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MARII UNIUNI SOVIETICE
Milioane de semnături 

pe Apelul Păcii

sînt proprii visurile, 
a săvîrși fapte mari, 

îndrăznețe. Tinerei generații a Ță
rii Socialismului i-a fost dată cea mai mi
nunată'misiune — aceea de a contribui 
la făurirea idealului de veacuri al ome
nirii — societatea comunistă. De această 
sarcină, scumpă întregului popor sovie
tic, sînt legate toate gîndurile, toate visu
rile și năzuințele tinerilor sovietici. Aceas
ta reprezintă pentru ei adevărata fericire, 
marea fericire a creației, a victoriilor do- 
bîndite prin muncă dîrză, plină de abne
gație.

Mari acțiuni menite să facă viața oa
menilor muncii mai frumoasă și mai îm
belșugată, se înfăptuiesc acum în Uni
unea Sovietică sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist.

întinderi uriașe de stepă, nu de mult 
încă pustii, se prefac în pămînturi rodi
toare care dau țării recolte nemaiîntîlnite. 
Se înalță uzine uriașe din care vor ieși 
cu o repeziciune pe care nu o cunosc nici 
cei mai iscusiți zidari, clădiri întregi, 
întreprinderi, case de locuit conforta
bile. Porumbul, această plantă prețioasă 
care înseamnă o considerabilă ridicare a 
productivității creșterii animalelor, adică 
mai multă carne, mai mult lapte, mai 
multe ouă, trece de vechea sa graniță, cu
cerind noi terenuri spre nord, pînă din
colo de cercul polar.

In toate aceste acțiuni, tineretul sovie
tic se află în primele rînduri. Nu există 
chemare a partidului, la care să nu răs
pundă de îndată inimile înflăcărate ale 
comsomoliștilor, ale tinerilor sovietici.

Cu o lună în urmă, Comitetul Central Schimbul tot mâi ‘intens de scrisori, dâru- 
al U.T.C.L. a ădresat comsomoliștilor și 
tineretului de la sate, chemarea de a porni 
la lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Plenarei din ianuarie a C.C. al P.C.U.S., 
pentru recolte bogate de porumb. In în
depărtata regiune Arhanghelsk, unde po
rumbul a fost însămînțat pentru prima 
oară anul trecut, s-au format deja 400 
echipe comsombliste de tineret care stu
diază agrotehnica cultivării porumbului, 
pregătesc ogoarele pentru însămînțări. 
Comsomoliștii și tineretul din raionul 
Djilikulsk — R.S.S. Tadjikă — au hotărît 
să strîngă în timpul verii două recolte 
de porumb de pe o suprafață de 169 ha.

In munca pentru îndeplinirea hotărîri
lor Plenarei din ianuarie, tinerii din in
dustria grea dau un ajutor de seamă agri
culturii. La uzina „Rostselmaș” din Ros- 
tbv-pe-Don, din inițiativa tineretului, co
lectivul secției de combine pentru recol
tarea porumbului a hotărît să livreze anul 
acesta o mie de mașini peste plan.

Nenumărate asemenea exemple vorbesc 
despre elanul cu care se dăruiesc tinerii 
sovietici muncii lor creatoare, despre 
rința lor fierbinte de a nu precupeți 
mic pentru fericirea marelui popor 
vietic.

Tînăra generație a Țării Socialismului 
— țara în care uriașa energie a atomu
lui este pusă în slujba vieții, a oameni
lor, țara care construiește comunismul — 
iubește cu pasiune pacea. De pace se leagă 
toate năzuințele sale, planurile sale de 
viitor, de la visul trezirii la viață a pă- 
mînturilor înțelenite care se înfăptuiește în 
zilele noastre, pînă la visul — mai înde
părtat dar nu nerealizabil — al zborului 
pe alte planete.» El va ști însă, dacă va fi 
nevoie, să apere cu dîrzenie pacea cuce
rită prin grele sacrificii de către oamenii 
sovietici. „Tineretul sovietic, — a spus la 
un miting ținut în orașul Minsk, stu
denta Gorbaciova de la Institutul Poli
tehnic Bielorus, — își iubește nețărmurit 
de mult patria. Ațîțătorii americano-en- 
glezi la un nou război să nu uite că în 
piepturile tinerilor noștri bat inimile fier
binți ale eroilor Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei și că mii de fii și fiice 
credincioase ale poporului muncitor sovie-

Tinereții ti 
năzuința de

do- 
ni- 
so-

tic vor repeta la nevoie faptele lor vi
tejești".

Tineretul sovietic, gloriosul Comsomol 
leninist s-a aflat întotdeauna în primele 
rînduri ale tineretului lumii în lupta pen
tru menținerea și consolidarea păcii. Nu 
a existat acțiune a Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat sau a Uniunii In
ternaționale a Studenților, închinată aces
tui nobil scop, la care să nu fi participat 
activ tineretul Uniunii Sovietice.

Tinerii sovietici, ca și tinerii cinstiți de 
pretutindeni se pregătesc acum pentru 
marea sărbătoare a păcii și tinereții de la 
Varșovia — cel de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie.

Năzuințele comune, lupta comună pen
tru pace au legat strîns tineretul din toate 
țările de minunatul tineret sovietic. Prie
tenia aceasta închegată în luptă devine 
pe zi ce trece tot mai puternică. Tinerii 
din numeroase țări își trimit reprezentan
ții să viziteze Uniunea Sovietică, găzdu
iesc cu bucurie în țara lor delegații ale 
tineretului sovietic prieten. Sportivii so
vietici s-au întîlnit în nenumărate rîn
duri, în întreceri prietenești cu sportivii 
de peste hotare. Cît de numeroase stat 
aceste întîlniri ne arată următoarea ci
fră : în anul 1954, la fiecare 36 ore, 
Uniunea Sovietică era părăsită de o de
legație sportivă sovietică, care pleca în 
străinătate, sau primea o delegație spor
tivă de peste hotare. Numeroși tineri sau 
colective întregi din Uniunea Sovietică 
poartă corespondență cu tineri din țările 
de democrație populară și din alte țări. 
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rile, sînt o expresie grăitoare a dragostei 
și prestigiului de care se bucură tînăra 
generație a Țării Socialismului în rîndul 
întregului tineret al lumii.

In aceste zile de primăvară, tinerii cin* 
stiți^ din înkeaga.Jume. sărbătoresc Săp- 
tămîna Mondială a Tineretului, săptă- 
mîna prieteniei și unității lor în lupta 
pentru pace și un viitor mai bun. Pri
virile lor se îndreaptă cu dragoste și a'd- 
mirație spre cel mai fericit tineret din 
lume — tineretul sovietic, spre glorioasa 
sa organizație, Comsomolul leninist, al 
căruț exemplu luminos îi însuflețește, le 
dă tărie în luptă, încredere în victorie.

Pentru tineretul țării noastre, construc
tor activ al socialismului, tineretul so
vietic, Comsomolul, constituie un minu
nat model în întreaga sa viață și activita
te. De la tinerii constructori ai comunis
mului învață tinerii din patria noastră zi 
de zi. In inimile tinerilor din Republica 
Populară Romînă trăiesc chipurile tineri
lor eroi ai poporului sovietic. Ei năzu
iesc să devină la fel de viteji, nețărmurit 
de devotați Patriei și cauzei partidului, 
neînfricați în luptă, dîrzi și plini de per
severență în muncă.

Minunatul tezaur de experiență a tine
retului sovietic, a Comsomolului. ajută ti
nerilor muncitori, țărani muncitori, inte
lectuali din țara noastră să dobîndească 
succese însemnate în munca lor, să slu
jească mai bine patriei, construirii socia
lismului. Din acest izvor nesecat de expe
riență învață activiștii utemiști cum să 
educe tînăra generație în spirit socialist. 
In orice domeniu ar lucra, tineretul nostru 
simte în tineretul sovietic un prieten și 
un sfătuitor încercat.

In Săptămîna Mondială a Tineretului, 
tineretul nostru poate asculta conferințe 
despre viața și activitatea minunată a ti
neretului Țării Socialismului, avînd ast
fel prilejul să cunoască noi aspecte din 
viața tinerilor constructori ai comunismu
lui. Aceasta constituie o nouă manifestare 
a dragostei fierbinți pe care o poartă ti
neretul romîn gloriosului tineret sovietic, 
exemplu înaintat pentru tineretul din 
toate țările lumii.

1443 
adu- 
sute 
s-au

în întreaga țară continuă să se desfă
șoare campania de strîngere a semnătu
rilor pe Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii.

în regiunea Pitești peste 5.600 de echipe 
au strîns, pînă la 22 martie aproape 
600.000 de semnături. în orașul Cîmpulung 
și în 27 de comune din raionul Slatina, 
toți cetățenii și-au pus semnăturile pe 
Apelul de la Viena.

In regiunea Pitești au fost realese 
de comitete de luptă pentru pace. La 
nările care au avut loc cu acest prilej 
de mii de cetățeni, vîrstpici și tineri,
angajat să-și întărească. semnăturile pe 
Apel, dobîndind noi succese în muncă.

în regiunea Suceava, Apelul a fost sem
nat pînă .în prezent de peste 460.000 de 
cetățeni. în raionul Botoșani au semnat 
Apelul mai mult de 80 000 de cetățeni de 
diferite profesii.

Pînă în prezent, în regiunea Arad, Ape
lul Păcii a fost semnat de peste 403.000 de 
cetățeni. Numai în orașul Arad au fost 
strînse peste 78.000 de semnături. în ra
ioanele Chișineu-Criș și Arad numărul ce
lor care au semnat Apelul Păcii se ridică 
la 135.655 de cetățeni.

(Agerpres)
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In Scornicești s-au aprins 
becurile

Pe zi ce trece sarcinile planului de elec
trificare a țării sînt traduse în viață. Ast
fel de curînd s-a aprins lumina electrică 
în comuna Scornicești, raionul Slatina. 
Mînat de puterea unui motor de 50 C.P. 
dinamul uzinei care are o capacitate de 
400 kw. furnizează curent atît pentru ilu
minatul șoselei cît și pentru casele țăra
nilor muncitori din această comună.

Deocamdată lumina electrică a fost in
stalată în clădirile instituțiilor din co
mună și la gospodăria agricolă colectivă, 
în ctirînd însă vor avea curent electric 
și casele colectiviștilor Andruță Ceaușescu, 
Melinte Lăzărescu și în ale celorlalți co
lectiviști și țărani muncitori din întreg 
satul.

Pentru realizarea acestor lucrări de elec
trificare au dat un prețios concurs mui*- 
citorii de la I.R.C.L. Pitești, cei de la în
treprinderea comunală Slatina și cei din 
telecomunicații, la care s-a alăturat spri
jinul permanent al țăranilor muncitori.

Corespondent 
M. DUM1TRAȘCU

Mă rog, încearcă să vorbești pe înde
lete eu Domnica în timp ce lucrează. Si
gur, ai să zici că nu se poate, că n-ai s-auzi 
nimic de uruitul sutelor de războaie. De 
fapt, ai încerca aproape degeaba chiar 
dac-ar fi asemenea liniște îneît ai putea 
să auzi musca zburînd. Degeaba, pentru că 
Domnica-i tăcută. Tăcută și sfioasă. Așa 
că, noroc de zgomot: o vezi urmărindu-și 
cele 6 războaie la care lucrează cu o pri
vire de stăpînă, liniștită și demnă — ai 
putea spune chiar maiestuoasă — și nici 
nu îndrăznești să-ți închipui că Domnica 
e timidă.

O vezi acum înaltă și voinică. Dar când 
a venit în uzina „30 Decembrie” din Arad, 
acum doi ani și jumătate, după ce termi
nase școala profesională, nu era decît o 
fetiță de 16 ani. A crescut sub ochii celor 
de aici, străbătînd, în acești doi ani și ju
mătate, calea care duce spre titlul de frun
taș în producție ; și-a cucerit în asemenea 
măsură dragostea și încrederea tinerilor, 
îneît a fost aleasă secretara biroului orga
nizației de secție U.T.M. și membră a co
mitetului U.T.M. de uzină.
• • •••••«*•• •

Orice ar fi acum, cu doi ani și jumătate 
în urmă Domnica nu era totuși decît o 
fetișcană despre care te întrebi dacă să-i 
dai ori nu pe mînă un război de țesut. Și, 
fiindcă i-au dat, Domnica a arătat că știe 
să umble cu el. Repede, chiar foarte re
pede, Domnica a început să îndeplinească 
norma, s-o depășească. Și asta, și mai ales 
faptul că devenise adevărată stăpînă a ma
șinilor ei, că se pricepea să le afle orice 
stricăciune șl să le pornească iar, a făcut 
ca toată lumea s-o privească altfel. Fetele 
îi cereau ajutorul și Domnica li-1 dădea 
bucuroasă. Nu trecuse decît un an de cînd 
venise în uzină și a devenit ajutoare de 
maistru.

Dar în viață căile nu sînt întotdeauna 
netede. Domnica a întîlnit indiferența 
unora ; s-a întîmplat s-o privească deza
probator cîteva lucrătoare codașe cărora 
nu le convenea cîte 
o observație a ei, 
iar maistrul cel tî- 
năr îi mai spunea 
uneori cîte o glumă 
nepotrivită. Domnica 
a dat înapoi și nu 
le-a zis nimic acesto
ra. (Acum, dacă-i a- 
mintești de ce a fost 
atunci, Domnica se 
înroșește de ruși
ne)... De la mașinile 
ei — ceasuri să le 
zici, nu războaie — 
a fost mutată în 
fundul sălii, la pa
tru războaie care nu 
mergeau bine. Nici 
o muncitoare nu iz
butea să-și îndepli
nească norma cu ele; 
ba se strica ceva, ba
se rupeau

întîlnit indiferența

DEVA (de la corespondentul nostru).
22 martie 1955, Un călăreț își gonește 

calul pe străzile orașului Hațeg. Calul 
e împodobit cu rămurele verzi, călărețul 
poartă o eșarfă roșie pe care sînt scrise 
cuvintele: „Vom termina la vreme munci
le agricole de primăvară”, De pe toate dru
murile au intrat in oraș ba călăreți, ba 
un om pe bicicletă, iar de undeva a venit 
în goană chiar o motocicletă. Și toți s-au 
întîlnit în același loc. la aceeași oră, în 
fața sfatului popular raional, unde se adu
naseră atîția oameni, ca la o mare sărbă
toare. Cei sosiți de pe drumurile raionu
lui s-au așezat fct riad și au început să 
țorbească.

„...67 de pluguri — a spus tînărul din 
Silvaș — au ieșit în dimineața aceasta pe 
cîmp, 36 de tineri au ieșit la curățatul și 
stropitul pomilor. S-au încheiat 366 de 
■ontracte de întrecere patriotică între ță- 
-anii muncitori și 12 circumscripții ale 
comunei noastre s-au angajat în întrecere 
patriotică.

...O fată din Sintămăria-Orlea citind 
nesagiul, a spus printre altele:

...349 de atelaje au ieșit la cîmp azi di
mineață. S-au cărat la cîmp 583 tone de 
bălegar, s-au plantat 120 de puieți, s-au 
desțelenit 119 hectare. 106 tineri din co
muna noastră își vor insămînța cartofii și 
porumbul in cuiburi așezate în pătrat.

■..„Călărețul sosit din Tofești a raportat 
că țăranii muncitori din u. castă comună 
s-au angajat să obțină in anul acesta re
colte bogate de porumb și cartofi prin 
însămînțarea in cuiburi așezate in pătrat 
a unei suprafețe de 50 hectare. In dimi
neața acestei zile, campania muncilor agri
cole de primăvară a fost începută.

După ce au vorbit toți mesagerii acestei 
ștafete, secretarul sfatului popular raional 
care se afla printre cei carc-i intîmpinase- 
ră, a vestit că'n prima zi a campaniei de 
însămînțări în tot raionul au ieșit la cîmp 
1125 atelaje, și s-au însămînțat 40 de hec
tare. In această socoteală însă nu au in
trat și ogoarele însămînțate in toamnă, 
grăpate acum, nici pomii și nici pășunile 
curățate. Aceasta a fost ziua deschiderii 
campaniei muncilor agricole de primăvoră 
în raionul Hațeg.

A controlat piesă cu piesă, șurub 
cu șurub. Mașinile nu erau proaste ; 
erau numai neîngrijite, murdare, ne
reglate. Peste puțin timp au fost 
puse la punct. Dcmnicăi îi plăcea să 
se sprijine de zid și să le asculte bă
taia. Chiar dacă nu privea într-a- 
colo, știa ori de cîte ori se întimpla 
ceva. Simțea în auz, așa cum simte 
medicul pulsul bolnavului, nu nu
mai la încheietura miinii, ci doar 
trec:ndu-i degetele peste timple. Așa 
că, atunci cind a trebuit să pără
sească „fiarele îmblînzite”, cărora 
le scosese botnița, ca să se mute în 
altă parte la 5 și apoi la 6 războaie, 
Domnicăi i-a părut totuși rău.

Cind vorbești despre Domnica și 
cauți adjective pe care să le alături 
numelui ei, primul care-ți vine în 
minte e cel de „gospodină”. Bineîn
țeles, cei care au despre acest cu- 
vînt o noțiune limitată la femeia cu 
șorț și cu tulpan, robotind cît e ziua_
lungă printre crătiți, au de ce să fie decep
ționați. Dar cuvîntul de gospodină în
seamnă mult mai mult. Domnica încă nu-i 
măritată, la casa ei, n-are bărbat de în
grijit și copii de crescut. Ea își gospodă
rește însă cu pricepere demnă de invi
diat întreaga viață, folosindu-se de mîi
nile îndemînatice, dar mai ales de mintea 
ei limpede, capabilă să păstreze direcția pe 
drumul vieții. De pildă, la locul ei de 
muncă, între cele 6 războaie, Domnica nu-i 
o oarecare, care vine la o anumită oră, 
muncește ce muncește cu ochii la ceas și 
peste 8 ore pleacă, respirînd ușurată, la 
treburile ei. îndată ce a venit la lucru, 
locul ei este aici, între mașini, și nu alt
undeva. Atei e gospodăria ei. E drept, 
poartă și ea șorț de țesătoare și basma de 
protecție. Dar...

Vine cu 20 de minute mai devreme, pen
tru ca în clipa cînd sună sirena, munca să 

poată începe îndată. Pînă 
atunci, aduce bobine pen
tru toate războaiele ei, le 
sortează, punîndu-și-le la 
îndemînă, ca să nu tre
buiască să piardă timpul 
mai pe urmă.

Fiecare mișcare, fiecare 
gest ai Dcmnicăi e gîndit, 
studiat în cele mai mici 
amănunte, fiecare clipă e 
socotită, astfel îneît pro
ductivitatea muncii să fie 
cît mai mare. în drumul 
ei printre războaie nu se 
întoarce, nu-și pierde con
tinuitatea. Cînd face marș, 
rutul, ea știe că poate să 
mai facă ceva care o va 
ajuta să economisească 
timp și să dea produse de 
calitate superioară: în 
drum, curăță de scamă fi
rele de urzeală din spa
tele războaielor. Cînd tre
ce printre războaiele care 

stau față în față pe două rînduri, Domnica 
are grijă să curețe firele volante de pe țesă
tură. De fapt, asia n-ar fi obligația ei : 
toată lumea știe doar că în uzinele tex
tile ,,30 Decembrie” există o secție de re- 
pansat. Dar ce altceva decît grijă și ochi 
de gospodină — de gospodină care știe 
că are grijă de avutul ei și al tovarășilor 
— dovedește Domnica ?

Contează mult, e adevărat, calmul și 
chibzuință, spiritul ei gospodăresc. Dar 
dacă s-ar fi mulțumit cu atît, Domnica 
n-ar fi fost astăzi țesătoare fruntașă. A 
știut că nu-i deajuns ce a învățat în școala 
profesională și a învățat mai departe. Și-a 
însușit temeinic, idee cu idee, instructajul 
de aplicare a metodei Kovaliov și a aflat
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! o Unii se trezesc dimineața tîrziu, ) 
I se grăbesc spre fabrică, ajung în clipa) 
1 cînd sună sirena și pierd apoi o mul- | 
[ time de timp pregătindu-se să înceapă) 

munca. Domnica nu face așa; ea vine) 
ia fabrică cu 20 de minute înainte de J 

} începerea lucrului, își curăță mașina, j 
! pregătește bobinele, în așa fel îneît,) 
1 odată cu sunetul sirenei, își poate în- J 
I cepe activitatea.
! • O țesătoare parcurge zilnic citi-)

va kilometri pentru a controla tune- ) 
I donarea războaielor. O țesătoare bună j 
[cum e Domnica știe că poate realiza j 
două lucruri dintr-o dată : în timp ce j 
trece prin fața războaielor, curăță fi- j 

I rele voiante de pe țesătură, iar cînd | 
ajunge în spatele lor, curăță urzeala j 

l de scamă. Ea economisește astfel j 
timpul, face un efort mai mic și dă j 
produse de calitate superioară. |

I o Războaiele stau și minutele trec j 
I degeaba dacă nu știi că, atunci cînd j
I s-au defectat mai multe războaie, tre- j
j buic să le repari întîi pe cele cu de- |
j fecte mai mici, în așa fel îneît să stea i
[ cît mai puține. Domnica știe însă acest j 
I lucru și de aceea războaiele ei lucrează j 
I aproape fără întrerupere.
I (DIN TEZAURUL DE FAPTE I 
( MICI CARE SPORESC PRO- I 
( DUCTIVITATEA MUNCII) j 

se rupeau firele. —
Domnica s-a dus acolo ca lîngă niște cîini 
care vezi că au botniță și totuși te temi 
că o să te muște. Le-a pornit, ascultîn- 
du-le unul cîte unul. Băteau neregulat, ca 
inima unui bolnav de cord, împrăștiind 
nori de praf și de s'camă. Așa că, în pri
ma zi și pe urmă într-a doua și înlr-a 
treia, Domnica a fost nevoită să coboare 
din galeria fruntașilor în cea mai puțin 
plăcută a muncitorilor care nu-și înde
plinesc norma.

Poate tocmai faptul că fusese lașă cdată, 
că dăduse înapoi, a făcut-o să nu-și mai 
ierte nici o șovăire. Poate că fără să-i fie 
destul de limpede încă, Domnica a s'mțit 
că răspunde de un post de luptă pe care 
n-are dreptul nicidecum să-l cedeze.

I

cum se schimbă în mod rațional suveica, 
în așa fel îneît această operație să-i ia 
numai trei sau patru secunde. A învățat 
ce trebuie făcut atunci cînd se întîmplă 
să se defecteze odată mai multe războaie 
și acum le repară întîi pe cele cu defecte 
mai mici, lăsînd pe urmă ceea ce e mal 
greu, pentru ca să nu stea mai multe 
oprite, să nu se piardă zeci de metri de 
pînză.

...Lucruri mici, simple, dar cite minute, 
ceasuri, zile, economisesc ele ?...

Domnica — spuneam la început — e tă
cută, sfioasă, modestă. Nu-i vine să se 
laude. N-ar spune nimănui neîntrebată —' 
doamne ferește — că de mai bine de un an 
— din ianuarie 1954 — de cînd a obținut 
titlul de fruntașă în producție, l-a păstrat 
cu cinste, că depășește norma în fiecare 
lună cu 18 la sută și dă produse de cali
tatea întîia în medie de 93 la sută. Cum 
i-ar veni ei să povestească așa, tam-nesam, 
că în luna februarie a dat peste plan 253 
metri liniari țesături de calitate superi
oară 7

Ea nu vorbește niciodată despre ea, des
pre munca ei, nu-i plac frazele răsună
toare (de aceea și ședințele pe care le con
duce ea nu se lungesc peste măsură). Dar 
cu toate că nu-i place vorbăria — sau poa
te mai ales pentru asta — Domnica știe 
ce ar» de făcut și pentru ce muncește. îi 
place, cînd pleacă din secție, să se opreas
că în dreptul baloturilor de pînză și să 
recunoască munca ei. îi place să facă 
asta și pe stradă, în magazine, peste tot. 
Și cu cît vede mai multe, cu atît se bucu
ră mai tare... Ce bucurie mai mare poate 
fi decît să știi că ai îmbrăcat cu mîinile 
tala sute și mii de oameni ?

Despre toate astea n-a vorbit nimănui și 
n-a scris nici acasă, la întovărășire la Lu
goj, părinților ei, dar e drept că i-ar place 
să se afle. Poate că o să le spună cînd s-o 
duce acasă, sau mai degrabă cînd vor mai 
veni ei să vadă ce le mai face fata. N-au 
griji cu ea, că o știu de fată cuminte și 
serioasă u deși cîștigă binișor — 8—300 
de lei pe lună — au văzut că r.u-i nici 
risipitoare.. Dar oricum, parcă iot îi mai 
bine să se mai ducă pe la ea, să mai vadă 
cu cine se plimbă și cu cine se duce la 
cinema, că de, în Arad vin mereu filme 
noi și Domnica zice că nu-i șade bine unei 
secretare de U.T.M. să nu fie la curent 
cu spectacolele...

...Nu, să n-aibă nici o grijă părinții Dom- 
nicăi Bocancea : fata lor nu-1 face de ru
șine. E mîndria uzinei, și tovarășilor prie
tenia ei le face cinste.

IOAN HENȚIU 
ILEANA RACOVIȚA

*

X « , . x PLOEȘTI (de la co-DragOSie fierbinte respondentul nostru). — 
pentru viață, ~ ‘ ‘
pentru pace

tribuit — prin mii 
lupta oamenilor muncii pentru pace, pentru ză
dărnicirea planurilor imperialiste de deslănțuire 
a unui război atomic — la realizarea expoziției 
ce s-a deschis în orașul Ploești.

în sala teatrului de vară sînt expuse desene, 
broderii, albume, lucrări ceramice etc., ce ex
primă dorința fierbinte de pace a copiilor din 
țările ce construiesc socialismul precum și viața 
de mizerie în care trăiesc și învață copiii din 
țările capitaliste. Acum, cu ocazia Săptămînii 
Mondiale a Tineretului, sute și mii de tineri vi
zitează expoziția.

Nu știi ce să privești mai întîi. Pe cele 11 
panouri mari sînt expuse diferite desene exe
cutate în acuarelă, creion și tuș. Te oprești 
în fața unui desen în culori, El reprezintă o 
gospodărie agricolă colectivă, „Răsplata muncii 
în colectiv”. Un șir de căruțe încărcate cu ce
reale se îndreaptă spre casele colectiviștilor.

Un alt desen înfățișează o horă în fața cămi
nului cultural. La această horă a sosit echipa 
de strîngere a semnăturilor pe-Apelul Păcii. Flă
căii și fetele lasă jocul și merg pe rînd să sem
neze Apelul. Desenul este executat cu multă 
măiestrie de pioniera Barbir Elena elevă 
clasa a VI-a la una din școlile de 7 ani 
Ploești.

Privești și alte panouri cu desene care 
fățișează condițiile grele de viață ale copiilor 
din țările capitaliste și lupta dusă de tineretul 
din aceste țări pentru o viață liberă. Eleva Col- 
țeanu Ioana clasa a VI-a din Tîrgoviște a desenat 
o femeie cu un copil în brațe ce fuge înspăi- 
mintată de sub bombele piraților americani, 
aruncate pe pămîntul Coreei de Nord. Alt de
sen înfățișează un grup de copii francezi ce 
scriu pe stîncă de piatră cuvintele „Pace”, iar 
mai jos cuvintele ,,Nu vrem să fim victime ale 
unui nou război”.

Te oprești apoi, să privești filele cu impresiile 
a sute de cetățeni ce au vizitat expoziția „Copiii 
pentru pace”. în caiet, unul din părinții co
piilor a scris: ,,Nu știam pentru ce fetița mea 
executa un desen pe o bucată de carton alb. 
La început am crezut că i s-a cerut la școală. 
Vizitînd expoziția „Copiii pentru pace” a re
giunii Ploești am întîlnit același desen. L-am 
cunoscut. Desenul înfățișează pe micul coreean 
care a luptat alături de armata populară co
reeană, căzînd victima unei schije de bombă 
aruncată de pirații americani”.

Un tată își încheie însemnarea terminînd cu 
cuvintele : „Voi lupta pentru pace, pentru 
viața fericită a copiilor noștri”.

Peste 10.000 de elevi și 
eleve din școlile medii 
și elementare din re
giunea Ploești au con- 

de desene, ce înfățișează

în 
din

în-

Cea mai mare producție zilnica
în ziua schimbului de onoare 

închinat Săptămînii Mondiale a 
Tineretului, constructorii de ma
șini și utilaj electric de la în
treprinderea „Clement Gottwald” 
din Capitală au obținut cea m3i 
mare producție din acest an : ei 
și-au îndeplinit planul zilnic în 
proporție de 230 la sută.

La ieșirea din schimb, mem
brii brigăzii de tineret condusă

de Dumitru Pițigol, da la sec
ția bobinaj motoare, își îndepli
niseră norma zilnică în proporție 
de 385 la sută. Rezultate deose
bite au obținut și celelalte 23 de 
brigăzi de tineret din întreprin
dere. Titlul de atelier fruntaș în 
ziua schimbului de onoare a fost 
cîștigat de atelierul de pregătit 
bobine, cu un procent de înde
plinire a planului de 400 la sută.

ce am semnat
Gospodăria noastră nu e prea 

mare. Număra pină acum 35 de 
familii. în toți cei trei ani de la 
crearea ei, noi am obținut însem
nate realizări. în toamna anului 
trecut am strîns o producție de 
porumb aproape dublă față de 
cea din sectorul individual. Acea
sta se datorește muncii mecani
zate și aplicării regulilor agro
tehnice. Avem in sectorul zoo
tehnic cinci scroafe gestante pe 
care le îngrijim cu mare atenție. 
Grajdurile gospodăriei adăpostesc 
vitele de muncă și vacile de lapte, 
în strungă avem 160 de oi.

în tot timpul și eu am lucrat, 
alături de colectiviști acolo unde 
era mai greu. A trebuit să ne 
luptăm cu buruienile care um- 
pluseră grădina de legume. Așa 
am reușit să ducem pe piața ora
șului Bacău, mii de kilograme de 
zarzavaturi proaspete. Mi-a plă
cut mult să lucrez la grădină și

In primele
ARAD (de la corespondentul 

nostru). — Naghy Emeric, fre
zor, din brigada I-a a intrat pe 
poarta uzinelor „Iosif Rangheț” 
din Arad cu mult timp înainte 
de începerea programului. Avea 
loc schimbul de onoare în cin
stea Săptămînii Mondiale a Ti
neretului. La cîteva minute după 
el au mai sosit și Genetoy Fran- 
cisc și Hegheduș Ion responsa
bilul brigăzii nr. 8.

Naghy lucra cu însuflețire. 
Din cînd în cînd își arunca pri-

pentru aceasta conducerea gos
podăriei m-a trimis la o școală 
de legumicultori. Anul acesta mă 
voi ocupa și mai mult de grădina 
noastră. Cele 2 hectare de pă- 
rnlnt trebuie să dea vagoane de 
zarzavaturi.

Din primele zile ale anului am 
pregătit 6 paturi calde pentru ră
saduri de roșii, vinete și altele. 
Colectiviștii noștri lucrează cu 
dragoste și interes. în curînd 
vom începe muncile de primă
vară. Sîntem hotăriți să recoltăm 
după fiecare hectar peste 2000 
kg. porumb boabe.

Pentru toate cîte am înfăptuit 
în colectiva noastră, pentru toate 
cite avem de gînd să facem în 
viitor, am semnat Apelul Păcii.

DANILA MARIA 
legumicultoare G.A.C. „Zorile 

Socialismului”' 
comuna Săveni, raionul Bacău

patru ore
virile spre Genetoy și Hegheduș 
care lucrau și ei cu multg price
pere. După patru ore de lucru 
cînd se iau primele rezultate, 
Naghy are o depășire de 303 la 
sută, Hegheduș 280 la sută, iar 
Genetoy de 315 la sută. Naghy 
e nițel bosumflat. Genetoy i-a 
luat-o înainte. La ureche îi mai 
vin și alte vești, 
de la brigada nr.
are o depășire de 217 la sdtă, 
iar Bolchiș Nicolae tot de la bri
gada nr. 8 — de 225 la sută.

Copeș Iosif
5 strungărie

. .. , In cadrul SăptămâniiAClsVJItlltNl Mondiale a Tineretului, 
unui cere știintL™?mbril «rcuiui ,tun-\ * t>Lc de extracție de laIIC Studențesc facultatea de foraj a In

stitutului de petrol și 
gaze din București au ținut o ședință de lucru 
în seara zilei de 22 martie.

încă de la începutul noului an universitar, în 
planul de muncă al acestui cerc a fost inclusă 
tema : Studiul combaterii viiturilor de nisip în j 
gaura de sondă. Tema prezintă un mare interes ' 
practic pentru acele schele petrolifere din țara , 
noastră unde se remarcă, în mod deosebit, pre- i 
zența straturilor nisipoase. Colectivul de stu- ' 
denți care a lucrat la această temă a pregătit , 
cu seriozitate și competență referatul. Au fost ' 
consultate o serie de lucrări științifice de spe- , 
cialitate ca : Extracția țițeiului de Krilov, Hi- 1 
draulica subterană de Schelkacev și altele. In- ! 
dicațiile primite din partea îndrumătorului ști- < 
ințific al cercului, seriozitatea cu care studenții ' 
s-au pregătit, au făcut ca referatul să conțină o . 

sumă de calcule și concluzii interesante, judicios ’ 
expuse.

în ședință, referatul a fost ținut de Antonică 
loan unul dintre studenții fruntași la învăță
tură ai anului IV, responsabilul colectivului. El 
a susținut tema folosind numeroase diagram^, 
și schițe lucrate din vreme, dînd explicațiile 
necesare cu siguranță și pricepere.

Referatul a cuprins în ansamblu toate proble
mele teoretica dînd și soluțiile pentru înlătu
rarea afluxului de nisip la gaura de sondă, so
luții inspirate din bogata experiență a petro
liștilor sovietici.

în discuțiile purtate pe marginea referatului 
s-au înscris numeroase cadre didactice pârtiei- , 
pante la ședință si studenți. O interesantă pre- , 
cizare a fost făcu.ă de tovarășul decan Constan- ' 
tinescu Gheorghe care a arătat că pentru unele 
schele petrolifere, concluziile referatului au o 1 
aplicație practică imediată. în acest sens, este ] 
recomandabil să se folosească in combaterea i 
viiturilor de nisip, filtrul construit la suprafață , 
care — după cum dovedește experiența sovie- i 
tică — prezintă mai multe avantaje decît filtrul ] 
construit în adine. ]

Profesorii Ioachim Grigore și Manolescu Ion, ] 
în cuvîntul lor. au recomandat celor patru stu- < 
denți care au lucrat la acest referat să urmă- 1 
rească și mai departe tema respectivă, s-o corn- ! 
pl&teze prin cercetări pe teren, s-o lărgească 1 
prin cuprinderea problemelor practice.

Ședința cercului științific de extracție a anu- ! 
lui IV de la Institutul de petrol și gaze, a con- i 
stituiț un minunat prilej de îmbogățire a cu- 1 
noștințelor de bază ale studenților, viitori in
gineri petroliști, cei ce vor contribui la îndepli
nirea marilor sarcini ale cincinalelor pe care le 
așteptăm.

a



In toate colțurile patriei noastre, în 
fabrici, în mine, pe ogoare, în școli — 
peste tot unde muncesc și învață tineri 
— Săptămîna Mondială a Tineretului a 
însemnat un prilej de îmbunătățire a 
muncii, pentru obținerea de noi succese. 
Utemistul fruntaș în producție Albert 
Alexandru, care lucrează în secția de 
bunuri de larg consum a Uzinelor Me
talurgice Ceahlău, a dat în luna februa
rie peste plan 6 sobe de gătit; în cin
stea acestei săptămîni, el și-a luat de 
asemenea angajamentul să dea 10 sobe 
peste plan.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

In regiunea Craiova 
au început însămînțările
CRAIOVA (de la corespondentul nostru).
Folosind itimpul prielnic din ultimele 

Zile, oamenii muncii de pe ogoarele re
giunii Craiova au pornit arăturile și în- 
sămințările de primăvară. Pînă în pre
zent, în gospodăriile agricole de stat din 
regiunea Craiova, s-a arai suprafața de 
665 hectare. Numai la G.A.S. Burila Mare 
din raionul Vînju Mare s-a arat suprafața 
de 504 hectare. Paralel cu arăturile, in 
gospodăriile agricole de stat au început 
și însămînțările. în total s-au însămînțat 
157 hectare, dintre care 50 hectare cu 
ovăz, 79 hectare cu mazăre, 25 hectare 
cu floarea-soarelui și altele. Și la gospo
dăriile Halînga din raionul Turnu Seve
rin, Segarcea din raionul Segarcea, au în
ceput însămînțările de primăvară.

în prima zi de muncă din campanie, au 
fost însămînțate în raionul Caracal peste 
50 hectare cu mazăre, precum și alte su
prafețe cu orz și ovăz. Au fost făcute de 
asemenea arături de primăvară pe o su
prafață de 60 hectare. Membrii gospodă
riei agricole colective din comuna Cioroiu 
au însămînțat cu mazăre o suprafață de 
20 hectare, iar colectiviștii din comuna 
Gostavăț au însămînțat cu mazăre supra
fața de 10 hectare.

în întreaga regiune Craiova muncile 
agricole de primăvară continuă să se des
fășoare cu intensitate.

Din nou la treaba
Pînă în vara anului 1953 activitatea cul

turală din comuna Măceșu de Jos, raio
nul Gura Jiului se desfășura în condițiuni 
anevoioase din lipsa unui cămin cultu
ral. Ce s-au gîndit într-o bună zi țăranii 
muncitori din această comună : Hai să ne 
construim unul! Zis și făcut. Sfatul popu
lar comunal a fost de acord, autoimpu- 
nerile au fost strînse și... la lucru. în trei 
luni de zile a fost gata construit. Azi ți-e 
mai mare dragul să te duci să vezi un pro
gram artistic prezentat de tineret în sala 
acestui cămin.

Acum se simțea nevoia unui nou local 
de școală. Oamenii n-au mai stat pe gîn- 
duri. De cum au prins cîteva zile fru
moase, au început a aduna materiale de 
construcție. Utemiștii au fost printre pri
mii la căratul cărămizilor. în vara aceasta 
vor să ridice și această nouă clădire. O 
construiesc doar pentru copii.

Tot în această comună se pregătește te
renul pentru a pune temeliile unei clădiri 
noi și pentru spital.

Țăranii muncitori din Măceșu de Jos 
muncesc zi de zi pentru a-și înfrumuseța 
comuna. Hărnicia și dragostea pe care o 
depun ei în acest scop sînt cunoscute în 
tot raionul. Ca mîine vom auzi poate că 
Măceșu de Jos este declarată comună 
fruntașă pe raion.

Corespondent 
ION ȘERCAU

Un pod rulant
La baza de desfacere nr. 3 Iași, care 

aparține Ministerului Industriei Metalur
gice și Construcțiilor de mașini se face 
transbordarea materialelor sosite din 
U.R.S.S. din vagoanele sovietice în cele 
romînești.

Pînă nu de mult, această treabă com
plicată și grea era făcută doar cu ajuto
rul macaralelor. De curînd însă a intrat 
în funcțiune un pod rulant care ușurează 
mult munca celor ce lucrează la această 
bază. El are o capacitate de 5 tone și în
locuiește munca a 35-40 oameni.

Acum, materialele sosite din U.RS.S. 
pofc lua fără zăbavă drumul industriei 
noastre metalurgice și combinatelor side
rurgice cărora le sînt destinate.

La instalarea acestui pod rulant comu
nistul Traian Constantinescu a folosit 
toată măiestria lui.

Buna funcționare a podului a fost încre
dințată utemistului Victor Anisei care dă 
dovadă de mult spirit de răspundere.

Corespondent
MIHAIL POSȚUDOR

I Institutul de Istorie a Partidului de j 
| pe lingă C.C. al P.M.R. organizează un J 
(număr de conferințe, cu prilejul împlî- | 
( nirii a 50 de ani de la revoluția rusă j 

din 1905. I
Joi 24 martie 1955. orele 17. în sala 1 

[ din str. Biserica Amzei nr, 5—7, tov j 
[profesor universitar FL. RUSU va dez- ) 
( volta conferința : I
f GLOR’OASA ANIVERSARE A RE- j 
} VOLUȚIE' RUSE DIN 1905—1907. J 
( Intrarea liberă I

„Scînteia tineretului'4
Pag. 2-a 24 martie 1955

Sfaturi agrotehnice

îngrijirile de primăvară 
ale semănăturilor de toamnă
Pentru a obține recolte mari la cerea

lele de toamnă, o deosebită importanță 
o prezintă îngrijirile de primăvară ale 
acestor culturi.

în condițiunile de umiditate îmbelșu
gată primăvara acestui an, trebuie 
să acordăm o deosebită atenție combate
rii bălților apei pe semănăturile de toam
nă și pe . ogoarele ce vor fi semănate cu 
culturi de primăvară.

Pe locurile netede și mai cu seamă în 
micile depresiuni sau lăsaturi de teren, 
primăvara apa băltește. Cerealele de toarn- 
nă pot suporta 2—3 zile pînă la o săptă- 
mînă această băltire, dar dacă apa va ră
mâne mai mult timp, plantele se înă
bușe. Pentru a le salva este necesar să 
împiedicăm băltirea. în acest scop, acolo 
unde băltește apa, trebuie să trecem de 
urgență la săparea șanțurilor prin care 
să se scurgă apa. Acestea sînt niște gropi 
de 2—10 m. adâncime, mergînd pînă la 
stratul de nisip. Pentru ca apa să treacă 
în acest strat, gropile (puțurile) acestea 
se umplu cu straturi alternative de bolo
vani, pietriș, nisip, brazde înierbate, 
vreascuri sau snopi de nuiele de salcie, 
plop, anin, salcîm etc. Deasupra vreascu
rilor sau snopilor de nuiele se așează pă- 
mînt, nivelînd în felul acesta terenul.

Uneori se înregistrează mari pierderi 
din recoltă datorită faptului că plantele au 
ieșit din iarnă „descălțate1*. Datorită în
ghețului și desghețului repetat, firele de 
grîu sînt împinse afară din pămînt, din 
care cauză li se rupe o parte din rădăcini. 
Cînd culturile se prezintă într-o astfel de 
situație, trebuie să trecem cu tăvălugul 
peste ele, pentru a lipi rădăcinile de pă
mînt. Mai tîrziu, după ce plantele s-au în
rădăcinat bine, putem să grăpăm.

O lucrare de îngrijire de mare impor
tanță pentru cerealele de toamnă este 
grăpatul de primăvară. Această lucrare se 
face atunci cînd cerealele de toamnă s-au 
înrădăcinat îndeajuns și,cînd prin urmare 
nu apare pericolul zmulgerii plantelor din

Să combatem dușmanii
Pădurile și livezile din regiunile de 

câmpie și coline sînt vătămate uneori de 
omizile unor fluturi (Lymantria dispar) 
cunoscute sub numele de „omida păroasă 
a stejarului*'. Aceste omizi apar prin luna 
aprilie și se hrănesc cu frunzele arbori
lor și pomilor, preferind în special steja
rii și pomij fructiferi pe care îi pot des
frunzi în întregime.

în vara trecută, fluturii omidei păroase 
au depus ouă în cantități foarte mari.

Pentru a împiedica desfrunzirea păduri
lor și livezilor s-a organizat o acțiune 
intensă de combatere a acestor dăunători 
prin culegerea grămezilor de ouă și dis
trugerea lor sau prin distrugerea ouălelor 
cu petrol. în această acțiune, organele sil
vice și agricole, cu sprijinul sfaturilor 
populare, al organizațiilor U.T.M. și al 
școlilor medii și elementare, au reușit în 
bună măsură să distrugă acest dăunător 
pe suprafețe foarte mari.

Astfel în raionul Giurgiu, cu sprijinul 
sfaturilor populare, al organizațiilor 
U.T.M. și școlilor din oraș și raion, orga
nele silvice au reușit să facă combaterea 
omidei păroase a stejarului pe o supra
față de peste 2.000 hectare.

Și în alte raioane această acțiune a ob
ținut realizări frumoase. Numai elevii 
școlii elementare din comuna Perieți, raio
nul Slobozia, au lucrat la distrugerea 
omidei păroase a stejarului pe 30 hectare, 
în raionul Tulcea, regiunea Galați, tine
retul și elevii școlilor din comuna Valea 
Nucarilor și satele Agighiol, Caraorman și 
altele au efectuat lucrări de combatere pe 
600 hectare.

Organizațiile de tineret de la sate, șco
lile de la sate și orașe sînt chemate să 
mobilizeze tineretul și să sprijine orga
nele silvice și agricole în această acțiune, 
cunoscînd că prin aceasta ei contribuie la 
ocrotirea pădurilor și livezilor, la crește
rea producției de fructe și material- lem
nos.

Ing. FRAȚLAN AL.
★

Un alt dușman periculos al pomilor ro
ditori este omida fluturelui alb. Spunem 
astfel fiindcă nu fluturele produce pagube

După cum chiar titlul acestor rînduri o 
spune, nu ar fi nevoie într-adevăr de o 
aniversare ca Jules Verne să nu fie uitat: 
de aproape o sută de ani cărțile lui trec 
din mînă în mînă, sînt devorate și uneori 
memorate de acea categorie de cititori a 
cărei judecată sinceră și aspră asigură 
cele mai entuziaste verdicte : tineretul. 
Dar împlinirea unei jumătăți de secol de 
la moartea neobositului „călător** scoate 
puternic în evidență luminozitatea, limpe
zimea, valoarea socială și morală a une> 
opere unice tn istoria literaturii mondiale.

Jules Verne s-a bucurat încă din timpul 
vieții de o notorietate excepțională și a 
fost uneori distins cu onoruri oficiale (pre
mii ale academiei, decorați etc.) — menite 
mai mult să arate că autoritățile culturale 
ale Franței luau act cu zîmbete ironice 
de marea popularitate a scriitorului decît 
că îi prețuiau opera. Dar lumea literară 
a timpului nu l-a socotit ca al său, nu l-a 
chemat în faimoasa republică a Uterelor 
ca pe un egal, nu l-a recunoscut. în isto
riile literaturii franceze el este, de cele 
mai multe ori, omis ; uneori este cuprins 
într-o înșiruire de nume la un sfîrșit de 
capitol, sau într-o trimitere în josul pagi
nii, urmat numaidecît de un etc., ceea ce 
e aproape egal cu o trimitere în anonimat.

Jules Verne care a trăit și a scris în 
a doua jumătate a secolului al XlX-lea, 
este un om al secolului său prin nume
roase trăsături, cea mai importantă dintre 
acestea fiind încrederea sa nelimitată în 
știință. Dar, în același timp, el depășește 
cu mult secolul, prin alte trăsături, care 
sînt cu deosebire ale timpului nostru : rea
lismul, umanismul, optimismul său robust 
și prețuirea nelimitată a omului. Sub acest 
aspect nu mulți scriitori ai secolului trecut 
ne sînt atît de apropiați și într-un fel 
am putea spune, atît de contemporani.

Jules Verne s-a despărțit de multi 
scriitori francezi ai celei de a doua jumă
tăți a secolului al XlX-lea, prin atitudi
nea sufletească și intelectuală față de ma
rile probleme ale timpului său. Știința fă
cea atunci un salt extraordinar și Jules 
Verne—care înainte de a ne fi contemporan 
nouă și-a fost vremii lui adevărat con
temporan — a știut să vadă în știință și 
în energia umană o cale spre un viitor 
mai bun, clădit pe prosperitate, libertate 

pămînt. Grăparea se face cu grapa stelată. 
Aceasta rupe scoarța, formează un .strat 
afinat, care permite infiltrarea ușoară a 
apei din ploi și împiedică pierderea ei 
prin evaporare. Grăpatul de primăvară 
este o lucrare ușoară și aduce sporuri de 
producție destul de importante.

Dacă cultura nu a primit îngrășăminte 
primăvara de vreme, este foarte indicat să 
dăm înainte de grăpare o cantitate de 
50—100 kg. azotat de amoniu, pentru a 
ajuta plantelor să crească bine. Dacă nu 
avem la îndemînă acest îngrășământ, pu
tem folosi mraniță, în cantitate de 5000— 
6000 kg. la hectar, pe care o împrăștiem 
intr-un strat subțire la suprafața solului, 
după ce pămîntul s-a zvîntat.

Acest îngrășămînt, pe lingă hrana pe 
care o dă plantelor, ferește și pămîntul 
de evaporarea apei.

în locul azotatului de amoniu, putem 
folosi 1000 litri de must de bălegar, diluat 
cu 2000—3000 litri de apă. Cel mai bine 
este dacă în acest îngrășămînt lichid se 
dizolvă 50—75 kg. de superfosfat.

Dacă nu am dat aceste îngrășăminte 
înainte de grăpare, nu trebuie să negli
jăm îngrășărea suplimentară înainte de 
înspicatul cerealelor de toamnă.

în perioada formării paiului, grîul și 
secara de toamnă trebuie să primească 
hrană fosfatică. Pentru aceasta se dă o 
cantitate de 100—150 kg. de superfosfat 
la hectar în toate regiunile țării, iar în 
regiunile umede, cu pămînturi albicioase, 
este bine să se dea și 50—70 kg. de sare 
potasică la hectar. Atît superfosfatul cît 
și sarea potasică în regiunile umede vor 
împiedica căderea cerealelor de toamnă, 
dacă acestea s-au dezvoltat prea puternic.

îngrijind cu atenție cerealele de toam
nă în primele săptămîni ale primăverii, 
ne asigurăm recolte mari. și de calitate 
bună, ne aducem aportul nostru la crea
rea unui belșug de produse agricole, la 
ridicarea nivelului nostru de trai.

Ing. agr. T. MOSCALU

livezilor și ai pădurilor
ci omida lui, care este foarte lacomă, 
putând să distrugă frunzele pomilor, 
pe aloctfri chiar desfrunzind complect 
livezile. Ea atacg frunzele mai tuturor po
milor roditori, dar mai ales ale prunului 
și corcodușului.

Toamna, după căderea frunzelor, pe po
mii fructiferi rămân frunze uscate și ră
sucite, care atîrnă de crenguțe. Ele sînt 
împinzite cu fire mătăsoase și stau agă
țate de ramuri cu niște firișoare de mă
tase. Acestea sînt cuiburile de omizi. Pri
măvara cînd timpul se încălzește, omizile 
ies din culcușul lor și încep să mănînce 
mugurii abia ieșiți iar mai tîrziu frunzele 
și chiar lăstarii tineri.

Omizile complect dezvoltate sînt păroase, 
lucitoare, cu pîntecele de culoare cenușie, 
iar de-a lungul spinării au niște linii ro
șii și negre.

Adunarea și distrugerea cuiburilor de 
omizi este cel mai eficace mijloc de com
batere. Strîngerea trebuie făcută în zilele 
mai friguroase sau cețoase, căci atunci 
toate omizile sînt în culcușuri.

Omizitul pomilor trebuie făcut cît mai 
grabnic, deoarece timpul încălzindu-se, 
omizile ies din cuiburile lor și vor începe 
să mănînce mugurii abia desfăcuți și mai 
tîrziu frunzișoarele tinere. în luna mai și 
iunie, adică în perioada de sbor a flutu
rilor, aceștia trebuiesc prinși și distțuși 
pentru a împiedica depunerea ouălor.

Dacă nu s-a reușit să se facă omizitul, 
se recomandă ca primăvara, cînd apar 
omizile, să se stropească pomii cu arse- 
niat de calciu sau arseniat de plumb în 
soluție de 400-500 gr. la 100 litri apă.

Cu toate rezultatele bune pe care le 
poate da combaterea cu mijloace chimice, 
totuși culegerea cuiburilor de omizi ră- 
mîne ca cea mai eficace măsură de dis
trugere a omizilor și ea trebuie făcută la 
timp și la toți pomii de fiecare țăran mun
citor ; tineretul, pionieri: și elevii pot con
tribui în cea mai mare măsură la com
baterea acestui dușman al livezilor.

Ing. PAȘOL PAUL

Jules Veme —
și înțelegerea între oameni. Concepția Iul 
despre știință este în ultima analiză aceea 
a unui moralist social; finalitatea geniului 
tehnic trebuie să fie, după el, îmbunătăți
rea vieții omenești. Ceea ce apare mai 
surprinzător în opera lui, nu este faptul 
că a întrevăzut aviația, navigația subma
rină, televiziunea, zborul interplanetar și 
altele, adică ceea ce am putea numi ima
ginația tehnico-științifică. La urma urmei 
un spirit puternic și savant ca al lui, pu
tea deduce din uriașa dezvoltare a știin
țelor. multe din realizările viitoare — și 
probabil nu va fi fost el singurul om al 
timpului, care să le deducă. Cu adevărat 
surprinzător la Jules Verne este altceva, 
ceea ce aș numi imaginația morală ; prin 
asta dăinuiește opera lui pînă azi, mai 
vie și mai semnificativă decît la timpul 
cînd lumea a luat cunoștință de ea. în pa
ginile cărților lui, englezi, francezi și ruși 
se adună laolaltă pentru a duce la bun 
sfîrșit mari misiuni umanitare și civiliza
toare; aceasta la numai câțiva ani după 
războiul Crimeii. Un indian se ridică îm
potriva Angliei, cheamă poporul la luptă 
împotriva invadatorului și pînă la urmi 
nu este învins ; aceasta în momentul cînd 
lordul Disraieli de Beaconsfield îi făcea 
cadou reginei Victoria, titlul de împără
teasă a Indiilor... Și exemplele nu se 
sfîrșesc aici. Cititorul tînăr, ca și cel ma: 
vîrstnic. și le poate înmulți dedîndu-se 
unui instructiv joc de încercare a me 
moriei.

Așa dar, acesta a fost marele „vis” a 
lui Jules Veme, mult mai îndrăzneț de 
cît „visul” celor mai năstrușnice desco 
periri sau născociri. El a dorit, a între 
văzut un om mai bun și a crezut cu pa
siune în realizarea visului său. Dar ome 
mai bun visat de el nu era un supra-om. 
un ins ale cărui daruri să-i confere drep
tul la un dispreț și mai stăruitor față 
de restul oamenilor — ci un om mai bun 
pur și simplu, un om mai bun prin con 
cursul și spre folosul tuturor semenilor 
săi.

în crearea acestei perfecționate făpturi

Pe drumuri Concursuri de creație în cinstea celui de al 5-lea 
de munte... Festival Mondial al Tineretului și Studenților

Dis-de-dimineață 4 tineri alpiniști au 
părăsit căminul alpin din Bușteni pornind 
la un drum anevoios în care aveau să se 
întîlnească cu multe greutăți. Au lăsat în 
urmă Bușteniul cu case multicolore, că
minul alpin, ultima etapă ce desparte ora
șul de împărăția sălbatică a muntelui, 
mergînd mai departe cu pas măsurat de 
călător încercat pe muntele pe care l-au 
străbătut poate de atîtea ori. Apoi, în tim
pul urcușului pe munte au prins să cînte 
la început unul, apoi cu toții — o melo
die vioaie.

Cei patru alpiniști se află acum în Va
lea Coștilei. In unele locuri, foarte largă, 
in altele mai îngustă, dar foarte abrup-ă, 
valea Coștilei e încă plină de zăpadă și 
săritorile fiind astupate, valea are o în
clinare de S0—65 de grade. Urcușul este 
deosebit de greu din cauza zăpezii care 
s-a muiat sub razele calde ale soarelui. Cu 
ajutorul pioleților pe care îi înfig Cît măi 
adînc în zăpadă, urcă tot mai sus. Un 
pas greșit și se pot duce de-a berbeleacul 
pînă hăt, cine știe unde... De aceea înain
tează cu precauție unul în spatele celui
lalt.

Hornul din peretele Coștilei este apreciat 
în limbajul alpin ca avînd 5 lungimi de 
coardă. Mai precis acest traseu măsoară 
160—180 de metri și are o înclinație ab
solut verticală de 90 de grade. După o 
oră de mers pe valea Coștilei ajung la 
baza peretelui de unde începe hornul. Mă
soară stînca abruptă cu privirile. TU...! 
Enormă și sălbatică îți pare cînd te uiți 
așa la ea.

In frunte a pornit Andrei Canarache. 
Escalada nu-i de loc ușoară, pe stînca 
umedă și atît de rece incit îți îngheață 
mîinile pe ea. Ajunge la o platformă mică 
unde se oprește să-i aștepte pe ceilalți. 
Vin pe rînd Viorica, Frăsinel și Titi Chi- 
ciorea. In momentul în care ultimul din
tre ei ajunge pe platformă, se aude un 
vuiet teribil și de la începutul văii Coștila 
o masă imensă de zăpadă se prăvale cu 
iuțeala fulgerului tîrînd cu ea tot ce în- 
tîlnește în cale. Dacă ar fi întîrziat puțin 
escaladarea, ar fi fost luați de avalanșe 
și îngropați sub tonele de zăpadă.

Apoi după o mică pauză pornesc mai sus 
într-o porțiune foarte surplombată (ieșită 
în afară). Hornul propriu zis l-au întîlnit 
cei 4 alpiniști în cea de a treia lungime de 
coardă. Îngust de trei sferturi de metru 
el trebuie străbătut într-un stil anumit, 
foarte complicat, care poartă numele de 
ramonaj. Ramonajul înseamnă că alpinis
tul stă cu spatele lipit de o parte a hor
nului cu picioarele proptite în peretele 
opus, căutînd cu mîinile prize cît de mici. 
Ieșind din horn au ajuns pe un loc plat 
minunat de frumos. Soarele ajunsese la 
amiază. Panorama pitorescului orășel de 
munte Azuga și o parte din familiarul 
Bușteni li se așternuse în față. Dar nu-i 
timp de contemplare. Încă o traversare 
apoi ajung la baza ultimei fisuri unde în- 
tîlnesc încă o piedică; pe stînca se pre
linge o perdea de apă — cascadă în mi
niatură — care împiedică înaintarea. Hai
nele sînt ude mîinile înghețate, dar alpi- 
niștii nu se dau bătuți. Viorica Stoica își 
asigură coechipierul — pe Andrei Cana
rache — care a pornit în ultima lungime 
de coardă. Apoi au ajuns cu toții în 
creasta Coștila-Gălbenele. Partea grea a 
drumului fusese străbătut. De aci încolo 
urma doar un rapel scurt de circa 20 me
tri și aveau să ajungă în valea Gălbene
lelor.

V-ar interesa poate să știți ce a urmat 
după aceea ? Alpiniștii au plecat cu cor
zile trecute diagonal de la umăr spre șold, 
au carabinierele șt pitoanele zăngănind. 
Apoi după ce s-au spălat, s-au așezat ca 
întotdeauna în sala de mese a cabanei și 
au început a povesti unul altuia impresiile 
culese în tură.

S. IONESCU

Informație
La 22 martie a.c. a părăsit Bucureștiul 

trimisul extraordinar și ministrul pleni
potențiar al Italiei în R.P.R. dr. Alberto 
Calisse.

în Gara de Nord dr. Alberto Calisse a 
fost condus de directorul adjunct al Pro
tocolului din Ministerul Afacerilor Exter
ne, Căius Franțescu, de însărcinatul cu 
afaceri a. i. al legației Italiei, dr. Roberto 
Cerchione, precum și de șefii unor amba
sade și legații acreditați la București.

(Agerpres)

un prieten neuitat al tinereții
Radu Tudoran

morale, știința este o pîrghie principală, 
dar nu singura pîrghie. Ea joacă un mare 
rol în transformarea morală a omului, 
deoarece prin ea omul cunoaște lumea 
înconjurătoare și devine liber și stăpîn 
pe sine în fața naturii. E cel mai eficace 
mijloc de eliberare din temerile, preju
decățile și umilințele ignoranței.

Dar cunoașterea științifică a lumii, lip
sită de un anumit mănunchi de calități 
sufletești, nu înseamnă prea mare lucru.

înseamnă aproape nimic Eruditul absem. 
savantul lipsit de simțul vieții și de con
tactul neîncetat cu realitatea, dar totuși 
om este un personaj comic, des întîlnit în 
paginile lui Jules Verne. Cu toate acestea 
mulți din marii săi eroi nu sînt mari în- 
vățați și uneori nu sînt învățați de fel. 
Dick Sand, căpitanul de 15 ani are cu

Pentru popularizarea în rîndurile tine
retului și ale oamenilor muncii din țara 
noastră a celui de al 5-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților, care va 
avea loc anul acesta la Varșovia, precum 
și pentru a asigura un număr de lucrări 
literare, muzicale și de artă plastică valo
roase, cu care țara noastră să participe 
la concursurile internaționale ce vor avea 
loc in cadrul Festivalului, Comitetul Cen
tral al U.T.M. în colaborare cu uniunile 
de creație (Uniunea Compozitorilor, Uniu
nea Artiștilor Plastici și Uniunea Scrii
torilor din R.P.R.) inițiază concursuri de 
creație în domeniile respective.

Tematica lucrărilor prezentate la aces
te concursuri trebuie să fie inspirată din 
viața și activitatea tineretului din țara 
noastră și a tineretului democrat din lu
mea întreagă, care luptă pentru pace și 
prietenie între popoare, pentru un Viitor 
fericit al omenirii. Conținutul lucrărilor 
trebuie să releve fericitul prilej pe care-1 
constituie festivalurile mondiale pentru 
tinerii lumii de a se cunoaște, de a lega 
prietenii și de a-și strînge mîna în lupta 
pentru pace, libertate și un trai mai bun, 
împotriva ațîțătorilor la război, hotărîrea 
poporului nostru de a-și înzeci eforturile 
în opera măreață de construire a socialis
mului, optimismul, dragostea de viață, se
tea de învățătură și frumos a tineretului 
din patria noastră, hotărîrea tineretului 
de a-și da întreaga contribuție la întări
rea capacității de apărare a statului nos
tru, prietenia dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale din R.P.R., solida
ritatea frățească dintre poporul nostru și 
toate popoarele iubitoare de pace din lu
mea întreagă etc.

La concurs pot participa creatorii ti
neri și vîrstnici, amatori și profesioniști, 
cu condiția ca lucrările prezentate de ei 
să fie axate Pe tematica concursului.

Concursul de creație muzicală

La concursul de creație muzicală pot fi 
prezentate lucrări corale și de muzică de 
cameră.

Se vor acorda următoarele premii:
a) Pentru lucrări corale (cîntece în onoa

rea celui de al 5-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, cîntece despre 
prietenia tinerilor din lumea întreagă, 
marș în onoarea celei de a doua întîlniri 
amicale sportive internaționale a tinere
tului).

Premiul I 4.000 lei pentru muzică — 
4.000 lei pentru text; premiul II 2.500 lei 
pentru muzică — 2.500 lei pentru text; 
premiul III 1.500 lei pentru muzică — 
1.500 iei pentru text; Trei mențiuni 1.000 
lei pentru muzică — 1.000 lei pentru text.

b) Pentru lucrări de muzică de cameră 
(trio, quartet, quintet, piese instrumentale, 
durata maximă 10 minute).

Premiul I 8.000 lei; premiul II 5.000 lei; 
premiul III 4.000 lei.

Lucrările pentru concurs se primesc 
pînă la 20 mai 1955 pe adresa Uniunii 
Compozitorilor din R.P.R., Strada Piața 
Amzei nr. 8 cu mențiunea „Pentru con
curs”.

Concursul de artă plastică

La acest concurs pot fi prezentate lu
crări de pictură, gravură, sculptură, gra
fică și artă aplicată. Se vor acorda urmă
toarele premii:

a) Pictură, aquarelă, desen (creion, cer
neală, pastel), gravură, (lemn, linoleum, 
metal).

>©>

C A R Ț I N O I
APĂRUTE ÎN EDITURA CARTEA RUSA

K. PAUSTOVSKI: Coșul cu conuri de 
brad, 24 pag., 0,40 lei.

A. S. PUȘKIN : Evgheni Oneghin, 240 
pag., 5 lei.

TATIANA TESS : Sub cerul nostru. 
24 pag., 0,45 lei.

A. TOLSTOI; Pîinea (roman gazetă), 
96 pag., 2,50 lei.

B. RIURIKOV: Literatura și viața, 
340 pag., 6,90 lei.

A. VINOGRADOV: Defăimarea lui 
Paganini, 340 pag., 6,75 lei.

noștințele foarte insuficiente ale unui 
adolescent. Hercule, Ayrton, Mihail Stro- 
gof, Pescod și nenumărați alții sînt oa
meni cu cunoștințe tehnice reduse, cu 
instrucțiune minimală. în schimb ei au 
voință, demnitate, energie, îndrăzneală, 
curiozitate, ingeniozitate, iubesc viața și 
iubesc oamenii. Iată mănunchiul de ca
lități indispensabile unui om, așa cum 
l-a văzut Jules Veme — și din enume
rarea lor, care poate nu e complectă, se 
vede că acest om, dacă nu e complicat, 
e în schimb destul de complex, adevărat 
reprezentant al unei ere noi și al unui 
nou tip de umanitate.

Dintre toate calitățile eroului jules- 
vernian, două trebuiesc cu deosebire 
scoase în evidență : cultul muncii și so
lidaritatea omului cu semenii săi. Marii 
savanți ai lui Jules Verne au deplină sti
mă pentru toate felurile de muncă, ei pre
țuind actul constructiv și folositor, în 
orice domeniu s-ar manifesta el. Adesea 
îi vedem muncind cu brațele alături de 
tovarășii lor și dând astfel deplina ei ar
monie capacității creatoare a omului.

Solidaritatea cu toți cei ce pornesc ală
turi spre atingerea unui țel, este forța 
principală a valorificării omului în opera 
lui Jules Verne. Niciunul din eroii săi nu 
acționează și nu izbîndește singur. Toate 
acțiunile lui extraordinare, toate actele 
eroice, toate realizările miraculoase sînt 
fructul unei colaborări strînse și priete
nești. în cărțile lui Jules Verne nu există 
eroi izolați — d echipe, adevărate sim
boluri ale unei umanități care muncește 
i visează în pace și prietenie. Chiar ex

centricii lui cei mai izolați, cum ar fi, 
le pildă, excentricul Phileas Fogg. au ală
turi un servitor-prieten care joacă adesea 
rolul decisiv în izbînda stăpînului. Din 
asta, tineretul care nu socotește lecturile 
sale numai un mijloc plăcut de a-și pier
de vremea, sau într-un caz mai bun, de 
a dobândi oarecari cunoștințe noi, ci me
ditează asupra lor, căutîndu-le tîlcurile 
adinei, va înțelege că nimic nu se poate 
face în singurătate. Singurătatea e moarte,

Premiul I 8 000 lei; premiul II 6.000 lei; 
premiul III 4.000 lei; trei mențiuni a 1.000 
lei.

b) Sculptură (materialul la alegerea ar
tistului).

Premiul I 8.000 lei; premiul II 6.000 lei; 
premiul III 4.000 lei; trei âmențiuni a 
1.000 lei.

c) Grafică, afișe șl plancarde cu tema 
pregătirii celui de al 5-lea Festival Mon
dial . al Tineretului și Studenților pentru 
pace și prietenie:

Premiul I 4.000 lei; premiul II 3.000 Iqi; 
premiul III 2.000 lei; trei mențiuni a 500 
lei.

d) Artă aplicată (obiect 2 de lemn, os șau 
a’t mUerial). Olărie și ceramică, broderii, 
țesături, dantele etc.

Premul I 3.C00 lei; premiul II 2.000 lei; 
premiul III 1.000 lei; trei mențiuni a 500 
lei.

Mărimea lucrărilor este la libera ale
gere a participanților Participarea poate 
fi individuală și colectivă.

Concursul se închide la 1 iunie a.c. Lu
crările vor fi trimise pînă la această dată, 
începînd de la 20 mai, pe adresa Muzeul 
de Artă al R. P. R. Piața Republicii. Bucu
rești.

Concursul de literatură

La acest concurs pot fi prezentate poe
zii, povestiri și schițe literare (maximum 
6 pagini dactilografiate), nuvele (maximum 
10 pagini dactilografiate), piese de teatru 
într-un act (durata 30 minute), scenarii ci
nematografice (durata 20 minute proiecție),, 
articole de critică literară și eseuri (maxi
mum 10 pagini dactilografiate), reportaje 
(maximum 5 pagini dactilografiate) și ra
dio reportaje (durata maximum 15 mi
nute).

Se vor acorda următoarele premii:
a) Poezii :
Premiul I 4.000 lei; premiul II 2.500 lei; 

premiul III 1.500 lei; trei mențiuni a 1.000 
lei.

b) Povestiri, schițe, nuvele:
Premiul I 5.000 lei; premiul II 3.500 lei; 

premiul III 2.500 lei; trei mențiuni a 1.500 
lei.

c) Piese de teatru și scenarii cinematoj 
grafice;

Premiul I 6.000 lei; premiul II 4.500 lei; 
premiul III 3.500 lei; trei mențiuni a 2.500 
lei.

d) Articole de critică literară și eseuri: 
Premiul I 4.000 lei; premiul II 2.500 lei;

premiul III 1.500 iei; trei mențiuni a 1.000 
lei.

e) Reportaje și radio reportaje:
Premiul I 4.000 lei; premiul II 2.500 lei; 

premiul III 1.500 lei; trei mențiuni a 
1.000 lei.

Lucrările pentru concurs vor fi trimise 
pînă la 20 mai 1955 pe adresa Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R. cu mențiunea „Pen
tru concurs**.

La niciunul din aceste concursuri nu 
vor fi luate în considerare lucrări vechi, 
publicate, expuse, difuzate sau prezentate 
la alte concursuri.

Juriile care vor examina lucrările pre
zentate vor fi alcătuite din muzicieni, 
scriitori, artiști plastici de frunte, ziariști, 
reprezentanți ai C.C. al U.T.M. Juriile au 
dreptul de a acorda mai multe premii 
pentru fiecare loc.

Pentru orice informații suplimentare cei 
interesați se vor adresa la sediul Uniunii 
respective de creație.

(Agerpres)
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IV,

H. TEUNOV : Noul torent, 88 pag., 
1,15 lei.

K. M. STANIUKOVICI: Povestiri 
rinărești, 312 pag., 2,80 lei.

I. S. TURGHENIEV : Opere, voi. 
440 pag., 15,40 lei.

K. SIMONOV : Suvorov, 60 pag., 
lei.

A. F. PISEMSKI: Este ea oare vino
vată ?, 100 pag., 1,90 lei.

L. TOLSTOI : Război și pace, voi. 
III, 314 pag., 9,40 lei.

B. RIURIKOV : N. G. Cernîșevski, 132 
pag., 3,10 lei.

6,75

moarte morală mai ales, și Ayrton, rămas 
singur pe o insulă pus'tie, fără un semen 
lîngă el, nu devine un Robinson, ci o 
maimuță, o fiară, pierzîndu-și condiția 
de om.

Iată care este marea, optimista, dura
bila substanță morală a operii lui Jules 
Verne. Toată simpatia scriitorului se în
dreaptă spre omul hotărît să lupte pen
tru un ideal superior: spre cel ce se ex
pune pe sine spre a-și salva semenul aflat 
în primejdie (Copiii căpitanului Grant), 
spre cel ce luptă pentru libertatea po
porului său (Mathias Sandorf), spre cel 
ce e gata să se jertfească pentru patrie 
(Mihail Strogof).

Desigur, opera sa rămîne un tratat 
epic de geografie universală. Dar pornind 
să cerceteze mările, deșerturile, piscu
rile, ghețarii și miezul pămîntului, el a 
fost mînat de ceva mai profund decît a- 
tracția spre exotic și chiar decît inte
resul pentru știință, el a urmărit un no
bil și superior mod de realizare a omului.

Desigur, în paginile sale, zoologia, bota- ;. 
nica, geologia, fizica și chimia se arată în 
toate amănuntele lor ciudate, pitorești 
sau fastuoase și mulți din cititorii aces
tor rînduri trebuie să mărturisească, fără 
sfială, că o parte din ceea ce știe azi din 
aceste aride științe, îi datorează lui Jules 
Verne. Iar în paginile sale, știința e pusă 
în slujba omului, nu face niciodată obiec
tul unor speculații gratuite — nimic nu 
ne arată scriitorul a fi mal ridicol decît 
acumularea seacă și nefolositoare de ob
servații, fișe, experiențe și sinteze.

Jules Veme a fost deci un realist pro
gresist, al cărui orez artistic s« bazează 
pe dragostea de oameni și pe încrederea 
nelimitată în idealul păcii, al frăției, al 
muncii și inspirației creatoare. Prin tot* 
ceea ce a avut curajul să înțeleagă, să 
știe și să creadă, el a lăsat în urmă pe 
mulți scriitori ai vremii sale și în unele' 
privințe ne ajunge din urmă pe noi și pe 
oamenii vremii noastre.

Iată de ce acum, cînd se împlinesc cinci* 
zeci de ani de la moartea lui, el nu tre
buie amintit tineretului ca un decedat pe 
mormîntul căruia se pun flori cu pioșe
nie — ci ca un om viu care însoțește 
pasul tinereții, generație după generație



„Cauza Partidului, a poporului, este cauza 
noastră” — spun tinerii sovietici, comsomoHît!’.. 
Ei se străduiesc să fie întotdeauna acolo unde e 
mai multă nevoie 
să fie în primele 
pentru înfăptuirea 
Partidul Comunist

A trecut doar un an de cînd primii entu
ziaști și-au început munca pe pămînturile înțelenite. in aceste zile, noi detașamente 
de tineri patrioți se îndreaptă spre ținuturile cu pămînturi nefolosite. Alți tovarăși 
de-ai lor înalță pe „șantierele comsomoliste’' din Sverdlovsk și din alte localități 
ale Uniunii Sovietice marile uzine de construcții prefabricate din beton armat. Tot 
mai mulți tineri luptă pentru recolte bogate de porumb.

In materialele din pagina noastră veți găsi cîteva aspecte din munca tinerilor 
patrioți sovietici pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice.

de forțele Și priceperea lor, 
rînduri ale celor care luptă 
marilor sarcini trasate de 

și Guvernul Sovietic.
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DIN MUNCA TINERILOR 
CONSTRUCTORI 

Al COMUNISMULUI
în R.S.S. Moldovenească porumbul e so

cotit o plantă națională. Țăranii de aici 
cultivă porumbul din cele mai vechi tim
puri. Cine a fost prin satele noastre a 
mâncat desigur mămăliga atît de gus
toasă. Din ce e preparată ? Din făină 
de porumb. Dar principalul nu constă, de
sigur, în aceasta. Boabele și lujerii de po
rumb reprezintă o hrană minunată pentru 
vite și păsări.

UN AN IN STEPA U1BAT
Timp de mai mulți 

ani, ciobanul Dmitri 
Tugujekov a cutre
ierat cu turma de oi 
întinsul stepei Uibat. Primăvara, îndată 
ce se dezgheța pămîntul, el pleca la zeci 
de kilometri depărtare în adâncul stepei, 
unde începeau să înverzească pășunile.

Ciobanul ducea turmele prin stepa Ui
bat și visa la timpul cînd întinsul stepei 
se va trezi la viață, cînd aci vor undui 
lanuri verzi de grâu.

Dar iată că a venit acest timp.
Coborînd cu turma de pe un deal, cio

banul a văzut înaintea lui un mare cort 
verde, lîngă care oamenii aprinseseră un 
foc.

— Noroc, prietene,

A. Cimîhalo

îi spuse un
ciobanul

veniseră

auzi

aici 
trezi

* Pămintu rile înțelenite prind 
viață * Uzina va produce case 

Porumbul cucerește noi ținuturi

Pe scurt
■fr Peste 150.000 de tineri patrioțl 

lucrează în prezent pe pămînturile în- 
țelenite din Siberia, Kazahstan, Povol- 
jie și Ural. In anul 1954 ei au cules 
prima recoltă de pe aceste pămînturi.

■sir Aparate, de radio, patefoane, cele 
mai felurite Instrumente muzicale, cărți 
schiuri, mingi, plase de volei — iată 
doar unele din darurile pe care le pri
mesc tinerii entuziaști de la tovarășii 
lor de muncă înainte de a pleca la 
drum.

■* Familia lăcătușului Semionov e 
formată din 11 persoane. Toți membrii 
familiei au hotărît să plece la valori
ficarea pământurilor înțelenite.

* Cu o deosebită grijă se ocupă 
Statul Sovietic de viața și munca lo
cuitorilor de pe pămînturile înțelenite. 
Tot mai multe mașini și case prefabri
cate se trimit din uzinele din Lenin
grad spre Kazahstan și Altai. Fiecare 
casă prefabricată este formată din 14 
camere, o sală de mese, o bucătărie 
și magazii etc.

■* Comsomoliștii Institutului 
Proiectări din Moscova au creat 
posturi comsomoliste de control,
care din ele verifică cum se execută 
proiectele uzinelor de construcții pre
fabricate și elemente din beton arrjat. 
Aceste posturi contribuie activ la exe
cutarea rapidă a documentației tehnice 
a uzinelor în construcție.

tînăr îmbrăcat într-o 
scurtă și cu căciulă 
pe cap, ieșind în în
tâmpinarea ciobanu

lui. Era Kruglikov, directorul sovhozului 
cerealier înființat de curînd. Ciobanul îi 
strînse cu putere mîna.

— Ce frumos este aici la voi, ce pă
mânturi întinse ! — spuse Kruglikov.

— Adevărat — răspunse ciobanul. Poți 
merge o zi întreagă, ba chiar două și nu 
dai de capătul stepei JJibat.

...Era la începutul primăverii. Pe alocuri 
mai era încă zăpadă. Dar după o lună, 
cînd stepa îmbrăcă vestmântul ei verde, 
sosiră primele tractoare. Mergînd pe ma
lul Uibatului cu turma sa, 
glasuri tinerești.

Cîntau comsomoliștii. Ei
din diferite orașe sovietice pentru a 
la viață stepa Uibat.

în zilele acelea a luat ființă în inima 
stepei Uibat o brigadă de tineri tracto
riști condusă de Mihail Didaș.

Tractoristul Andrei Belousov a fost pri
mul care a început să are pămîntul în- 
țelenit cu tractorul său cu șenile „S-80”. 
După el au pornit ,cinci tractoare „D.T.- 
54”. Puternicele mașini lăsau în urma lor 
fîșii de pămînt negru.

Tractoristul Vasili Zaițev își îndeplini 
norma, cînd mai rămăseseră încă trei ore 
pînă la sfîrșitul schimbului.

— Bravo ! — îl lăudă brigadierul.
Pînă seara, toți muncitorii sovhozului 

aflaseră de succesul lui Zaițev. Din bri
gadă în brigadă, de la un mecanizator la 
altul se răspîndi vestea că 
5,35 hectare prevăzute în 
arase 7. Fruntașului i s-a 
gul roșu de producție.

Andrei Belousov s-a bucurat atunci îm
preună cu toți ceilalți de victoria lui Zai- 
țev. Dar înainte de a pleca să se odih
nească. Andrei îi spuse tovarășului său:

— Acum, să te ții bine, Vasea. Vom 
pomi la întrecere t

De dimineață începură să treacă pe 
deasupra stepei nori grei. Ploaia măruntă 
se transformă curînd într-o ploaie toren
țială. Vremea nu era prielnică muncii, dar 
Belousov și ajutorul său Volodea Tum- 
keev, un tinerel dîrz și sîrguincios, nu

în locul celor 
normă, Vasili 
înminat stea-

de 
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Fie-

s-au speriat de ploaie. Agregatul lor nu 
s-a oprit nici o clipă. Terminîndu-și 
schimbul, obosiți și uzi pînă la piele, me
canizatorii au intrat în cortul lor.

— Indicele lui Vasili Zaițev a fost de
pășit, — anunță brigadierul Didaș. — Be
lousov și Tumkeev au îndeplinit trei 
norme. Steagul roșu trece pe tractorul 
lor.

Astfel a început întrecerea socialistă în 
cea mai bună brigadă de tractoriști a 
sovhozului. Semnul întâietății — steagul 
roșu — a trecut toată vara din mînă în 
mînă. De cele mai multe ori el a fost 
cucerit de Andrei Belousov dar deseori 
a fluturat și pe tractoarele lui Vasili 
Zaițev, Gheorghi Kiikov și Nikolai Kosov.

în fiecare zi soseau mașini noi, oameni 
noi. în toiul muncii au venit la biroul sov
hozului ostașii demobilizați Iurii Ribakov, 
Pavel Lihanov, Anatoli Belousov, Vasili 
Șișkin și Trofim Cerviakov, Foștii ostași 
s-au apucat cu înflăcărare de muncă. în 
scurt timp ei au ajuns în fruntea celor 
aflați în întrecere.

A venit și minunata toamnă siberiană. 
Foșneau cerealele în stepa Uibat. Prin 
lanurile de grîu își făceau loc com
binele. Pe drumuri goneau camioanele cu 
grîne din prima recoltă obținută de pe 
pămînturile desțelenite.

Noii locuitori ai sovhozului cerealier 
Abakanski au muncit cu entuziasm. în 
anul care a trecut, sovhozul a arat peste 
21.000 hectare de pămînt înțelenit în 
de 17.500 cît prevedea planul. Brigada 
Mihail Didaș a ieșit învingătoare în în
trecerea socialistă. Ea a lucrat cîte 
hectare, norma fiind 388 hectare de fie
care tractor convențional. Fruntașilor li 
s-au înmânat 
mitetUlui de 
noiarsk.

Muncitorii 
anul nou în 
fortabile construite de ei înșiși. Nu a tre
cut nici un an de cînd a început con
strucția, dar s-au dat deja în exploatare 
28 case cu mai multe apartamente, o baie, 
o cantină, un magazin, un spital, o maga
zie pentru cereale și alte clădiri. Micul 
orășel a crescut și s-a dezvoltat. în lo
cuințe, muncitorii au aparate de radio și 
lumină electrică. Noii locuitori ai ținutului’ 
au și petrecut la primele nunți.

★
Mulți ajutori de tractoriști și-au expri

mat dorința de a-și însuși profesia de 
tractoriști. împreună cu e; a plecat să în
vețe în orașul Abakan și bucătăreasa To- 
nea Savenkova. Ea va conduce un trac 
tor.

Andrei Belousov a fost la Moscova, la 
Expoziția Agricolă Unională. A văzut 
acolo lucruri interesante și a hotărî' 
să-și însușească și profesia de com
biner.

Toți au planuri mari, .perspective lu
minoase. Ceea ce au realizat 
acum, este numai un început, 
frumusețează și prinde viață 
Uibat ! Despre prefacerile care 
trec aci cântă acum ciobanul 
Tugujekov, care se bucură de succesele 
vecinilor și prieteniilor săi. El cântă nu 
numai despre stepa sa, ci despre toate 
întinderile nemărginite care sînt trezite 
la viață acum, pentru ca oamenii so
vietici să trăiască tot mai îmbelșugat.

diplome de 
comsomol al
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ținutului Kras
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sovhozului
locuințele luminoase și con-

TINERI ENTUZ I AȘTI

Plecam toți trei 

la desțelenire
La un consiliu de familie la 

trebuia să hotărîm dacă plecăm sau 
nu la valorificarea pămînturilor înțe- 
lenite, doi membri ai familiei s-au pro
nunțat de comun acord pentru plecare. 
Al treilea membru al familiei, din mo
tive independente de voința lui, s-a ab
ținut deocamdată de la vot. Dar noi 
sperăm că Olga, fetița noastră care a 
împlinit doar 11' luni, nu va face re
proșuri părinților săi pentru faptul că 
o luăm cu noi în această călătorie în
depărtată.

Atunci cînd Olga noastră se va face 
mare, pe acele locuri din stepă unde 
astăzi crește doar păpădia, se vor ridi
ca clădiri înalte, străzi largi vor stră
bate orășelul muncitoresc, vor crește 
pomi fructiferi. Dăruindu-i fetiței noas
tre mere din primul rod al pomilor din 
stepă, noi îi vom povesti cum am su
pus aceste pămînturi, cum am învins 
toate greutățile, cum am înaintat cu 
perseverență către țelul propus.

înainte de a pleca, eu și soția mea 
Evghenia am lucrat în uzina „ATE-2“, 
eu în calitate de mecanic, ea — ca 
bobinatoare. Noi nu ne temem de mun
că. Sîntem obișnuiți cu mașinile, cu 
tehnica.

Avem acum o singură dorință — să 
lucrăm astfel, încît să merităm încre
derea pe care ne-a acordat-o organiza
ția de comsomol din care am plecat, să 
construim repede sovhozul, să arăm și 
să semănăm la timp ogoarele noastre,
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• să putem, raporta patriei despre munca :
• noastră prin fapte, prin recolte bogate. •

BORIS SAVIN i
mecanic la uzina „ATE-2“ • 

din Moscova ?
—J

în prezent, raio
nul nostru ocupă 
primul loc pe în
treaga republică în 
privința cantităților 
de lapte obținute 
dg la vaci. Un rol 
însemnat în dobîn- 
direa acestui succes 
l-a jucat porumbul. 
Anul trecut, colho
zurile din raionul 

nostru au obținut în medie cîte 25 chin
tale boabe porumb la hectar și au strîns 
pentru fiecare vacă cîte 8 tone nutreț de 
lujeri și foi de porumb.

în ce privește hrănirea cu nutreț a vi
telor cornute, porumbul formează un pro
centaj de 80 la sută.

Comsomoliștii și întregul tineret din 
raionul nostru au primit cu căldură che
marea C C. al Comsomolului adresată tu
turor comsomoliștilor și tineretului din

colhoznici își iau angajamente 
Echipa Agrippinei Marusik din 
,,Kalinin" a hotărît să obțină 

iar

cîte 69

fixează 
comso- 

an ?

satele Uniunii Sovietice de a porni cam* 
pania pentru recolte bogate de porumb.

în primul rînd, noi am hotărît să lă
murim comsomoliștilor și tineretului im
portanța chemării. Activiștii și agitatori! 
noștri au fost trimiși în colhozuri, brigăzi 
și echipe.

Tinerii 
concrete, 
colhozul
cîte 55 chintale porumb la hectar, 
echipa Alexandrei Baran din colhozul 
,,Jdanov“ s-a angajat să obțină 
chintele porumb-boabe la hectar.

Un plan concret de acțiuni își 
în prezent și comitetul raional de
mol. Ce vrem să realizăm în acest 
Suprafețele însămânțate cu porumb în ra
ionul nostru ating în prezent cifra de 
aproape 10.000 hectare. Dintre acestea 
4.000 vor fj cultivate de 250 de echipe for
mate din comsomoliști și tineret. Presu
punem că fiecare echipă va obține cel pu
țin 50 chintale boabe și 450 chintale nțasă 
verde de porumb la hectar. Vom semăna 
numai semințe hibride prin metoda cui
burilor așezate în pătrat. 120 de tineri și 
tinere urmează cursuri de perfecționare în 
S.M.T.-uri.

V. KIRILLOV 
secretarul comitetului raional 

de comsomol Lipkani 
din R.S.S. Moldovenească

Experiența comsomoliștilor a reușit
înainte, în Ural nu se cultiva porumb. 

Comsomoliștii din sovhozul ,,Poltava", re
giunea Celeabinsk, au hotărît să fie ei 
pionierii introducerii porumbului în sov
hozul lor. Conducătorii sovhozului 
sprijinit în această acțiune.

La propunerea comsomoliștilor a fost 
creată o echipă de tineret compusă 
Ivan Himici, Șura Takmakova, Nina Gri- 
țaeva, Iakov Pugaci și alții. Echipa a în
ceput să se pregătească intens în vederea 
muncii practice.

Multă trudă au trebuit să depună com
somoliștii pentru ca experiența să reu
șească. Ei au avut de salvat plantele 
foarte plăpînde încă, de înghețul ce a sur
venit la începutul lunii iunie.

De abia au scăpat semănăturile nevătă
mate din această încercare, că alta și mai 
grea a periclitat toată truda comsomoliș
tilor. în primele zile ale lunii iulie, ogoa
rele au fost bîntuite de vînturile sece
toase ce veneau din stepele Kazahstanu- 
lui. Din lipsă de umezeală pămîntul a în
ceput să crape la suprafață.

Pentru salvarea plantelor, echipa tine
retului a prășit între rînduri în lung și în 
lat. De fiecare dată înainte de această 
operație, comsomoliștii introduceau în sol 
cîte cincizeci de kg. de superfosfat la 
hectar.

Salvarea porumbului devenise o ches
tiune vitală pentru comsomoliștii între
gului sovhoz.

Toți cei peste o sută de comsomoliști ai 
sovhozului în frunte cu secretarul organi
zației de comsomol, Sașa Blinov au ieșit 
pe cîmp să ajute echipa de tineret. ,

Spre sfîrșitul lunii iulie, porumbul a în
ceput să se dezvolte deosebit de repede.

i-au

■din

în momentul strîngerii recoltei, tulpinile 
au atins înălțimea de 2—2,5 metri.

Pe cele mai bune sectoare — sectoarele 
comsomoliste, s-a strîns o recoltă de 379 
chintale de masă verde de pe fiecare 
hectar.

1

Pe scurt
^Tineretul sovietic răspunde cu în

flăcărare la chemarea C.C. al U.T.C.L. 
de a merge pe șantierele de construire 
a uzinelor producătoare de construe' 1 
prefabricate și elemente din beton ar
mat. Pe aceste șantiere au sosit pînă în 
prezent peste zece mii de tineri pa- 
trioți.

* Noi detașamente de tineri entu
ziaști se îndreaptă în aceste zile spre 
ținuturile cu pămînturi înțelenite. Peste 
350.000 de tineri și-au exprimat anul 
acesta dorința de a pleca să dea viață 
noilor pămînturi.

*■ Peste 15.000 echipe comsomoliste 
din Ucraina au pornit campania de 
cultivare a porumbului. Echipa com
somolistă condusă de Stepanida Viștak, 
de două ori Erou al Muncii Socialiste, ' 
din colhozul ,,Molotov", raionul Gre- 
benkovski care a obținut anul trecut o 
recoltă de 74 chintale porumb la hec
tar, s-a angajat ca în acest an să ob
țină o recoltă de 100 chintale la hec
tar.

șir în colhozul ,,Krupskaia“, raionul 
Alnași din R. S. S. A. Udmurtă, peste 
80 hectare vor fi semănate cu porumb. 
40 din ele vor fi lucrate de comsomo- ' 
liști. Echipa condusă de comsomolistul 
Pavel Alexeev a preparat peste 30.000 
ghivece nutritive pentru cultivarea po
rumbului. ’

Tatiana Smolianinova nu e din Ural. Ea 
s-a născut și a trăit o bună parte a celor 
20 de ani ai ei în Ucraina, acolo unde ier
nile sînt blînde, unde merii înfloresc 
atunci cînd Uralul se află încă sub năme
ții grei de zăpadă. Tania a venit pe aceste 
locuri acum doi ani. Puțin timp după ce 
a sosit la Sverdlovsk, ea a învățat mese
ria de mașinist

Iat-o acum pe 
mai importantă 
ticipat vreodată 
beton armat, 
pe care au fost montate cele două beto
niere mînuite de ea, este deocamdată cea 
mai înaltă clădire de pe șantier.

Nu e ușor să lucrezi aici Vîntul înghe
țat pătrunde șuierând prin pereții turnu
lui. De la o vreme, Tania parcă nici nu-1 
simte. Toată atenția Taniei e concentrată 
asupra betonierei Aici bate inima șantie
rului, propulsând sîngele —r betonul care 
e atît de necesar la construirea zidu
rilor uzinei. Era foarte greu, mai ales cu 
cîtva timp în urmă, cînd nu fusese încă 
făcută instalația de încălzire a apei din 
betonieră. Frigul creștea din zi în zi și 
deseori cînd era lucrul în toi, apa înghe
ța în betonieră.

A stat Tania și s-a gîndit ce-i de făcut 
în ajutor i-au venit tovarășele ei Asia 
Kaminskaia și Vera Dobîcina si împreună 
au proiectat un sistem de încălzire a be
tonierei, 
de bune 
aduceau

(II) Scrisoare de pe șantierul 
comsomolist din Sverdlovsk

la betonieră.
Tania Smolianinova la cea 
construcție la care a par- 
— uzina de elemente din 

Schela în formă de turn,

Acest sistem a dat roade destul 
pînă s-au instalat țevile 
aburul în betonieră.

care

Nikolai Isakov
și prietenii săi au învățat 

o nouă meserie
Cei mai mulți tineri au venit aici din 

uzine, unde au lucrat ca strungari, fre
zori, turnători. Alții vin din fabricile de 
bomboane sau din birourile întreprinde
rilor.

...Nikolai Isakov a lucrat pînă mai ieri 
ca frezor la uzina „Elektrougol" din 
Sverdlovsk. într-o zi a venit la el priete
nul său Gherman Cekasov.

— Ia uită-te ce scrie aici. — Și-l arătă 
într-un ziar pe care-1 scosese din buzunar, 
apelul Comitetului Regional de Comsomol 
prin care comtomoliștif și tinerii erau che-

mâți la construirea uzinei de elemente din 
beton armat.

Cu toate că pare rezervat, Nikolai e un 
tînăr înflăcărat, plin de entuziasm.

— S-a hotărît. Merg și eu. Mîine vor
besc cu maistrul.

...Peste cîteva zile, Nikolai era pe șan
tier.

— Unde vrei să lucrezi ? — l-a întrebat 
cineva — ca tîmplar, ca zidar, ca betonier?

Pentru Nikolai toate aceste meserii erau 
la fel de necunoscute. A stat un moment 
pe gânduri.

— Ca zidar.
Și a fost repartizat în brigada lui Avenir 

Lobanov. Șeful brigăzii, deși tînăr, e unul 
dintre cei mai buni zidari din oraș. El 
i-a primit cît se poate de bine pe cei 16 
tineri care formau brigada lui și a început 
să-i învețe meseria de zidar. Nici un mem
bru al brigăzii nu știa cum se așează că
rămizile. Lobanov le-a explicat, le-a și 
arătat, le-a dat broșuri de specialitate și 
munca s-a pus pe roate.

Din primele zile, Nikolai Isakov s-a 
evidențiat. Lobanov l-a luat ca ajutor al 
său. Priceperea lui Nikolai creștea din zi 
în zi. După o lună lucra deja singur.

Curînd, brigada lui Lobanov a devenit 
vestită. Cu toată lipsa mîinii de lucru ca
lificate, brigada a construit cu 188 la sută 
mai mult decît era prevăzut în plan.

Odată cu Nikolai a venit pe șantier și 
Lidia Demina. Ea lucrase pînă atunci la 
o fabrică de produse zaharoase, însă visul 
ei era să construiască o mare uzină la care 
să rămînă apoi să lucreze.

Și iată că visul i se îndeplinește. Lidia 
participă la construirea uneia dintre cele 
mai mari uzine de construcții din beton 
armat și apoi va rămîne să lucreze aici. 
Deocamdată a învățat meseria de zidar 
Cînd va începe să funcționeze uzina, ea 
va învăța o nouă meserie.

Mulți dintre tinerii care au învățat noi 
profesii pe șantier au devenit în cîteva Iun 
lucrători cu o bună calificare, oameni 
pricepuți în meseria lor ca și Nikolai 
Isakov și Lidia Demina. Printre el »e

numără mulți tineri ale căror nume 
figurează pe tabla de onoare 
șantierului.

Strada fără nume
De cîteva săptămâni, la margi

nea Sverdlovsk-ului a apărut o nouă 
Stradă. Cum se numește, nu se știe 
încă — strada nu are deocamdată 
denumire — însă este o stradă ade
vărată ca toate celelalte. De-o parte 
și de alta a străzii s-au înălțat case 
cu etaj. Din loc în loc sînt înfipți 
stâlp; care susțin firele electrice...

Strada aceasta care se întinde la 
marginea șantierului își are po
vestea ei.

Atunci cînd inginerii au proiectat 
de construcții prefabricate din beton ar
mat, au planificat și construirea caselor 
pentru muncitori. Casele trebuiau să ser
vească la început drept cămin construc
torilor uzinei și apoi muncitorilor ei. Au 
făcut inginerii toate socotelile, calculele și 
au ajuns la concluzia că în luna mai 1955 
vor da în folosință primele case.

între timp șantierul a devenit șantier 
comsomolist. Sutele de tineri veniți aici 
să lucreze au nevoie de cămin. Tinerilor 
Ii s-au dat cîteva cămine, dar sînt situate 
departe de locul lor de muncă și se chel
tuiește cu transportul mulți bani și timp

în ajutor le-au venit comsomoliștii din 
oraș. Fiecare raion de comsomol și-a luat 
angajamentul să construiască cîte o oasă.

Aceasta s-a întâmplat în ultimele zile 
ale anului trecut

Zis și făcut. într-o sîmbătă. pe seară, 
au venit cîteva zeci de tineri, majoritatea 
studenți și elevi Pe locul unde trebuiau 
clădite casele, ei au aprins focuri pe care 
le-au întreținut toată noaptea ca să se 
dezghețe pămîntul. A doua zi au sosit pe 
șantier 2.000 de băieți și fete și all început 
să sape temeliile. în dimineața următoare 
s-au clădit temeliile, pe urmă s-au ridi
cat pereții parterului, primului etaj... La 
1 februarie majoritatea caselor erau gata. 
Mai trebuiau puse doar geamurile la 
ferestre.

Casele de pe strada fără nume n-au 
încă numere. în locul acestora atîrnă tă
blițe : ..Casa comsomolistă a raionului Le
nin”, „Clădirea comsomolistă a raionului 
Octombrie”.

...Printre tinerii veniți într-o duminică

pînă 
Se în- 

stepa 
se pe- 
Dmiitri

Montarea unei case de locuit din elemente de beton armat în pasajul Blagodat din Leningrad.

uzina la construcția uneia din case se aflau și 
elevii din clasele superioare ale Școlii nr 
29. în ziua următoare ei au povestit tova
rășilor lor ce au văzut pe șantier. I-au 
auzit și cîțiva pionieri. Chiar în ziua aceea 
s-au adunat la sfat.

— Ce putem face noi pentru șantier ?
— întrebă unul dintre ei.

— Ce putem face ? ! — răspunse altul 
supărat. — Nu vezi că pe noi nu ne iau ? 
Cică sîntem prea mici... •

— Dar eu m-am gîndit, — îi tăie vorba 
o pionieră. — Ce-ar fi dacă noi ne-am 
lua angajamentul să înfrumusețăm una 
dintre casele care se construiesc ? Vom 
coase și broda perdele pentru ferestre. 
fețe de mese, șervețele pentru noptiere-..

— Asta o puteți face voi, fetele, dar noi?
— întrebă unul dintre pionieri.

— Voi veți aduna reproduceri după pic
turi, veți face rame pentru tablouri... *

— Vom aduna și cărți. — sări unul din
tre băieți. — Ce bine o să le pară dacă 
o să le dăruim și o bibliotecă.

Despre inițiativa de la Școala nr. 29 au 
auzit și pionierii altor detașamente Fie
care casă își are acum școala sau chiar 
mai multe școli ale ei. care o vor înfru 
museța.

Pentru șantier.
Construirea rapidă a uzinei de construc

ții prefabricate din beton armat este o 
chestiune d? onoare nu numai a tinerilor 
de pe ,șan4 ier, ci a tuturor comsomoliștilor 
din oraș. Mii de tineri vin în zilele libere 
să ajute la construcție.

în toate întreprinderile care furnizează 
materiale șantierului, comsomoliștii au 
înființat posturi de control pentru ca să 
nu se întîmple întârzieri în executarea 
comenzilor venite de la șantierul uzinei. 
Comsomoliștii de la căile ferate veghează 
ca toate vagoanele să fie încărcate la timp.

Și ceilalți tineri din Sverdlovsk se în
grijesc de construirea uzinei, de oamenii 
care lucrează pe șantier. De pildă, com
somoliștii instituțiilor culturale și-au luat 
angajamentul să-j ajute pe tovarășii lor 
de pe șantierul comsomolist să-și petreacă 
timpul liber plăcut și instructiv. Aproape 
în fiecare seară, tinerii constructori sînt 
invitați la Teatrul de dramă, la cel de 
operă, la filarmonică sau vin la ei artiștii 
acestor teatre să prezinte spectacole pe 
șantier, după orele de lucru.

Tinerii artiști din oraș ajută comsomo
liștilor constructori să-și organizeze cercu
rile de artiști amatori. Cercul dramatic 
este condus de un artist de la Țeatrul de 
dramă, în fruntea corului și echipei de 
dansuri populare se află artiști ai co
rului de stat din Ural, soliștii sînt con
duși de un cîntăreț de ___ _____
artiști plastici ajută pe constructorii uzi
nei să scoată o vitrină

Cu greu ai putea găsi în Sverdlovsk o 
organizație de comsomol care 
cut cîte ceva pentru șantierul

★
De pe înălțimea pe care mă 

șantierul ca în palmă. în centru se ridică 
uriașul schelet de oțel, descriind pe cerul 
plumburiu, contururile viitoarei uzine. în 
jurul său — un imens furnicar de tineri.

la operă Tineri

satirică.

să nu fj fă- 
lor.

aflu, văd tot

Pretutindeni duduie motoarele. Văzînd cu 
ochii se înalță clădirile, crește uzina.

Câtă deosebire între ceea ce se întîmplă 
aici și cele ce se petrec peste ocean ! Tine
rii aceștia plini de entuziasm, de dragoste 
de viață construiesc nu pentru o zi ci pen
tru vecie : ei ridică acum viitoarele orașe 
în timp ce acolo, în apus, o mînă de mi
liardari uneltesc să distrugă clădirile și 
așezările omenești, care există de veacuri 
pe pămîntul Europei și al Asiei. Nikolai 
Isakov și Tania Smolianinova, Arcadi 
Bomovolokov și Lidia Demina construiesc 
uzina de unde mîine vor ieși noi case, 
locuințe în care vor trăi oameni fericiți, 
vor crește copiii, în timp ce la Washington 
și Londra, la Paris și Bonn urmașii lui 
Hitler pregătesc omenirii noi morminte.

Acești băieți și fete nu împiedică pe 
nimeni să trăiască, să clădească, să iubeas
că. Vai de aceia care-i vor împiedica 
să-și vadă visurile Îndeplinite. Căci acești 
tineri știu nu numaj să minuiască mis
tria și rindeaua, ei știu și să apere cu 
dîrzenie ceea ce cu atîta trudă au realizat, 
ceea ce au construit în cei mai frumoși 
ani ai vieții lor.

DAN LAZARESCU
Sverdlovsk
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vire la lupta tineretului muncitor pen
tru pace și un viitor mai fericit au fost 
prezentate de membri ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Popu
lar al lui Dimitrov.

ÎMPOTRIVA 
reînvierii wehrmachtului

VIENA (Agerpres). Organizația „Ti
neretului Liber Austriac” sărbătorește 
în întreaga Austrie Săptămîna Mon
dială a Tineretului. In numeroase în
treprinderi din Austria au loc mitin
guri și adunări în cadrul cărora se iau 
hotărîri cu privire la stabilirea de le
gături cu tineretul din Germania occi
dentală, în vederea luptei comune îm
potriva primejdiei reînvierii militaris
mului vest-gcrman. Tineretul din în
treprinderile „Mannesmann-Trausen" 
și „Siemens-Schuckert-Werke” din Vie
na a adresat tinerilor membri ai sin
dicatelor din Germania occidentală o 
scrisoare în care-și exprimă solidarita
tea cu tinerii și tinerele germane care 
luptă împotriva reînvierii wehrmach
tului și împotriva recrutării. Tineretul 
austriac îi cheamă să lupte cu toate 
forțele împotriva propagandei milita
riste și expansioniste.

IN INTIMP1NAREA 
FESTIVALULUI

In cinstea Săptămînii Mondiale a Tineretului-
O REUNIUNE A PRIETENIEI
LENINGRAD (Agerpres). — TASS 
La întreprinderi, în cluburi, în insti

tutele de învățămînt' superior și în 
școlile din Leningrad se țin referate și 
conferințe consacrate Săptămînii Mon
diale a Tineretului.

O mare reuniune a prieteniei a avut 
loc la Casa culturii din raionul Viborg. 
Aici s-au adunat aproximativ 1.000 de 
tineri și tinere, reprezentanți ai stu
denților din țările de democrație popu
lară.

Printre cei care au luat cuvîntul a 
fost și studentul romîn Alexandru 
Petculescu. „Tineretul din țara mea, a 
declarat el, face tot ce îi stă în putință 
pentru ca pacea să fie menținută”.

In încheiere a avut loc un mare con
cert dat de cercurile de artiști ama
tori ale studenților.

LA TAȘKENT
TAȘKENT (Agerpres). — TASS 
La 21 martie la Tașkent — R S S. 

Uzbecă — a avut loc o reuniune con
sacrată Săptămînii Mondiale a Tine
retului.

In cadrul reuniunii au luat cuvîntul 
următorii reprezentanți ai tineretului 
din țările de democrație populară, stu- 
denți la Institutul agricol din Tașkent: 
Zjiung Hong (Republica Democrată 
Vietnam), Marcu Ion (Republica Popu
lară Romînă), Rosei Nikol (R.P. Alba
nia), Szabo Gyula (R.P. Ungară). Ei au 
vorbit despre creșterea și întărirea 
mișcării tineretului pentru pace în ță
rile de democrație populară.

La sfîrșitul reuniunii a avut loc un 
spectacol la care au participat tineri 
artiști de la teatrele din Tașkent și co
lective de artiști amatori.

ÎNTÎLNIRI
CU STUDENȚII STRĂINI

SOFIA (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite :

In cinstea Săptămînii Mondiale a Ti
neretului care se desfășoară între 21 
și 28 martie, la Sofia au avut loc adu
nări ale tineretului și întîlniri cu stu
denții din țările de democrație popu
lară care studiază în institutele de în
vățămînt superior din Bulgaria.

Astfel de adunări au avut loc în In
stitutul superior economic „Karl 
Marx”, la fabrica „Ernst Thălmann”, 
la Școala medie tehnică economică din 
Sofia și la alte întreprinderi și insti
tuții de învățămînt. Rapoarte cu pri-

Sub presiunea membrilor de rînd 
ai partidului laburist

LONDRA 23 (Agerpres). — La 23 martie 
a avut loc la Londra ședința Comitetului 
Executiv al partidului laburist, care a dis
cutat problema excluderii deputatului 
Aneurin Bevan, liderul aripii de stingă la
buriste. Comitetul executiv a hotărît ca 
Bevan să rămînă .în partid. Totodată a fost 
instituită o comisie alcătuită din opt mem
bri din care vor face parte Clement Attlee, 
Edith Summerskill, Hugh Gaitskell, Ja
mes Griffith, Barbara Castle și alții. în 
fața căreia va fi chemat să compară pen
tru a da „garanții” că pe viitor va renun
ța la atitudinea sa „rebelă”. Comisia va 
prezenta apoi un referat Comitetului Exe
cutiv care se va întruni din nou la 30 
martie pentru a hotărî definitiv în această 
problemă.

După cum se știe Aneurin Bevan, a fost 
exclus din grupul parlamentar laburisi zi
lele trecute de către majoritatea de dreap
ta pentru că s-a pronunțat împotriva pro
gramului de înarmări preconizat de gu
vernul conservator care prevede printre 
altele, fabricarea bombei cu hidrogen de 
către Anglia.

Hotărîrea Comitetului Executiv — care 
a refuzat să-1 excludă pe Bevan cu 14 vo
turi contra 13, este interpretată de co
mentatorii din Londra ai agențiilor occi

Despre viața și lupta tineretului din S. U. A.
Atacurile crescînde împotriva drepturi

lor democratice precum și politica război
nică dusă pe plan internațional de către 
guvernul Statelor Unite au avut urmări 
deosebit de grave asupra vieții întregului 
popor american și în special asupra vieții 
tineretului din țara noastră. La drept 
vorbind, efectele acestor stări de lucruri 
s-au făcut simțite asupra tineretului mai 
mult deeîț asupra oricărei alte părți a 
populației. Tînăra generație de astăzi este 
victima celei mai otrăvitoare campanii de 
corupție, militarism, crimă și brutalitate. 
Tineretul american plătește un preț greu 
pentru programul de ruină națională al 
Wall-Street-ului.

în cea mai mare parte, tineretul ameri
can de astăzi a crescut în atmosfera otră
vită a mccarthysmului și a marii gogorițe 
despre așa-numita „agresiune sovietică”. 
Dar în ciuda acestor condiții vitrege, o 
mare parte a tineretului Statelor Unite, 
adesea greșit informat și rău îndrumat, 
nu s-a lăsat pradă fascismului și războiu
lui și nu a fost cîștigat printre adepții lui 
McCarthy și a acelor cercuri agresive care 
urmăresc să cucerească dominația mon
dială printr-un nou război. Totul ne în
dreptățește să credem că tinerii ameri
cani vor putea în cele din urmă să se 
situeze activ de partea forțelor păcii și 
că. de fapt, ei se apropie continuu de no
bilele idealuri ale păcii și ale democra
ției.

Viața de fiecare zî a tineretului State
lor Unite este profund afectată de primej
dia crescîndă a războiului ca și de poli
tica agresivă a guvernului. Războiul din 
Coreea a dat naștere unei adinei neliniști 
în sinul tineretului. Indignarea tinerilor 
împotriva agresiunii asupra poporului co
reean s-a manifestat printr-un număr 
neobișnuit de mare de dezertori, lipsuri 
nemotivate etc. în prezent, tineretul își 
duce activitatea în direcția unor țeluri 
legate de lupta generală a poporului a- 
merican, urmărind să-și facă auzit glasul 
de către guvernanții țării. Un exemplu de

..Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 24 martie 1955 

ROMA (Agerpres). — Cu prilejul 
„Săptămînii Mondiale a Tineretului" 
(21—28 martie), tineretul din Italia își 
intensifică acțiunile unite împotriva 
pericolului unui război atomic, pentru 
independența și libertatea Italiei, pen
tru pace și progres social. Comitetul 
italian pentru pregătirea celui de al 
5-lea Festival Mondial al Tineretului, 
care se va desfășura la Varșovia, a ini
țiat desfășurarea unei campanii în ve
derea popularizării în rîndul tineretu
lui italian a Festivalului de la Var
șovia și intensificării participării tine
rilor italieni la campania de strîngere 
de semnături pe Apelul de la Viena al 
Consiliului Mondial al Păcii, împotriva 
unui război atomic.

In numeroase orașe ale Italiei, prin
tre care Roma, Milano, Bologna, Bari, 
Neapole, Siena se desfășoară „sărbători 
ale tineretului”. cu scopul de a popu
lariza în rîndul tineretului Festiva
lul de la Varșovia și a intensifica par
ticiparea tineretului la strîngerea de 
semnături pe Apelul de la Viena.

dentale ca fiind determinată de teama 
cercurilor conducătoare din partidul labu
rist de a nu provoca o sciziune în rîndu- 
rile partidului în preajma alegerilor

Sprijinul larg de care s-a bucurat Bevan 
din partea organizațiilor locale laburiste a 
jucat un rol hotărîtor în această 
privință. înainte de ședința Comi
tetului Executiv, ziarele britanice anun
țaseră că numeroase organizații sin
dicale — printre care Sindicatul unit al 
constructorilor de mașini (care numără 
620.000 de membri ai partidului laburist), 
sindicatul național al feroviarilor (numă- 
rînd 330.000 de membri ai partidului la
burist). sindicatul minerilor din Scoția (cu 
peste 70.000 de membri ai partidului) tri- 
miseră mesaje și apeluri conducerii parti
dului protestînd împotriva încercărilor de 
a-1 exclude pe Bevan din partid și cerînd 
reprimirea acestuia în grupul parlamen
tar laburist.

Comentînd situația dificilă în care se 
află Comitetul Executiv laburist, din pri
cină că Bevan se bucură de sprijinul din 
ce în ce mai larg al organizațiilor'locale, 
influentul ziar conservator „Daily Tele
graph” scrie: „Mișcarea bevanistă va 
continua să crească... Chiar dacă Bevan ar 
fi exclus el nu se va găsi izolat..."

Sam Allan
*
acest fel este lupta ce se duce împotriva 
militarizării. în prezent, guvernul lan
sează cei mai încărcat program militai» 
din timp de pace cunoscut în istoria Sta
telor Unite ale Americii. Pus în fața ace
stei situații, tineretul a început să caute 
explicații. Pentru cine sa îmbrăcăm uni
forma militară ? Pe cine apărăm : țara 
noastră sau profiturile altcuiva ? De ce 
trebuie tot mai multe trupe cînd Eisen
hower face declarații despre pace desigur 
în scopuri propagandistice. Cu toate aces
tea, noul plan privind serviciul militar 
prevede obligativitatea instruiri; pe o pe
rioadă nu tocmai scurtă.

Tinerii americani vor trebui să se aș
tepte să fie chemați oricînd în serviciul 
activ — și trimiși în orice parte a lumii 
— neținîndu-se seamă de stagiul înde
plinit anterior sau de orice schimbare in
tervenită între timp pe livretul militar etc. 
S-a ajuns pînă acolo, îneît s-a propus de 
a se include și tinere femei în planul de 
instrucție militară. Acest nou plan — 
după propriile cuvinte ale unuia din con
ducătorii secretariatului apărării, John 
A. Hannab — „este pregătit în vederea 
zilei cînd se va trece la război pe față cu 
Uniunea Sovietică...” Și acest plan țintește 
la distrugerea speranței tineretului de a 
se restabili o viață normală ca rezultat al 
armistițiilor încheiate în Coreea și Indo
china. Generația noastră este amenințată 
de primejdia de a deveni o generație în 
uniformă; războiul cu bomba H este sin
gurul răspuns a.1 Wall-Street-ului la ce
rințele tineretului și mai ales pretextul 
menit să justifice creșterea șomajului. A- 
ceste planuri se lovesc însă chiar și de 
împotrivirea unor foruri ca Consiliul epis
copal al bisericii metodiste și Organizația 
femeilor metodiste, ca și Uniunea fermie
rilor din Statele Unite care și-au ex
primat protestul împotriva noilor planuri 
privind militarizarea tineretului.

Criza economică ce amenință întreaga 
națiune lovește de asemenea cu putere în 
tineret. Chiar statisticile denaturate ale 
guvernului, care se fac că nu bagă de sea

Deschiderea sesiunii
Sovietului Suprem ai R.S.F.S.R.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS
La 23 martie a avut loc la Moscova în 

Marele Palat al Kremlinului deschiderea 
prime; sesiuni a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. a celei de a 4-a legislaturi.

Deputății și numeroși oaspeți au în- 
tîmpinat cu aplauze furtunoase apariția 
în lojile guvernului a conducătorilor 
Partidului Comunist și guvernului so
vietic ; N. A. Bulganin, K. E. Voroșilov,
L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, A. I. 
Mikoian, V. M. Molotov, M. G. Pervuhin.
M. Z. Saburov. N. S. Hrușciov, M. A. Su
slov, P. N. Pospelov.

Sesiunea va examina următoarele pro
bleme : alegerea comisiei de validare și 
a comisiilor permanente ale Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., aprobarea bugetu
lui de stat al republicii pe anul 1955, 
ratificarea decretelor Prezidiului Sovietu
lui Suprem' al R.S.F.S.R., alegerea Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. și 
formarea guvernului R.S.F.S.R.

După alegerea președintelui Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., a comisiilor de vali
dare, pentru afacerile externe și buge
tară, precum și a comisiei pentru propu
neri legiuitoare, a luat cuvîntul deputatul 
Ivan Fadeev, ministru al Finanțelor al 
R.S.F.S.R., care a prezentat raportul cu 
privire la bugetul de stat al R.S.F.S.R. pe 
anul 1955.

O dezmințire a agențisi Tass
MOSCOVA 23 (Agerpres).—TASS
în legătură cu publicarea de către De

partamentul de stat al S.U.A. a așa nu
mitelor „documente” ale conferinței din 
Crimeea a șefilor celor trei guverne — 
U.R.S.S., S.U.A. și Anglia — care a avut 
loc în februarie 1945 — corespondentul din 
Washington al agenției United Press, refe- 
rindu-se la un reprezentant al Departa
mentului de stat, a afirmat că guvernul 
sovietic și-ar fi „dat consimțămîn.tui pen
tru publicarea a trei documente din cule
gerea de materiale secrete ale Conferinței 
do la Yalta”. Corespondentul agenției Uni
ted Press a afirmat de Asemenea că 
U.RS.S. „a fost de acord cu publicarea 
cînd a fost întrebată despre aceasta pe căi 
diplomatice, în cursul anulu; trecut”.

Agenția TASS este împuternicită să de
clare că această știre a agenției United 
Press, referitoare la declarația unui repre
zentant al Departamentului de stat al 
S.U.A., nu corespunde realității. După cum 
se cunoaște, între U.R.S S. și S.U.A. nu au 
avut loc nici un fel de tratative .în pro
blema publicării documentelor Conferinței 
de la Yalta, iar problema publicării aces
tor documente de către guvernul S.U.A. 
nu a fost prezentată guvernului U.R.S.S.

Cum jine seama Dulles 
de sfaturile „aliatului” britanic
LONDRA 23 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția Reuter, la 22 martie W. 
Churchill a declarat în Camera Comune
lor că el consideră „inoportună” publica
rea versiunii americane a tratativelor de 
la Yalta din 1945. Răspunzînd la o serie 
de întrebări în legătură cu aceasta, pri
mul ministru a declarat că în vara anu
lui trecut Ministerul englez al Afacerilor 
Externe a fost informat că guvernul ame
rican vrea să publice o culegere de do
cumente privitoare la conferințele din 

Malta, de la Yalta și de la Potsdam. Șpal
turile necorectate ale documentelor de la 
Yalta s-au aflat la dispoziția Angliei in
cepted din decembrie 1954. Churchill a 
adăugat că, cu asentimentul său deplin 
ministrul Afacerilor Externe „a trimis un 
răspuns în care, din considerente de ordin 
general, obiecta împotriva publicării unor 
asemenea documente privind tratative in
ternaționale importante, la atît de puțin 
timp după aceste tratative”.

După cum a arătat Churchill, la 12 ia
nuarie a.c., ministrul Afacerilor Externe 
al Angliei i-a declarat lui Dulles că deși 
nu propune să se renunțe la publicare, 
el consideră că publicarea acestor docu
mente este, extrem de inoportună în pre
zent. La 11 martie, a spus Churchill, gu
vernul Statelor Unite a comunicat gu
vernului englez că a hotărît să nu publice 
aceste documente ; la 15 martie, însă, An
gliei „i s-a comunicat că nu Se mai poate 
opune publicării. La 24 de ore după aceea, 
acest lucru a fost făcut”.

mă că aproape un milion de tineri au ră
mas fără slujbă în vara anului trecut, re
cunosc o creștere alarmantă a șomajului 
printre tinerii de 20-24 de ani. în locu
rile unde sindicatele duc acțiuni reven
dicative, tinerii lucrători au fost printre 
primii care s-au unit într-o acțiune co
mună. Un exemplu grăitor îl oferă tinerii 
muncitori din Ohio, participant; la o re
centă conferință a muncitorilor șomeri din 
ramura industriei de automobile.

în cîteva localități sindicatele și-au 
numit reprezentanții lor ca să colaboreze 
cu comitetele sau conferințele locale ale 
tineretului. în trei regiuni, sindicatele 
și-au deschis sălile pentru a înlesni tine
retului un program regulat cu scopuri re
creative. în altă regiune s-au pus bazele 
unul com'tet sindical de tineri votanți. 
Și astfel exemplele sînt nenumărate, do
vedind creșterea și dezvoltarea activității 
tineretului în sinul mișcării sindicale. 
Acest fapt are o mare însemnătate, deoa
rece mil'oane de tineri sînt membri ai sin
dicatelor.

în acest sens. Liga Tineretului Muncitor, 
conducted organizațiile democratice de 
tineret. a adresat în decembrie următoarea 
telegramă C.I.O.-ului (Congresul Organiza
țiilor industriale, unul din marile centre 
sindicale din S.U.A. cuprinzînd 4.500.000 
membri) :

„Astăzi tinerii americani șomeri consti
tuie „un punct critic”. Sînt puține spe
ranțe ca cei 700.000 de noi șomeri care in
tră în fiecare an în domeniul brațelor de 
muncă, să-și găsească plasament. Se poate 
vedea rolul tineretului din recentele ale
geri. (Alegerile pentru Congres care au 
avut loc anul trecut N. Sc. t.). Alături 
de mișcarea muncitorească, ei au contri
buit la aspra replică dată administrației 
republicane.

Milioane de tineri și tinere formează o 
imnortantă parte din clasa muncitoare. 
Există în sindicate un mare procent de 
tineri între 18-30 de ani. Speranțele ace
stora de a căpăta de lucru, ca și pentru 
garantarea securității lor. stau în lupta 
unită pentru cîștigarea acestor drepturi, 
pentru rezolvarea crizei și șomajului. Ca
binetul Cadillac (Comitetul consiliului pre
zidențial în care intră reprezentanți ai 
marei finanțe)' are ca singur răspuns la

începerea dezbaterilor asupra acordurilor 
de la Paris în Consiliul Republicii

PARIS 23 (Agerpres). — în după amiaza 
zilei de 23 martie au început în Consiliul 
Republicii dezbaterile în legătură cu acor
durile de la Paris. în cadrul acestor dez
bateri sînt înscriși pentru a lua cuvîntul, 
pe lingă cei 9 raportori din partea dife
ritelor Comisii senatoriale, 42 de senatori.

în ciuda tuturor manevrelor și subter
fugiilor. cercurile guvernante nu au reușit 
totuși să evite prezentarea de propuneri 
relative la amendamente la proiectul de 
lege cu privire la ratificare.

Au fost prezentate patru amendamente. 
..Republicanul independent” Armando a 
prezentat în numele comisiei pentru pro
ducția industrială propunerea de a se in
clude în proiectul de lege un punct care 
să prevadă că darea în păstrare a instru
mentelor de ratificare a acordurilor de la 
Paris poate fi făcută abia după crearea 
„agenției europene pentru producția, stan
dardizarea^ și repartizarea armamentelor”. 
Coudet du \ Fores to, membru al partidului
M.R.P. a prezentat în numele comisiei 
pentru producția industrials un amenda
ment la acordul cu privire la Saar, care 
prevede ca schimbul instrumentelor de ra
tificare să aibă loc abia după încheierea 
convenției franco-saareze relativ la cola
borarea economică.

Pinthon și Restat, membri ai „Uniunii 
republicanilor de stînga“, au prezentat un 
amendament în care se propune că hotă
rîrea parlamentului de a ratifica acordu
rile de la Paris să intre în vigoare doar 
la 1 august 1955. Pînă atunci guvernele 
țărilor occidentale (S.U.A., Franța și An
glia) urmează să inițieze tratative cu gu
vernul Uniunii Sovietice cu privire la 
condițiile „dezarmării generale pe baza 
propunerilor franco-britanice din 11 iunie 
1954 și cu privire la condițiile reglemen
tării problemelor privitoare la Germania 
și Austria”. în continuare autorii amenda
mentului propun să se creeze o „agenție 
europeană a armamentelor” despre care 
s-a amintit mai sus.

În'sfîrșit, „republicanul independent" 
Marciulhacy a prezentat de asemenea un 
amendament cu privire la crearea ace- 
leeași „agenții a armamentelor”.

In afară de aceasta, . comisia pentru 
problemele economice a adoptat în dimi

SCURTE ȘTIRI
® La 23 martie, V. M. Molotov, minis

trul Afacerilor Externe al U.R.S.S. l-a pri. 
mit pe dl. Farid El Hani, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al Siriei în 
U.R.S.S.

• La 22 martie, a avut loc sub preșe
dinția lui A. Gromîko ședința subcomi
tetului Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare. Următoarea ședință a fost fixată 
pentru 23 martie.

• Pe baza acordului semnat la 4 au

Dulles și confrații săi Eden șl Pinay: Domnule cancelar Adenauer, ca prima noastră 
contribuție la DEZARMAREA mondială, începem să vă REINARMĂM

Caricatură reprodusă după ziarul burghez 
englez „Daily Mirror”

problemele tineretului, reînnoirea amenin
țătoare a serviciului militar obligatoriu. 
In ^același timp, mccarthysmul caută să 
țină în întuneric, mințile tinere”

Asaltul mccarthyst împotriva libertăți
lor democratice a avut consecințe mai 
mari în sinul tineretului decît chiar miș
carea sistematică pentru anihilarea liber
tăților în educație. Deosebit de izbitoare 
este îngrozitoarea teroare dezlănțuită îm
potriva tinerilor între 13 și 19 ani sub 
masca combaterii „delictelor minorilor”.

în fiecare centru urban — New York, 
Filadelfia, Chicago, Los Angelos etc. — se 
dă un asalt dezgustător prin presă și cu 
ajutorul poliției împotriva comuniștilor, 
negrilor, americanilor din America lati
nă, în special a celor din Porto Rico, pre
cum și împotriva tuturor tinerilor aparți- 
nînd clasei muncitoare. Ațîțarea la război 
mccarthystă creează o atmosferă de vio
lentă și brutalitate, în încercarea ei de a 
da naștere „unei generații de criminali”. 
Astfel s© manifestă o creștere considera
bilă a criminalității printre tineri. Acea
stă creștere, care nu trebuie să fie igno
rată, a fost folosită în mod mîrșav de către 
autorftăți cu scopul de a ajuta la aprobarea 
planurilor guvernamentale de militarizare. 
Au fost arestați tineri pentru simplul mo
tiv că stăteau la colțuri de stradă ca să 
se amuze. Aceștia au fost socotiți „sus- 
pecți”. De asemenea, un izbitor exemplu 
îl constituie arestarea, nu de mult timp, 
la Filadelfia a 1.000 de tineri negri într-o 
singură noapte, deși aceștia nu comiseseră 
nici un delict. Nevoilor de ordin economic 
și distractiv ale tineretului li s-a răspuns 
cu închisoare și scrierile înveninate ale 
calomniatorilor.
. Organizațiile muncitorești au simțit din 
plin efectele mccarthysmului. Nici chiar 
organizațiile care nu luptă pentru dreptu
rile tineretului ș; sînt dominate de forța 
celor bogați n-au fost scutite. YM.C.A. a 
fost, de exemplu, calificată drept organi
zație subversivă, iar Congresul Ligii ame
ricanilor din Illinois acuză tinerele cer- 
cetașe, 'de „anti-americanism” prin faptul 
că răspîndesc „propaganda Națiunilor 
Unite”. .

Deși aceste organizații sînt proguvema- 
mentale, sînt totuși suspectate. Or, ti
nerii se declară din ce în ce mai mult îm
potriva războiului și a lui McCarthy și 
cer ca voința lor să fie exprimată de că
tre conducătorii organizațiilor cărora a- 
parțîn. De exemplu, studenții care fac 
parte din „Acțiunea democrată”, o organi
zație liberală, au adoptat o rezoluție ' la 
Congresul lor din toamna trecută prin 

neața de 23 martie cu 12 voturi contra 3 
o rezoluție privitoare la statutul Saarului. 
Această rezoluție se va discuta în ședința 
Consiliului Republicii. După cum se știe, 
orice amendament la acordurile de la Pa
ris care ar fi adoptat de Consiliul Repu
blicii ar face, în virtutea Constituției, ca 
aceste acorduri să fie repuse în discuția 
Adunării Naționale franceze.

La începutul ședinței a luat cuvîntul 
Marciulhacy, (republican independent), care 
a prezentat „chestiunea preliminară” ce
rînd guvernului să-și exprime unanimi
tatea în ce privește politica față de acor
durile de la Paris. După ce Faure a de
clarat că guvernul este „solidar” în acea
stă privință, „chestiunea preliminară” a 
fest retrasă.

S-a dat apoi cuvîntul senatorului Mi
chel Debre (republican socialist), care în 
numele Comisiei pentru afacerile externe 
a Consiliului Republicii a prezentat ra
portul asupra acordurilor de la Paris. 
Michel Debre. care anul trecut s-,a opus 
proiectului defunctei „comunități euro
pene”, a prezentat de data aceasta un ra
port favorabil acordurilor de la Paris. în 
cadrul acestui raport, el s-a străduit să 
treacă cît mai repede peste clauzele acor
durilor privitoare la militarizarea Germa
niei occidentale. Deși a menționat aspec
tele „nesigure ale textelor propuse”, ra
portorul s-a pronunțat pentru ratificarea 
acestor acorduri invocînd „fidelitatea față 
de alianța atlantică”. Debre a declarat că 
rezervele manifestate de senatori față de 
acordurile de la Paris ar putea fi consem
nate într-o moțiune. Pe această cale el 
încearcă sa canalizeze rezervele manifes
tate față de acorduri, într-o astfel de mo
țiune, deoarece aceasta nu ar avea nici o 
valoare juridică, și după cum subliniază 
corespondenții de presă de la Paris, gu
vernul francez pare din această cauză dis
pus să accepte o asemenea moțiune.

în continuare a luat cuvîntul senatorul 
Pinhton (R.G.R.) care a prezentat rapor
tul Comisiei pentru afaceri externe a Con
siliului Republicii, asupra acordurilor 
privitoare la Saar. Deși acest raport su
bliniază caracterul negativ al acordului, 
în concluzie el se pronunță totuși în fa
voarea ratificării.

Ședința Consiliului Republicii continuă.

gust 1954 între R.P.R. și R.P.F. Iugqslavă, 
a fost reluatg circulația feroviară între 
cele doua țări prin punctul de frontieră 
Stamora-Moravița-Vîrșet. După cum se 
știe, traficul feroviar prin punctul de fron
tieră Jimbolia Kikinda a fost reluat în 
cursul anului trecut. (Agerpres)

® Studioul „Mosfilm” a terminat turna
rea filmului artistic în culori „Romeo și 
Julieta”, după baletul cunoscutului com
pozitor sovietic Serghei Prokofiev.

care se pronunță împotriva „legii de con
trol al comunismului”, precum și contra 
Comitetului de cercetare a activității anti- 
americane și a diverse forme de cenzură 
etc. Conferința națională a tineretului me
todist a_ adoptat o rezoluție prin care se 
pronunță contra discriminărilor de orice 
fel precum și contra militarizării. Confe- 
rința și-a afirmat totodată credința în 
principiul libertății academice, a subliniat 
totala opoziție dintre creștinism și ideea 
de război și, în sfîrșit, a susținut continua 
cooperare internațională. Sentimente ase
mănătoare au fost exprimate aproape în 
toate organizațiile importante ale tineretu
lui din Statele Unite.

Este de asemenea necesar să se subli
nieze activitatea mereu crescîndă a comi
tetelor tineretului din organizațiile de 
negri, precum și a Asociației naționale 
pentru dezvoltarea națiunilor de culoare. 
Tineretul negru joacă și a jucat întotdea
una un rol însemnat în deosebi în sud, in 
lupta împotriva discriminărilor rasiale 
în învățămînt. Este clar că tineretul ame
rican are o puternică dorință de a fi in
format și de a susține discuții libere. O 
dovadă a acestei afirmații este recenta 
apariție a lui Paul Robeson la Colegiul 
orășenesc din New York. Sute de tineri 
s-au întors din drum, sala fiind plină cu 
mult înainte de începerea întrunirii. Dar 
mai important decît aceasta este faptul 
că la sfîrșitul întrunirii tineri și tinere au 
discutat ore întregi cu Robeson. El era 
pur și simplu asaltat cu întrebări privind 
tot felul de probleme. Subiectele care 
trezeau cel mai puternic interes erau cele 
în legătură cu relațiile dintre națiuni. în 
special cu Uniunea Sovietică, țările de de
mocrație populară și China

Campania pentru schimburi de delegații 
studențești între Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite devine pe drept cuvînt o miș
care de masă. Călătoriile din trecui ale 
studenților americani ziariști s-au bucurat 
de un mare succes. O dovadă este faptul că 
aceștia scriu încă și acum articole și țin 
conferințe chiar după un an de la cală. 
toria lor, atît de mare este cererea de 
informații. Dezvoltarea prieteniei dintre 
tinerii americani și tinerii din alte țări ale 
lumii și păstrarea legăturilor dintre ei, 
sînt tradiții ale adevăratului spirit demo
cratic al tineretului american.

Sîntem convinși că actuala stare de izo
lare a tineretului american va fi odată 
pentru totdeauna sfărîmată.

în unire cu tineretul lumii, tinerii ame
ricani vor ști să găsească căile luptei pen
tru pace și colaborare internațională.

Declarația 
unui ministru egiptean

CAIRO 23 (Agerpres). — Postul de fa- 
dio Cairo a transmis dezmințirea minis
trului Orientării Naționale al Egiptului, 
Salah Salem, în legătură cu afirmațiile 
unor agenții de informații străine că ta 
politica externă a Egiptului s-ar contura 
schimbări.

Salah Salem a declarat că Egiptul nu 
și-a schimbat și nu-și va schimba politica 
față de țările arabe. Potrivit declarației 
sale, această politică se bazează pe prin
cipiul renunțării de a participa la pactele 
străine. Egiptul, a spus Salem, rămîne cre
dincios principiilor expuse în declarația 
guvernelor Siriei, Egiptului și Arabiei Sa- 
udite cu privire la colaborarea politică 
militară și economică și așteaptă întâlni
rea primilor miniștri ai statelor arabe 
pentru a traduce în viață acest acord. Sa
lem a subliniat că noua organizație inter- 
arabă nu va fi legată nici cu pactul turco- 
irakian nici cu vreun alt bloc străin.

Salem a prevenit pe conducătorii state
lor arabe că imperialiștii țes intrigi urmă
rind să semene sămînța discordiei și a ne
încrederii în rîndul arabilor.

Cultură fizică și sport 

Rezultatele etapei a IV-a 
a categoriei A la fotbal

Miercuri s-au desfășurat jocurile din ca
drul celei de a IV-a etape a campionatu
lui categoriei A de fotbal. Cele 6 întîlniri 
programate au prilejuit întreceri dîrze în
cheiate cu o serie de rezultate neaștep
tate.

In Capitală, pe stadionul Republicii 
peste 40.000 de spectatori au urmărit în- 
tîlnirea dintre echipele bucureștene C.C.A. 
și Progresul. Jocul a fost viu disputat și 
s-a terminat cu victoria echipei Progresul- 
București cu scorul de 2—1 (0—0). Fotba
liștii de la Progresul au dominat .în re
priza a doua și nu s-au descurajat, deși au 
fost conduși cu 1—0. Ei au jucat cu mult 
elan în continuare. Cele două puncte ale 
învingătorilor au fost realizate de Blujdea, 
care a înscris Ia capătul unor acțiuni spec
taculoase.

Iată rezultatele înregistrate în țară : 
Constanța : Locomotiva—Flamura Ro

șie Arad 1—0 (1—0). Echipa ceferiștilor 
din Constanta a reușit cea mai mare sur
priză a etapei, învingînd cu 1—0 echipa 
campioană a țării. Unicul punct al par
tidei a fost înscris de Manole dintr-o lo
vitură liberă. Gazdele au făcut un joc 
bun de apărare, reușind în repriza a 
doua să stăvilească atacurile echipei ară- 
dene. La meci au asistat 20.000 de spec
tatori.

A rad : Știința Timișoara — Dinam-o 
București 1—2 (1—0). Dinamoviștii, au 
repurtat o prețioasă victorie în deplasare, 
în fața a peste 14.000 spectatori, printre 
care cîteva mii de timișoreni, veniți spe
cial pentru a-și încuraja echipa. In prima 
repriză, studenții au avut inițiativa, do- 
minînd mai mult și au înscris un punct 
prin Boros în minutul 38. După pauză 
bucureștenii au prestat un joc tehnic pre- 
luînd inițiativa din minutul 60 cînd Nea- 
gu a egalat. La o lovitură indirectă Barta 
a înscris punctul victoriei.

Orașul Stalin; Dinamo—Avîntul Re- 
£hm 1—0 (1—0). Un joc greu pentru lo
calnici. Deși au cîștigat, dinamoviștii au 
trebuit să se întrebuințeze serios pentru 
a menține rezultatul. Singurul punct a 
fost realizat de Rădulescu în minutul 38. 
Din acest moment echipa locală a prestat 
un joc de apărare, făclnd față cu greu 
acțiunilor ofensive întreprinse de echipa 
din Reghin. Meciul a fost urmărit de 4.000 
spectatori.

Lupeni; Minerul Petroșani — Flacăra 
Ploești 1—2. Flacăr-a a confirmat că se 
află în formă. Ploeștenii au jucat cu mul
tă energie, obținînd o frumoasă și meri
tată victorie care-i situează pe locul trei 
în clasament deși au un joc mai puțin.

Tg. Mureș: Locomotiva — Locomotiva 
Timișoara 1—0 (0—0). Mureșenii au de
monstrat că știu să joace pe teren pro
priu. Ei au realizat o importantă victorie 
in fața colegilor lor de la Timișoara care 
sînt învinși pentru prima oară în acest 
campionat. Punctul victoriei a fost înscris 
de Adalbert Szasz în minutul 77. Au asis
tat 7.000 spectatori.

După jocurile acestei etape în clasament 
conduce echipa Dinamo București cu 7 
puncte. Pe locul doi se află echipa Pro
gresul București cu 6 puncte urmată de 
Flacăra Ploești și C.C.A. cu cîte 5 puncte.

Concursul internațional 
de tenis de masă

Astăzi după amiază va începe în sala 
sporturilor de la Floreasca primul con
curs internațional de tenis de masă des
fășurat anul acesta în țara noastră: me
ciul triunghiular la care participă jucă
tori din R. P. Ungară. R.P.F. Iugoslavă și 
R.P.R. Prezența celor mai valoroși maeș
tri ai tenisului de masă din cele trei țări 
suscită un interes deosebit în rîndul ama
torilor de sport bucureșteni care vor avea 
prilejul să urmărească timp de 4 zile în
treceri deosebit de interesante.

în prima zi a competiției, la ora 16,30, 
echipa feminină a R.P.R. va întîlni echipa 
Iugoslaviei. Tntîlnirea este așteptată cu 
interes deoarece te componența celor două 
echipe figurează jucătoare de valoare in
ternațională în frunte cu campioana mon
dială Angelica Rozeanu (R.P.R.), Ella Zel
ler (R.P.R.), Margița Covic, campioana 
R.P.F. Iugoslave pe anul acesta, Dinca 
Nicolici și altele. în continu-are va avea 
loc jocul dintre echipele de băieți ale R.P.R. 
și R. P. Ungare. Printre cei care vor 
evolua în această întîlnire șe află fos
tul campion mondial Ferenc Sido, campio
nul R. P. Ungare, Jozsef Koczian. Toma 
Reiter (R.P.R.), Mircea Popescu (R.P.R ) și 
Matei Gantner (R.P.R.). Jocurile pe echipe 
vor continua vineri cînd se vor desfășura 
meciurile R.P.R.—R.P.F. Iugoslavia (oâ- 
ieți) și R.P.R.—R.P. Ungară (fete). Sîm- 
bătă încep întrecerile probelor de simplu.

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatru! de Operă si Balet jl R.P.R . 

Coppelia (orele II), Boema (orele 19,30); Teatrul de 
Stat de Operetă: Lăsați-mă să chit; Național „I. L. 
Caragțale” (Comedia); Matei Millo; Național „I. L. 
Cara&iale“ (Studio): Nunta lui Krecinski; Tinere
tului: David Copperfield; Armatei (sala din U dul 
G-ral Magheru): Invazia; Armatei (sala din sir. 
13 Septembrie): Vlaicu Vodă; Municipal: Arcul de 
triumf; Muncitoresc C.F.R. (Ciulești): Tania, Stu
dioul actorului de film ,,C. Nottara”: Mincinosul; 
Turneul Teatrului Maghiar de Stat din Cluj (sala 
C C.S din slf. Lipscani nr. 53): Bank Kăn. 
(orele 15).

CINEMATOGRAFE : Patria, București, Al. Po
pov, Volga, 8 Martie : Atențiune ! Bandiți I ; Re
publica, I. C. Frimu, Tineretului, Vasile Roaită. Al. 
Sahla: Poteci primejdioase; înfrățirea între po
poare, Elena Pavel, Gh. Doja, Victoria: Chemarea 
destinului; Maxim Gorki: Crăiasa-broscuță. O poznă 
primejdioasă. Vtnătorii veseli, Jurnalul rom'nesc 
nr. 9 ; Timpuri Noi: Animalele în torent. Bala- 
tonul este al nostru,Grîu nou. Paharul revă-snt. 
Jurnal de actualități ; Lumina : Căderea Ber
linului (seria l-a) ; Unirea : Amiralul Nâhi- 
mov ; Cultural, Rahova : Desfășurarea, ...Și 
Ilie face sport ; C. David : Scanderbeg ; T. Vla- 
dlmirescu : Făj-ă acoperiș. Umor pe sfori ; Aulei 
Vlaicu: Mikluho Maklai; Munca: Comedianții;
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