Ministrul Afacerilor Externe, Figl, a 
anunțat conținutul tratativelor care au 
avut loc între ambasadorul Austriei la 
Moscova Bischoff și ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. V. M. Molotov și a 
adus la cunoștința Comitetului principal 
al parlamentului textul declarației Consi
liului de Miniștri al Austriei adoptat la 
15 martie cu privire la declarația mini
strului Afacerilor Externe al U.R.S.S. Mo
lotov din 8 februarie 1955.

Comitetul principal a hotărît să ia notă 
de scrisoarea secretariatului cancelarului 
federal și s-o recomande ședinței plenare 
a parlamentului. Comitetul principal a ho
tărât Sn unanimitate să fixeze dezbateri 
speciale în cadrul unei ședințe apropiate. 
Potrivit știrilor ulterioare, prin ședința 
apropiată se are însă în vedere o ședință 
a parlamentului care va aveș loc abia la 
30 martie. i

toare a insignei G.M.A., orice lămurire 
îți este de prisos.

Exercițiile, așa cum erau făcute, nu 
prea-i incintă pe elevi.

— Să facem un joc tovarășă învăță
toare — propune unul.

— Cel cu scaunele sau cu bufnița, 
interveni un altul.

— Bine... hai, îngădui învățătoarea.
Cinci copii se învîrteau în jurul a 

patru scaune pînă cînd învățătoarea 
striga: atenție. Atunci patru copii se 
așezau pe scaune, iar unul dintre ei 
trebuia să rămînă în picioare. Acesta 
era, chipurile, neatent.

„Neatenții" au format o serie fina
listă în care s-a desemnat „neatentul" 
clasei.

Cu aceasta ora s-a terminat. Ce au 
învățat elevii in această oră, vă puteți 
ușor închipui.

Din felul cum a folosit această oră 
însă are mai mult de învățat chiar 
învățătoarea Viorica Negrescu.

Ce-i drept într-o oră și mai ales în 
cea de educație fizică, Viorica Negrescu 
nu poate țese sute de metri de pinză 
sau însămința zeci de hectare. Munca 
ei este însă la fel de importantă. Ea 
are datoria să dezvolte la elevi calită
țile fizice și morale ale tinerilor con
structori ai socialismului. Ea va reuși 
să facă acest lucru doar atunci cînd va 
lucra după programa analitică și nici
decum așa la întâmplare...

Atunci cînd însăși învățătoarea va 
deveni purtătoare a insignei G.MA. nu 
va mai fi nevoie să ceară părerea ele
vilor asupra exercițiilor de gimnastică.

Munca ei de a ajuta la călirea fizică 
a elevilor săi este la fel de importantă 
ca și a celor ce într-o oră fac atâtea 
lucruri minunate. Pentru aceasta este 
necesar însă un lucru: să-și facă dato
ria cu mai multă conștiinciozitate.

GH. NEAGU

Printre participanții concursului de la 
București se află foștii campioni mondiali 
Gizi Farkas și Ferenc Sido (R. P. Ungară), 
Harangozo, Vogrinc și Gabric (Iugoslavia). 
Lotul jucătorilor din R.P.R. va cuprinde 
pe campioana lumii, Angelica Rozeanu, 
Toma Reiter, Mircea Popescu, Matei Gant- 
ner, Sari Szasz, Ella Zeller și alții.

în primele două zile de concurs se vor 
desfășura întrecerile din cadrul probelor 
pe echipe, iar în ultimele zile va avea loc 
turneul de simplu.

runde, în clasament conduce marele ma
estru Laszlo Szabo (R. P. Ungară) care nu 
a suferit nici o înfrîngere avînd 5>/2 
puncte. Locul doi este ocupat de Borislav 
Ivkov (Iugoslavia) cu 5 puncte, iar locul 
trei de argentinianul Oscar Panno cu 4 
puncte.

de fotbal Austria—R. P. Ungară. Feriți copiii de 
gripă, Pionieria nr. 9; Lumina, 8 Martie: iepurașii 
cei isteți; Victoria, Elena Pavel: Chemarea destinu
lui; V. Roaită: Septembriștii; Gh. Doja: Epava din 
largul mării; Unirea: învingătorii; Cultural: Nicholas 
Nickleby; Constantin David: Stele vesele; Al. Sahia: 
Aventurile vasului Bogatîr; Aurel Vlaicu: Come- 
dianții; Munca, Olga Banele: Scanderbeg; Arta; 
Dama cu camelii; Popular: Roma, orele 11; M. Emi- 
nescu, Boleslaw Bierut: Mascarada: Miorița: Prie
teni credincioși; Moșilor, Donca Simo: Cafeneaua de 
pe bulevard; 23 August: Ne-am întîlnit undeva ; llie 
Pintilie: Jucătorul de rezervă; 8 Mal: Marile spe
ranțe; Volga: Intr-un port îndepărtat; Libertății : 
Școala curajului; N. Bălcescu: Bănuțul; Gh. Coșbuc; 
Nunta n-a avut loc; Rahova; Fără acoperiș, Umor 
pe sfori.
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