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U.R.S.S. acceptă invitația de a par
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nețelor liniștite” (pag. 4-a).

Dezbaterile din Consiliul Republi
cii franceze în legătură cu acordurile 
de la Paris (pag. 4-a).

V Anul XI Seria Il-a Nr. 1836 4 PAGINI — 20 BANI

f ------ --------- -------
Pentru viață — 

împotriva războiului atomic
AU TRECUT APROAPE DOUA LUNI 

de zile, de cînd la Viena sesiunea 
lărgită a Biroului Consiliului Mon

dial al Păcii a lansat Apelul către popoa
rele lumii.

„Ne ridicăm împotriva acelora care pre
gătesc războiul atomic. Cerem distruge
rea în toate țările a stocurilor de arme 
atomice și încetarea imediată a produc
ției acestora...”

Apelul Păcii, al vieții — expresie a 
hotărîrii omenirii de a se împotrivi pla
nurilor imperialiste de dezlănțuire a unui 
război atomic — a fost înțeles slovă cu 
slovă de sute de milioane de oameni cin
stiți de pe toate meridianele și paralelele 
globului fără deosebire de limbă, națio
nalitate, credințe religioase sau politice, 
înflăcărîndu-le și mai mult inimile, făcîn- 
du-i și mai setoși de viață, întărindu-le 
hctarîrea de a lupta și mai eficace pentru 
apărarea păcii.

Semnează 1 Semnează Apelul 1 Acesta 
este îndemnul care, deși rostit în toate 
colțurile globului și în toate graiurile este 
înțeles tot atît de bine de minerul din 
Africa de sud, ca și de țăranul chinez, de 
docherul din Franța ca și de tăietorul de 
lemne din îndepărtata Brazilie.

Numai de la 14 februarie și pînă la 5 
martie în Republica Populară Chineză au 
semnat Apelul 109.000.000 persoane. In 
Republica Cehoslovacă pînă în ziua de 12 
martie semnaseră deja 5.075.000 de cetă
țeni. In Franța sau Italia, în îndepărtata 
Indie, în Africa sau în țările nordice ale 
bătrînei Europe, în orice colț al lumii, 
sînt așternute pe Apel, în numele vieții, în 
numele viitorului, împotriva războiului, 
milioane și milioane de semnături.

An de an a crescut și s-a întărit forța 
cea mai uriașă pe care a cunoscut-o vreo
dată omenirea, forța frontului larg al 
partizanilor păcii.

In patria noastră, Apelul de la Viena a 
găsit un larg ecou în rîndurile cetățenilor. 
Comunicatul Consiliului Permanent pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R., publicat în 
ziarele de miercuri 23 martie a.c., a arătat 
că numai pînă la data de 19 martie, 
10.368.222 de oetățeni, de cele mai diferite 
categorii sociale și-credințe religioase 
și-au pus semnătura pe Apelul de la 
Viena. A fost exprimată astfel și cu acest 
prilej, încrederea fermă pe care o are po
porul nostru în victoria forțelor de neîn
vins ale păcii și progresului.

In cadrul marilor adunări publice și mi
tinguri care au avut loc în orașele și 
satele patriei, în întreprinderi și instituții 
glasul de mînie al poporului nostru s-a 
ridicat împotriva provocărilor imperialiste 
de tot felul, împotriva reînvierii militaris
mului german și a pregătirii dezlănțuirii 
războiului atomic.

Neagu Maria, mamă eroină, vorbind 
despre cei 10 copii ai săi crescuți pentru 
a munci pașnic în folosul lor și al patriei 
a spus:

„De mînia lor să le fie teamă celor ce 
vor să dezlănțuie războiul atomic. Am 
crescut copiii cu ură față de cei ce ne-au 
adus ruină și mizerie. Viața cea nouă le-a 
dat să guste din frumusețea zilelor de 
astăzi, a nădejdilor împlinite. Și aceasta 
le va fi cea mai puternică armă“.

„Muncesc cu avînt — a spus munci
torul Vasile Dumăchița de la salina 
Tg. Ocna, decorat cu Ordinul Muncii cl. 
a Il-a — străduindu-mă să obțin zi de zi 
tot mai multe succese; dar dacă impe
rialiștii vor încerca să tulbure munca 
noastră pașnică, voi schimba unealta mea 
de lucru cu arma și voi apăra cu fermi-

) tate cuceririle revoluționare ale poporu
lui nostru muncitor".

Alături de întregul popor, tineretul din 
patria noastră luptă pentru a-și întări 
prin muncă semnătura depusă, luptă pen- 

| tru a contribui prin succesele sale, ca pa
tria șă devină tot mai înfloritoare, tot 
mai puternică. Echipa de tineret a lui 
Adam Jemănariu de la cuptorul nr. 5, 
oțelăria Siemens Martin din Reșița a dat 
în ziua în care a semnat Apelul cu 15 
la sută mai mult oțel.

De curînd, întregul popor a primit cu 
bucurie vestea că colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni al uzinelor de 
tractoare ,.Ernst Thălmann" din Orașul 
Stalin și-a îndeplinit sarcinile ce-i reve
neau din primul cincinal. Acest succes 
este o mărturie grăitoare a dragostei, a 
eroismului cu care au muncit și muncesc 
constructorii tractoarelor romînești pen
tru a face ca ogoarele să dea din an în 
an rod tot mai bogat.

In cadrul „Săptămînii Mondiale a Ti
neretului", care se sărbătorește sub sem
nul luptei pentru pace și al solidarită
ții cu tineretul lumii, împotriva războiu
lui atomic, tineretul din patria noastră, 
mobilizat de Uniunea Tineretului Mun
citor, participă cu avînt la diferite ac
țiuni manifestîndu-și prin fapte voința sa 
de neclintit de a lupta pentru pace, pentru 
viață. In aceste zile de primăvară sînt a- 
menajate numeroase terenuri și baze spor
tive, se amenajează parcurile orașelor, au 
loc diferite manifestări culturale, între
ceri sportive etc., se obțin succese mai 
mari în producție și la învățătură. Pen
tru înfăptuirea năzuințelor sale cuteză
toare tineretul are nevoie de pace. El va 
ști însă, de va fi nevoie, să-și apere pa
tria cu tot clocotul tinereții sale.

Statul nostru democrat-popular face 
parte din puternicul lagăr al socialismu
lui și al păcii în fruntea căruia stă marea 
Uniune Sovietică, ziditoarea comunis
mului. Politica sa externă a fost și este 
o politică de pace, așa cum arată și De
clarația Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne; poporul romîn 
nu amenință pe nimeni dar nici nu se 
teme de amenințări. In lupta sa pentru 
pace și securitate, poporul romîn se ba
zează pe alianța cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte state ale lagărului democrat 
care numără peste 900.000.000 de locui
tori.

încheierea unui tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală între cele 
8 țări participante la Conferința de la 
Moscova, precum și organizarea unui co
mandament unic în cazul ratificării acor
durilor de la Paris, va asigura securitatea 
acestor state și va contribui la menține
rea păcii în Europa.

Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. cheamă poporul romîn, 
pe oamenii muncii, să-și intensifice și pe 
mai departe eforturile în lupta pentru 
pace. El a convocat la București pentru 
ziua de 9 mai 1955, zi în care se împli
nesc 10 ani de Ia victoria istorică asu
pra Germaniei fasciste, adunarea repre
zentanților mișcării pentru apărarea pă
cii din R.P.R.

In acest scop sarcini deosebit de im
portante îi revin tineretului și în special 
utemiștilor. Este necesară crearea de noi 
echipe pentru continuarea strîngerii de 
semnături pe Apelul de la Viena.

Organele și organizațiile U.T.M. tre
buie să acorde tot sprijinul Comitetelor 
de luptă pentru pace, îndemnîndu-i pe 
utemiști și tineri să participe activ la ac
țiunile întreprinse de acestea.

Utemiștii, tineretul, trebuie să fie în 
primele rînduri ale luptei pentru spo
rirea producției industriale și agrare — 
în vederea ridicării nivelului de trai al 
celor ce muncesc și a întăririi capacită
ții de apărare a patriei. Semnătura pusă 
pe Apel poate fi întărită numai prin muncă. 
Este o datorie patriotică a fiecărui tî- 
năr de a participa la acțiunile de masă 
ale organizațiilor U.T.M. cum ar fi strîn- 
gerea fierului vechi, îngrijirea și sădirea 
pomilor etc. In actuala perioadă în fața 
tineretului de la sate stă o sarcină de 
mare însemnătate și de onoare: partici
parea cu toate forțele la muncile agri
cole de primăvară, care trebuie să se des
fășoare în cele mai bune condițiuni.

Forța cea mai uriașă a tuturor vre
murilor, forța de neclintit a sutelor de 
milioane de oameni cinstiți, însetați de 
viață, nu poate fi frînată de nici o armă 
atomică sau de alt tip.

Milioane și milioane de oameni cin
stiți ai globului pămîntesc merg hotărîți 
înainte pe calea păcii și a vieții.

Semnarea Acordului comercial și de plăți 
între Republica Populară Romînă și Republica 

Federativă Populară Iugoslavia
La data de 24 martie a.c. s-a semnat 

Acordul comercial și de plăți între Repu
blica Populară Romînă și Republica Fede
rativă Populară Iugoslavia valabil pînă 
la 31 martie 1956.

Acordul comercial prevede un schimb de 
mărfuri în valoare de peste 6 milioane do
lari în ambele direcții.

Republica Populară Romînă va exporta 
în Iugoslavia: produse petrolifere, cocs de 
petrol, acizi naftenici, parafină raf na'.ă, 
r.egru de fum activ, vaselină medicinală, 
ulei de ricin medicinal, uleiuri minerale, 
diverse produse chimice, emailuri, lacuri, 
voosele, hîrt’ie rotativă, catgut, utilaje pe
trolifere, utilaje și mașini diverse etc.

Iugoslavia va exporta în R.P.R. ; lami
nate și țevi de oțel, sodă caustică, carbid,

tanin. D.D.T., magnezită și crom-magne- 
zită, celuloză sulfit, hîrtie de țigarete, fuior 
și cîlți de cînepă, minereu și concentrat de 
crom, concentrat de pirită, coase și seceri, 
vase emailate, pește sărat și conservat, uti
laje și mașini diverse etc.

Acordul a fost semnat din partea R.P.R. 
de către Valentin Steriopol, locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior, iar din par. 
tea R F. P. Iugoslavia de către Nikola Cio- 
belici, consilier de stat.

Tratativele au decurs într-un spirit de 
înțelegere reciprocă. La semnarea Acordu
lui comercial și de plăți au participat din 
partea romînă: Niculae Guină, ambasado
rul R.P.R. la Belgrad, iar din partea iu
goslavă Stanislav Kopcioc, consilier de 
stat și Dracoie Djurici, ministru plenipo
tențiar. (Agerpres)

Vineri 25 martie 1955
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TELEGRAME
Către

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Colectivul uzinelor de tractoare „Ernst Thălmann” din 
Orașul Stalin raportează partidului și guvernului înde
plinirea sarcinilor ce reveneau întreprinderii prin preve
derile planului nostru cincinal. Cu ajutorul multilateral 
al Uniunii Sovietice, mobilizați și îndrumați de partid, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinelor noastre au 
muncit cu elan, realizînd cu 9 luni de zile înainte de ter
men sarcina trasată de partid și guvern prevăzută în 
primul plan cincinal. Conștienți fiind de sarcinile impor-

Director general, 
Ing. ACTARIAN VIRGIL

Președintele Comitetului de întreprindere
ROȘIORU MIHAI

BUCURE $7/
tante ce ne stau în față în lupta pentru mecanizarea agri
culturii, vom realiza în acest an producția celor două noi 
tipuri de tractoare și a pieselor de schimb, îndeplinind în 
același timp toți indicii de plan. Prin aceste angajamente 
ne considerăm mobilizați în lupta pentru realizarea sar
cinilor trasate de partid și guvern pentru dezvoltarea 
economiei noastre naționale, pentru apărarea păcii.

Trăiască Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn I

Secretarul Comitetului de partid
RAITA GHEORGHE

Secretarul Comitetului U.T.M.
SASZ IOS1F

Către
colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari 

al uzinelor de tractoare „Ernst Thălmann"
ORAȘUL STALIN

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă 
felicită călduros pentru însemnata victorie ce ați obți
nut-o îndeplinind — cu 9 luni înainte de termen — sar
cinile ce reveneau întreprinderii voastfe din planul cin
cinal.

Vestea victoriei obținute de voi a umplut de bucurie 
inimile oamenilor muncii din țara noastră, pentru că roa
dele ei sînt și vor fi tot mai mult resimțite de toți cei ce 
muncesc.

Producția uzinelor de tractoare „Ernst Thălmann” are 
o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea și transfor
marea socialistă a agriculturii. Tractoarele pe care aceste 
uzine le-au trimis agriculturii — însemnat ajutor fră
țesc dat de clasa muncitoare țărănimii muncitoare — au 
tras brazdă adîncă pe ogoarele mănoase ale patriei noas
tre, contribuind la obținerea unor recolte sporite, la creș
terea bunei stări a poporului.

Rezultatele obținute prin folosirea acestor tractoare 
conving din ce în ce mai mult țărănimea muncitoare de

avantajele agriculturii mecanizate șl contribuie la întă
rirea continuă a alianței dintre muncitori și țăranii mun
citori, la dezvoltarea și întărirea sectorului socialist în 
agricultură.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn își 
exprimă convingerea fermă că întregul colectiv al uzi
nelor voastre va munci în viitor cu și mai mult elan pen
tru îndeplinirea și depășirea noilor sarcini de producție, 
pentru dezvoltarea tehnicii întreprinderii, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea prețului de cost al pro
ducției, precum și pentru ca tractoarele și mașinile pur- 
tînd marca „Uzinele Ernst Thălmann”, prin înalta lor 
calitate, să devină tot mai mult un titlu de onoare pentru 
cei ce le produc.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
vă urează, dragi tovarăși, succese și mai mari în înfăp
tuirea sarcinilor de seamă ce vă revin în opera de con
struire a socialismului în scumpa noastră patrie — Re
publica Populară Romînă, — factor activ în lupta pentru 
apărarea păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Angajamentele colectivului 
de la G. A. S. Afumafi

Colectivul de muncitori, tehnicieni șl 
ingineri din gospodăria agricolă de stat 
Afumați, raionul Băileștl, a analizat nu de 
mult, felul în care s-a îndeplinit planul 
de producție pe anul 1954. în aceeași șe
dință s-a prelucrat planul de producția 
pe 1955.

Cunoscînd sarcinile de plan pe anul 1955 
colectivul de muncitori, tehnicieni și in
gineri și-au luat angajamente în cinstea 
zilei de 1 Mai, pornind întrecerea so
cialistă.

Astfel, utemistul Barbu Gheorghe, bri
gadier la secția horticolă și-a luat angaja
mentul să depășească planul cu 50 kg. la 
ceapă arpagic de sămînță, la ceapă arpa
gic butași cu 50 mii bucăți butași, tar la 
spanac-semințe cu 250 kg. la hectar. In. 
numele muncitorilor care lucrează la cul
tura mare, tov. Padeanu Rafailă și-a luat 
angajamentul să lupte pentru a obține o 
depășire la grîu de toamnă de 200 kg. 
la hectar, la cartofi de 10 la sută la hec^ 
tar, la orz de 10 la sută la hectar, la po
rumb de 10 la sută la hectar, la sfeclă 
de 10 la sută la hectar, la fasole de 8 la 
sută la hectar șl la bumbac de 3 la sută 
la hectar.

întrecerea socialistă a fost pornită și în
tre secțiile gospodăriei și în cadrul lor. 
în secția mecanică, întrecerea socialistă 
a cuprins pe toți tinerii mecanizatori.

Angajamentele luate de tineri au fost: 
efectuarea lucrărilor de bună calitate; 
reducerea prețului de cost pe hantru cu 
5 la sută ; realizarea de economii la car
buranți de 6 la sută ; terminarea campa
niei de primăvară în cinstea zilei de 
1 Mal cu 5 zile înainte de termen, lucrînd 
în 2 schimburi și folosind metoda gra
ficului orar la arături.

în numele muncitorilor tov. inginer 
Rintoiu Florian șeful secției mecanice și-a 
luat angajamentul ca în cinstea zilei da 
1 Mai să se realizeze economii în valoare 
de 6.000 lei la piese de schimb și car
buranți.

Corespondent 
1. POPESCU

Noi magazine 
pentru desfacerea produselor 

industriala
De curînd s-au deschis în București 3 

magazine pentru desfacerea produselor 
industriale : în strada Bisericii nr. 8 din 
raionul „Stalin", în b-dul Muncii nr. 122 
și pe șoseaua Mihai Bravu nr. 30. S-au re
deschis de asemenea o serie de unități co
merciale și de alimentație publică com
plect renovate. în primele două luni ale 
anului, în Capitală au fost deschise aproa
pe 60 de noi unități comerciale.

La Îndemnul organizației
U. T. M.

Prin multe sate și comune poți vedea 
pe tinerii țărani muncitori curățînd izla
zurile, amenajînd grădinile, înfrumusețînd 
ulițele sau locurile de odihnă. Unii cu
răță șanțurile, sau fac noi canaluri, alții 
își văruiesc casele sau gardurile. Tinerii 
fac toate acestea în cinstea Săptămînii 
Mondiale a Tineretului. îndemnați de or-
ganizația de bază U.T.M. și sfatul popular 
raional, tinerii Roza Enache, Ilie Perși- 
naru, Georgescu Maria, Eftimle Dumitru, 
M. Catargiu și mulțî alți tineri au curățat 
zilele acestea izlazurile și au amenajat 
grădina din fața sfatului popular. Aseme
nea acțiuni au întreprins și tinerii din co
munele Balotești, Ștefănești, și tinerii 
muncitori de la fabrica „Producția" din 
Balotești și din toate comunele raionu
lui Snagov.

★
Cu mult timp în urmă 

tinerii de la S.M.T. Gră
diștea au hotărit ca îm
preună cu cei de la școala 
de tractoriști din Fierbinți 
să sărbătorească împreună 
Săptămînă Mondială a Ti
neretului. în acest scop ei 
au format o echipă artis
tică : cor, dansuri și reci
tări.

Animatorul a fost Tudor 
Rădulescu, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. A- 
lături de ei, Ana Bunea 
Și Ana Stănescu de la 
școala de tractoriști din 
Fierbinți au contribuit la 
realizarea unui spectacol 
variat, v?j și interesant.

în aceeași seară tinerii 
de la S.M.T. Grădiștea au 
hotărît să facă un lucru 
important în cinstea Săp
tămînii Mondiale a Tinere
tului. Brigăzile de tracto
riști de la S.M.T. Grădiș
tea au pornit în campania 
de primăvară. Colectiviștii 
din comunele Crețești, Li- 
pia și țăranii muncitori 
din comunele Tunari, Că- 
ciulați Fierbinți, etc. au 
primit cu multă bucurie 
pe tractoriști.
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Pianista
ARAD (de la corespondentul nostru). A 

pătruns în hala mare cu multe războaie 
de țesut a uzinelor „30 Decembrie”, stin
gheră și timidă. O tînără țesătoare a în
trebat-o ceva și ea a răspuns că nu știe 
romînește. Atunci maistrul -brigăzii Hai- 
feragher Adam, tot de naționalitate ger
mană, a adăugat prietenos :

— Ai să te obișnuiești repede, fetele 
sînt prietenoase.

Au trecut zile...
Tînăra țesătoare a urmat mai întîi 

școala de calificare gradul I și apoi gra
dul II. Nu a fost ușor. Dar fetele din 
brigadă care îi deveniseră acum bune 
prietene, o ajutau din toată inima.

Puțin mai tîrziu, Maria a îndrăgit șl 
clubul. A luat mai întîi, din îndemnul 
prietenei sale Tipza Eliz din aceeași bri
gadă, ea să citească cartea ,,Ana Care- 
nina”.

Astăzi însă, Maria își are bibliotecă 
proprie cu peste 100 de volume. A doua 
săptămînă, de cînd 1 se trage și denu
mirea de „artista noastră", a fost tot la

In uzina metalurgică 
„Ceahlău” din Piatra 
Neam{ sînt cunoscute suc
cesele obținute de briga
da U.T.M. condusă de 
tînărul Dumitru Vasile.

Tntr-una din zilele Săp
tămînii Mondiale a Ti
neretului, brigada lui Du
mitru Vasile a amenajat 
prin muncă voluntară un 
teren de volei din curtea 
uzinei.

îngrijind cu atenție 
cele 10 vaci pe care le 
are în primire, utemistul 
Gh. Ungureanu, mulgător 
la G.A.S. Zorleni, regiu
nea Bîrlad, a obținut Im
portante cantități de lap
te. Pentru munca rodnică 
depusă în G.A.S. el a fost 
primit în rîndurile candi- 
daților de partid și nu 
de mult a fost distins cu 
Diploma de Onoare a C.C. 
al U.T.M.

L

din uzină Noi succese In muncă
club. Văzuse într-un colț un pian și din 
acăa zi se tot gîndea la el.

într-o după amiază Gallerghir Hildeza 
profesoară de pian o surprinse cu mîinile 
pe clape.

Profesoara a înțeles atunci că această tî
nără este dornică să învețe pianul. Și a 
făcut cu ea prima lecție. La sfîrșiț i-a 
spus prietenește fetei:

— Ai să înveți repede pianul 1
Pe Maria o cunosc astăzi toate fetele 

din uzină. O iubesc, nu numai pentru 
cîntecele pe care le interpretează cu mă
iestrie, ci și pentru firea ei modestă și 
prietenoasă. De la un timp încoace însă, 
fetele aud sunete răzlețe, frînturi de cân
tece. Este ceva supărător pentru ele. Și 
atunci unele cu oarecare ciudă, altele cu 
părere de bine spun :

— Nu cîntă Napp Maria, ci o învață să 
eînte la pian pe EUz.

Cînd lecția de pian se termină, în sala 
clubului se revarsă pe placul tinerelor 
țesătoare cîntecele populare.

— Cîntă Napp Maria.

Zilele Săptămînii Mondiale a Tinere
tului sînt pentru tineri un nou prilej de 
a-și spori străduințele pentru a obține 
noi succese în muncă, de a desfășura o 
largă activitate obștească.

în Capitală, în cinstea Săptămînii Mon
diale a Tineretului, în mai multe între
prinderi au fost organizate schimburi do 
onoare. La uzinele „Semănătoarea", în 
schimbul de onoare numeroși tineri și 
brigăzile de tineret și-au depășit cu mult 
sarcinile de plan. întrecerea dintre tinerii 
lăcătuși a ciștigat-o în această zi Victor 
Trușcan care și-a depășit norma cu 250 
la sută, iar dintre ajustori, Gh. Pîrvu care 
a dat într-un schimb 4 norme.

Schimburi de onoare în care tinerii 
muncitori au cinstit cu rezultate fru
moase în muncă Săptămînă Mondială a 
Tineretului, au mai avut loc la fabrica 
„Clement Gottwald", „Industria Bumba-

Utemistul Trifan Ion, 
student în anul IV la 
Facultatea de mecanică 
este fruntaș la învățătu
ră. Ca răsplată a străduin
țelor sale 1 s-a acordat 
bursa republicană.

Muncind cu multă dra
goste în cadrul comitetu
lui U.T.M. pe institut, din 
care face parte, el se bu
cură de multă prețuire 
din partea colegilor săi.

Pentru rezultatele ob- j 
ținute în pregătirea mi- j 
lltară sergentul Leach NI- ) 
colae a primit calificarea j 
de „Transmlsionist de cla- { 
să”. Organizația U.T.M. ) 
l-a primit în rîndurile { 
membrilor el. Acum, el j 
muncește în atelierul de ) 
armătură al unității, cu a- { 
ceeași conștiincioz tate, cu j 
aceeași rîvnă.

)

cului A, Uzinele „Tudor 
Vladimirescu", Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, Fabrica de chibrituri 
și alte întreprinderi.

Numeroase organizații de 
tineret au dedicat ziua de 
joi, acțiunilor de muncă 
voluntară pentru curățirea 
locului de muncă și a curți
lor întreprinderilor. Alți 
tineri au lucrat în timpul 
lor liber la amenajarea și 
curățirea parcurilor și spa
țiilor verzi. In parcurile 
N. Bălcescu. Suvorov, Gră
dina Icoanei și în Parcul 
de cultură și odihnă „I. V. 
Stalin" tinerii au lucrat la 
curățirea pomilor și la a- 
menajarea rondurilor și 
aleelor. Un grup de tineri 
din raionul Tudor Vladimi
rescu a lucrat la canalul 
de irigație ce se construieș
te în comuna Cățelu.

O acțiune largă au poc
nit tinerii din Capitală 
în această zi pentru str..i- 
gerea fierului vechi. La 
atelierele .,9 Mai", la uzi
nele „Mao Țze dun", „Elec
tromagnetica", C F.R. ..Con
stantin David" și în nume
roase alte întreprinderi 
s-au format echipe care au 
început colectarea fierului 
vechi.



Problemele producției agricole,
raional U. T. Mîn centrul preocupărilor comitetului

Pentru sănătatea oamenilor muncii
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3 „Nici o piesă, nici o mașină de ca- 8 
|litate inferioară nu va părăsi uzina!» 
§ Totul trebuie să fie lucrat atent, cu g 
8 îngrijire, cu migală !“ Pentru lndepll- 8 
? nlrea acestei sarcini se străduiește fie-1 
g care tînăr muncitor de la Uzinele „23 g 
‘ August" din Capitală.

în fotografie: utemista Marla Co-1 
tîrlicl din sectorul asamblaj motoare 8 
execută operația de control final la | 
pistoanele pentru motoare.
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Din activitatea instructorului
de pionieri

★ ★ 

Surpriza

Pînă de curând comitetul raional U.T.M. 
Fălticeni nu reușea să organizeze cu in
structorii de pionieri seminarii a căror in
fluență pozitivă să se simtă în munca 
dusă în rândurile copiilor. Referatele care 
Be prezentau erau seci; nu se țineau lecții 
practice.

Sezisîndu-ne de toate acestea, am con
vocat o consfătuire cu toți activiștii buge
tari și extrabugetari ai secției de școli 
medii și pionieri a comitetului raional, ca 
împreună să hotărîm ce-i de făcut pentru 
viitor. Din discuțiile purtate a reieșit clar 
că seminariile pe care le ținem trebuie să 
fie mai pline de învățăminte, să aducă de | 
fiecare dată ceva nou care să dea un im
bold instructorilor în activitatea lor, să le 
dezvolte dragostea pentru munca de ins
tructor. în acest scop s-a stabilit că, înce
pînd cu primele seminarii ce vor avea loc, 
să se renunțe la „programul tip” cuprin- 
zînd doar referate și să se pregătească 
instructorilor o surpriză organizîndu-se o 
„seară de basme” urmată de dans. Poves
titorul urma să fie tovarășul Vasile Popa, 
profesor de limba română.

In ziua seminarului, totul era pregătit. 
Programul cuprindea două referate inti
tulate: „Cum se ocupă organizația de pio
nieri de creșterea și educarea copiilor” și 
„Măsurile luate de organizația de pionieri 
pentru a sprijini campania agricolă de pri
măvară”. Apoi s-a ținut lecția — „Rolul 
organizației de pionieri în sprijinirea cam
paniei agricole de primăvară” și altele 
două: una „Despre jocurile pionierești”, 
cealaltă „Despre sarcinile organizației de 
pionieri în sprijinirea procesului de învă
țămînt”, la care s-au ținut și seminarii. 
După toate acestea, instructorii au parti
cipat la o adunare practică de primire de 
noi membri în organizația de pionieri.

Și iată că a sosit momentul cînd instruc
torii au fost invitați în sala de festivități 
unde ii aștepta „surpriza”. Cortina s-a 
tras și murmurul din sală a încetat... Pei
sajul de pe scenă era îneîntător ; privirile 
spectatorilor urmăreau cu interes detașa
mentul de pionieri venit pentru a asculta 
povestirile lui Moș Arghir. Oprindu-se în
tr-un luminiș, copiii au făcut un foc de 
tabără, iar luna își arunca iazele argintii 
printre ramurile copacilor.

Iată că apare și moșul... Toți copii se gră
besc să-i ofere 'in butuc pe care să stea. 
Moș Arghir se așeză în mijlocul pionieri
lor și, trăgînd din pipă, începu să po
vestească copiilor minunatele isprăvi ale 
lui Călin Nebunul. Copiii erau numai ochi 
și urechi...

Participanții au avut multe de învățat 
de la această „seară de basm". Ea a ară
tat instructorilor cum printr-un mic efort 
și puțină inițiativă viața pionierească 
poate deveni mai interesantă și, totodată, ; 
mai instructivă. >

A doua zi tot orașul știa de „surpriza” 
făcută instructorilor. Pionieri, cadre didac
tice, părinți, au venit să ceară să se mai I 
prezinte odată „seara de basm” și pen
tru ei.

CONSTANTIN COLIBABA 
șeful secției de școli medii și pionieri 
a comitetului raional U.T.M. Fălticeni

In raionul Fetești, ca și în alte raioane, 
a venit vremea însămînțărilor de pri
măvară. Este știut că efectuarea în timpii 
optimi a însămînțărilor, e legată de mun
cile pregătitoare efectuate în timpul ier
nii. înțelegînd importanța acestui lucru, 
comitetul raional U.T.M.-Fetești a luat din 
timp o serie de măsuri care au dus la mo
bilizarea forțelor tineretului în pregătirea 
acestei campanii. Astfel, au fost organizate 
echipe de tineret pentru reparații, postu
rile ut'emiste de control au fost activizate, 
marea majoritate a tinerilor a fost cu
prinsă în învățămîntul politic și profesio
nal etc. în S.M.T.-ul-Făcăieni, de pildă, 
baza muncii politice în rîndul tinerilor au 
constituit-o grupele U.T.M. din echipele de 
reparații.

De munca brigăzii de tractoare e legată 
soarta îndeplinirii planului stațiunii și ri
dicarea producției la hectar. De aceea or
ganizația de bază U.T.M. de la S.M.T.-Fă- 
căieni a dat o mare atenție formării bri
găzilor de tractoriști. în fiecare brigadă au 
fost cuprinși cel puțin trei utemiști, ast
fel ca grupa U.T.M. să fie sufletul mun
cii politice în brigada de câmp. Munca în 
atelierul mobil de reparații a fost încre
dințată celor mai destoinici utemiști, capa
bili de a da oricînd ajutor calificat acolo 
unde va fi nevoie.

La S.M.T.-Hagieni, utemiștii au fost cei 
care au sprijinit organizarea reparațiilor 
pe ansamble. îndrumați de organizația de 
partid, agitatorii utemiști au organizat 
convorbiri cu tinerii despre îngrijirea ma
șinilor. organizarea locului de muncă, des
pre ultimele evenimente interne sau inter
naționale etc. Tot în perioada reparațiilor, 
în stațiune a luat ființă și o brigadă artis
tică de agitație. Programele date la gospo
dăriile colective și comunele deservite de 
S.M.T.-ul Hagieni au contribuit la răs- 
pîndirea metodelor agrotehnice și la com
baterea unor metode înapoiate de muncă. 
Nu în toate S.M.T.-urile însă organizațiile 
de bază U.T.M, au înțeles să-și facă pe 
deplin datoria. Plenara Comitetului raio
nal U.T.M. din februarie, analizînd con
tribuția organizației de bază U.T.M. din 
S.M.T.-Jegălia la reparații, a constatat o 
serie de lipsuri în activitatea tinerilor de 
aici. Faptul cel mai grăitor însă, era acela 
că S.M.T.-ul avea îndeplinit planul numai 
în proporție de 52 la sută, în timp ce 
S.M.T.-Făcăieni realizase 92 la sută. Pe 
baza analizei făcute de plenară — la care 
au participat adjuncții cu problemele 
U.T.M. - ------- . ..
U.T.M. 
o serie 
marea
rilor, ajutarea de către un membru al co
mitetului U.T.M. a echipelor și brigăzilor 
de reparații slabe, urmărirea de către fie
care tractorist a felului cum i se repară 
tractorul, sprijinirea muncii în acord etc. 
Măsurile luate au ajutat la îmbunătățirea 
muncii organizațiilor U.T.M. atît la S.M.T. 
Jegălia, cît și în celelalte S.M.T.-uri.

Organizațiile U.T.M. au contribuit 
la îmbunătățirea muncii de reparații și în 
G.A.S.-Cocargeaua, precum și în 
alte S.M.T. și G.A.S.

Reparațiile au fost de asemenea 
sprijinite și în gospodăriile agricole 
colective și în întovărășiri.

La gospodăria colectivă „Dobro- 
geanu Gherea” din satul Strachina, 
atât căruțele, cît și numeroase unelte 
agricole erau lăsate afară, în bă
taia ploilor și zăpezii. „Trebuie să 
punem capăt acestei situații” au ho. 
tărît tinerii în adunarea generală 
U.T.M. Șase utemiști au primit sar
cina să se ocupe de adăpostirea că
ruțelor și atelajelor sub remize. Unii 
utemiști, cum au fost Stanciu Gh., 
Bratu Marin Și alții, care nu în
grijeau cum trebuie căruțele și ate
lajele, au fost aspru criticați în acea 
adunare generală. Utemiștii au mai 
hotărît să facă o platformă de gunoi, 
să repare gardul gospodăriei și să 
formeze și o echipă artistică. Hotă- 
rîrile adunării generale n-au rămas 
vorbe goale. Comitetul U.T.M. a 
mobilizat majoritatea tinerilor la 
traducerea lor în viață. Tinerii co
lectiviști au participat la curățirea 
cîtorva hectare de teren pe care 
urmează să se planteze pomi fruc
tiferi și viță de vie. Anul acesta în 
gospodărie a luat ființă și sectorul

din S.M.T.-uri și organizatorii 
din G.A.S.-uri, s-au putut lua 
de măsuri cum au fost: for- 

unor echipe de șoc ale tine-
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in mijlocul pionierilor

Grupul de copii adunați în jurul unui 
tînăr brunet, nu prea înalt, cu ochii negri, 
te face deseori să te oprești în fața școlii 
medii de 10 ani din Baia Mare. Intr-una 
din zile am stat și am ascultat tot ceea ce 
au discutat copiii cu instructorul lor de 
detașament, Ioan Pop.

O pionieră îi spunea că a adus flori pen
tru a da un aspect mai frumos clasei. Un 
băiețel povestea cum a construit un avion 
cu 2 motoare pentru copiii de la grădi
niță, pe care se pregătesc să-i viziteze. Toți 
comentau veseli cît de mult se vor bucura 
micuții de la grădiniță cînd vor vedea da
rurile pregătite de ei.

De grup se apropie un pionier care purta 
sub braț o carte:

— Tovarășe instructor am citit cartea...
Instructorul s-a bucurat, l-a întrebat 

dacă i-a plăcut. L-a sfătuit apoi să meargă 
la bibliotecă să ia „Vasioc Trubaciov și 
tovarășii săi”, recomandîndu-i totodată și 
alte cărți pe care să le citească în viitor.

Dar discuțiile nu conteneau Toți voiau 
Să spună cite ceva. Un băiețaș povestea că 
la adunarea tematică a detașamentului, 
atunci cînd s-a prezentat scena copiilor 
zdrențuroși care au murit din cauza răz
boiului, iar un corb mînca din cadavrele 
lor, pionierii au fost impresionați. Alții se 
lăudau cu răspunsurile bune pe care le-au 
dat copiii în ziua aceea la lecții. Clopoțe
lul anunța intrarea la ore, dar copiilor nu 
le mai venea să se despartă de instructo
rul lor...

Corespondent 
MIHAIL OLOS

Din experiența 
comitetului raional U.T.M.-Fetești

utemisfă de tractoriști si o echipă de ti
neret care să ajute la efectuarea muncilor

aici

pomicol. Organizația U.T.M. a hotărît ca 
cei mai buni utemiști să lucreze în echipa 
de tineret în cadrul noului sector. Iniția
tiva aceasta a fost primită cu bucurie de 
consiliul de conducere al gospodăriei. Se
cretarul organizației de bază U.T.M., tov. 
Sorin Gh., care e brigadier în sectorul le
gumicol s-a angajat ca anul acesta să mă
rească suprafața plantată cu cartofi iaro- 
vizați de la 4.500 m. p. la 3 hectare.

Asemenea organizații de bază U.T.M. 
care au pus în centrul activității lor spri
jinirea pregătirilor pentru campania în- 
sămînțărilor înttlnim în multe gospodării 
agricole colective și sate. Desigur că la 
rezultatele obținute, comitetul raional 
U.T.M și-a avut partea de contribuție.

Multe organizații U.T.M. din raionul Fe
tești au înțeles că de nivelul cunoștințelor 
agrozootehnice ale tinerilor depinde în 
bună parte ridicarea producției de cereale 
la hectar. Cursurile agrotehnice constituie 
un mijloc important de răspîndire a me
todelor avansate de muncă. în iarnă, sute 
de tineri din raionul Fetești au urmat 
aceste cursuri. în G.A.S.-uri, S M.T.-uri și 
în unele gospodării colective majoritatea 
tinerilor au participat la cursurile agroteh
nice și de ridicare a nivelului calificării 
profesionale. Cursul agrozootehnic a ajutat 
tinerilor din gospodăria 
gani să îngrijească mai 
derea muncilor agricole 
exemplu de felul cum
cunoștințele căpătate la cursuri sînt ute
miștii Rusu Petre și Neagu Tache. Ei hră
nesc vitele la ore fixe, le țesală și le adapă 
la timp. Iată de ce vitele îngrijite de ei 
sînt voinice și frumoase.

în raionul Fetești, sectorul legumicol 
este în dezvoltare. E firesc ca tinerii să-și 
aducă partea lor de contribuție la sporirea 
producției de legume și zarzavaturi. Mun
cile la grădini au început deja. Utemiștii
și tinerii din gospodăria colectivă „Ho- tămîni pentru sădltul pomilor, a lunii cu
ria” din satul Stelnica, precum și cei de 
la gospodăria colectivă din Cocargeaua 
sprijină îndeaproape amenajarea răsadni
țelor, căratul gunoiului în grădinile de 
legume. Răspunzând chemării tinerilor de 
la G.A.S.-Bălteni, utemiștii din secția Ce- 
gani a gospodăriei de stat Fetești s-au an
gajat să îndeplinească planul în sectorul 
legumicol în proporție de 130 la sută. Ei 
și-au propus să depășească planul cu : 70 
la sută la roșii timpurii, 70 la sută la cas
traveți, 40 Ia sută la varză, 20 la sută la 
cartofi iarovizați etc. în acest scop, orga
nizația de bază U.T.M. a format o brigadă

colectivă din Ce- 
bine vitele în ve
de primăvară. Un 
au știut să aplice

de întreținere. Totodată, tinerii de 
vor participa la confecționarea a un mi
lion de ghivece nutritive.

La sporirea producției de legume și 
zavaturi au fost mobilizați și pionierii. Așa 
de pildă, pionierii de la școala din satul 
Stelnica au reparat pînă acum gardul lo
tului experimental, au încercat puterea de 
germinare a semințelor etc. Comitetul 
raional U.T.M,, în colaborare cu secția de 
învățămînt a sfatului.popular raional, și-a 
propus să sprijine actiV unitățile pionie
rești, astfel ca pe lîngă fiecare școală șă 
ia ființă loturi experimentale de cel puț'n 
500 m. p. într-o serie de organizații de la 
sate, din întovărășiri și gospodării colec
tive, mai există însă lipsă de inițiativă și 
de preocupare pentru pregătirea însămîn
țărilor. Comitetul raional U.T.M. a scă
pat din centrul atenției sale o serie de 
organizații de bază U.T.M. sătești, și din 
întovărășiri.

O cauză a slabei îndrumări dată unor 
organizații de bază U.T.M., este aceea că 
biroul comitetului raional nu s-a îngrijit 
de ridicarea nivelului de cunoștințe agro
zootehnice a activului. Activiștii cunosc 
slab aceste probleme. Puțin a folosit pînă 
acum comitetul raional pe tehnicienii, 
agronomii, inginerii tineri în vederea în
tăririi organizațiilor 
sătești.

în ultimul timp,
U.T.M., îndrumat de
P.M.R., a luat o serie de măsuri care vor 
face ca aportul tineretului în ridicarea 
producției agricole să crească. Astfel, în 
ultima plenară a fost adoptat planul de 
măsuri al comitetului raional U.T.M. în 
vederea activizării organizațiilor U.T.M- 
pentru sporirea producției agricole.

Printre sarcinile mari pe care comite
tul raional și le-a propus se numără: mo
bilizarea tinerilor la confecționatul a 
2.500.000 ghivece nutritive, organizarea 
lunii căratului gunoiului la câmp și ame
najarea de platforme, inițierea unei săp-

de bază

comitetul 
comitetul

zar-

U.T.M.

raional 
raional

PE SCURT
■fr Pionierii de la școala din satul Stelnlca, 

raionul Fetești, sprijină activ sporirea produc
ției de legume. Plnă acum ei au reparat gardul 
lotului experimental șl au încercat puterea de 
germinație a semințelor. Comitetul raional 
U.T.M., în colaborare cu secția de învățămînt 
a sfatului popular raional, șl-a propus să spri
jine activ inițiativele pionierești, astfel ca pe 
lingă fiecare școală să ia ființă loturi experi
mentale de cel puțin 500 m.p.

☆ Utemlștil din raionul Fetești contribuie la 
buna desfășurare a muncilor agricole. Cel din 
comuna Pietroiu, de pildă, s-au angajat să 
transporte gunoi pe 168 hectare, să planteze 
900 pomi fructiferi, să crească 1500 pui, să 
curețe 13 hectare izlaz, să plivească 100 hec
tare păioase. să strîngă spice șl plante medici
nale și să lupte pentru obținerea a 2400 kg. 
porumb boabe la hectar.

Prin măsurile luate de partidul șt guvernul nostru, în fiecare an se creează 
noi dispensare, policlinici, preventorii, spitale etc. Sume însemnate de bani 
se învestesc și pentru renovarea, amenajarea și utilarea celor existente cu 
tot ce este necesar.

Oamenilor muncii, care au nevoie de tratament medical, li se creează pe zi 
ce trece, condiții tot mai bune pentru îngrijirea sănătății»

LUCRĂRI DE SUTE DE MII LEI
La spitalul de adulți din Constanța se 

fac, de cî.tva timp, mari lucrări de repa
rații și transformări în toate corpurile 
de clădiri.

De cum te apropii de spital, vezi că gar
dul de scîtiduri cu cate era împrejmuit, 
a fost înlocuit cu un zid de peste 600 
metri lungime, construit din cărămidă pe 
temelie de piatră.

Curtea spitalului și toate aleile, sînt 
seara bine luminate de becuri electrice 
montate în grup pe stîlpi de fier de o 
formă atrăgătoare, instalați pe postamen
te solide da beton,

în interiorul pavilioanelor secțiilor me
dicale, se fac transformări radicale atît 
clădirilor, cît și la instalațiile de ilumi
nat, Calorifere, apă și canalizare.

Toate aceste lucrări sînt coordonate de 
tov. Dr. FUsu, directorul spitalului, aju
tat de tov. Dr. Gafehcu și executate 
muncitorii din maj multe întreprinderi 
construcții.

de 
de

CONTRIBUȚIA MUNCITORILOR
DE LA ENERGO-COMBINAT NR. 1- 

CONSTANȚA
Conducerea spitalului a primit un aju

tor prețios din partea conducerii între
prinderii Energo-Combinait nr. 1-Constan- 
ța și .din partea unui însemnat număr de 
muncitori ai acestei întreprinderi care iau 
parte la executarea lucrărilor de la spital.

Sub îndrumarea directă a tovarășului 
Moghioroș Ion, directorul Energo-Combi- 
natului și conduse de maistrul electrician 

'Efrim Ambrosim, mai multe echipe de 
electricieni, în frunte cu echipa utemis- 
tului Loghin Gheorghe, au executat in
stalațiile electrice pentru iluminat. Tot ei 
au instalat în saloane 112 difuzoare care 
Vor fi racordate la noua stație de radio
amplificare a spitalului.

Una din cele mai importante lucrări e- 
leCtrice pe care îe-aU executat acești elec-

Prin căminele culturale din regiunea Aradrățirii izlazurilor, îndrumarea tinerilor și 
a pionierilor pentru creșterea a 10.000 pui 
de găina, antrenarea tineretului la plivi- 
tul a 2.000 ha. culturi, organizarea de con
sfătuiri cu tinerii fruntași ai recoltelor bo
gate, crescători de animale și păsări.

în cadrul zilei secretarilor, planul da 
măsuri a fost dezbătut pe larg, sarcinile 
au fost defalcate pe fiecare Organizație, 
ținîndu-se seamă de forțele lor. Ale
gerile organelor U T.M. constituie un pri
lej de dezbatere largă a sarcinilor con
crete ce revin organizațiilor de bază 
U.T.M. din acest plan.

Multe organizații au pornit la în
deplinirea sarcinilor ce le revin. 
Desigur însă că mutica nu este de
loc ușoară. Comitetul raional va 
putea face un bilanț pozitiv numai 
dacă va înțelege că întreaga muncă 
a sa trebuie s-o desfășoare jos, în 
organizațiile de bază, antrenând 
masa largă a tineretului. Succesele 
vor fi cu atît mai mari cu cît acti
viștii vor fi în stare să îndrume 
competent tineretul în toate proble
mele producției agricole, cu cît bi
roul comitetului raional U.T.M. va 
exercita un Control eficace șl per
manent. Comitetul raional U.T.M.- 
Fetești și organizațiile de bază 
U.T.M. au căpătat o bogată expe
riență în pregătirea lucrărilor de 
primăvară. Această experiență 
poate fi folosită în mobilizarea ti
nerilor pentru obținerea de recolte 
bogate, în legarea muncii organiza
țiilor U.T.M. de problemele 
producție.

C. ANDREESCU 
corespondentul 

„Sclnteli tineretului” 
pentru regiunea Constanța

tricieni, este iluminatul de siguranță în 
sălile de operație. Pentru aceasta a fost 
creată o stație specială de acumulatori. 
Atunci cînd se fac intervenții chirurgi
cale și se întrerupe curentul de la uzină, 
în mod automat intră în funcțiune ilu
minatul de siguranță, curentul necesar 
fiind furnizat de acumulatori.

în atelierele Energo-Combinatului au 
fost reparate de maistrul electrician Flue- 
raș Ilie și de ajutoarele sale, aparatele 
electrice pentru sterilizare ale spitalului 
care erau defecte.

Tot muncitorii Energo-Combinatului au 
reparat și aparatele termice defecte din 
camera de sterilizare, au reparat și pus 
în funcțiune două injectoare la calorifer 
pentru arderea combustibilului lichid, 
precum și multe alte lucrări importante.

Cînd am vizitat spitalul, care a devenit 
un adevărat șantier, maistrul electrician 
Efrlm Ambrosim — conducătorul lucrări
lor electrice — ne-a spus :

— La lucrările electrice pe care le exe
cută muncitorii de la Energo-Combinat-C 
nr 1-Constanța Vom aduce spitalului o 
economie de peste 26.000 lei.

învit.îndu-ne să vizităm lucrările, tov. 
Efrim Ambrosim a ținut să ne spună că 
tehnicienii și muncitorii de la Energo- 
Combinat, muncesc cu elan pentru a ter
mina cît mai repede lucrarea.

Prin sălile pe care le-am Vizitat, am 
văzut lucrînd cu mult spor pe inginerul 
Petre C. Ion, șefu.1 sectorului rețele Cons
tanța și pe maiștrii electricieni Tulceanu 
Petre, Pîrșcoveanu Florea, PeliVan Dumi
tru, Constantihescu Mitică și Bratu Mihai.

Alături de maiștri lucrau cu mult en
tuziasm și tinerii Popa îon, Alexe Du
mitru, Tățîrcă Gheorghe, Popa Dumitru, 
Lepădata Ion și mulți alții.

în sălile unde electricienii au terminat 
lucrul, au intrat zugravii care fac ulti
mii© lucrări ce vor schimba fața spita
lului.

Corespondent,
C. CONSTANTINESCU

Căminul cultural din comuna Caporal 
Alexe, raionul Criș, poate fi găsit cu 
multă ușurință. Prin ferestrele lui răzbat 
pînă în uliță cîntecele și strigăturile Ce
lor care fac aci repetiții.

Activitatea tinerilor în cadrul căminului 
cultural e bogată. Echipa de dansuri este 
formată aproape numai din tineri, de ase
menea echipa de teatru. Tineri ca Marin 
Popa, Gheorghe Blagău, Gheorghe Lup aș 
și loan Faur, stat nelipsiți la repetiții.

— Tare mult ie place tinerilor acestora' 
dansul și cînțecul — spune directorul. Cum 
aud că este vreun dans nou sau vreo piesă 
nouă, hop și ei. Și dacă nu-i bagi în seamă 
apoi îi bai!

un repertoriu ales cu grijă și interpretat 
cu mult suflet.

în repertoriu erau printre altele frag
mente dm operetele romînești, „Lăsați-mă 
să cînt”, „Ana Lugojăna”, cîntece și dan
suri populare și o piesă de Vaslle Alec- 
sandri.

Mulți dintre interpreți au repetat cînte
cele respective lâ cererea insistentă a spec, 
tatorilbr.

Vocea clară și sonoră a tînărului Emil 
Pop a fermecat în seara aceea pe mulți 
dintre cei ce Lau ascultat cîntînd. Cu L 
multă atenție a fost ascultat și minunatul 
„Cîntec din țara Oașului”, Interpretat de 
Ileana Pavel, Viorica Beter. Dumitru San_ 
ton și Emil Pop.

Dansurile au fost de asemenea mult★
Casa de cultură din Criș era plină în. aplaudate pentru expresivitatea interpre

ta tării.
Atît dansurile, cîntecele, cît și piesa de 

teatru au fost prezentate cu atîta însufle
țire, îneît Spectatorii nu vor uita repede 
acest spectacol.

Ciuda timpului nefavorabil. Spectatorii 
așteptau Cu herăbdare să vadă ce lucruri 
minunate le vor prezenta tinerii veniți toc
mai de la Salonta.

Echipa de învățători din raionul Salonta 
le-a oferit un spectacol de bună calitate,

Corespondent 
BAGHINA ARISTICA

de

Filme noi pe ecranele cinematografelor din Capitală
începînd de Sîmbătă 26 martie la cine

matograful Lumina din Capitală va fi 
prezentat în 
„Vrăjitoarele”, o producție a studiourilor 
„Defa”-Berlin.

Realizat de regizorul Helmut Spiess 
după un scenariu de Kuba, noua pro
ducție a cinematografiei din R.D. Ger
mană este o satiră la adresa superstițiilor 
și arată felul cum acestea sînt folosite de 
elemente necinstite.

Același film va rula cu începere de la 
28 martie și la cinematografele Mihail 
Eminescu și George Coșbuc.

Luni 28 martie ps ecranul cinematogra
fului Maxim Gorki din Capitală va în-

premieră filmul artistic

cepe să ruleze filmul documentar „Parada 
tinereții”, o producție în culori a Studio
ului Central de filme documentare din 
MoscOVă,

Filmul redă aspecte de la grandioasa 
festivitate desfășurată anul trecut la 
Moscova cu prilejul „Zilei unionale a 
sportivilor”, la care au luat parte peste 
30.000 de sportivi, reprezentanți ai tutu
ror republicilor unionale și asociațiilor 
sportive.

La realizarea acestui film au contribuit 
regizorii I. Kopalin și V. Boikov, precum 
și 26 de operatori în frunte cu M. Oșur- 
kov. (Agerprcs)

David Copperfield" de Charles Dickens pe scena Teatrului Tineretului
Pe linia consecventă, caracteristică erei 

construirii socialismului și comunismului, 
de a valorifica cultura progresistă a tre
cutului, indiferent cărui popor îi aparține 
aceasta, operele unuia din cei maj de sea
mă clasici realiști ai literaturii engleze, 
Charles Dickens, sînt larg popularizate 
la noi în țară. Dintre principalele sale 
opere, străbătute de umanismul propriu 
marelui scriitor care a vibrat puternic 
pentru viață, pentru oamenii de rînd, din 
popor. Teatrul Tineretului, de pildă, și-a 
asumat misiunea de a transpune scenic 
conținutul celebrului roman „David Cop
perfield”, dramatizat de Max Maurey. 
Publicul, nostru, tineretul îndeosebi, sa
lută cu îndreptățită bucurie punerea în 
scenă a acestei opere remarcabile, a că
rei popularitate se vădește prin sălile 
pline și entuziaste la acest spectacol.

Dramatizarea lui Max Maurey are ca
litatea de a fi legat logic momentele esen
țiale ale romanului, fără a reduce din 
dramatismul lucrării literare și fără a 
schematiza lumea diversă, fantastică a 
personajelor care au influențat viața 
eroului principal, David Copperfield.

„David Copperfield” — romanul și pie
sa — sînt concepute pe baza multor date 
biografice ale scriitorului Dickens și anu
me cele aparținînd de epoca cea mai ne
fericită a sa, copilăria. Fiu al unor mic- 
burghezi din Anglia aduși în stare de 
pauperizare, Dickens a fost lăsat de co
pil în grija legilor „ocrotitoare” ale ce- 
luj mai puternic stat industrial de la în
ceputul veacului trecut, legi care preve
deau douăsprezece ore de muncă pe zi 
pentru copii. Tot aceleași legi i-au „ocro
tit” și părinții care, neputîndu-și achita 
unele datorii, au fost puși la închisoare 
— ca mulți alți oameni cinstiți, victime ale 
orînduirii burgheze.

Datorită acestei situații, scriitorul Di
ckens a făcut cea mai crudă și mai aspră 
ucenicie a vieții. Ea a influențat forma
rea sa Spirituală, îndreptîndu-1 spre rea
lismul puternic care stă la temelia opere
lor sale principale, spre umanismul cald, 
care străbate creația sa. Pentru cetățeanul 
și scriitorul Dickens a apărut întot
deauna ca o datorie importantă, ca un 
imbold lăuntric, puternic, necesitatea de
mascării falsei morale burgheze, a peri
colului la care sînt expuși copiii în con
dițiile orînduirii capitaliste. Prin opera 
sa el a luat apărarea micilor vlăstare, fi
rave începuturi de viață, amenințate, în

Elena Negreanu

orînduirea bazată pe exploatarea capita
listă, cu degradarea timpurie. Soarta lui 
David Copffirfield — orfan rămas la che
remul tatălui său vitreg, Murdstone, și a 
surorii acestuia, care nu au alt gînd decît 
să-și mărească averea, pUhînd mina și pe 
moștenirea asupra căreia are drepturi mi
cul David — este cum nu se poate mai 
grăitoare în acest sens.

Atît de departe a mers însă compasiu
nea și participarea scriitorului la sufe
rințele celor mici și sărmani, îneît uneori, 
în diferite opere — ca și în „David Cop
perfield” dealtmintari — a creat în mod 
forțat un deznodămînt fericit, dorind cu 
orice chip să-și vadă eroii ajutați, salvați. 
Astfel, după chinuri greu de uitat, David 
ajunge în cele din urmă cu bine la mătușa 
Trottwood, o bătrînă plină de prejude
căți, „originală”, puțin maniacă, dar care-i 
va asigura o altfel de viață. Finalul fe
ricit decepționează poate într-un sens pe 
spectator, care ar fi fost mai mulțumit 
să-l știe pe David lîngă Peggotty, dădaca 
lui, de care copilul era legat prin senti
mente puternice și reciproce. însă acest 
„happy-end” idilic, aproape de necrezut 
după șirul de întîmplări amare, dramati
ce, trăite de erou, rămîne totuși fidel ten
dinței, dorinței lui Dickens de a încerca 
să salveze neapărat pe aceste mici vic
time ale capitalismului.

Deși Dickens i-a iubit pe oamenii simplii, 
i-a apărat, apreciindu-le sinceritatea și 
sufletul nealterat, el a fost totuși stăpî- 
nit într-o măsură de prejudecățile vremii, 
și nu s-a putut ridica pînă la înțelegerea 
profundă a societății din vremea sa, ca
racterizată prin antagonismele de clasă, 
pînă la înțelegerea faptului că suferin
țele celor umili sînt o urmare nemijlocită 
a existenței societății bazată pe exploa 
tare, a dominației marilor bogătași și afa
ceriști asupra oamenilor sărmani, nevo
iași.

Piesa aduce în scenă o seamă de perso
naje Interesante, care poartă fiecare — 
potrivit unei caracteristici literare a lui 
Dickens — trăsături mai mult sau mai 
puțih fantastice, surprinzătoare. Și ceea 
ce-i mai atrăgător în prezentarea lor — 
ele parcă ar fj văzute, sezisate în laturile 
lor bune sau rele, de optica sensibilă a 
unui copil.

Neclaritatea, ciudățenia d-lui Micawber,

— primul educator al lui David — acce
sele lui de bunătate șj duioșie, cumsecă- 
denia îmbrăcată în tot soiul de conVențiO- 
nalisme și prețiozități a nevestei sale, 
viața lor desfășurată sub semnul mizeriei 
materiale dar șț al unei boemii accentua
te, dau acestor personaje în complexul 
piesei o nuanță de farmec, care îi apropie 
de copii, îl consolează într-o măsură pe 
micul erou de necazurile lui.

Interpretarea interesantă, adesea va
labilă a artiștilor Ionel Țăranu și Flori- 
ca Demion, a dat viață autentică acestor 
personaje, deși în spectacol nu s-a păs
trat consecvent o linie unitară în reda
rea lor. Buna, modesta, devotata Peggoty, 
dădaca lui David, în interpretarea artis
tei Maria Burbea, a amintit fiecăruia din 
noi chipurile luminoase ale copilăriei, a- 
ceste oaze de căldură șl afecțiune.

în folosirea calităților acestor trei acto
ri, regia (Nicolae Massim) ar fi trebuit să 
depună mai multă atenție, pentru a lega 
manifestările și comunicările lor scenice 
într-un tot unitar; ne găsim adesea în 
fața unor replici bine susținute, urmate 
de un gol de ritm, de trăire, de o bruscă 
scădere a intensității participării scenice.

Mama lui David, o femeie slabă, vic
timă a prejudecăților vremii,, care nu-și 
poate salva fiul de la necazurile pregătite 
cu mină dură de dl. Murdstone, al doilea 
soț al ei și nu se poate salva nici pe ea 
de la o pieire prematură, este un alt per
sonaj luminos al copilăriei lui David. Ar
tista Paula Tudor a realizat în interpre
tarea dată rolului latura de gingășie și 
supunere a acestei femei neputincioase; 
sensibilitatea excesivă și suferințele per
sonajului, sincer trăite n-au avut totuși o 
preciziune și o formă scenică artistică co
respunzătoare. Mătușa Trottwood și dl. 
Dick, un cuplu comic de bogătași inutili 
care se mențin în cadrele societății en
gleze a vremii datorită averii lor, com- 
plectează galeria „oamenilor cumsecade” 
care vin plini de dragoste în ajutorul co
pilului. Nici structura lor nu este lipsită 
de senzațional, de pildă, prin siguranța cu 
care-și poartă ciudățeniile miss Trott
wood, prin hotărîrile rapid schimbate a- 
tunci cînd tradițiile binecunoscute ale 
„respectabililor” burghezi sînt atinse, 
prin comportarea ei capricioasă chiar 
în problema atît de importantă a 
soartei lui David. Din păcate, în 
acest caz, atît regia, cît și talen-

tata artistă Mimi Enăceanu n-au gă
sit drumul cel mai just pentru rezolvarea 
imaginii scenice a personajului pe care 
l-au împins mai mult spre un comic ef- 
tin, exterior, grotesc chiar, ceea ce sche
matizează rolul și contrazice întregul 
stil de interpretare imprimat spectacolu
lui.

Pe o linie schematică — în esență de 
loc depărtată de tendința semnalată mai ■ 
sus — a mers regia și în folosirea actriței 
Matilda Bărbulescu în toiul odioasei su
rori a lui Murdstone. Spectatorul nu mai 
are în față un om, ci o formulă teatrală 
exterioară, neconvingătoare. Aci se cuvi
ne să fie spuse și oîteva cuvinte despre 
machiaj, care Uneori, în loc de a ajuta 
actorului să se apropie și ca prezentare 
fizică de rol. îl diformează, îi demască ti
nerețea. Așa s-a intîmplat în cazul Ma- 
tildei Bărbulescu — miss MUrdstone, ca și 
al lui Cicerone Ionescu — în rolul lui 
Barkisși — într-o măsură — chiar în 
cazul mătușei Trottwood. Arta machiaju
lui ridică încă probleme complicate pen
tru teatre și — de aceea — credem că su
gerarea Vîrstei prin joc, atitudine, prin 
cîteva elemente, ajutătoare ca ochelari, 
sau o perucă bine făcută, poate da re
zultate mai fericite, decît desenele aproa
pe copilărești de pe figurile actorilor. 
Cea mai justă rezolvare ar fi — desigur 
— alcătuirea unei distribuții potrivite și 
din acest punct de vedere, prin alegerea 
unor actori mai apropiați de vîrstele per
sonajelor. Din acest punct de vedere, re
gia s-a orientat just după părerea noastră, 
distribuind în rolul ----- 
(Șerban 
nientelc 
a lipsei 
terpret, 
regizorul N. Massim, 
Copperfield sensibil, 
ră multă simpatie.

Galeria sinistră a 
întunecat viața lui ___ - ____
este bine reprezentată scenic în persoa
nele lui Murdstone — interpretat cu pres
tanță și autoritate scenică de A. Pop Mar- ' 
țian, — a lui Heep, odios și perfid — 
bine construit de actorul N. Motoc — și 
Creakle, sugestiv conturat de N. Făgă 
daru. Acțiunea acestuia din urmă. în ca 
drul „pensionului” său. unde este inter
nat la un moment dat David Copperfield, 
se desfășoară într-o atmosferă aproape de 
neconceput, de domeniul fanteziei, pentru 
lumea noastră. Din punct de vedere al 
realizării scenice, actul IV. care ne pre
zintă tocmai lumea borfașilor „educați” 
de CrOekle, este poate cel mai bine con-

lui David un copil 
Cantacuzino). Cu toate inconve- 
unei dicții precipitate, neclare și 
de experiență scenică, micul in- 
ajutat și îndrumat cu grijă de

a realizat un David 
modest, care inspi-

oamenilor care au 
David Copperfield

dus. Și la reușita lui contribuie în mare 
măsură jocul tînărului și talentatului ac
tor Fiorin Vasiliu. TI 
cu multă inteligență esența persona
jului — îfidemînalecul hoț de 
nare Toby, — nu l-a înnobilat fals, n-a 
creat un caz aparte de ceilalți „elevi” ai 
lui Ureekie. Și Toby fură, minte, se com
portă grosolan și decăzut, Cum este firesc 
în urma unei îndelungate educații pe 
această linie, dar el păstrează în sufletul 
său un colț neatins de umanitate, de nă
zuință. Micul David, cu inocența și cură
țenia caracterului său, cu refuzul spon
tan și sincer de a accepta tratamentul 
inuman și „concepțiile” despre viață ale 
lui Creăkie, îi răscolește lui Toby amihti- 
rile despre el însuși, îi pune în evidență 1 
mai puternic, dramatica sa decădere și 
— îngrozit de a vedea această nouă vie- • 
timă parcurgînd același drum — îl ajută 
pe David să fugă, cu prețul unui mare -- 
risc pentru el.

ACest tablou este profund emoționant. 
El constituie o acuzație, o condamnară a 
decăderii morale la care-i împinge pe oa
meni orînduirea capitalistă, o licărire de- 
speranță, încă din acele timpuri întune- , 
cate, că ceea ce este Sănătos, puternic ft 
în ființa umană poate depăși chiar și ce’sl ' 
mai mîrșave închisori ale vieții instituitei 
de clasele exploatatoare.

în sufletul spectatorilor noștri, cr re
de mult nu măi cunosc asemenea orori, ail | 
căror ccpii sînt de la naștere cetățeni iu
biți și cu deosebire îngrijiți ai țării nea-, 
stre, tabloul naște o sinceră revoltă șî, 
dezaprobare manifestată puternic chiar ’ ■ 
în timpul spectacolului. Aceasta ajută pa g 
oamenii muncii râ prețuiască mai mult 
revoluția realizată de puterea popule ă 
Si în ce privește atitudinea față de COpiîJ 
dîndu-le un nou imbold în hotărîr”â| 
de a apăra cu dîrzenie cuceririle re-! ■ 
gimuiui democrat-popular. RealizaeaU 
acestui act puhe în valoare și meritele re-l 
giei, care în general a dovedit multă dra-C 
goste și un serios efort în realizarea unu® 
spectacol atît de greu. Directorul de sce-t | 
nă Nicolae Massim — ajutat de pietofujM 
scenograf Natalia Bragaglia și de întregul , 
colectiv de creație — a folosit bine și aju-r-- 
torul filmelor după romanele lui Dickens) 
deși ar fi fost de dorit o mai mare uni-f 
tate de stil, de concepție asupra persona-i 
jelor pentru realizarea mai veridică a 
mediului în care se petrece acțiunea, f

Spectacolul ..David Copperfield” marț 
chează în ansamblu o anumită creștere a • 
calității munci; artistice a Teatrului Tir.sț 
retului, arătînd perspectivele de dezvolt 
tare în viitor ale acestui teatru.

El a sezisat

buzu-
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Cumpărătorul să fie mulțumit
— turnătorilor ți nu se

preocupă ca magazl- 
PE MARGINEA ADUNĂRII nele să fie aprovizio- 

bază DE ALEGERI U.T.M. DE LA O.C.L. nate la timp cu pro- 
O.C.L. ALIMENTARA"-CLUJ dusele alimentare

din care sosesc în depo-
—*• zitul central. De ase

menea, a fost atrasă 
atenția unor utemiști care nu respectă re
gulile de igienă, neavînd halate curate și 
neîngrijindu-se oa în magazine sa fie 
curat, iar produsele alimentare să fie sor
tate, prezentate estetic și etichetate cu 
prețuri.

Mult au avut de învățat utemiștii din 
cuvîntul secretarului organizației de bază 
P.M.R., tov. Iuliu Benedek. El a arătat că, 
prin munca comitetului U.T.M., to.ți Ute
miștii trebuie să cunoască Ilotărîrca par
tidului și guvernului cu privire la trece
au de la sistemul de aprovizionare pe 
bază de cartele și rații la comerțul desfă
șurat. Aceasta îi ve ajuta să înțeleagă mai 
adine necesitatea respectării instrucțiuni
lor și ordinelor venite da la minister. Se
cretarul organizației de partid a arătat 
utemiștilor că lor le revine sarcina să< 
lupte pe orice oale împotriva manifestă
rilor caracteristice comerțului capitalist, 
împotriva tuturor acelora care fură, care 
nu se îngrijesc de mărfurile sosite în 
magazin.

Discuțiile și propunerile participanților 
la discuții au arătat că membrii organiza
ției de bază U.T.M. sint hotărîți să mun
cească cu rîvna pentru buna deservire a 
consumatorilor. In hotărîre® luată de adu. 
narea generală se precizează, în acest sens, 
ca noul comitet al organizației de bază 
U.T.M. să se preocupe de intensificarea 
învățămîntului . politic, să analizeze cu 
sprijinul biroului organizației de bază 
P.M.R. și al conducerii întreprinderii, po
sibilitatea înființării pînă la sfîrșitul lunii 
a încă două brigăzi de bună deservire ale 
tineretului și a două magazine de tineret. 
S-a hotărît să se organizeze lunar schim
buri de experiență între brigăzile de bună 
deservire.

Alegerea noului comitet al organizației 
de bază U.T.M. a fost făcută cu răspun
dere pentru munca organizației. Utemiștii 
și-au manifestat încrederea în noul comi
tet și au hotărît să-1 sprijine în întreaga 
lui activitate pentru îndeplinirea hotărî* 
rilor adunării organizației de bază U.T.M.

MARIN OPREA 
corespondentul „Scânteii tineretului" 

pentru regiunea Cluj

Adunarea generală 
pbntru darea de sea
mă și alegeri a or
ganizației de 1 
U.T.M. de la 
„Alimentara” 
Cluj a fost așteptată 
cu nerăbdare de ute- 
imiști. Ei s-au pregătit cu seriozitate să < 
analizeze munca organizației, să împăr- ; 
tășească experiența înaintată, să scoată la 
iveală lipsurile care mai dăinuie în acti
vitatea lor și să ia măsurile necesare 
pentru a le remedia.

Una dintre problemele importante anali
zate în darea de seamă și în discuții a fost 
problema bunei deserviri a consumatorilor.

Darea de seamă a arătat că organizația 
de bâză U.T.M. a obținut în această direc
ție unele rezultate. Utemiștii aU Contribuit 
la îndeplinirea și depășirea planului de 
aprovizionare și desfacere pe anul care a 
trecut. Dintre fruntașii în muncă fac parte 
și numeroși tineri ca Emil Bodea, Arcadie 
Matefi, Măria Crișân, Ludovic Toth, Vio
rica Cimpeânu și alții. Pentru sîrguința 
depusă în aprovizionarea și desfacerea 
produselor alimentare, pentru activitatea 
lor conștiincioasă în comerțul socialist, 
Emil Bodea și Arcadie Matefi au primit 
insigna de „Fruntaș în comerțul de stat".

în vederea îmbunătățirii continue a de
servirii consumatorilor, organizația de 
bază U.T.M., sub conducerea organizației 
de partid, a creat patru brigăzi ale tine
retului de bună deservire. Brigada tinere
tului de bună deservire de la magazinul 
„Alimentara" nr. 12 — de pildă — și-a de
pășit în fiecare lună planul de desfacere 
a produselor alimentare. Cu toate acestea, 
după înființare, unele brigăzi nu s-âu bu
curat de suficientă atenție din partea co
mitetului organizației U.T.M. Pârtiei* 
panțil la discuții au criticat comitetul 
pentru această lipsă, arătînd că deși au 
existat brigăzi care datorită mutării unora 
dintre membrii lor de la un magazin la 
altul, au fost descomplectate pentru o pe
rioadă, comitetul organizației de bază 
U.T.M. nu a luat imediat măsuri.

Atît darea de sea(mă, cît și utemiștii care 
au luat cuvîntul la discuții, reliefînd exem
plele înaintate, au arătat totodată Că, deși 
în ultimul timp a scăzut numărul recla- 
mațiilor consumatorilor la adresa tineri
lor lucrători din întreprindere, mai sînt 
Utemiști care manifestă o atitudine nesă
nătoasă față de consumatori. Astfel, au fost 
Criticați pentru abaterile lor Mihai Gyorgy. 
câte a vîndut pline cu Un preț mai mare 
de cît prețul oficial, ca și Măria Greblă, 
Margareta Ban, care răspund obraznic con-
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K. M. Staniukovici
Tinerii noștri, care au admirat minuna

tul film sovi&tic „Maximca”, vof citi cu 
multă bucurie culegerea de „Povestiri ma. 
rinărești” ale scriitorului rus K. M. Sta
niukovici știind că scenariul filmului a 
fost alcătui] pa baza unei schițe a aces
tuia. în „Povestirile” apărute de curînd în 
traducere românească autorul, el însuși 
ofițer de marină care a călătorit mulți ani 
pe bordurile corăbiilor spre cele mai de
părtate meleaguri, redă aspecte intere
sante ale vieții curajoșilor cutreierători ai 
mărilor.

Povestirile acestea sînt pasionante, pline 
de pitoresc și intîmplări neașteptate, ade
vărate bijuterii ale literaturii de aventuri 
atît de îndrăgită de tineri. Valoarea aces- 
tot povestiri este însă cu mult deasupra 
altor cărți cuprinse în acest gen. Ea se 
explică prin aceea că Staniukovici și-a 
creat povestirile inspirat și influențat de 
cei mai înaintați scriitori ruși pe care 
i-a studiat și pe care i-a cunoscut în parte.

într-adevăr fiecare din ele, nu numai 
că redă atmosfera marinărească cu amă
nuntele acestei meserii frumoase și vite
jești, dar promovează și anumite idealuri 
morale înalte ca patriotismul, dragostea 
de oameni, eroismul, prietenia cu celelalte 
popoare.

Lă sfîrșitul lecturii, în mintea cititoru
lui stăruie mai presus de toate figura

Povestiri marinărești *)
bravilor marinari ruși, chipul lui Vaska 
Pernatîi, al lui Egor Pevțov, ai lui Koș- 
kin, ducînd în orice colț al lumii dorul 
pehtru patria lor scumpă, iubitori de to
varăși, gata să le sară oricînd în ajutor, 
harhicj șî pricepuți în muncă, inteligenți, 
plini de vioiciune și bun simț popular.

Descriind în culori reale viața din flota 
țaristă, Staniukovici dezvăluie regimul de 
teroare la care erau supuși matrozii, lip
sa lor totală de drepturi. Totodată, el opu
ne unor ofițeri brutali și mărginiți, adevă- 
rați cîini de pâză ăi ordinei burghezo-mo- 
șierești, prezența luminoasă a unor ofițeri 
ridicați din rîndurile oamenilor simpli, 
ce căutau să-i educe pe marinari în spi
ritul ideilor de umanitate, patriotism și 
în spiritul tradițiilor vitejești ale marinei 
rtise. Asemenea eroi sînt căpitanul Pavel 
Lvovici Ozerski, șefuj de echipaj Egor 
Mitrici și alții, pe drept cuvînt mult iu
biți de către marinari.

Pentru tinerii dornici de povestiri despre 
călătorii îndrăznețe și izbînzi binemeri
tate asupra celor mai mari obstacole și 
greutăți „Povestirile marinărești” ale lui 
K. M. Staniukovici constituie o lectură 
instructivă și deosebit de plăcută.

*) Editura Cartea Rusă, colecția Biblio
teca pentru toți.

Pentru o producție ritmică
Un factor important necesar creșterU productivității muncii 

la uzinele „Unio”
rație de precizie. La început tânărul s-a 
tot învîrtit pe lîngă mașină, privind amă
rât la lucrul său; încercase în toate felu
rile și nu reușea. Maistrul comunist Paku 
Adalbert i-a venit .însă în ajutor și, ur
mărind mișcările acestuia, .tînăru] a prins 
să lucreze și el ca maistrul. său.

în urma sfaturilor date de comuniști, 
comitetul organizației de bază U.T.M. și 
biroul U.T.M. de sector, împreună cti șe
ful sectorului, inginerul Panczel Zoltan, 
ău luat curînd o serie de măsuri. Ei s-au 
ihteresat ca brigăzile de tineret să aibă o 
existență reală. Indisciplina unor tineri — 
e drept, puțini la număr — ca utemiștii 
Coroi Alexandru și Robz Iosif, care dădeau 
încă produse de proastă calitate, a fost 
obiectul unor discuții în consfătuirile de 
brigadă.

Studiind cu atenție cauzele care au fă
cut posibile Unele lipsuri în acest sector, 
comitetul U.T.M. a ajuns la concluzia că 
aici, în general, nil era vorba de neglijență 
și lipsă de conștiinciozitate; alta era cauza 
esențială. Mulți tineri, printre care și 
Simion Carol, Reisez Emerich și Vereș Ca
rol, nu înțelegeau desenele tehnice după 
care aveau de făcut montajul vagoneților 
și troliurilor și de aceea nu puteau să-și’ 
îndeplinească norma.

Secretarul comitetului U.T.M. Berceni 
loan, S-a sfătuit cu șeful sectorului în 
legătură ou înființarea aici a unor cursuri 
tehnice de citire a desenului. Acestea au 
început să aibă loc și au ajutat mult pe 
cei 100 de tineri care le frecventează. Un 
asemenea curs s-a înființat și în sectorul 
mecanică. Așa s-a realizat în sectorul 
montaj principiul de bază al îhtrecerii so
cialiste : ridicarea Celor rămași în urmă 
la nivelul celor fruntași.

Azi, tinerii din cele 5 brigăzi utemiste 
din sector participă activ la întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 Mai. Tinerii 
din brigada lui Olar Alexandru își de
pășesc normele zilnice în proporție de 
150-200 la sută.

Și în celelalte sectoare s-ati obținut o 
serie de progrese.

Astfel, în sectorul mecanică, aplicarea 
metodelor sovietice Bîkov și Kolesov de 
tăiere rapidă și intensivă a metalelor de 
către unii tineri strungari le-a dat posi
bilitatea să depășească și ei normele de 
producție și, prih utilizarea mai bună a 
mașinilor, să sporească productivitatea 
muncii. Numai de la 1-10 martie, tinerii 
din brigada utemistă condusă de Rișt Ște
fan au strunjit peste plan 50 carcase de 
rulmenți pentru utilaj minier.

Dar în sectoarele uzinei mai sînt încă 
muncitori tineri și vîrsthicl care nu-șl pot 
îndeplini norma sau care, pentru a și-o 
realiza, sînt siliți să lucreze „în asalt” la 
sfîrșitul fiecărei luni. într-adevăr, așa 
cum nu demult, de altfel, sezisa redacția 
corespondentul Kengye Albert, desfășura
rea normală a procesului de producție 
este îngreunată de lipsa unei aprovizio
nări normale cu materie primă, materiale 
și scule. O serie de servicii nu dau con
cursul necesar pentru a folosi din plin ca
pacitățile de producție, tehnica modernă 
cu care a fost înzestrată uzina.

în întreprindere s-a încetățenit sistemul 
dăunător al lucrului „în asalt”, mai ales 
din cauza muncii defectuoase care o des
fășoară serviciul aprovizionării. Șeful ser
viciului aprovizionării (tov. Poșet Vender) 
a uitat că buna aprovizionare a întreprin-

Și la uzina „Unio" din Satu Mare, una 
din principalele întreprinderi producătoare 
de utilaj pentru industria noastră minieră, 
încă din primele zile ale acestui an s-a 
pornit mai bine lupta pentru îndeplini
rea și depășirea planului de producție și 
pentru îmbunătățirea calității produselor, 
în acest scop, conducerea întreprinderii, 
ținînd seama de lipsurile avute anul tre
cut și de propunerile făcute de muncitori 
în consfătuirile de producție, a luat o se
rie de măsuri tehnico-organizatorice care 
au contribuit, ulterior, la îndeplinirea pla
nului de producție și, totodată, la redu
cerea prețului de cost în luna ianuarie 
cit 3 la sută față de sarcina planifi
cată. Una din lipsurile grave cate au frî- 
nat anul trecut producția și au dus chiar 
la o scădere a productivității muncii în 
întreprindere a fost munca în asalt. Anul 
acesta se urmărește remedierea acestei 
lipse.

Colectivul sectorului III montaj e frun
taș pe uzină. Introducerea gospodăririi so
cialiste în acest sector, pe baza experien
ței sovietice, a contribuit la îmbunătăți
rea situației.

înainte, colectivul sectorului montaj nu 
cunoștea decît comenzile pe care le avea 
de îndeplinit. Restul indicilor de plan, ca 
de pildă sarcinile de reducere a prețului 
de cost, cheltuielile de regie etc, nu erau 
aduse la cunoștință muncitorilor. Pe baza 
principiului gospodăririi socialiste, secto
rul primește acum programul de produc
ție la timp, iar în urma consfătuirilor 
care se țin, nu numai tehnicienii sau res
ponsabilii brigăzilor de tineret, ci și fie
care muncitor Cunoaște cantitatea de ma
terie primă și materiale auxiliare nece
sare producției, precum și celelalte con
diții (manopera, prețul de cost etc.) în 
care trebuie să se producă produsele pre
văzute în plan.

în acest sens, în vederea familiarizării 
muncitorilor cu problemele gospodăririi 
socialiste, s-a organizat în sector, din ini
țiativa organizației de partid, studiul ma
terialelor de specialitate. Au fost prezen
tate referate privind sarcinile ce stall în 
fața muncitorilor din sector.

De asemenea, s-au întocmit normative 
de consum de materiale si rebuturi și s-au 
verificat fișele tehnologice la toate pro
dusele.

Iată, deci, că introducerea gospodăririi 
socialiste în sector nu e conceDută ca o 
problemă care privește numai conduce
rea, ci ea constituie o importantă acțiune 
politico-economlcă, în care Sînt antrenați 
toți muncitorii.

Biroul organizaț'ei de sector U.T.M. dă 
un sprijin activ conducerii tehnice. In sec
torul montaj, muncitorii, în majoritate 
tineri, dovedesc pricepere în muncă și se 
disting printr-o atitudine conștiincioasă 
față de sarcini, prin spirit gospodăresc.

Faptul că aici nu există nici un mun
citor. nici un tînăr cafe să nu-și depășeas
că norma, are o istorie interesantă,

Anul trecut, alături de muncitorii vîrst- 
nici, tinerii munceau și ei din tot sufle
tul, dar lipsa de experiență îi împiedică 
să pătrundă ușor tainele meseriei. Unii, 
cum erau utemiștii Lizenbold Iosif și 
Freund Francisk. din brigada tînărului 
Olar Alexandru, nu aveau destulă încre
dere în forțele lor. Lui Lizenbold — de 
pildă — i s-a încredințat într-o zi o bpe-
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derii cu materialele necesare asigurării 
unei producții ritmice e condiția esențială 
pentru îmbunătățirea indicilor calitativi ai 
produselor. Așa se explică faptul de ce 
unele comenzi, cum âr fi cea cu nr. 13007 
din mai 1954 a sectorului montaj care 
avea sarcina să lucreze 200 vagoneți de 
mină, nu pot fi executate nici pînă în 
momentul de față din lipsă de materiale, 
în timp ce mina Lupeni — de exemplu — 
Căreia uzina trebuie Să-i livreze vago
neți, are din această cauză unele greutăți.

La rîndul său serviciul planificării, de 
conducerea căruia răspunde tov. LUdovic 
Pop, nu urmărește felul în care sînt în
deplinite comenzile. Neurmărirea comen
zilor lansate în lucru și în special a pie
selor de oțel, face să fie în Creștere stocu
rile de produse neterminate. Acest servi
ciu mal folosește și altă practică ne justă. 
După ce planul de producție a fost demult 
defalcat pe brigăzi, oameni și mașini, după 
ce s-a executat chiar 60-70 la sută dihtr-o 
comandă, serviciul planificării dă în lu
cru alt produs, pentru care de cele toăi 
multe ori nu este asigurată materia primă. 
Bineînțeles că acest sistem de „planifi* 
care” stînjenește producția.

Serviciul de control tehnic e părtaș di
rect la menținerea unei munci neritmice. 
Nerecepționînd la timp materialele aduse 
în uzină. Serviciul de control întîrzie une
ori intrarea materialului îtl luctu lă sec
toare. Mai departe, executînd fără aten
ție controlul Inter-Operații al pieselor, utili 
Verificatori predau spre prelucrare ulte
rioară piese care prezintă defecte. De 
multe ori asemenea deficiențe sînt desco
perite tocmai la controlul final, unele din 
piese fiind de-a dreptul tebutate, iar al
tele trebuind să fie date la refăcut.

După cum am arătat, muncitorii, tine
rii de la Uzina „Unio” doresc să obțină 
succese cît măi mari în întrecere, în ve
derea sporirii productivității muncii. Unii 
din ei, ca de pildă cei de la sectorul mon
taj, au chiar o experiență pozitivă în acest 
sens.

Pentru înlăturarea lipsurilor, pentru ca 
planul de producție pe anul 1955 să fie în
deplinit și depășit, cuvîntul îl are condu
cerea uzinei „Unio” (director tov. Tur- 
deanu Vasilej. Ea trebuie să ia măsuri 
serioase pentru lichidarea perioadelor de 
„asalt”,- să asigui-e prin buna aprovizio
nare, planificare și printr-un bun control 
tehnic îndeplinirea planului la toți indi
cii, în ritm susținut și continuu.

ANDREI VASILE

De multe ori muncitorii de la fabrica 
„Clement Gottwâld dlh Capitală au ad
mirat, cu îndreptățită mîndrie, echipa da 
dansuri naționale a fabricii.

în fotografie: Echipă de dansuri națio
nale pregătind un nou program de jocuri 
din diferite regiuni ale țării.

Ședința plenară 
a Academiei R. P. R.
Miercuri 23 martie a.c., a avut loc șe> 

dința plenară a Academiei Republicii 
Populare Romîne consacrată dezbaterii ra
portului asupra activității Academiei 
R.P.R. pe anul 1954 și a planului de cer*- 
cetări științifice pe anul 1955.

La ședință au participat: Acad, pfof. dr. 
C. I. Parhon, președinte de onoare al Aca
demiei R.P.R., acad. prof. dr. Tr. Săvules- 
cu, președintele Academiei R.P.R., acad, 
prof. P. Constantinescu-îași, vicepreședinta 
al Academiei R.P.R., acad. St. Vencov, 
prim secretar al Academiei R.P.R., acade
micieni și membri corespondenți ai Aca
demiei, directori ai Institutelor de cerce
tări științifice și cercetători științifici din 
cadrul institutelor și filialelor Academiei 
R.P.R.

Ședința a fost deschisă de acad. prof. 
Tr. Săvulescu.

Raportul asupra activității Academiei 
R.P.R. pe anul 1954 și planul cercetărilor 
științifice pe anul în curs au fost prezen
tate de acad. prof. P. Constafitihescu-Iăși.

Acad. St. Vencov a expus apoi raportul 
privind finanțarea bazei materiale a cer
cetărilor științifice ale Academiei R.P.R. 
pe anul 1954 și proiectul de buget pe anul 
1955.

Rapoartele au fost urmate de ample dis
cuții.

Cuvîntul de închidere a ședinței a fost 
rostit de acad. prof. Tr. Săvulescu, pre
ședintele Academiei R.P.R.

Plenara a aprobat în uhâhimîtate ra
poartele prezentate și a ratificat hotărîrile 
Prezidiului Academiei R.P.R. luate de lă 
ultima ședință plenară a Academiei 
R.P.R.

(Agerpres).

PE URMELE
MATERIALELOR PUBLICATE „Eschlvații“

„Eschivați!" — așa a fost intitulată co
respondența apărută în pagina ,,O seară 
la circ" din nr. 1796 al „Scînteii tinere
tului",

în corespondență se arăta printre altele 
că Matei Victoria și Marinescu Cecilia, 
învățătoare ia Școala elementară din co
muna Ocnița, raionul Tîrgoviște, nu-și 
respectă sarcinile ce le revin atît pe linie 
profesională, cît și de organizație.

într-o scrisoare
popular raional 
exactitatea celor 
dență, ne comunică următoarele:

„Cercetînd felul în cere învățătoarele 
Matei Victoria și Marinescu Cecilia își 
îndeplinesc sarcinile, am constatat o serie 
de abateri în activitatea lor.

Ambele învățătoare au lipsit în repetate 
rîndUfi de la școală ■— fără învoîrda con

sosită la redacție, sfatul 
Tîrgoviște, confirmând 
relatate în corespon-

ducerii școlii. Munca lor profesională nu 
este satisfăcătoare.

Pentru îmbunătățirea muncii la școala 
din Ocnița Rușețu, secțiunea de învăță- 
mint a Sfatului popular raional Tîrgo- 
viște a dispus sancționarea Victoriei Ma
tei cu „mustrare scrisă cu avertisment” 
și scoaterea din învățămînt a Ceciliei Ma
rinescu.

Preocupări pentru un salt calitativ în munca 
de învățătură

Școala constituie astăzi în țara noastră 
un factor important de educație comu
nistă a tinerilor. Ea formează oameni noi, 
cu o concepție justă despre viață și 
societate, muncitori și intelectuali bine 
pregătiți, ziditori ai societății socialiste.

La rezolvarea problemelor educației ti
neretului în spiritul moralei comuniste, 
trebuie Să contribuie, alături de școală și 
organizația U.T.M. Tocmai asupra acestei 
probleme vreau să mă opresc acum.

La începutul anului școlar, în fața noas
tră s-au ridicat o seamă de probleme difi
cile de rezolvat. In școală existau unii 
elevi care nu se acomodau cu ritmul in
tens de muncă ce li se cerea. O parte din
tre ei susțineau că „n-au înclinații” spre o 
materie sau alta. Această atitudine .își 
avea rădăcini în lipsa de răspundere a 
unora dintre elevi ca, de pildă, Sanda Li- 
teanu din clasa a Vllî-a A, care, deși a- 
vea o mare putere de muncă, nu învăța 
la chimie pe motiv că „n-are înclinații”. 
Alți elevi ca: Paul Popescu, Virgil Păș- 
canu, Radu Rădulescu, Sergiu Rusu, Ilea
na Stoicescu și alții nu se osteneau de 
loc să învețe. Nefiind conștienți de rostul 
lor în școală, ei preferau plimbările, spec
tacolele, cluburile etc. și de învățătură 
nici nu voiau să audă.

Noi am pus mari speranțe în alegerea 
organelor conducătoare U.T.M. care tre
buiau să aducă o îmbunătățire simțitoare 
în activitatea organizației noastre. Ute
miștii aleși păreau a fi capabili, cu dra
goste pentru munca de organizație. In 
scurt timp însă ne-am dat seama că ne-am 
înșelat cînd arh ales tineri ca Alexan
drina Vădămanu care căutau să se eschi
veze de la primirea sarcinilor, să absen
teze de la ședințe. în cadrul comitetu
lui mai drăU și alte nereguli. Tovarășii 
Anca Velicu și Stan Savu Gheorghe în
cepuseră să fie îngîmfați. Ion Perșinaru 
e— în alți ani printre fruntașii la învăță
tură — în pritaul pătrar fiind în „ton” 
cu chiulangiii clasei a început să-și piar
dă prestigiul în masa de elevi. > 
L Jn felul acesta nici după alegeri activi-

tatea organizației noastre de bază U.T.M. 
nu putea să meargă bine. Ea a fost dusă 
„în general”, comitetul și birourile pe 
clase rezumîndu-se la unele îndrumări 
formale, fără a munci cu elevii hi de zi. 
Pe lîngă aceasta, munca noastră mai eră 
ruptă și de sarcinile generale ale școlii.

Că un rezultat firesc ai lipsei de in
teres din partea cadrelor conducătoare 
U.T.M. față de munoa de organizație, la 
sfîrșitul primului pătrar de învățătură 
număru] elevilor cate aveau medii nesa
tisfăcătoare era destul de mare.

Sub conducerea organizației de partid și 
avînd ajutorul conducerii școljț am în
ceput o acțiune susținută pentru înlătu
rarea greutăților și lipsurilor serioase ce 
și-au făcut loc în activitatea noastră. în 
primul rînd, ne-am îndreptat atenția 
spre întărirea comitetului și a birourilor 
pe clase.

Intr-o ședință de comitet la care au luat 
parte tovarășii directori și secretara orga
nizației de partid. s-a analizat munca ne
satisfăcătoare a organizației de U.T.M. 
căreia în bună parte i se datorau rezulta
tele slabe obținute. Tot atunci s-a întoc
mit un plan de măsuri după care urma 
să acționăm. în urma unei adunări U.T.M. 
deschise, în care s-au dezbătut cauzele 
rămînerii în urmă la învățătură, planul 
a fost completat și. ajutați de comite
tul raional U.T.M. printr-o critică se
rioasă și prin îndrumări practice (lucrii 
care pînă atunci nu se întîmplase), am 
pornit mai hotărîți la acțiune.

Legătura strînsă între birourile de clasă 
și tovarășii diriginți, atenția care au în
ceput s-0 dea aceștia din urmă muncii 
U.T.M., au făcut să crească autoritatea noa. 
șiră. Exemple în această privință sînt în 
clasele a VIII-a A și a X-a B unde tova
rășii diriginți participă la adunările 
U.T.M. pe clasă și la informările politice, 
ajută birourile U.T.M. în pregătirea adu
nărilor, a ordinei de zi, le sfătuiesc cum 
să procedeze cu anumiți elevi mai îndă
rătnici.

In școală au luat ființă grupe de medi
tații unde tovarășii profesori lămuresc

elevilor toate problemele neclare. Deși 
îndrumați să participe la meditații, unii 
elevi au găsit de cuviință să absenteze 
Printre aceștia au fost Paul Popescu, Con
stantin Dulcă, Ion Necula, Elena Butuc, 
Mariana Olteanu etc.; cu timpul însă, pe 
o bună parte dintre ei am reușit să-i con
vingem de Importanța meditației.

Pentru ca toți elevii să fie pe deplin 
lămuriți de necesitatea studiului indivi
dual în temeinica însușire a cunoștințelor, 
ăm propus tovarășilor profesori să împăr. 
tășească elevilor diferite metode de muncă 
Astfel, tovarășul Scorțea, profesor de fi- 
zico-matematici, a făcut o lecție demon
strativă „Cum se face un conspect”. Diri
gintele clasei a X-a B a explicat elevilor 
cum să .învețe Individual. Tovarășul profe- 
sor de limba rusă ne-a recomandat dife
rite metode care ne-au ajutat în munca 
de însușire temeinică a limbii ruse. Avem 
elevi în școală care, putem spune, stăpî- 
nesc bine limba rusă. Unii dintre ei au 
început să citească în original lucrări ale 
clasicilor ruși și ale scriitorilor sovietici.

Pentru a asigura ridicarea nivelului la 
învățătură în școală am organizat ștanduri 
cu caiete de notițe model cu scopul de a 
populariza metodele bune de studiu S-au 
ținut consfătuiri cu fruntașii la învățătură. 
Leon Simanschi din Clasa a X-a B ș-i Maria 
SaVa dintr-a X-a A, au arătat colegilor 
cum iși organizează timpul, cum studiază.

Pentru ca elevii noștri să-și poată îm
bogăți cunoștințele, am organizat împreu
nă cu conducerea școlii, cercuri pe ma
terii : de literatură, de matematici, fizico- 
chimice, geografie, limba rusă și de de
sen. Cercul de geografie, atît prin temele 
interesante cît și prin diafilmele prezen
tate cu aparatul de proiecție, prin mate
rialul documentar bogat pe care-1 posedă, 
atrage mulți tineri.

Este îmbucurător faptul că în cercul de 
literatură se prezintă lucrări originale și 
se discută probleme de teorie și critică li
terară. Pentru frumoase lucrări originale

au fost evidențiați elevii Leon Siman
schi, Stelian Tăbăraș și alții.

La ședințele cercului se prezintă și în
drăznețe studii critice âsupra lucrărilor 
contemporane. S-a prezentat un studiu 
âsupra poemului Măriei Banuș „Despre 
pămiînt”. în curînd se va prezenta un stu
diu în legătură cu poemul „în frunte co
muniștii" de M. Beniuc.

Dar nu putem trece cu vederea nici peste 
activitatea cercului de fizico-chimice, unde 
elevii fac aplicații practice construind 
unele aparate de fizică. De asemenea, 
elevii au executat 60 de planșe cu diferite 
teme, Care vor servi drept material didac
tic pentru școală.

Ca urmare a activității intense desfășu
rate s-a observat un salt calitativ în situa
ția învățăturii.

Elevul Ion Perșinaru, care pe primul pă
trar era corigent ]a 7 materii, în urma cri
ticilor ce i s-au adus și a faptului că a 
fost controlat îndeaproape, a înțeles că 
trebuie să învețe și — la sfîrșitul pătraru
lui II, el nu mai avea nici o medie de 2. 
Mulți elevi care ău fost într-o situație 
asemănătoare s-au îndreptat în cursul pă
trarului II. Așa-i putem aminti pe Dan 

' Răduș, Nicolae Slavu, Ileana Stoicescu, 
Santa Marilena, Radu Rădulescu, Aurel 
Bej ah și alții. Pe pătrarul II numărul co- 
rigenților era mai mic decât pe primul, 
jpr pe pătrarul III numărul corigenților 
a fost și mai mic.

Faptul că situația la învățătură s-a îm
bunătățit, ne îndreptățește să credem că 
munca organizației a intrat pe un făgaș 
bun. Totuși, comitetul U.T.M. nu a dus o 
muncă destul de închegată, a scăpat din 
vedere pe elevii buni și s-a ocupat numai 
de cei slabi.

O problemă cu care am avut mult de 
furcă și care ne-a împiedicat 
rezultate și mai bune, a fost 
unor elevi.

în internat au existat elevi 
neau la meditație..

Comitetul U.T.M. a dus o muncă intensă 
cu elevii care nu respectau disciplina șco
lară. O bună metodă care ă dat rezultate 
a fost aceea că organizația împreună cu 
dirigmții acționau împotriva abaterilor 
care aveau loc. Așa am procedat cu elevii 
Virgij Andrei, Laur® Sendreă și Virgil

Informații
Joi după amiază a sosit în Capitală de

legația sovietică care Va participa la dez
baterea generală a prdblemelor de creația 
pe marginea Expoziției Anuale de Stat a 
artelor plastice din decembrie 1954.

Delegația este Compusă din pictorul V. 
P. Ef-anov, artist al poporului din R.S.F.S.R. 
membru al Academiei de Artă a Uniunii 
Sovietice, laureat al Premiului Staliri și 
sculptorul A. P. Kibăljnikov, membru ăl 
Academiei de Artă a Uniunii Sovietice, 
laureat ăl Premiului Stalin.

La sosirea pe aeroportul Bănoasa, oas
peții au fost întimpinați de tovarășii N. 
Deliu, locțiitor al ministrului Culturii, . 
Boris Caragea, președintele Uniunii ar
tiștilor plastici, maestru emerit al artei 
din R.P.R., Marin Mihalache, director ge
neral adjunct în Ministerul Culturii, Li- 
gia MâcOVei și M. H. Maxy, artiști sme
riți ai R.P.R. și alții.

★
Joi a avut loc la sediu] Comitetului Fe

meilor Democrate din R.P R. o ședință a 
Comitetului Național pentru Apărarea 
Copilului în vederea pregătirilor pentru 
sărbătorirea zilei de 1 iunie, „Ziua Inter
națională a Copilului” și pentru întîmpi- 
narea Congresului Mondial al Mămeîot 
care va avea loc în luna iulie.

AU PRIMIT STEAGUL. ROȘU 
DE PRODUCȚIE

să obținem 
indisciplina

care nu ve-

învă- 
orga-

unele

Vlășcanu care veneau la școală cu lecțiile 
nepregătite. Organizația U.T.M.' s-a ocu
pat de ei, iar dirigintele îi vizita acasă și 
discuta cu părinții lor. Printr-o astfel de 
colaborare. în scurt timp Andre; și Send- 
rea s-au îndreptat, își văd de învățătură.

In ultima vreme noi am făcut o coti
tură în ridicarea nivelului la învățătură a 
elevilor și îmbunătățirea disciplinei. în
drumarea spre ramurile productive ale in
dustriei a acelor tineri care stăteau în 
școală nu ca să învețe, ci de dtagul de a 
obține o diplomă, a constituit un pas se
rios în îmbunătățirea procesului de 
țămînt, un ajutor important pentru 
nizația U.T.M.

Se mai manifestă însă și acum
lipsuri în munca comitetului U.T.M. care 
se răsfrîng asupra întregii activități a or
ganizației. E vorba despre faptul că comi
tetul U.T.M. nu desfășoară o activitate su
ficient de organizată de îndrumare și con
trol a birourilor U.T.M. pe clasă, de multe 
ori înlocuiește munca de conținut cu infor
mări, grafice, situații.

Organizația U.T.M. nu se sprijină încă 
suficient pe utemiștii fruntași, nu împăr
tășește destul experiența lor pozitivă, ceea 
ce face să mai existe .încă elevi care nu 
știu cum să învețe, oum să folosească tim
pul liber. Colaborarea dintre unele birouri 
de clase ca a IX—a A și a IX-a B. și di- 
riginții lor este încă aproape inexistentă, 
ceea ce împiedică obținerea unor rezul
tate mai bune.

Cultivarea dragostei și interesului ele
vilor pentru munca productivă, pentru 
anumite meserii care cer un nivel mai 
înalt de cunoștințe n-a constituit o preo- 

vom 
stră- 
pen-

Pentru a 6-a oară, colectivul fabricii de 
confecții „Gh, Gheorghiu-Dej” din Capi
tală a primit Steagul roșu de producție 
de întreprindere fruntașă pe sectorul tri- 
cotaje-confecții al Ministerului Industriei 
Ușoare și C.C. al Sindicatului muncitori
lor din industria ușoară.

în semestrul 2 al anului trecut plaiiul 
valoric al fabricii a fost îndeplinit în pro
porție de 104,71 la sută. în același timp 
s-a îmbunătățit și calitatea articolelor 
confecționate. La festivitatea decernării 
Steagului roșu de producție care ă avut 
loc joi după amiază în sala mare a fa
bricii, colectivul fabricii de, confecții „Gh, 
Gheorghiu-Dej” a fost felicitat de repre
zentanți ai Ministerului Industriei Ușoare 
și ai C.C. al Sindicatului muncitorilor din 
industria ușoară.

Sărbătorind primirea Steagului roșu de 
producție, colectivul fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej” s-a angajat să lupte 
cu mai multă hotărîre pentru dezvoltarea 
succeselor obținute pînă acum.

(Agerpres)

cupare de seamă a noastră.
Noi însă, în activitatea pe care o 

desfășura de acum în colo, ne vom 
dui să înlăturăm toate aceste lipsuri
tru ea astfel organizația U.T.M. să fie un 
pilon trainic car» să sprijine cu adevărat 
școala în îndeplinirea sarcinii de educație 
comunistă a elevilor, de înarmare a aces
tora cu cunoștințe trainice.

GH DUMITRESCU
secretarul organizației de bază U T.M. 

de lă Șcdâla medie de 10 ani din Sinaia

Și-au cumpărat autocamioane
în raionul Brăila, cinci gospodării agri

cole colective și-au cumpărat autocamioa
ne de tip sovietic „Molotov”. Printre aces- 
tea se află și gospodăria colectivă „I. L. 
Caragiale” din satul Silistraru. Pentru a 
cumpăra autocamionul, colectiviștii au 
valorificat prin cooperativă patru vagoane 
de porumb, precum și diferite animale.

Tot cu puține zile înainte și-au cumpă
rat autocamion de tip „Molotov” și co
lectiviștii din comuna SCorțaru Vechi.
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{7. 7?. S'. S'. accepta incitația de a participa 
la Conferința internaționala 

privitoare la folosirea energiei atomice în scopuri pașnice
NEW YORK 24 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 1 februarie 1955, secreta
rul general al Organizației Națiunilor 
Unite a transmis tuturor membrilor 
O.N.U. și țărilor membre ale organis
melor specializate ale O. N. U. invita
ția de a lua parte la Conferința interna
țională privitoare la folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice, convocată 
pentru luna august 1955, la Geneva.

După cum a devenit cunoscut, la 22 
martie reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., A. A. Sobolev, a adre
sat secretarului general al O.N.U., D. 
Hammarskjoeld, următoarea scrisoare:

„STIMATE DOMNULE SECRETAR 
GENERAL,

Tn legătură cu scrisoarea dumneavoas
tră din 1 februarie a. c, adresată Minls-

O'
Înmînarea 

scriitorului
RANGOON 24 (Agerpres). 

transmite: La 22 martie a 
Rangoon solemnitatea înmînării Premiului 
Internațional Stalin „Pentru întărirea pă
cii între popoare” lui Thakin Kodo 
Hmaing, scriitor și activist pe tărîm ob
ștesc din Birmania.

în jurul orei 17, peste 7.000 de persoa
ne se aflau în piața din fața clădirii pri
măriei din Rangoon.

Mitingul a fost deschis de președintele 
Asociației birmano-sovietice pentru legă
turile culturale, U Aung Hla, profesor la 
Universitatea din Rangoon. A urmat apoi 
la cuvînt scriitorul sovietic Nikolai Tiho
nov.

După cuvântarea lui N. Tihonov s-a dat 
citire în limbile rusă 
rii Comitetului pentru

și blrmană hotărî- 
decernarea Premii-

Divergențe în cercurile conducătoare ale S. U. A.
în problemele politicii externe

Declarafia președintelui 
Comisiei senatoriale

NEW YORK 24 
(Agerpres). — TASS 
transmite: După cum 
transmite corespon-penfru afacerile externe a S.U.A, 
dentul din Wa- __
shington el agenției 
United Press, într-un Interviu transmis în 
cadrul programului de televiziune „întîl- 
nire cu presa” în ziua de 20 martie, 
Walter George (democrat), președintele 
Comisiei senatoriale pentru afacerile ex
terne s-a pronunțat pentru convocarea 
unei conferințe a șefilor de guverne din 
S.U.A., Anglia și U.R.S.S

„Marile puteri, a declarat George, sînt 
vital Interesate în menținerea păcii mon
diale și trebuie să se întîlnească cît mai 
grabnic”.

După ce și-a exprimat speranța că acea
stă conferință va putea fi convocată anul 
acesta, George a spus : „Speranța reală 
în posibilitatea evitării războiului” de
pinde de „o conferință la nivel înalt în
tre marile puteri”.

Declarînd în continuare că el „ar dori 
să jase deschisă eventualitatea aderării la 
această conferință a Franței și Republicii 
Populare Chineze, George a adăugat tot
odată că la această conferință ar trebui 
să participe puterile care sînt „Implicate 
direct” în marile conflicte internaționale.

Totodată, George consideră că o aseme
nea conferință ar putea avea loc după 
ratificarea acordurilor de la Paris.

în cercurile politice din New York de
clarația lui George este legată de publi
carea așa numitelor „documente” ale con
ferinței de la Yalta, la insistența elemen
telor reacționare extremiste ale partidu
lui republican în scopul luptei împotriva 
partidului democrat.

în străduința lui de a întări pozițiile 
partidului democrat, supus atacurilor din 
partea republicanilor, George a sugerat 
ideea unor tratative între marile puteri. 
Aceasta este privită aici drept un indiciu

Scrisoare din R. P. D. Coreeană

Tineretul „Țării ditninețelor liniștite
a trecut 
Coreea, 

ruinelor
în numai un an și jumătate cît 

de la încheierea armistițiului în 
poporul coreean a înălțat pe locul 
noi orașe și numeroase întreprinderi in
dustriale, care furnizează cele necesare 
șantierelor de construcție și obiecte de 
consum popular pentru populație.

Numai în cursul anului 1954 s-au con
struit la Phenian și în alte orașe și așezări 
muncitorești din țară, case de locuit cu o 
suprafață totală de 1 400.000 m. p., s-au 
reconstruit și construit în toată țara 385 
de clădiri pentru școli superioare, școli 
tehnice și Școli de toate gradele.

Astăzi, Phenianul este străbătut în roate 
direcțiile de străzi și bulevarde largi, prin
tre care Bulevardul Stalin, unde se înalță 
clădiri impunătoare cu patru și cinci 
etaje.

în același ritm susținut se refac și cele
lalte orașe ale R. P. D Coreene.

Dînd dovadă de un înalt patriotism și 
de multă inițiativă creatoare în toate ra
murile economiei naționale, oamenii mun
cii din Coreea au depășit sarcinile ce le 
reveneau potrivit planului economic pe 
anul 1954, primul an al planului de trei 
ani de refacere și dezvoltare a economiei 
naționale în perioada de după război.

încă în zilele grele ale războiului. Par
tidul Muncii din Coreea, Guvernul Repu
blicii au acordat o atenț;e deosebită și au 
manifestat o grijă multilaterală 
refacerea și ridicarea țării după sfîrșitul 
războiului.

Potrivit planului de refacere și 
tare a economiei naționale a R P. D Co
reene, la sfîrșitul anului 1956 producția 
industrială globală va depăși nivelul anu
lui antebelic 1949 de 1,5 ori. iar producția 
obiectelor de consum popular va crește 
aproximativ de 2 ori.

De asemenea, potrivit planului economic 
de trei ani, în anul 1956 producția globală 
de cereale va crește cu 19 Ia sută în com
parație cu anul 1949. iar venitul național 
va crește cu peste 30 la sută

Poporul și tineretul coreean, salutînd 
cu uriașă bucurie și însuflețire aceste sar
cini mărețe, au pornit o luotă plină de 
abnegație pentru traducerea lor cu succes 
Jn fapt.

După încheierea armistițiului, cînd țara 
a avut nevoie de un număr uriaș de brațe 

fată de

dezvol-

turului Afacerilor Externe al U.R.S.S. șl 
care conținea invitația oficială de a lua 
parte la Conferința Internațională privi
toare la folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice, am primit instrucțiuni să 
comunic că Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste acceptă invitația de a 
participa la Conferința internațională pri
vitoare la folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, convocată pentru luna 
august 1955, la Geneva.

Am onoarea să vă comunic de aseme
nea că din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, pentru funcția de 
vice-președinte al acestei conferințe este 
propus acad. D. V. Skobelțîn.

Cu stimă,
A. SOBOLEV, reprezentantul 

permanent al U.R.S.S. la O.N.U.“

Premiului International Stalin 
birman Thakin Kodo Hmaing

— TASS 
avut loc la

Kodo

lor Internaționale Stalin „Pentru întări
rea păcii între popoare” cu privire la de
cernarea premiului lui Thakin Kodo 
Hmaing. N, Tihonov a înmînat laureatului 
diploma și i-a prins pe piept medalia de 
aur.

Profund emoționat, Thakin 
Hmaing a spus printre altele:

Consider că decernarea Premiului Stalin 
pentru pace va constitui pentru mine și 
pentru poporul Birmaniei un imbold de 
a ne dubla eforturile în lupta pentru 
pace. Voi da o înaltă prețuire distincției 
pe care am primit-o și voi purta cu mîn- 
drie medalia. în ce privește premiul în 
bani, voi crea un fond pentru construirea 
unui palat al păcii și culturii pentru po
por. Sînt sigur că poporul birman va spri
jini cu căldură acest proiect.

în Statele Unite

de 
de

George a în- 
stat. La 22

al faptului că ideea 
tratativelor cu Uniu
nea Sovietică se bu- 

*• cură de sprijinul 
unor cercuri largi 

ale opiniei publice nu numai în celelalte 
țări din lume, ci chiar 
înseși.

Inițiativa manifestată 
grijorat Departamentul 
martie Suydam, reprezentant al Departa
mentului de stat, a făcut o declarație spu- 
nînd că „propunerea senatorului George, 
corespunde poziției adoptate de Departa
mentul de stat”.

Suydam a lăsat însă să se înțeleagă 
că Departamentul de stat are în vedere 
tratative „de pe poziții de forță”.

în ciuda declarației lui Suydam, Ro
bert, comentatorul ziarului „Washington 
Post and Times Herald”, subliniind fap
tul că există „deosebiri mari” între po
ziția lui George și poziția guvernului 
S.U.A., arată că președintele și secreta
rul de stat al S.U.A. evită ideea unei noi 
conferințe cu Republica Populară Chi
neză, în timp ce George a propus trata
tive la un nivel înalt cu participarea re
prezentanților R. P. Chineze.

Agenția Associated Press transmite că 
Smith, (republican din partea statului 
New-Jersey) membru al Comisiei senato
riale pentru afacerile externe a spus în- 
tr-o declarație făcută unor reprezentanți 
al presei că George „a adus argumente 
foarte întemeiate în favoarea unei confe
rințe a celor patru mari puteri”.

Comentînd declarația lui George, sena
torul Morse (democrat din partea statu
lui Oregon) a declarat că ar trebui ca la 
această conferință să fie invitată China, 
arătînd că situația din Asia se înrăută
țește rapid datorită „acțiunilor nesăbuite” 
ale lui Dulles, care împing Statele Unite 
spre război.

redactor șef al
organ _ _______ _____

al Uniunii Tineretului Democrat din Coreea

Teatrul Moranbon din Phenian — rod al muncii avîntate a poporului și tineretului din R.P.D. Coreeană

Li Du Din
ziarului ..Tineretul democrat” — 
al Comitetului Central

pline de însuflețirea 
noi. 

factor de sea- 
economic pe

cunoscuți din

de muncă, tineretul Coreei, răspunzînd cu 
căldură la chemarea patriei, a pornit să 
refacă și să construiască orașele și în
treprinderile industriale distruse. La nu
mai două luni după armistițiu 400 000 de 
tineri și tinere munceau pe ogoare, în ora
șe și în întreprinderile industriale ale 
țării.

Tineretul coreean patriot, s-a oferit vo
luntar să execute lucrările pregătitoare și 
să facă ordine în toate domeniile econo
miei naționale, în industria țării distrusă 
de război.

Pe șantierele de construcție și în între
prinderile industriale s-au desfășurat în
treceri în muncă 
caracteristică constructorilor vieții 
Acest fapt a constituit un 
mă în depășirea planului 
anul 1954.

Printre oamenii cei mal
R. P. D Coreeană azi. se află și zidarul 
Țoi Sen Su. Lucrind pe șantierul de con
strucție al teatrului ,.Moranbon” din Phe
nian. zidarul Țoi Sen Su spunea : „Gîn- 
dul că în casele ale căror ziduri le înalț 
eu va înflori viața fericită a oamenilor 
muncii din Coreea, mă face să muncesc 
mai repede și mai bine”. Tînărul acesta 
a lucrat la construirea multor clădiri mari 
din Phenian. Pe șantierul de construcție al 
Hotelului Internațional din Phenian zida
rul Țoi Sen Su a zidit 
de zile peste 700.000 de 
primul zidar distins cu 
Erou al Muncii, pentru 
muncă la construirea Phenianului, capi
tala minunată a patriei noastre.

Tinerii și tinerele Coreei, însuflețiți de 
dorința fierbinte de 
mai minunate decît 
vîrșesc pretutindeni 
în muncă.

La 12 septembrie 
ret nr. 1 de la Fabrica de cărămizi „An- 
ben” din provincia Kanvon și-a îndepli
nit norma zilnică în proporție de 150 la 
sută. Seara, membrii brigăzii au organizat 
o consfătuire. Tînăra muncitoare Pak Ok 
Sun, care și-a îndeplinit în ziua aceea 
norma în proporție de 220 la sută, a făcut 
o propunere. Toți au fost de acord. A 
doua zi, pe adresa brigăzii de tineret a

în decurs de 65 
cărămizi. El este 

înaltul titlu de 
meritele sale în

a-și reface orașele și 
erau ele înainte, să- 
noi și noi înfăptuiri

1953 brigada de tine-

Dezbaterile din Consiliul Republicii Franceze

In

în legătură
seara zilei de 23 martie

PARIS 24 (Agerpres). — în cadrul dez
baterilor din Consiliul Republicii în le
gătură cu acordurile de la Paris, în seara 
zilei de 23 martie a luat cuvîntul în con
tinuare raportorul De Mopeou, în numele 
comisiei pentru apărarea națională. El a 
propus ratificarea necondiționată a acor
durilor de la Paris, încercînd să-și justi
fice poziția prin teza răsuflată despre pre
tinsul „pericol sovietic” și susținînd în 
mod neîntemeiat că Germania răsăriteană, 
chipurile, „s-ar înarma deja de patru ani”. 
El s-a străduit să demonstreze că acor
durile de la Paris ar conține „garanțiile 
necesare” securității Franței.

A luat apoi cuvîntul raportorul comi
siei pentru problemele economice, Bardon- 
Damarzid, care a elogiat acordurile de la 
Paris din punct de vedere economic. Cu 
toate acestea, el a recunoscut indirect că 
economia franceză devine o anexă a eco
nomiei de război a Germaniei occiden
tale.

în numele Comisiei pentru producția in
dustrială, a luat cuvîntul Armengaud, care 
a cerut să se ducă tratative cu privire 
la crearea unei „agenții europene pentru 
producția, repartizarea și standardizarea 
armamentelor”.

In ziua de 24 martie
PARIS 24 (Agerpres). — în dimineața 

zilei de 24 martie au continuat la Palatul 
Luxemburg dezbaterile Consiliului Repu
blicii asupra acordurilor de la Paris. La 
deschiderea dezbaterilor. Jean Chaintron 
(comunist), a depus o moțiune prejudicia
lă care propune amînarea fără termen a 
discuțiilor. S-a stabilit că această moțiu
ne va fi examinată la sfîrșitul discuției 
generale.

Au luat apo; cuvîntul Yvon Coude du 
Foresto (republican popular) și Champeix 
(socialist). Ambii senatori s-au pronunțat 
în favoarea ratificării acordurilor de la 
Paris, deși nu au putut trece sub tăcere 
„aspectele negative” ale acestora.

Scurte știri
• La 24 martie au continuat lucrările 

primei sesiuni a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. al celei de a 4-a legislaturi. în 
afară de deputați Ța ședință au luat parte 
numeroși oaspeți — muncitori din între
prinderile din Moscova, oameni de ști
ință, scriitori, maeștri ai artelor.

• La 23 martie s-a deschis la Moscova 
consfătuirea pentru economia și organi
zarea agriculturii, convocată de Ministe
rul Agriculturii al U.R.S.S., împreună cu 
Academia de Științe a U.R.S.S., Ministe
rul învățămîntului Superior al U.R.S S. 
și Ministerul Sovhozurilor al U.R.S.S. La 
lucrările consfătuirii iau parte numeroase 
instituții de cercetări științifice, instituții 
de învățămînt agricol superior, reprezen
tanți ai organelor agricole ale țării.

• La 24 martie, primul ministru italian, 
Mario Scelba, și ministrul Afacerilor Ex
terne, Gaetano Martino, au părăsit Roma 
plecînd spre Canada și Statele Unite.

• Agenția France Presse anunță că la 
23 martie Theodor Heuss, președintele 
Republicii de la Bonn, a 
rile de la Paris.

• Potrivit statisticilor 
rapoartele primite din 
telor pentru strîngerea de semnături în 
R. P. Chineză, pînă la data de 20 martie 
un număr de 307.312.714 locuitori ai Chi
nei au semnat Apelul Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii împotriva folosirii 
armelor atomice.

• După cum anunță corespondentul a- 
genției Reuter, „Adunarea Națională” 
sud-coreeană a „aprobat” la 23 martie 
propunerea lui Li Sîn Man cu privire la 
îndepărtarea din Coreea de sud a mem
brilor polonezi și cehoslovaci ai Comisiei 
neutre pentru supravegherea armistițiu-

semnat acordu-

alcătuite după 
partea comite-

de inovații ale tinerilor 
R P. D Coreeană au la 

temeinică în spirit creator 
tehnicii sovietice înaintate 
de lucru ale muncitorilor

Trustului de construcții al provinciei 
Kanvon a plecat o scrisoare: „Vă che
măm la o întrecere în muncă. Să vedem 
care dintre noi va lucra mai repede : veți 
ridica voi mai repede zidurile uzinelor, 
școlilor și ale caselor, sau vă vom furni
za noi mai repede cărămizi ?“

Peste cîteva zile a sosit și scrisoarea de 
răspuns :

„Tovarăși ! Dați-ne cărămizi cîte puteți! 
Noi ne luăm angajamentul să refacem cît 
mai repede, mai frumos și mai bine ne
biruitul oraș Vonsan cu cărămizile lucrate 
de voi”. în afară de aceasta ei au făgă
duit să-și ridice indicii în muncă cu 220 
la sută.

Numărul tinerilor muncitori care s-au 
alăturat întrecerii în muncă a crescut la 
sfîrșitul anului 1954 cu 25,2 la sută în 
comparație cu numărul existent imediat 
după armistițiu.

în cadrul întrecerii patriotice în muncă 
ce a cuprins toată țara, se ridică rapid ca
lificarea tinerilor muncitori. Numai în 
cursul ultimelor două trimestre din anul 
trecut peste 7.600 de muncitori necalificați 
d:n rîndurile tineretului au devenit mun
citori calificați și peste 10.000 de tineri 
muncitori au fost încadrați în categorii 
profesionale superioare.

în urma îmbunătățirii pregătirii tehnice 
a tinerilor muncitori, în rîndul acestora 
s-a desfășurat cu multă intensitate lupta 
pentru înlocuirea normelor de producție 
invechite.

Propunerile 
muncitori din 
bază aplicarea 
în producție a 
și a metodelor 
sovietici.

în rîndurile 
tori în muncă se află zidarul Țoi Sen Su, 
Erou al Muncii, care a aplicat metoda îna
intată de zidire cu brigada compusă din 
cinci • oameni ; tencuitorul So Dek Hun, 
Erou al Muncii, care, folosind nivelul la 
lucrările de tencuire, a ridicat mult pro
ductivitatea muncii ; Li Ir Rion, șeful unei 
brigăzi de tineret, care a aplicat în mun
ca sa metoda Kolesov de tăiere intensivă 
a metalelor și și-a îndeplinit planul anu
al în 91 de zile ; filatoarea Sin Bok Sun, 
care însușindu-și metoda înaintată de lu
cru a filatoarei sovietice Ananieva, deser
vește singură 800 de fuse; minerul Ra 
Ton Sik, care a aplicat în spirit creator 
metoda de dinamitare cu un mare număr 
de fitiluri dispuse în evantai și și-a înde
plinit norma de lucru în proporție de 1.111

tinerilor muncitori inova-

cu acordurile de la Paris
în continuare s-a dat cuvîntul lui Jean 

Yves Chapelin (republican social). El a 
declarat că „este împotriva acordurilor de 
la Paris și împotriva reînarmării Germa
niei. Nici o dialectică diplomatică angio- 
americană nu ar putea oferi garanții su
ficiente față de reînarmarea Germaniei”, 
a spus Chapelin.

Ultimul care a luat cuvîntul în ședința 
de dimineață a fost senatorul comunist 
Chaintron, care a înfierat atitudinea de 
„resemnare” a acelor parlamentari care 
declară că ratificarea acordurilor de la 
Paris ar fi „fatală”. Această resemnare, a 
spus Chaintron, va duca direct la un nou 
Miinchen, care a atras după sine războiul. 
După ce a demonstrat caracterul iluzoriu 
al așa numitului control al înarmării, 
precum și al garanțiilor, Chaintron a ară
tat că acordurile de la Paris contrazic ho- 
tărîrile istorice luate la conferințele de 
la Yalta și Potsdam, care prevedeau re
glementarea pașnică și democratică a pro. 
blemei germane. în încheiere vorbitorul a 
declarat: „Nimeni nu va putea scăpa de 
răspundere nici în fața propriei sale con
științe, nici în fața poporului”. Acordurile 
de la Paris trebuie respinse și trebuie 
să se ceară guvernului să ia cît mai grab
nic inițiativa organizării unor negocieri 
a celor patru puteri pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a problemei germane și pen
tru asigurarea securității colective în 
Europa. Rezultatele conferinței de la 
Geneva, a continuat vorbitorul, 
demonstrat posibilitățile de negociere. 
Cu acest prilej noi am fost amenin
țați de americani, dar aceste ame
nințări au rămas literă moartă și confe
rința de la Geneva a contribuit la crește
rea prestigiului Franței în lume. Chain
tron a cerut Consiliului Republicii să 
adopte moțiunea prejudicială propusă.

Cu aceasta ședința de dimineață a luat 
sfîrșit.

în cadrul ședinței de după amiază a 
luat cuvîntul. senatorul independent Ray
mond Pinchard, care a declarat că se opu
ne acordurilor de la Paris și a subliniat 
pericolul pe care-1 reprezintă pentru Fran
ța „reînarmarea ofenisvă” a Germaniei. 

• „Am toată încrederea în demnitatea țării 
mele, a spuș Pinchard, încît să nu cedez 
constrîngerii și să nu mă resemnez”.

A urmat apoi la tribună primul minis
tru Edgar Faure, care după ce a făcut 
apologia Tactului Atlantic, a „integrării

în

au

Guvernul Franței propune 
luarea unor măsuri de tip fascist

PARIS 24 (Agerpres). După cum reiese 
din informațiile ziarelor, la 22 martie gu
vernul Edgar Faure a depus pe biroul 
Adunării Naționale două proiecte de legi, 
în primul, așa-zisa „stare excepțională” 
este definită ca stare de „trecere între 
cea obișnuită și starea de asediu. „Starea 
excepțională” poate fi decretată pe o par
te a teritoriului metropolei sau pe între
gul ei teritoriu. în Algeria precum și în 
teritoriile de pesite mări iîn cazul unei 
„primejdii directe”, care este rezultatul 
unui atentai serios la „ordinea publică” 
și în cazul unor calamități spontane. în 
timpul vacanțelor parlamentare sau în 
căzui dizolvării parlamentului, guvernul 
poaite decreta stare excepțională.

în departamentele în care va fi decre
tată „stare excepțională”, prefecții vor 
obține dreptul de a lua următoarele mă
suri: să interzică la anumite ore circu
lația locuitorilor pe străzi, să interzică 
persoanelor „care încearcă într-un fel 

la sută ; mecanicul de locomotivă Țoi Dek 
Su, Erou al Muncii, care, efectuînd cu 
precizie controlul tehnic și repararea lo
comotivei, a obținut succese strălucite în 
muncă.

A dat roade minunate mișcarea tinerilor 
muncitori pentru economii de forțe de 
muncă și de materii prime pentru indus
trie.

Tineretul sătesc al Coreei luptă de ase
menea cu abnegație pentru îndeplinirea 
cu succes a mărețelor sarcini menite să 
ducă la refacerea și dezvoltarea cît mai 
grabnică a agriculturii potrivit planului 
economic de trei ani.

După încheierea armistițiului în Coreea, 
sute de mii de tineri și tinere din satele 
țării s-au ridicat cu însuflețire la luptă 
pentru refacerea ogoarelor, valorificarea 
pămînturilor virgine și înțelenite și pune
rea la punct a rețelei de irigații.

Prin munca plină de abnegație a tine
retului de la sate s-au refăcut și valori
ficat pînă la sfîrșitul anului 1953, 125.000 
tenbo de semănături.

După încheierea armistițiului, agricul
tura țării noastre a luat o dezvoltare im
petuoasă pe drumul cooperației. în aceas
tă acțiune tinerii și tinerele joacă de ase
menea un rol din cele mai active.

în aceste zile numeroși tineri și tinere 
din Coreea lucrează la construirea rețe
lei de irigație din provincia Phenianul 
de Sud. Cînd va fi dată în folosință aceas
tă rețea, cîmpurile de orez se vor mări cu 
25.000 tenbo, iar recolta acestei culturi va 
crește cu 53.000 tone. Pînă acum s-a și 
săpat un canal pe o lungime de 02,3 km.

Hotărârile Plenarei din noiembrie a C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, care au 
indicat programul dezvoltării multilate
rale și cît mai^ rapide a agriculturii țării 
noastre, au întărit și mai mult spiritul de 
luptă al tineretului muncitor de la sate.

Pe șantierele de construcție, în între
prinderile industriale și la sate tineretul 
coreean săvîrșește noi și strălucite înfăp
tuiri în muncă.

și a proiectului „comunității 
europene” respins anul trecut

europene” 
defensive 
de Adunarea Națională, a pledat pentru 
reînarmarea Germaniei occidentale. El a 
susținut și de data aceasta că „ratificarea 
acordurilor de la Paris ar ușura ducerea 
unor tratative între cele patru puteri”.

El a amenințat implicit cu demisia în 
cazul neratificăril acordurilor de la Paris.

în cursul acestei ședințe adepții acor
durilor de la Paris au încercat să orga
nizeze limitarea discuțiilor în așa fel în- 
cît ele să ia sfîrșit vineri seară. în fața 
protestelor vehemente a senatorilor pre
ședintele Consiliului Republicii a trebuit 
să consimtă totuși că încă doi oratori, 
potrivnici acordurilor de la Paris și anu
me generalul Petit șl un senator gaullist 
să mai poată fi înscriși la cuvînt.

Dezbaterile au continuat in timpul 
nopții.

Mare miting de protest 
împotriva reînvierii 

wehrmachtului nazist
PARIS 24 (Agerpres). — TASS trans

mite: în timp ce în Consiliul Republicii 
se desfășoară dezbaterile asupra acordu
rilor de la Paris, zeci de mii de parizieni, 
răspunzînd la apelul Comitetului francez 
de luptă pentru rezolvarea pașnică a pro
blemei germane, s-au întrunit în seara 
zilei de 23 martie pe velodromul de iarnă 
pentru a participa la un mare miting de 
protest împotriva reînvierii wehrmachtu- 
lui german.

Asistența a primit cu aplauze furtu
noase apariția d-nei Eugenie Cotton, pre
ședinta Uniunii femeilor franceze, a lui 
Paul Bastide, fost ministru, a lui Alain 
Le Leap, secretar general al Confedera
ției Generale a Muncii din Franța și a 
altor cunoscute personalități politice și ac
tiviști pe tărîm social din Franța, care au 
luat loc în prezidiul mitingului.

Mitingul a fost deschis printr-un scurt 
cuvînt introductiv de către fostul minis
tru Rene Capitant. El a vorbit despre con
secințele dezastruoase pe care ratificarea 
acordurilor de la Paris le-ar avea pentru 
Franța și pentru cauza păcii în Europa.

oarecare să împiedice activitatea autori
tăților”, să aibă domiciliul în anumite car
tiere, să introducă o cenzură severă asu
pra presei, radioului, filmelor de cinema
tograf și teatrelor, să interzică ținerea de 
adunări, să facă percheziții la locuin
țe etc.

în cel de al doilea proiect se propune 
decretarea „stării excepționale” în Alge
ria pe termen de șase luni.

„Starea excepțională” pe care guvernul 
Faure intenționează s-o decreteze în Al
geria, în teritoriile de peste mări și chiar 
în metropolă, este comparată de ziarul 
„Liberation” cu perioada regimului de lă 
Vichy și a ocupației germane în Franța.

„Graba cu care guvernul a propus noile 
măsuri represive, scrie ziarul „L’Huma- 
nite“ este echivalentă cu un act juridic 
arbitrar... Este vorba de legi excepționale 
care au fost în vigoare la noi ân perioada 
ocupației naziste...

Pentru munca plină de abnegație în 
slujba patriei, în lupta pentru refacerea și 
construcția de după război, zeci de mii de 
tineri, dintre care mulți membri ai Uni
unii Tineretului Democrat din Coreea, au 
fost decorați cu ordine și medalii de stat 
ale R. P. D. Coreene.

Anul trecut C.C. al Uniunii Tineretului 
Democrat din Coreea a distins cu Drape
lul Victoriei 38 de organizații de bază din 
uzine alțg Uniunii Tineretului Democrat, 
care au efectuat în mod strălucit organi
zarea în muncă a tineretului muncitor.

Consfătuirea pe întreaga Coree a acti
viștilor organizațiilor de tineret, care s-a 
ținut în iulie trecut la Phenian, a ridicat 
și mai mult spiritul de luptă al tineretului 
coreean în lupta sa pentru îndeplinirea și 
depășirea planului economic de trei ani 
și l-a însuflețit să obțină noi succese în 
muncă.

în prezent, Uniunea Tineretului Demo
crat din Coreea desfășoară o intensă 
muncă politică și organizatorică de mobi
lizare a membrilor Uniunii Tineretului 
Democrat și a întregului tineret al țării 
în lupta pentru îndeplinirea înainte de 
termen a planului de stat pe anul 1955.

Politica înțeleaptă a Partidului Muncii 
din Coreea în frunte cu conducătorul iubit 
al poporului coreean, mareșalul Kim Ir 
Sen, constituie un izvor nesecat de forțe 
mărețe închinate luptei noastre pentru 
refacerea și dezvoltarea economiei națio
nale în perioada de după război.

Ca și în zilele războiului, în perioada de 
refacere și dezvoltare postbelică a econo
miei naționale, Partidul Muncii a fost și 
este forța inspiratoare, organizatoare și 
conducătoare a tuturor victoriilor poporu
lui coreean.

Noi ne-am dat adînc seama din proprie 
experiență că „alături de resursele interne 
ale țării noastre, ajutorul uriaș dat de 
popoarele țărilor din lagărul păcii, demo
crației, și socialismului este cu adevărat o 
chezășie trainică și o temelie de neclin
tit pentru asigurarea succeselor în refa- 

întrevederile 
între V. M. Molotov 

șl ambasadorul Austriei 
la Moscova

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 14 și 24 
martie, între ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. V. M. Molotov și ambasadorul 
Republicii Austriace la Moscova, dl. N. 
Bischoff au avut loc întrevederi în pro
blema tratatului de stat cu Austria.

Cu prilejul întrevederii din 14 martie, 
ambasadorul austriac dl. N. Bischoff a re
mis ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. o declarație a guvernului Austriei 
în legătură cu propunerile guvernului so
vietic în porblema austriacă din 8 fe* 
bruarie a.c.

La 24 martie ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. V. M. Molotov a primit 
pe ambasadorul austriac N. Bischoff că
ruia i-a remis răspunsul guvernului so
vietic la declarația guvernului Austriei.

Intr-o declarație verbală făcută d-lui 
N. Bischoff, V. M. Molotov a spus că în 
vederea stabilirii unui contact personal în
tre conducătorii Uniunii Sovietice și Aus
triei, guvernul sovietic ar saluta sosirea 
în viitorul apropiat la Moscova a Cancela
rului Raab, precum și a altor reprezen
tanți ai Austriei pe care guvernul aus
triac ar considera oportun să-i trimită lat 
Moscova în acest scop.

Cultură fizica și sport

Concursul international 
triunghiular de tenis de masă
Joi după amiază a început în sala spor4 

turilor de la Floreasca concursul interna4 
țional triunghiular de tenis de masă la 
care participă jucători și jucătoare din 
R. P. Ungară, R.F.P. Iugoslavia și R.P.R. 
Peste 2000 de spectatori au populat tribu-i 
nele sălii pentru a urmări programul pri
mei zile care a cuprins întîlnirile pe echi
pe R.P.R. — R.F. P. Iugoslavia (feminin) 
și R.P.R. — R. P. Ungară (masculin).

In primul joc al zilei s-au întîlnit echi4 
pele feminine ale R.P.R. și R.F.P. IugoslaJ 
via. Fiecare echipă a fost alcătuită din 3 
jucătoare.

Intîlnirea a fost deschisă cu partida din
tre Ella Zeller (R.P.R.) și Dinka Nicolio 
(R.F.P. Iugoslavia). Reprezentanta R.P.R. 
a jucat numai în apărare terminînd învin
gătoare cu 2—0 (21—12; 21—16). In jocul 
următor, Angelica Rozeanu a avut ca par
teneră pe Urek Zdenka. Campioana lumii 
a cîștigat cu 2—0 (21—10; 21—12). Cu 
mulț succes a jucat apoi Sari Szasz, în 
meciul său cu campioana R.F.P. Iugosla
via, Margita Covic. Jucătoarea din R.P.R. 
s-a comportat peste așteptări: a atacat 
mult și a contraatacat cu siguranță cînd 
a fost nevoie, obținînd victoria cu scorul 
de 2—0 (21—6 ; 21—7).

Cea de a patra victorie a reprezentati
vei R.P.R a fost adusă de Angelica Ro
zeanu care a dispus cu 2—0 (21—13 ; 21—• 
5) de Dinka Nicolic, iar ultimul punct a 
fost realizat de Ella Zeller, învingătoare 
cu 2—0 (21—16 ; 21—15) în partida cu Mar
gita Covic.

în cele 14 partide disputate lupta a fost 
deosebit de îndîrjită și jucătorii romîni 
s-au arătat de multe ori de o valoare 
egală cu reprezentanții R. P. Ungare, care 
au cîștigat în'tîinireâ cu scorul de 9—5..

Cea mai frumoasă victorie a echipei 
R.P.R. a fost realizată de tînărul jucător 
Mircea Popescu care l-a învins pe fostul 
campion mondial Sido cu 2-0 (21-14,
21-15).

Astăzi după amiază de la ora 16,30 con
cursul continuă cu desfășurarea jocurilor 
R.P.R.—R.F.P. Iugoslavia (băieți) șl 
R.P.R.—R. P. Ungară (fete).

cerea și dezvoltarea cît mai grabnică a 
țării noastre în perioada de după război" 
(Kim Ir Sen).

Tineretul coreean își dă perfect de bine 
seama că numai rămînînd credincios in
ternaționalismului proletar și întărind le
găturile de prietenie cu popoarele lumii, 
solidaritatea cu popoarele țărilor frățești, 
va putea izbîndi definitiv în lupta sa pen
tru un viitor luminos.

Tineretul coreean își exprimă recunoș
tința adîncă față de popoarele și tinere
tul marii Uniuni Sovietice, Republicii 
Populare Chineze, Republicii Populare Ro
mine și ale celorlalte țări frățești de de
mocrație populară, pentru uriașul lor aju
tor material și sprijin moral dat poporu
lui coreean ; el este ferm hotărît să în
tărească și mai mult prietenia și solidari
tatea cu aceste popoare.

Dragi prieteni romîni I Puteți fi siguri 
că noi, tineretul coreean, vom răspunde 
ajutorului și sprijinului vostru internațio
nalist prin victorii strălucite în opera de 
refacere și dezvoltare a economiei națio
nale a țării noastre.

Consemnînd cu satisfacție mărețele suc- 
cese_ ale muncii creatoare pe care le-am 
dobîndit într-un răstimp extrem de scurt, 
ne dăm și mai mult seama cît de scumpe 
sînt pacea și roadele muncii creatoare do- 
bîndite cu sîngele și sudoarea poporului 
nostru.
. Șîntem ferm hotărîți să străjuim neclin

tiți pacea cucerită de noi și roadele mun
cii noastre pașnice.

în prezent tineretul coreean depune 
toate eforturile pentru a dobîndi succese 
și mai mari în lupta pentru unificarea pe 
cale pașnică a patriei și pentru desăvîrși- 
rea cu succes a operei de refacere și dez
voltare a economiei naționale în perioada 
de după război.

T'neretul coreean este ferm hotărît să 
facă, împreună cu părinții și frații săi, 
din anul 1955 un an de victorii și mai 
mari, un an al unei și mai puternice în-' 
floriri a patriei sale dragi.

coreean depune

„Scînteia tineretului"
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