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ÎNSĂMÎNȚÎND LA TIMP,
ASIGURĂM RECOLTE BOGATE

ÎN CINSTEA ZILEI
PE OGOARELE patriei noastre au 

început lucrările agricole de pri
măvară. Mecanizatorii, colectiviștii, 

țăranii muncitori întovărășiți și cu gos
podării individuale, au ieșit la cîmp, acolo 
unde se hotărăște soarta recoltei. Lupta 
oamenilor muncii de pe ogoare pentru ob
ținerea unei bogate producții agricole glo
bale și în special pentru obținerea a cel 
puțin 10 milioane tone grîu și porumb 
boabe poate fi încununată de succes dacă 
lucrările agricole de primăvară vor fi exe
cutate în cele mai bune condițiuni și în 
scurt timp.

Proiectul de Directive ale celui de al 
Il-lea Congres al Partidului, arată că în- 
sămînțarea cerealelor timpurii de primă
vară trebuie să fie făcută în 10—15 zile, 
iar însămînțarea porumbului în cel mult 
15—20 zile după încălzirea optimă a solu
lui. Aceasta înseamnă că dacă vrem să 
însămînțăm bine și la timp trebuie să gră
bim executarea lucrărilor agricole încă din 
primele zile bune de lucru. Trebuiesc ur
gentate lucrările de pregătire a solului 
pentru însămînțări — aratul, cultivatul, 
grăpatul, precum și însămînțarea cereale
lor timpurii de primăvară — griul de pri
măvară, orzul, ovăzul—precum și a mază- 
rii, lucernei, cartofilor și altor plante. De 
asemenea imediat ce solul permite trebuie 
să grăbim întreținerea culturilor de toam
na făcînd îngrășarea suplimentară, gră- 
pîndu-le, iar acolo unde sînt desrădăci- 
nate, tăvălugindu-le după indicațiile 
agronomilor.

La chemarea partidului, oamenii muncii 
de pe ogoare muncesc cu avînt încă din 
primele zile bune de lucru. Tinerii meca
nizatori participă din plin la lucrările 
agricole. Brigada l-a de tractoare K.D., 
35 de la S.M-T.-Mihai V'teazu, regiunea 
Constanța, condusă de utemistul Titus 
Obreja și-a îndeplinit pînă acum cîteva 
zile, planul lucrărilor de primăvară exe- 
cut’nd în 10 zile, 325 ha. arături și desțe
leniri. In primele rînduri ale fruntașilor la 
însămînțările de primăvară sînt și colec
tiviștii. Membrii gospodăriei colective din 
comuna Dunavățu de Jos-Tulcea, au ter
minat deja însămînțările din epoca l-a, în- 
sămînțînd 43 hectare cu orz, ovăz, floarea- 
soarelui, mazăre, cartofi. Printre colecti
viștii fruntași la însămînțări din comuna 
Dărîmați, raionul Rimnicu-Sărat se nu
mără și utemiștii Luca Șerban și O. Pas
trama, secretara organizației de bază 
U.T.M.

Țăranii muncitori fruntași ai recoltelor 
bogate sînt adevărați mobilizatori ai ță
ranilor muncitori în campania de primă
vară. Gheorghe Gheorghișor — fruntaș al 
recoltelor bogate din comuna Potcoava- 
Slatina a ieșit primul din sat la însămîn
țări, exemplul lui fiind urmat și de alți 
țărani muncitori.

Tineretul muncitor de pe ogoarele pa
triei noastre are datoria ca urmînd pilda 
fruntașilor, să participe din plin la efec
tuarea lucrărilor agricole de primăvară în 
cele mai bune conaițiuni agrotehnice și 
în scurt timp.

Plenara a 11-a a C.C. al U-T.M. cheamă 
organizațiile U.T.M. de la sate să mobi
lizeze pe tinerii care muncesc pe ogoare 
ca începînd din primele zile ale lucrări
lor de primăvară să se încadreze în între
cerea socialistă și patriotică. Ea cheamă 
pe mecanizatori să participe la întrecerea 
pentru titlul de „cel mai bun tractorist" 
și pentru titlul de „cea mai bună brigadă 
de tractoriști**, să aplice pe scară largă 
metodele sovietice de muncă, să folosească 
cuplaje de mai multe mașini agricole la 
un tractor.

îndeplinind sarcinile trasate de Plenara 
a 11-a a C.C. al U.T.M., organizațiile 
U T.M. de la sate au datoria de a mobi
liza intens pe tinerii mecanizatori, colec
tiviști, țărani muncitori întovărășiți și cu 
gospodărie individuală, pentru grăbirea 
lucrărilor agricole de primăvară. Fiecare 
zi bună de lucru, fiecare ceas, trebuie fo
losite din plin. In aceste zile de muncă

Crește numărul semnăturilor 
pe Apelul Consiliului Mondial al Păcii

Cetățenii patriei noastre continuă să 
semneze Apelul Consiliului Mondial al Pă
cii. Alte mii de semnături se adaugă celor 
aproape 11 milioane strînse pînă acum 
pe Apel — semnături care vorbesc despre 
liotărirea tot mai dîrză a fiecărui om cin
stit din țara noastră de a apăra cu fer
mitate pacea, de a zădărnici planurile ma
niacilor războiului atomic.

„Toți salariații întreprinderii noastre au 
semnat Apelul” ; „Toți locuitorii comunei 
noastre au semnat pentru pace”. Panouri 
și afișe cu asemenea inscripții pot fi vă
zute astăzi în sute și mii de întreprin
deri, comune și sate din regiunea Timi
șoara. Numai în raionul Timișoara, Apelul 
păcii a fost semnat la sate de peste 77..000 
de țărani muncitori romîni, maghiari, ger. 
mani, sîrbi. Cu aceeași hotărîre au semnat 
Apelul locuitorii romîni și cei aparținînd 
minorităților naționale din raioanele Deta, 
Lugoj, Moldova Nouă și altele. 

încordată, tinerii trebuie să fie pe ogoare, 
acolo unde se fac arăturile și însămînță
rile. Prin munca politică de masă, dusă 
la cîmp, în mijlocul tinerilor, organiza
țiile U.T.M. trebuie să-i însuflețească pe 
tineri în cadrul avîntului general cu care 
a pornit în anul acesta țărănimea munci
toare în 'lupta pentru o recoltă bogată. 
Creînd o opinie publică împotriva leneși
lor și chiulangiilor, organizațiile de 
U.T.M. au datoria de a lupta pentru a 
aduce pe toți tinerii în rîndul fruntașilor, 
popularizînd metodele avansate și expe
riența deja cîștigată de unii tineri.

Luptînd pentru îndeplinirea planului de 
însămînțări, în fiecare zi, în fiecare ceas, 
organizațiile U.T.M. să nu uite că aplj- 
carea exemplară a agrotehnicii la însă- 
mînțăr: are mare însemnătate pentru ob
ținerea unor recolte bogate. Iată de ce 
calitatea lucrărilor agricole trebuie să 
constituie o preocupare de seamă a orga
nizațiilor U.T.M. In această privință an
trenarea tinerilor agronomi și a tinerilor 
ingineri, a fruntașilor recoltelor bogate, 
poate fi un mijloc de ridicare continuă a 
calității lucrărilor agricole. Tinerii ingi
neri și agronomi au datoria de a indica 
în funcție de condițiile locale, de sol și 
climă, timpii optimi de însămînțări, con
dițiile privind adîncimea semănatului, ce 
lucrări de întreținere trebuie făcute cul
turilor de toamnă etc. Fruntașii recoltelor 
bogate pot împărtăși tinerilor metodele 
lor, cu ajutorul cărora au reușit să obțină 
recolte bogate.

Sarcini importante stau în fața mecani
zatorilor, care fac pe suprafețe mari, ară
turi pentru însămînțări, precum și însă
mînțări. Ei trebuie să folosească în mod 
chibzuit întreaga capacitate de lucru a 
tractoarelor și mașinilor agricole, atașînd 
pentru solurile mijlocii și ușoare, a patra 
trupiță la plugul „Ilie Pintilie” sau for- 
mînd cuplaje de mai multe mașini agri
cole la un tractor. Calitatea lucrărilor 
efectuate de ei are mare însemnătate nu 
numai în sporirea producției agricole dar 
și pentru convingerea a tot mai mulți ță
rani muncitori asupra superiorității mun
cii cu mijloace mecanizate pe ogoarele 
unite, fără haturi a'.e gospodăriilor colec
tive și întovărășirilor. Tinerii mecaniza
tori trebuie să considere munca lor din 
această campanie agricolă și ca o con
tribuție adusă pentru consolidarea și dez
voltarea mai departe a sectorului socia
list al agriculturii.

Tinerilor colectiviști, întovărășiți, țărani 
muncitori cu gospodării individuale le re
vine sarcina de a folosi la maximum ca
pacitatea de muncă a atelajelor cu care 
lucrează. Pentru aceasta ei trebuie să în
grijească bine de vitele de muncă, supuse 
acum la eforturi mai mari, precum și de 
uneltele și mașinile agricole pe care le 
întrebuințează. De asemenea ei trebuie să 
folosească fiecare semănătoare, pentru ca 
tot mai multe suprafețe să fie însămînțate 
cu ajutorul semănătorilor care asigură o 
mai bună calitate a lucrărilor.

. Pentru obținerea unei recolte bogate 
trebuie să însămînțăm numai sămînța de 
calitate superioară bine curățată și tratată. 
De aceea, acolo unde sămînța n-a fost 
condiționată, tineretul poate iniția acțiuni 
de curățire și tratare a ei în așa fel încît 
să nu fie însămînțat nici un bob de să- 
mînță necurățat și netratat.

Ga și în alte campanii agricole, tinere
tul muncitor de la sate își va dovedi și de 
astă dată, prin fapte, patriotismul său 
fierbinte, participînd intens la buna desfă
șurare a lucrărilor agricole de primă
vară.

Tineri și tinere din satele patriei noas
tre! Fiecare zi bună de lucru pentru însă
mînțările de primăvară trebuie folosită din 
plin. însuflețiți de patriotism fierbinte, 
participați cu toții la lucrările agricole 
de primăvară, luptînd pentru a da patriei 
noastre o recoltă bogată, din care cel pu
țin 10 milioane tone grîu și porumb!

In numeroase adunări populare sau mer- 
gînd din casă în casă, cele 2.095 de echipe 
ale păcii au strîns în întreaga regiune, 
pînă la 27 martie, 583.302 semnături pe 
Apel.

Condamnînd cu indignare uneltirile ce
lor ce pregătesc războiul atomic, peste 
433.000 de cetățeni din regiunea Galați 
și-au așternut pînă acum semnăturile lor 
pe Apelul Consiliului Mondial al Păcii. 
In prezent, în majoritatea comunelor și 
satelor din regiune acțiunea de strîngere 
a semnăturilor a fost terminată. De la în
ceputul campaniei au fost organizate'2.177 
de adunări și 1.327 de sfaturi ale păcii, la 
care au participat aproape 300.000 de ce
tățeni. Un sprijin prețios la strîngerea 
semnăturilor 1-au adus peste 7.200 de 
echipe formate de cetățeni.

Totodată au fost realese 944 comitete de 
luptă pentru pace.

(Agerpres)

Muncă entuziastă — 
producție sporită

înainte de a intra în hala de fabricație 
a întreprinderii „Salconserv” din Mediaș 
trebuie să treci printr-o sală lungă, strălu. 
cind de curățenie, împărțită în comparti
mente. In primele compartimente harni
cele muncitoare, îmbrăcate în halate albe, 
lucrează de zor la sortarea conservelor pe 
calități: pateu de ficat, came de porc în 
suc propriu, carne de porc cu fasole etc.

Intr-o sală alăturată se află secția me
zeluri, unde se produc peste 40 de sorti
mente. Aici întreaga muncă este mecani
zată. Secțiile au fost înzestrate cu. utilaje 
noi, au fost construite afumătoare moder
ne, magazii, transportul se face cu ajuto
rul vagonetelor pe linie de decovil și al 
unui ascensor de mare capacitate. Mecani
zarea procesului de producție și asigurarea 
materiei prime, la care s-a adăugat mun
ca entuziastă a unui mare număr de mun
citori ca, de pildă, Mircea Bucur, Mihai 
Klein, Andrei Laszlo și alții, au făcut ca 
plănui pe trimestrul I să fie îndeplinit 
înainte de vreme.

Pînă la 26 martie, colectivul acestei în
treprinderi alimentare a produs peste 
planul trimestrial 43.9 tone de conserve 
și 58,9 tone preparate de carne.

In secția de țesut rapid
ARAD (de la corespondentul nostru). — 

Colectivul de muncitori de la uzinele tex
tile „30 Decembrie”-Arad acordă o deose
bită grijă ridicării neîncetate a produc
tivității muncii. După cum se știe, stu
diind documentația tehnică sovietică, a 
fost creată de curînd în cadrul uzinei sec
ția de țesut rapid. în acest scop au fost 
alese 42 de războaie cu turația medie de 
167 ture pe minut, avînd bătaia cea mai 
mare și spată fixă. Războaiele noii secții 
au fost reglate după șablon.

Secția funcționează timp de două luni 
sub formă experimentală. Roadele s-au 
dovedit a fj mari. Astfel de la 1 februarie 
a. c. secția lucrează în două schimburi. Ca 
urmare a măsurilor tehnico-organizatorice 
luate turația medie pe minut la războaie 
a crescut de la 167 la 183 ture.

In acest fel și indicele d® utilizare a 
mașinilor a crescut cu 20 la sută.

Utemiștii în fruntea 
întrecerii

încă din primele zile ale campaniei 
agricole de primăvară, mecanizatorii de la 
S.M.T. Babadag, au pornit la muncă cu 
mult entuziasm. în fruntea întrecerii se 
situează brigada utemistă de tractoriști 
condusă de Manolache Ion, candidat de 
partid.

Numai în 2 zile tractoriștii din această 
brigadă au arat peste 35 hectare pentru 
grîu de primăvară pe ogoarele gospodă
riei agricole colective ,,Tudor Vladimi- 
rescu” din satul Turda, raionul Istria. 
Din acestea, 20 hectare au și fost însă
mînțate. Fruntașii acestei brigăzi sînt : 
Lazăr Marcu și' Iordache Florea, care 
și-au depășit norma zilnică cu 250—300 
la sută.

Corespondent 
VASILE SIMBETEANU

ÎîrT^oreajrna^ 

eliberării Ungariei

★ 4 aprilie 1955... Se împlinesc la aceas-
>> tă dată 10 ani de cind eroica armată 
22 sovietică a alungat hoardele hitleriste 
\\ de pe teritoriul Ungariei, creînd po- 
>> porului harnic și muncitor al acestei 
22 țări condiții pentru a-și construi o 
\\ viață liberă și prosperă.
>> Exprimîndu-și recunoștința față de 
<2 partid și guvern, conștient de ceea ce 

înseamnă a trăi într-o țară liberă care 
>> construiește socialismul, tineretul un-
22 gar mobilizat de Uniunea Tineretului 
<< Muncitor (D.I.Sz.) întîmpină cu noi
>> succese în muncă ziua de 4 aprilie — 
22 .cea mai mare sărbătoare națională a 

poporului maghiar.
Pe întreg cuprinsul țării, tinerii mun

ți citori luptă cu un avînt sporit pentru
<< îndeplinirea angajamentelor luate în
>> cinstea aniversării eliberării patriei
22 lor. In minele din Komlo, de pildă,
<< zece brigăzi de tineret și-au luat anga-
>> jamentul ca pînă la 4 aprilie să dea pa
ri triei 1500 tone de cărbune peste plan.
<< Datorită elanului cu care ei s-au avîn-
>> tat în muncă, angajamentul a fost de-
22 pășit încă la sfîrșitul lunii februarie,
<< cind au extras 2540 tone de cărbune
>> peste plan. In galeria principală de
22 aducțiune, defectîndu-se conducta de
<< aer comprimat, continuarea producției
>> devenise cu neputință. Folosind întrea-
22 ga sa capacitate de muncă, însuflețit de
<< dragoste fierbinte față de patrie, de
>> popor, tînărul mecanic Nandor Farkas
22 a reparat conducta în numai o oră și
« jumătate, lucru care în mod obișnuit
SS necesita mult mai mult timp 
22 Succese însemnate în muncă obține 
<< și tînărul strungar Zoltan Ladanyi de 
S$ la fabrica de motoare electrice de di
ll mensiuni mici, care împlinește norma 
« cu 221 la sută; el împărtășește cu 
S$ multă dragoste experiența sa în muncă 
2> și altor muncitori.
<< In lupta pentru construirea socialiș
ti mului ia sate tineretul ungar își aduce 
22 din plin aportul.
<< O amplă întrecere are loc între trac- 
SS toriștii din R. P. Ungară. 9200 de ti
ll neri tractoriști sînt antrenați deja în 
<< întrecerea socialistă și obțin succese 
SS importante în muncă, menite să contri

Cu tractorul se lucrează bine, se însămînțează în linii drepte și la adinei- 
mea potrivită. întotdeauna însă trebuie să verifici din timp cal.tate.a oricărei 
lucrări ca să poți lua imediat măsuri pentru îndepărtarea unor greșeli ce s-ar 
putea ivi.

In fotografia noastră, pe terenurile gospodăriei agricole colective „Gheor- 
ghl Dimitrov” din comuna Cuza Vodă, raionul Călărași, se însămînțează ma
zărea.

Inginerul agronom Vasîle Neagu împreună cu Ion P. Florea, președintele 
gospodăriei șl Gheorghe Peicu, secretarul organizației de bază de partid, con
trolează adîncimea la care a fost însămînțată mazărea.

Foto: AGERPRES

Au terminat însămînțările din epoca I-a
Pentru colectiviștii, jnto- 

vărășițli și țăranii munci
tori eu gospodării Indivi
duale din raionul Ilîrșova, 
cea mai însemnată preocu
pare o constituie executa
rea la vreme și bine a însă- 
mînțărllor de primăvară. 
In urma întrecerilor socia
liste și patriotice, avîntul 
muncii a crescut simțitor și 
succesele nu au întîrzlat să 
se arate. Gospodăriile 
agricole colective și întovă
rășirile agricole din raion

au terminat în întregime în- 
sJmînțărlle din epoca în- 
tîîa.

Printre gospodăriile co
lective fruntașe se numără 
cel2 din satele și comunele 
SLupina, Crișana, Bălăcea- 
nu. Sarolu, Hîrșova, iar în
tovărășirile agricole din co
muna Gîrliciu, satul Albina 
d n comuna Saraiu șl Stu
pina au de asemenea rezul
tase bune.

Rezultate frumoase an 
obținut la însămînțări și

la
încă din primele zile co

lectiviștii, vîrstnici și ți
neți a.u însămînțat 20 hec
tare cu orz și au trecut 
apoi la însămințatul ma- 
zării. O preocupare de sea
mă a constituit pentru ei 
și îngrijirea culturilor însă-

Tinerii colectiviști au ieșit
Tinerii colectiviști din 

comuna Covăsinț. raionul 
Arad au învățat la cercul 
agrotehnic că însămînțatul 
la timp contribuie la obți
nerea unor recolte bogate. 
Imediat ce vremea a fost 
prielnică, ei au ieșit la 
cîmp.CU FORȚE SPORITE

buie la asigurarea unor recolte bogate. 
Muncitorii de la gospodăria agricolă de 
stat din comuna Boly, județul Baranya 
și-au luat angajamentul ca pînă la 4 
aprilie să livreze 10.000 litri de lapte 
peste plan, pentru aprovizionarea ora
șelor. La această gospodărie tînărul 
Adam Beck, membru al organizației 
(D.I.Sz.) se află în fruntea celor mai 
buni în întrecerea socialistă. Aplicînd 
metoda sovietică de hrănire rațională 
a vacilor cu nutreț însilozat, anul tre
cut el a sporit producția de lapte cu 16 
litri pe zi la fiecare vacă. Exemplul lui 
a fost urmat și de ceilalți mulgători; 
și ca rezultat, ferma de vaci a gospodă
riei și-a îndeplinit angajamentul luat 
încă la data de 4 martie, în loc de 4 
aprilie. Acum crescătorii de vaci și-au 
luat un nou angajament, ca pînă la 4 
aprilie să livreze alți 10.000 litri de 
lapte peste plan.

După publicarea rezoluției din 2 mar
tie 1955 a Plenarei C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria în 
rîndul membrilor (D.I.Sz.) s-au născut 
numeroase -inițiative prețioase. Brigada 
de tineret condusă de tînărul Jănos 
Jelenszky de la mina Pecs care anul 
acesta a extras deja 820 tone cărbune 
peste plan, a inițiat în cinstea zilei de 
4 aprilie o mișcare pentru ridicarea pro
ductivității muncii — și a făcut apel 
către toți minerii din țară să adere la 
această întrecere. Brigada condusă de 
Jelenszky și-a luat angajamentul ca în 
fiecare schimb să extragă peste plan 
șase vagoane de cărbune, să separe cu 
mai multă grijă sterilul și să reducă 
de la 2,6 la 2 la sută procentul de ste
ril. Totodată ea a luat în păstrare so
cialistă uneltele de lucru și va folcsi 
cu spirit de economie materialul lem
nos.

Răspunzînd chemării Prezidiului 
Consiliului Central al Sindicatelor din 
R. P Ungară, muncitorii de pe întreg 
cuprinsul țării s-au antrenat într-un 
schimb de onoare începînd de la 15 
martie pînă la 4 aprilie.

în cadrul acestui schimb brigada 
Sigvari de la fabrica de mașini „Lang“ 
din Budapesta și-a luat angajamentul 

țăranii muncitori cu gos
podării individuale din co
munele Horia, Ciobanu și 
altele.

In momentul de față ra
ionul Hîrșova a întrecut 
raionul Negru Vodă, care 
pînă la 26 martie deținea 
locul de frunte pe regiunea 
Constanța în întrecerea so
cialistă și patriotică pentru 
executarea la timp a lucră
rilor de primăvară.

Corespondent 
UNGUREANU PETRE 

însămînțări 
mînțate în toamnă, care au 
fost grupate în întregime. 
Pînă acum, printre colec
tiviștii fruntași se numără 
și utemiștii Bencican Tra
ian, Ignat loan și alții.

Corespondent 
VOICAN N. NICOLAE

să îmbunătățească 
calitatea paletelor de 
turbină și să realize
ze trimestrial o eco
nomie de 8.000 fo- 
rinți. Recent, brigada 
a introdus trei inova, 
ții în muncă, care 
permit reducerea ia 
jumătate a duratei 
montării paletelor. In 
atelierul de lăcătușe- 
rie a luat ființă o 
brigadă denumită 
„15 martie", urmînd 
ca pînă la 4 aprilie 
să fie înființate alte 
noi brigăzi.

Tinerii de la fabri
ca de mașini-unelte 
din Kondya și-au 
luat angajamentul să 
producă în cadrul 
schimburilor de o- 
noare două strunguri 
tip E.I.N. peste plan, 
iar tinerii de la fa
brica de pulveriza- 
toare din Tiszakecs- 
ka să producă 650 
pulverizatoare pen
tru agricultură peste 
planul trimestrial al 

Chemarea C.C. al 
din R. P. Ungară cu 
torirea zilei de 4 aprilie a avut un pu
ternic răsunet în rîndurile tineretului.

In județul Komarom a luat ființă un 
comitet care se va ocupa de pregăti
rea unui bogat program de manifes
tări culturale.

Tineretul din Sztalinvaros, tînărul 
oraș socialist din R. P. Ungară, se pre
gătește intens în vederea sărbătoririi 
aniversării eliberării Ungariei. La Casa 
de cultură „Bartok Beta" au loc de 
două ori pe săptămînă consfătuiri în 
vederea întocmirii programului artistic 
cultural.

în județul Fojor, viața culturală a 
luat un mare avînt. In localitatea Sza- 
badbattyăn a fost organizată o echipă 
de artiști amatori care va pregăti și

anului.
U.T.M. (D.I.Sz.) 
privire la sărbă-

Bunuri de larg consum 
peste plan

GALAȚI (de la corespondentul nostru), 
în secția filatură a întreprinderii textile 

„Filimon Sîrbu” difi Galați, întilnești pre
tutindeni tinere muncitoare. încă de la 
începutul lunii martie, muncitorii de aici 
s-au angajat s'ă întîmpme ziua de 1 Mai 
cu cele mei frumoase realizări în produc
ție. Pentru respectarea angajamentelor 
luate peste 250 de tineri și tinere sînt an
trenați în întreceri socialiste. De exemplu, 
utemistă Nicolau Geta s-a angajat să folo
sească din plin capacitatea de producție a 
ringului și să dea fire multe și de bună 
calitate. Zilnic ea ; reușește să dea peste 
planul de producție cite 20 kg. fire de ca
litate superioară.

Asemenea succese obțin Și tinerele fi
latoare G'iiță Lenuța și Ioan Aneta. Ele 
dau peste plan 8—10 la sută mai multe 
fire.

•fr
Muncitorii și tehnicienii care lucrează 

în sectorul alimentar de la întreprinderea 
„Ionel Jora” din Galați, traduc în fapte 
angajamentele luate în cinstea zilei de 1 
Mai. Planul pe primul trimestru al anu
lui curent a fost depășit cu 18 Ia sută, 
în cele 3 luni, muncitorii de aci au dat 
peste plan 31 tone conserve de pește.

în fruntea îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan, sînt tinerele Lefter Elena 
care lucrează la porționat pește și Posto- 
lea Maria care lucrează la prăjitul pește
lui. în fiecare zi aceste muncitoare depă
șesc planul cu cite 30—35 la sută. Frun
taș» sînt și tinerele Blagă Maria și Voi- 
culescu Florica, de la închisul cutiilor de 
conserve, care depășesc norma cu £0—25 
la sută. . r

Tineretul 
în primele rînduri

PITEȘTI (de la corespondentul nostru), 
în cinstea zilei de 1 Mai muncitorii din 

numeroase întreprinderi din regiunea Pi
tești obțin însemnate succese în produc
ție. Astfel la uzina I.M.S. Cîmpulung, bri
găzile din sectoarele ajustaj, uzinaj și 
turnătorie, conduse de Filofteia Boieru, 
Tudor Duță și Ion Negru realizează depă
șiri medii zilnice între 45 și 100 la sută.

La textila „11 Iunie” Pitești, brigăzile 
de tineret nr. 3 și 4 de la. sectorul fila
tură, conduse de Ioana Constanța și Elena 
Grăsune depășesc zilnic angajamentele 
luate în cinstea zilei de 1 Mai cu peste l 
la sută.

Muncitorii din cadrul I.F.E.T.-ului Bre
zei, majoritatea lor lucrînd după inițiativa 
forestierilor de la Chiriș, obțin însemnate 
depășiri de plan. Astfel planul pe trimes
trul I al anului 1955 a fost realizat și de
pășit, dîndu-se pînă la data de 30 martie 
a.c .cu 45 la sută mai mult material 
lemnos.

La obținerea acestor succese au contri
buit din plin brigăzile complexe din par
chetele Rudari, Pietroșița, Bucuroasa, Pe
sete Cheii, Plaiul Topologului. In cadrul 
acestor unități, brigada condusă de Du
mitru Puțoiu a dat cu 31.2 la sută mai 
mult material lemnos, brigada condusă 
de Dumitru Căldarea cu 37,4 la sută, a lui 
Vasile Bologa cu 28 la sută etc.

Această tînără muncitoare de la uzinele siderurgice din DiosgySr 
va deveni curînd calificată. Ea se numără printre miile șl zecile de mii 
de tineri muncitori maghiari calificați la locul de muncă, cu ajutorul 
tovarășilor mai vtrstnici.

I s

prezenta în satele învecinate, comedia 
„Pînă mîine se va descoperi" de Laszlo 
Solyon.

In județul Heves, pînă în prezent 
peste 250 echipe culturale ale organi
zațiilor Uniunii Tineretului Muncitor 
din R. P. Ungară au anunțat că vor 
participa la festivitățile culturale în 

a

♦

participa la festivitățile culturale 
cinstea celei de a 10-a aniversări 
eliberării Ungariei.

Tineretul frate maghiar, alături 
întregul popor muncitor intimpină

de 
. . . cu

bucurie, cu noi succese în muncă, ma
rea sărbătoare de la 4 aprilie, hotărit 
ră meargă înainte, să lupte neabătut 
pentru aplicarea politicii Partidului 
celor ce muncesc, pentru construirea 
socialismului.

VALERIA MOȚ1U

1



PASIUNEA ÎN MUNCĂ 
ÎNNOBILEAZĂ SUFLETUL

Dragoste pentru știința
Oamenii lipsiți de elan în muncă, 

nehotărîți, fără entuziasm și încă tineri 
așa cum sint Lucia Gigulă și Constan
tin Dumitru mă mîhnesc sincer, mă 
fac să mă simt jignit pentru ei.

Fără nici o îndoială că acestea toate 
sînt rezultatul unei educații superfi
ciale pe care tînărul respectiv a pri- 
mit-o pînă acum. Astfel se explică fap
tul că tovarășul Constantin Dumitru nu 
cunoaște — sau mai bine zis nu înțe
lege — că noi, tineretul de azi, trăim 
timpuri noi, ne educăm și creștem oa
meni adevărați, capabili și viguroși, 
oameni de care scumpa noastră patrie 
are nevoie pentru uriașele șantiere ale 
construcției socialismului. A construi 
cu astfel de oameni o viață fericită, 
a face să înflorească grădinile viitoru
lui, a le apăra de dușmani — iată țelul 
nostru înalt.

Cu ce au contribuit tovarășii Lucia 
Gigulă și Constantin Dumitru la rea
lizarea acestora, așa cum visăm cu 
toții? Cu nepăsare față de muncă ?

Ei ar trebui să știe că munca este o 
chestiune de cinste, onoare și eroism.

Exemple de oameni, de tineri care 
înțeleg munca pentru binele patriei 
sînt nenumărați în patria noastră. Aș 
vrea să vorbesc în această privință 
despre tovarășul Radu Anton, student 
în anul III al Facultății de fizico-ma- 
tematici din Iași, care prin munca sa 
plină de entuziasm ne face cinste tu
turor. Rezultatele sale în muncă nu 
sint întîmplătoare. In centrul activită
ții Sale de zi cu zi stă pregătirea pro
fesională, el fiind pasionat de mun
ca pe care și-a aleS-o. Tovarășul Radu 
Anton- nu se limitează numai la munca 
sa profesională zilnică, el este și unul 
din Cei mai buni Utemiști ai organi
zației noastre, un prețios ajutor în 
munca celorlalți colegi ai săi.

Așa muncește tovarășul Radu Anton, 
cu sirguință și devotament, neobosit și 
încrezător în forțele sale ; așa muncesc 
mii de tineri ca el în toate domeniile 
și așa trebuie să muncească și Lucia 
G'gulă, Constantin Dumitru și alții 
ca ei.

Să ne ocupăm de fiecare tînăr în parte

VACARU DUMITRU 
studeht în anul III la Facultatea 

de fizico-matematlci din Iași

In gospodăria noastră co. 
lectivă tinerii muncesc cu 
multă tragere de inimă. Ei 
primesc munci de răspun
dere și oamenii au încre
dere că ei își vor îndepli
ni sarcinile întotdeauna.

De pildă, în timpul 
lor liber și chiar în zilele 
de sărbătoare, ei au adus 
colectiviștilor bătrîni lem
ne și buturugi sau le duc 
griu și, porumb la moară. 
Tinerii și tinerele de la 
noi au ajutat la transporta, 
rea stupilor la noul sediu 
al gospodăriei. Era o zi 
friguroasă, pe drum era un 
noroi pînă la genunchi, dar 
niciunul nu s-a văitat, ni- 
ciunul n-a dat înapoi. A- 
cum,odată cu sosirea pri
măverii, tinerii de la noi 
muncesc alături de ceilal
ți colectiviști la însămânțat 
și luptă din toate puterile 
lor pentru o recoltă 
gată.

Am dat aceste pilde 
aș mai putea să mai 
încă multe) pentru ca să 
arăt că tinerii de la noi se 
străduiesc cu toată dragos
tea ca avutul colectivei si 
bunăstarea membrilor ei să 
crească.

Din păcate însă mai 
vem printre noi și un 
daș, pe nume Cristache 
timie. E un băiat destul de 
înalt, chipeș (' '
A intrat în gospodărie cu 
cîțiva ani în urmă împreu
nă cu părinții, pe cînd era 
încă un copil. Mai tîrziu 
cînd a început să lucreze 
in gospodărie a dat unele 
semne de hărnicie, apoi, 
Cristache a 
mist, a ajuns 
firea, și deci 
răspunderea 
tele sale. Dar 
muncească și

AI
Arad, în cartierul Gră- 

se întinde un Cîmp 
odihnesc cîteva

pro- 
înde- 
acea- 
cons- 
celor

La 
diște, 
uriaș, unde 
zeci, de locomotive epuizate de 
alergătura de ani și ani pe 
drumurile de fier ale țării.

CU ani in urmă, pe una din. 
tre aceste mașini, cinci băieți 
porneau intr-o cursă a 
priului lor viitor. Timp 
lungat locomotivele din 
stă stație terminus, au 
titu.it în anii copilăriei
cinci prieteni, un loc neuitat 
de joacă. Ca fochiști, meca
nici său conductori, ei porneau 
in călătorii închipuite, Visînd 
să ajungă odată la un țel al 
lor. Pe un „Pacific" bătrîn cu 
roțile înfrînate, mîncate de ru
gină, cei. cinci au făcut un le- 
gămînt: Să treacă peste orice 
piedică care le va sta în cale, 
pentru a-și vedea realizate Vi
surile. Iar peste ani, să se în- 
tîlnească din nou pentru a-și 
povesti întîmplările prin care 
au trecut, pentru a-și aduce 
aminte de anii copilăriei și a 
se bucura împreună de izbîn- 
zile dobîndite.

Bttang Viorel, fiul unui 
canic de locomotivă își 
punea să devină medic. 
Gheorghe, băiat de acar,
drăgise istoria. Pascal Pavel 
ținea morțiș să ajungă meca
nic monteur ca și tatăl său.

me- 
pro- 
Unc 

în-

BIBLIOTECARA
DIN JIDVEIU

Autocamionul colectivei
în curtea gospodăriei agricole colective 

din Cîrpiți, raiofiuil Iași, era mare anima
ție. Trebuia Să sosească autocamionul 
cumpărat cU banii primiți la valorificarea 
produselor colectivei. Oamenii nu-și mai 
găseau locul de nerăbdare.

S-a întunecat de-a binelea. De după deal 
au apărut două luminițe. Peste cîteva mi
nute a sosit și autocamionul.

— Măi, strașnic autocamion avem — își 
dădeau unii cu părerea.

Alții se întrebau :
— Oare cît poți încărca în el? Dar ce 

marcă este ? Merge bine?
La asemenea întrebări nu mai pridideau 

să răspundă tovarășii Bamboi Mihai, pre
ședintele colectivei și șoferul Răileanu Va. 
sile.

— Păi, eu am venit cu autocamionul și 
pot să vă spun cum îi autocamionul nos
tru, spuse tovarășul Bamboi. Bună ma- 
șină, ascultînd bătăile regulate ale moto
rului „inima autocamionului”, te minunezi 
cît de bine merge.

— Mașină este produsă de fabrica „Mo
lotov" din Utliunea Sovietică, le explica 
tovarășul Răileanu câtorva colectiviști ce 
se învîrteau pe lingă mașină, și încarcă 
cam patru tone.

— Patru tone ?
— Păi asta înseamnă...
Și colectiviștii făceau socoteala cam cîte 

animale de tracțiune vor fi înlocuite de 
acest autocamion, cîte brațe de muncă pot 
fi folosite la alte treburi și în cît timp își 
vor transporta roadele de pe cîmp. ,

Corespondent 
PISAR V. ION

în rândurile șco-

Sînt numeroase fapte car® te con
ving de cum intri în comuna Jid- 
veiu, raionul Tîmăveni. că utemista 
Henning Reghina este o bibliotecară 
activă, cu dragoste de muncă. Vi
trina cu cele mai noi cărți «osite 
în bibliotecă, așezată într-un loc 
vizibil la sfatul popular, atrage 
privirile tuturor trecătorilor. în fața 
ej se adună zilnic grupuri de citi
tori: unii comentează cărțile citite, 
alții se sfătuiesc ce să mai citească.

La bibliotecă ai zilnic prilejul să 
faci cunoștință cu muljd dintre ei. 
Sînt oameni de toate Vifstele: bă
trîni, tineri șj mulți copii, elevi de 
școală care au îndrăgit cărțile din 
bibliotecă, făcîndu-și-le prieteni și 
sfătuitori apropiați. Școlarii dau 
deseori fuga la bibliotecă, chiar în 
scurtele pauze ale recreațiilor din
tre orele de clasă. Cititori pasionați 
ca pioniera Blaga Maria din clasa 
a V-a sînt mulți 
larilor.

Biblioteca este 
pere a căminului 
peste 3.400 Volume, etichetate și aranjate 
ordonat în rafturi, în așa fel ca să poată 
fi găsite cu multă ușurință cărțile ce
rute de Cititori. Sala bibliotecii, frumos 
pavoazată) are un aspect îmbietor. Din 
gazeta de perete, poți afla multe amă
nunte cu privire la cei mai 
tori.

ria colectivă fiecare om < 
este un cap de familie, că J 
fiecăruia îi revine răspun- < 
derea pentru creșterea ne- < 
încetată a avutului ci. ( 

Cristache trebuie să ia 1 
aminte acest lucru. El se ' 
poartă de asemenea lipsit < 
de respect față de colecti- ' 
viștii mai în vîrstă și față i 
de conducerea gospodăriei, 
le răspunde obraznic și nu ■ 
le ia în seamă sfaturile. Și ' 
cîte n-ar avea de învățat 
de la ei! Sînt sigur că o 
să-i pară rău de aceasta 
mai tîrziu.

Eu socotesc însă că atît 
Constantin Dumitru despre 
care a vorbit tovarășul 
Bratu în scrisoarea sa, cit 
și Cristache Eftimie pot fi 
aduși pe drumul cel bun, 
pot să-și recîștige ceea ce 
au pierdut, adică dragostea 
de muncă, entuziasmul La 
acest lucru trebuie să con
tribuie mult colectivul lor. 
De pildă, dacă tînărul în 
cauză e pus să lucreze în
tr-o brigadă de tineret 
fruntașă, pînă la urmă nu 
se poate să nu se molip
sească și el de hărnicia 
tovarășilor săi, se va simți 

lipsit parcă de tine- prost să vadă cg, el e întot
deauna în urma celorlalți. 
Nu trebuie să spunem „eh 
nu mal avem ce face cu ei; 
lasă-i în plata domnului". 
Ei pot fi vindecați de o 
asemenea

Aceasta 
care i-o 
Bratu și 
Așa avem de gînd să facem 
și noi cu Cristache Eftimie.

UNGUREANU ION 
colectivist, 

G.A.C. Vadu Săpat, 
raionul Mizil.

a început să se moleșească. 
Munca a început să nu-l 
mai atragă. O zi venea la 
lucrU, două nu venea, pen
tru că, zicea el, ce rost are 
să se omoare așa de mult 
cu munca. I s-a dat și lui 
un atelaj în primire, dar 
după puțin timp l-a părăsit 
pentru că î se părea o 
muncă mai grea, mai ane
voioasă decît altele și a tre
cut la oi împreună eu ta
tăl său. Nici aici însă n-a 
muncit cu tragere de ini
mă.

Să nu credeți că noi ti
nerii și conducerea gospo
dăriei nu ne-am străduit 
să-l ajutăm, să-l tragem ța 
răspundere. Dar cum în
cerci să-l critici puțin, cum 
se uită urît la tine și sare 
la ceartă (cred că și Cînd 
va vedea această scrisoare 
în ziar se va supăra pe 
mine). E adevărat însă și 
faptul că noi n-am făcut 
totul pentru îndreptarea 
lui.

Eu m-am întrebat ade
sea, de ce nu-i place lui 
munca. De fapt, Cristache 
nu e un leneș din aceia că
rora nu le place munca de
loc. Dar e prea moale, 
el... 
rețe, e un „Igsă-mă să te 
las". Pe el nu-l interesează 
ce se petrece în jurul său. 

și puternic. nu-și dă seama că tră
iește într-o familie mare și 
că averea ei, e și averea lui 
și deci trebuie să se îngri
jească, să răspundă de ea 
și el ca un gospodar, s-o 
facă să crească și să se 
îmbogățească neîncetat.
Acest lucru mie mi se pare 
deosebit de important pen
tru noi tinerii colectiviști. 
Noi 
nici o clipă că în gospodă- 

tovarăș
de „ședință” cu ei înșiși. E 
mai comod să uiți ce ai visat 
odată, decît să răscolești pă
timaș păienjenișul delăsării 
ce-ți acoperă vederea spre 
viitor.

Pentru un moment băiețan- 
dtul l-a depășit pe elevul din- 
tr-a V-a. El i-a arătat că fără 
pasiune, fără perseverență in 
Viață nu poți ajunge victorios 
la un țel.

In nouț an școlar Nonu a 
luptat cu pasiune. A devenit 
bursier. După ce a terminat 
liceul, a urmat apoi Faculta
tea de mecanică din Timișoa
ra. Anij de practică la uzinele 
din Hunedoara, Timișoara și 
Arad l-au legat definitiv de 
profesiunea aleasă...

Pe adjunctul constructorului 
șef de la întreprinderea „E- 
leCtro-Banat" din Timișoara, 
pe inginerul Nonu Mircea l-am 
cunoscut într-un moment de 
mare emoție sufletească pen
tru el. Primise o telegramă din 
Moscova în care Unc Gheor
ghe, aspirantul în științe so- 
ciale de la Universitatea „Lo
monosov", își anunța sosirea 
în țară. Se apropia clipa ma- 
rei întîlniri.

Iată, au trecut ani... Ani 
de muncă îndîrjită pentru 
fiecare dintre cei cinci prie
teni. Dar ei au învins; și-au 
văzut visurile realizate!

amenajată într-o încă- 
cultural. Ea numără

zeloși citi-
bo-

(și 
dau

a- 
co- 
Ef-

devenit ute- 
om in toată 
avea singur 

pentru fap- 
în loc să 

mai bine, el
nu trebuie să uităm

String fier vechi

șaselea
Lui Uivari 
ideea de a 
cian în construcții. In clasa a
IV- a de liceu Nonu Mircea 
reuși să-și cumpere o bicicle
tă de ocazie. Meșterind la 
acea bicicletă, care mai cu- 
rînd se putea numi o piesă 
de muzeu, Nonu se simți a- 
tras de tainele mecanicii. Tai- 
că-său, un învățător modest 
din Arad, primi cu răceală 
dorința lui Mircea de a de
veni inginer. Băiatul nu era 
un elev strălucit. în clasa a
V- a rămăsese chiar corigent. 
In locul orelor de curs, el 
prefera să se plimbe pe malul 
Mureșului cu Viorica, o fată 
zvăpăiată ca și el. Așa se făcu 
că „locomotiva" lui Mircea 
frînă într-o vară din drumul 
ei spre țelul ales.

Bătrînul învățător socoti că 
lui Mircea i s-ar potrivi mai 
bine o ocupație ceVa mai.,, 
concretă. Nonu deveni o calfă 
pricepută de fotograf. își dădu 
cerlgența, și ceru amănunte 
despre tovarășii săi. Află cum 
că toți patru goneau fără o- 
prire pe itinerariul stabilit.

A avut loc atunci o „discu
ție” între Nonu Mircea, cori
gentul și Nonu Mircea, băie- 
țandrui entuziast de pe bătrî
nul „Pacific" din Arad.

Sînt încă destui tineri care 
se dau îndărăt de la o astfel

Anton îi surîdea 
ajunge un tehni-

boală.
e propunerea pe 
fac tovarășului 
colectivului său.

Mi-am rezervat dreptul de 
a-mi închipui această reve
dere.

...Cinci „locomotive" întîl- 
hindu-se, vor scrîșni din fr'î- 
ne, învăluindu-se în aburi fier
binți, sunînd prelung ca niște 
trompetișți ai victoriei. Ingi
nerul Nonu Mircea se va îm
brățișa călduros cu medicul 
Bitang Viorel din Cluj, cu in- 
ginerul Vivari Anton de la 
Fabrica de cărămizi din Satu 
Mare. Vor stringe apoi mii- 
nile iubiților lor prieteni, me
canicul monteur Pascal Pavel, 
și aspirantul în științe sociale 
Unc Gheorghe cu care au por
nit împreună în cursa spre 
țelul ales.

Va fi însă și un al șaselea 
prieten cu ei. Un tovarăș mo
dest și credincios, care s-a 
aflat clipă de clipă alături de 
fiecare dintre ei; care le-a 
fost martorul nopților de în
vățătură și care le-a insuflat 
curajul în fața încercărilor. 
Acesta al șaselea, are un nume 
a cărui tovărășie caracteri
zează pe om. El se numește 
pasiune. Fără acest tovarăș 
credincios nu se poate ajunge 
spre țel.

M. ZONIS

Acum cîțiva ani, in raionul Zele- 
tin. am cunoscut la spitalul din Podu 
Turcului pe sora de caritate Buturcă 
Ecaterina. Ea avea pe atunci 18 ani 
și era de curînd în această muncă. To
varășii ei mi-au povestit că Ecaterina 
nu prea se ținea de muncă și nu ascul
ta sfaturile celor mai în vîrstă ca ea. 
Doctorul spitalului a sfătuit-o adesea 
părintește, amintindu-i că această mun
că este viitorul ei și nu trebuie s-o pri- ' 
vească cu ușurință. Tot pentru îndrep
tarea ei a fost chemat și tatăl său din 
regiunea Galați Toate acestea însă n-au 
îndreptat-o pe Buturcă Ecaterina. „Ce-i 
de 
ei 
se 
ea
aflat că tînăra îndrăgea pe un tînăr din 
altă localitate, care-i răspundea destul 
de rar, la scrisorile sale, fapt care o

Despre unul

Ajutorul adevăraților prieteni

făcut cu ea?" se întrebau tovarășii 
de muncă. Le-am propus atunci să 
intereseze de felul cum își petrece 
timpul liber. Peste puțină vreme s-a

făcea să fie neliniștită și fără chef de 
muncă. In cele din urmă colectivul a 
mai aflat că tînărul este un fiu de 
chiabur care exercitase asupra ei o 
influență dăunătoare din punct de ve
dere moral și care de fapt nici n-o iu
bea. Tovarășii ei de muncă i-au arătat 
că aceasta este o dragoste falsă, că 
alături de un asemenea element dușmă. 
nos, meschin, nu-și poate făuri un vii
tor frumos. Ei i-au insuflat măi‘mult 
entuziasm, au luat-o in mijlocul lor și 
Ecaterina începu să se schimbe. Ea își 
recapătă dragostea de muncă, începu să 
activeze în organizație devenind chiar 
propagandistă.

Exemplul tovarășei Buturcă Ecaterina 
care cu ajutorul tovarășilor ei și-a dat 
seama de propriile-i greșeli, dovedește 
rolul deosebit pe care-l are colectivul 
în insuflarea de entuziasm, de pasiune 
pentru muncă tinerilor pe care-i are in 
mijlocul său.

în chemarea pe care a lansat-o către 
toate comitetele raionale U.T.M. din re
giunea Hunedoara. Comitetul raional 
U.T.M. Petroșani se angaja să mobili
zeze tineretul din Valea Jiului pentru a 
stringe prin muncă voluntară 800.000 kg. 
fier vechi, care să fie predat centrelor de 
colectare. Ca Urmare, orgahizațiile de baz| 
U.T.M. din toate minele, șantierele și în
treprinderile din raionul PetrOșarii au tre
cut cu însuflețire la traducerea în fapte 
a acestei acțiuni patriotice.

Organizațiile de bază U.T.M. de la mina 
Aninoasa s-au angajat să predea 100.000 
kg. fier vechi. Pînă în prezent, tinerii din 
această organizație au și strâns 10.000 kg.

De asemenea și organizațiile de bază 
U.T.M. de la mina Petrilă au adunat peste 
7.000 kg. fier vechi. Utemiștii sînt în 
fruntea acestei acțiuni. Ei știu că fierul 
vechi adunat de tineret azi, se Va întoarce 
mîine poate chiar la ei, sub formă de 
unelte, mașini etc.

Corespondent 
DUMITRU GIȚA

Hărnicie și inițiativă

Utemiștii. din satul Deal, comuna Cîlnic 
din raionul Sebeș s-au dovedit a fi tare 
harnici și plini de inițiativă.

Au observat că fintîna izlazului comu
nal era plină de noroi. Apa căpătase un 
miros urît. Ce și-au zis : Oare nu am pu
tea face noi treabă bună dacă am curăți-o? 
Și au .îndeput lucrul. Erau vreo zece ute- 
miști și pentru a curăți fîntina au muncit 
fiecare cîteva ore.

Firea lor entuziastă i-a îmboldit la noi 
acțiuni. Sub unul din podurile comunale 
se adunase atîta mîl încât apa nemai- 
putîndu-se strecura pe sub pod, îl aco
perea. Circulația cu o parte a comunei 
era întreruptă din această cauză. Ute-- 
miștii noștri au pus mina pe unelte și au 
deschis drum apelor.

Țăranii muncitori din satul Deal îi pre
țuiesc acum mai mult pe utemiști pentru 
hărnicia lor Fiecare cuvînt de mulțumire 
este pentru tineri un imbold spre noi 
acțiuni.

Nu trebuie uitat însă ca toate acestea 
ei le înfăptuiesc în timpul liber după ce 
și-au îndeplinit datoria de seamă : munca 
pe ogoare.

Corespondent
IOAN DAVID

La început, cînd a primit munca de 
bibliotecară, tinerei Henning Reghina îi 
stăteau în față sarcini nu prea Ușoare, 
în bibliotecă existau puține volume și 
acestea, erau date fără nici o evidență. 
Cititori erau destul de puțini. Situația n-a 
descurajat-o. Sa s-a apucat de muncă cu 
perseverență și răbdare. Și pe măsură ce 
timpul trecea, Reghina căpăta experiență, 
iar rezultatele muncii ei o făcea să îndră
gească din zi în zi tot mai mult munca 
de bibliotecară.

Zile de-a rândul a cutreierat Henning 
Reghina prin comună, pînă a reușit să 
adune de la cititori cărțile bibliotecii ce 
le fuseseră date fără nici o evidență. Tot 
odată, ea îi sfătuia pe cititori să vină să 
ia noi cărți de la bibliotecă. în scurt timp 
ă reușit să pună ordine în evidența bi
bliotecii.

Ea și-a îndreptat apoi toată atenția 
spre recrutarea de noi cititori. îndrumată 
de organizația de partid, cu sprijinul or
ganizației U.T.M. și al cadrelor didactice 
din comună, a început să organizeze re
cenzii în limba romînă și germană asu
pra celor mai bune cărți. învățătorii din 
sat i-au ajutat mult să pregătească re
cenziile pentru a fj cît mai atrăgătoare. 
Organizate în sala căminului cultural. în 
zilele de sărbătoare sau în serile de iar
nă, recenziile au început să atragă tot 
mai muiți participanți. De obicei) ele erau 
urmate de dans. Treptat, numărul citi
torilor creștea mereu. în primele cinci 
luni de cînd muncea ca bibliotecară, ute
mista Henning Reghina recrutase aproape 
300 noi cititori. Astăzi, printre cititorii 
cei mai activi se numără utemiștii Gran- 
cea Samoilă, Aliman Ion, tineri ca. Băcilă 
Emil. Mărgineanu Codlea și Florian 
Gheorghe, vîrstoici ca Schuler Ștefan de 
64 de ani, Gheorghe Martin și mulți al
ții. Aproape cu fiecare cititor a discutat

țile bibliotecii prieteni și povățuitori 
nedespărțiți. De foarte multe ori se 
urca pe scena căminului cultural și îna
inte de a începe rularea filmului, anunța 
spectatorilor noile cărți sosite la biblio
tecă. Reîntoarsă de la uh cuts ținut eu 
bibliotecarii, Henning Reghina a început 
de îndată să pună în practică cele învă
țate. Ea a organizat în lunile de iarnă 
măi multe cercuri și grupe de citit la bi
bliotecă și în cadrul șezătorilor care au 
loc seara în comună. Ca responsabili ai 
acestora, i-a pus pe cei mai buni cititori.

Henning Reghina. este totodată și o 
bună agitatoare. Ea a mers de foarte 
multe ori prin casele oamenilor, lămu- 
rindu-i asupra importanței predării la 
timp a cotelor către stat, asupra avanta
jelor aplicării regulilor agrotehnice pen
tru obținerea unor producții sporite de ce
reale etc. Ea n-a uitat însă de munca ei 
de bibliotecară și folosea popularizarea 
cărților și recrutarea de noi cititori în sco. 
pul răspîndirii în mase a politicii partidu
lui. De pildă, tovarășei Petrif Zamfira și 
altor oameni în vîrstă. bibliotecara le 
duce regulat cărți de Citit acasă.

Mulți dintre cei 400 cititori ai cărților 
din bibliotecă, sînt țărani muncitori din 
satele FeiSa Și Căpîlna de jos care apar
țin comunei Jidveiu. Pe aceștia, Henning 
Reghina i-a recrutat ca cititori în timpul 
campaniei de treieriș din anul trecut. 
Zeci de kilometri ă mers pe jos, prin pă
duri sau sub arșița dogoritoare a soare
lui, ducînd bibliotecilor volante ce le în
ființase la ariile de treier, cărți bro
șuri, reviste, ziare. Cînd la o arie, cînd 
la alta, utemista Hehning Reghina so
sea și organiza în timpul pauzelor de la 
prînz scurte recenzii sau Citirea diferi
telor articole apărute în Ziare. Pretutin
deni e^a așteptată și întîmpinâtă cu dra
goste Și bucurie.

*

Am citit cu strîngere de ini
mă scrisoarea tov. Bratu pen
tru că un asemenea tină- lip
sit de pasiune, blazat și sear
băd cunosc și eu. Este vorba 
despre un coleg de la faculta
tea noastră. La început unii 
l-au numit în glumă „Cavale
rul tristei figuri” pentru că 
era veșnic în tunică sau că
mașă neagră, cu un moț rebel 
căzut pe frunte, cu ținută ri
gidă. scump la vorbă și dis
tant. Pe numele lui adevărat 
se numește Jucu Petre. Mi-am 
zis însă că prima impresie e 
totdeauna 
am văzut 
te ageră, 
tere 
în adîncime, într-un cuvînt 
multe posibilități de creștere. 

Dar curînd s-a dovedit ade
vărata față a colegului nos
tru El absenta regulat sau în 
cei mai bun caz întîrzia, nu 
lua niciodată notițe, iar 
seminarii răspundea după 
adevărat plan strategic: în

superficială, cînd 
că Jucu are o min- 
gîndire logică, pu- 

de a înțelege lucrurile

la
un

care se crede „
dar n-am știut niciodată să 
ne apropiem de sufletul lui, 
dînd de-o parte coaja închis
tată a nepăsării cu care el 
s-a învelit în loc să-l smul
gem din izolarea din care și-a 
făcut un crez, noi am ajuns 
să-l ocolim. Pe Jucu l-ar fi 
putut ajuta mai bine prietenii, 
ceea ce nu s-a întîmplat. Prie
tenul lui bun — singurul de 
altfel — este tov. Beraru Pe
tre, unul dintre cei mai buni 
studenți la învățătură ai anu
lui. Și totuși tov. Beraru n-a 
avut nici o influență asupra 
lui Jucu,

Prietenia este un sentiment 
înălțător care ajută oamenilor 
să se dezvolte armonios, să 
învingă greutățile, să cucereas
că culmile cele mai înalte ale 
vieții.

Cred că Jucu Petre, ca și 
Lucia Gigulă, învățătorul Mir
cea din comuna Sălciua și

principiu prefera să tacă; in
tervenea doar spre sfirșit cînd 
putea să tragă o concluzie la 
cele discutate in oră, iar dacă 
era nevoit să răspundă in alt 
moment decît cel așteptat, 
înjgheba un răspuns lătural
nic din cunoștințe răzlețe, de
ducții și asociații.

La fel e și acum: plictisit 
de facultate, de muncă, de 
orice. Anii lui de studenție se 
deapănă incolori și seci, cu 
oarecari eforturi de a se tre
zi in sesiune pentru a promo
va examenele. Apoi totul in
tră pe făgașul monotoniei, iar 
Jucu se simte în largul lui 
îmbrăcînd haina de ilustră 
mediocritate. Lipsit de un sis
tem de cunoștințe închegat, el 
își ascunde ignoranța încer- 
cînd să facă impresie cu o 
vorbă de spirit sau un afo
rism.

Desigur că pentru starea în 
care se află iucu nu se face 
numai el vinovat. Noi i-am 
cerut mereu să se schimbe,

Aceasta 
asemenea 
siți de pasiune față de muncă, de en
tuziasm, descurajați, pot fi urmări ale 
influenței dușmanului de clasă. Un mij
loc de manifestare a acestei in
fluențe constă în lectura roma
nelor decadente, așa zise de „aven
turi”. Trebuie să le arătăm acelor tineri 
că această așa-zisă literatură slujește 
scopurilor mârșave ale imperialismului, 
de întunecare a conștiinței tineretului, 
de descurajare a lui, că dușmanii po
porului nostru nu doresc ca 
de astăzi să crească viguros 
cește, optimist, încrezător în 
lui și încearcă să semene printre ei 
otrava spiritului de viață burghez.

Deci să nu uităm că avem datoria 
să veghem și asupra acestor lucruri.

ARSENE JENICA 
comuna Mînjești — raionul Vaslui 

neînțeles"

ne mai arată totodată că 
atitudini ale unor tineri lip-

tineretul 
morali- 
forțele

Constantin Dumitru, trebuiesc 
puși la curent cu faptele de 
eroism ale tineretului nostru, 
cu exemplele de muncă îndîr- 
jită ale multora dintre tova
rășii lor, cu tot ce avem mai 
frumos, mai luminos, mai a- 
dine împlîntat în viitor. Cînd 
viața le va fi descoperită în 
tot ce are mai fermecător 
mai bogat va trebui să le 
rătăm în mod concret că 
această viață minunată nu 
poți bucura din plin dacă 
ea nu te avînți cu pasiune,
toată forța tinereții, cu toate 
puterile.

Aș vrea ca Jucu Petre să 
găsească în aceste rînduri sin
cera preocupare a celor în 
mijlocul cărora trăiește, hotă- 
rîrea de a-i veni tovărășește 
în ajutor și să pornească cu 
încredere pe drumul cinstit 
al

și 
a- 
de 
te 
în 
cu

adevăratei tinereți. v

M. IONESCU Z
studentă în anul IV <■

Fac. de Filozofie București V
<.

O întîlnire rodnica
Comitetul raional U.T.M. Giurgiu a or

ganizat o întîlnire între tinerii din oraș, 
și tovarășa Lucia Bercescu, redactor la 
Editura „Cartea Rusă". Cu această Ocazie 
s-au discutat lucrările cunoscutului scrii
tor sovietic Constantin Fedih și în Special 
romanul său „Orașe și ani“. Participanțil 
au urmărit cu mult interes expunerea fă
cută. La discuții ei s-au angajat să ci-- 
tească lucrările lui Constantin Fedin și 
în special cartea „Orașe și ani“.

Tînărul Șioaca Stelian a propus parti- 
clpanților, ca astfel de întîlniri să fie Or
ganizate mai des, ele contribuind la popu
larizarea diferitelor cărți ale scriitorilor 
clasici și contemporani precum și la dez
voltarea gustului de citit al tinerilor.

în încheierea acestei întîlniri a avut loc 
un frumos program artistic interpretat de 
brigada artistică de agitație a organizației 
comerciale locale.

Programul a cuprins dansuri populare 
romînești specifice regiunii și recitări.

Corespondent 
GHERMAN OVIDIU

Henning Reghina, trezindu-le tuturor gus
tul și interesul pentru citit.

Despre împrejurările în care au deve
nit cititoare ale cărților din bibliotecă, 
tînăra Bohn Ecaterina și alte tinere, bi
bliotecara ți-ar putea povesti multe. în- 
tr-urtă din seri pe cînd se discuta recen
zia unei cărți, a intrat în sală cu timiditate 
și Bohn Ecaterina care participa pentru 
întîia oară la o asemenea discuție. A as
cultat cu atenție toate discuțiile, iar la 
sfîrșit, după ce plecaseră toți, s-a apropiat 
de bibliotecară și a întrebat-o : „Reghina, 
nu cumva mai ai cartea despre care s-a 
vorbit aici? Tare mult ași vrea s-o citesc 
și eu !” AU trecut amîndouă în sala biblio
tecii și au discutat mult împreună. La des
părțire Reghina i-a dat cartea recomandîn- 
du-i-o. ,,Ia-o, am citit-o și eu, e o carte 
foarte bună ! Eroina romanului este o 
tînără fată ; o să-ți placă Cu siguranță !” 
în cîteva zile Bohn Ecaterina a citit car
tea și a împrumutat-o și altor prietene 
de-ale ei. Stolz Suzana, de pildă. a citit-o 
și ea cu multă pasiune. Și astfel, citito
rilor bibliotecii li s-au mai adăugat încă 
vreo cîțiva.

Henning Reghina, ar mai putea să-ți po
vestească încă despre multe alte metode 
prin care i-a îndrumat pe tot mai 
mulți țărani muncitori să-și facă din căr-

ytemiătâ Henning Reghina e fiica unor 
țărani muncitori ; de naționalitate . ger
mană din comună. Ea n-are mai mult de 
19 ani. De statură e mărunțică. Dar e 
plină de viață, de vioiciune, de energie ! 
Niciodată nu o vezi stînd fără rost. în-
totdeauna își găsește cîte ceva de făcut. 
Literatura a îndrăgit-o încă din vremea 
cînd eră elevă a școlii elementare. O 
bună parte din timpul liber și-1 petre
cea citind. Poate că și din această pri
cină, în vara anului 1953 cînd i s-a pro
pus să devină bibliotecară, n-a stat pe 
gânduri și a primit cu multă bucurie. în 
gînd, se și vedea parcă în bibliotecă stînd 
de vorbă cu tinerii, cu țăranii muncitori 
vârstnici, făcîfld să pătrundă lumina căr
ții în fiecare casă.

Prin munca ei perseverentă, învățînd 
eu rîvnă, zi de zi, utemista Henning Re
ghina și-a văzut multe din Visurile ei 
de la început împlinite. Astăzi ea este 
bibliotecară fruntașă pe raion. Țăranii 
muncitori din satele comunei o cunosc 
bine, o respecta și o apreciază, tocmai 
pentru că mulți dintre ei au îndrăgit Car-’ 
tea datorită îndemnului ei. De măi multe 
ori, Henning Reghina a fost evidențiată 
și premiată pentru activitatea ei rodnică, 
pentru dragostea și perseverența ou care 
se ocupă ca să facă din fiecare țăran 
muncitor un cititor permanent al cărților 
— acest minunat tezaur ăl culturii și 
științei.

GAVRIL POPA 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

Artiștii amatori au pregătit o nouă premieră
TIMIȘOARA (de la corespondentul nos

tru). — Secția de teatru a Casei de Cul
tură „Ion Vidu“ din Lugoj formată din 
artiști amatori — muncitori și funcționari 
din întreprinderile și unitățile din oraș — 
duce o intensă activitate. Majoritatea ar
tiștilor sînt tineri.

în ziua de 19 martie a avut loc în sala 
de teatru a Casei de Cultură premiera 
piesei „Furtuni de primăvară" de N. 
Tăutu, pregătită și prezentată de colec
tivul secției de teatru. Au interpretat : 
Ciorogariu Tiberiu, Sprinceană Valentin, 
Iorgovan Doina și alții.

s-au bucurat de un meritat succes. Ele ] 
au vădit varietatea repertoriului teatru- ] 
lui — de Ia opere clasice ca: „Bănk J 
Bân” de marele scriitor maghiar din J. 
veacul trecut Katona Jozsef și „Cîinele j 
grădinarului" de Lope de Vega, pînă la ) 
lucrări ale dramaturgiei contemporane I 
romînești cum e comedia „Mielul tur- j 
bat” de Aurel Baranga. In același J 
timp, spectacolele Teatrului Maghiar j 
de Stat din Cluj, și îndeosebi monu- j 
mentala montare a dramei istorice ) 
„Bănk Băn” în regla artistului emerit j 
Ferenc Delly, mărturisesc înaltul nivel j 
artistic al acestui talentat colectiv de 
creație. j

Fotografia noastră înfățișează o j 
scenă din spectacolul cu piesa „Bănk j 
Băn”: palatinul Ungariei în secolul XIII { 
Bănk Băn (Endre Szenkălszky) înfrun- J 
tînd-o pe regina Gertrudis. (Lilli Poor, j 
artistă emerită a R.P.R.).
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Fragmente 
dintr-o dare de seamă

Să începem ?
— Sînt toți ?
— Da!
— Să-ncepem dară 1
— Acum, tovarășul secretar va citi da

rea de seamă...
Utemiștii ascultau cu o atenție încor

dată. In cuvintele secretarului organiza
ției de bază din comuna Tătăruși, raionul 
Pașcani, vedeau munca depusă de ei în 
cele citeva luni.

★
Drumul se desfundase și pe dealurile 

noroioase ale Antocenilor utemiștii câre 
făceau parte din echipa căminului cultu
ral, pășeau înainte.

Apoi, cînd pe scenă, în iureșul dansu
lui național, roșii la față, strigau cuprinși 
de veselie: ,

Foaie verde fir păiuș,
Ca la noi la Tătăruși!

oboseala drumului zburase, căci ei se 
simțeau ca acasă în bătătura căminului 
cultural.

Și cu Ce talent juca tînărul Ipate Con
stantin în rolul umilului băiat de prăvălie, 
Spiridon, din opera nemuritoare a mare
lui I. L. Caragiale ,,O noapte furtu
noasă”, sau ce hohote de ris stârnea pe 
scenă aventurierul Rică Venturiano în 
rolul căruia juca utemistul Săndulescu 
Ion.

Apoi, cînd totul s-a sfîrșit au plecat 
mulțumiți ; știau că au aruncat și ei să- 
mînță bună pe ogorul desțelenit. al gos
podăriei agricole colective din Antoceni.

*
E seară. Soarele de mult Scăpătase după 

deal, dar la căminul cultural se strîngeau 
tot mai mulți tineri.

Tăbliile de șah nu le ajungeau !
— îmi amintesd, Spunea Utemista Maria 

Dănilă, că atunci cînd am privit prima 
dată aceste piese albe și negre ale jocului 
de șah, nu mă puteam dumiri de loc ce 
rost au.

Și stăteau mai mult aruncate !
Acum însă nu știu cum să fac, 

ca să termin treaba acasă mai îndată ca 
să ma duc să fac și eu un șah cu învăță
torul Săndulescu Dan, care tare bine le 
mai mută.

Și Cînd mă duc, trebuie să aștept cam 
multișor, căci de... alții au fost mai har
nici ca mine !...

*
— Tovarășe instructor, sînteți chemat 

de urgență la telefon.
— De ce ?
— Nu știu. Vă chiamă comitetul raional 

U.T.M,!
Cînd veni înapoi în sală, toți îl între

bară curioși:
— Ei, ce-i ?
Tovarăși, vom porni acțiunea de strân

gere a cit mai multe Semnături pe Apelul 
păcii de la Viena.

Pornirăm la lucru.
Grupul condus de utemistul Nelu Bît- 

leanu, întîlni în drum pe cel mai bătrîn 
om din sat, Grigore Dogaru în vîrstă de 
nouăzeci de ani,

. — Moșule, semnezi și mata ?
— Ce copchiilor ?
Și scoțînd ochelarii bătrîni ca și el, pri

vi porumbelul păcii de pe Apel.
— Hm ! ! ! Asta zic și eu. Cu bucurie 

semnez. Iaca...
Și semnătura bătrînului se așternu în 

fruntea Apelului.
Â doua zi, pe masa președintelui Sfa

tului Popular stăteau vreo șase apeluri 
pline de semnături. într-adevăr, utemiștii 
au strîns Cele mai multe semnături pe 
Apelul Păcii. ♦

Ședință se terminase de mult; w dar 
aceste fragmente din darea de seamă’ pli
ne de viață și muncă, mai stăruiau în 
mintea utemiștilor ca niște amintiri plă
cute. Și după ce mai jucară cîteva partide 
de șah porniră spre casă cîntînd veseli.

Liniștea cuprinse satul.
Numai luna trecea tremurătoare de-a 

lungul cerului înstelat, oglindindu-și chi
pul în apele clare ale pîrîului Călugării.

Corespondent 
C. BIRLEANU

Din Experiența fruntașilor recoltelor bogate

„Minuni" la îndemina oricui
Gui Teodor e bine cunoscut în Mișca 

și în satele din jur din raionul Criș. Nu 
pentru că ar fi săvîrșit lucruri ieșite din 
comun, ci pentru felul cum își lucrează el 
pămîntul de la care obține recolte mari. 
Anul trecut cînd batoza a înghițit și ulti
mul snop, și-a pus sacii de grîu pe cîtitar 
să-i măsoare. Cîntarui a arătat 3300 kg. 
producție realizată de pe 1,73 ha. Nici lui 
și nici oamenilor de la batoză nu prea le 
venea să creadă, dar faptul rămîne fapt.

„Teodore, tu aj vrăjit pămîntul", îl 
„acuzau” oamenii. „Da de unde”, le-a răs
puns el, apucîndu-se apoi să le poves
tească cum și-a lucrat ogorul.

„Nimic nu-i mai simplu decît să faceți 
și voi ca mine. Locul pe care îl aleg pen
tru grîu, îl îngraș bine cu bălegar — Cam 
20.000 kg. pe fiecare hectar. O parte din 
grîu îl semăn în lucemieră pe care o 
brăzdez cu doi ani înainte. Primul an se
măn prășitoare, fiindcă prin prășit se 
distrug buruienile și în anul ai doilea se
măn grîu, după ce mai întîi am îngrășat 
bine locul. Arătura pentru însămînțare o 
fac cu aproape o lună înainte de semănat, 
cînd bag și gunoiul de grajd sub brazdă. 
In timpul acesta pămîntul se așează bine. 
Dacă ies buruienile, dau cu grapa peste 
ogor și le distrug. Cu 1-2 zile înainte de 
a însămînța, mai trec odată cu grapa, pen
tru a mărunți mai bine pămîntul".

Sămința pe care o bagă în pămînt, Gui 
șl-o alege din Ian. In fiecare an cînd griul 
începe să îngălbenească, el se duce pe 
cîmp și-și alege cea mai frumoasă parcelă 
unde grîuil are spicele cele mai grele șl 
boabele cele mai mari—pe care o seceră șl 
o treieră sepafat. își Curăță bine sămânța 
și o tratează cu prafurile ce le găsește la 
cooperativă și numai așa o pune în pă
mînt. După ce a terminat, trece cu grapa 
spre a acoperi bine sămînța. Niciodată el 
nu și-a însămînțat terenul mai tîrziu de 
25 octombrie pentru că „producția scade 
dacă însămînțezi grîul mai tîrziu”, le spu
ne el tuturor. în timpul iernii, pînă cînd 
pămîntul se zvîntă, Gui își controlează 
semănăturile. în primăvară și-a grăpat 
bine grîul, după Care l-a plivit de două 
ori, iar cînd a dat în pîrgă, îl seceră.

Gui Teodor, țăran muncitor cu gospodă
rie individuală, își termină povestirea cu 
vorbele: „Secretul recoltei de grîu pe care

întreaga comună este electrificată
Problemele electrificării satului au în

ceput a fi rezolvate în Vadu Crișului încă 
de acUm câțiva ani. S-au cumpărat mate
rialele necesare — conductori . electricii 
un dinam de 45 H. P. șl altele. Și în 1949 
a început să fie lumină electrică, pe străzi, 
în întreprinderi și instituții. Tot atunci 
s-a instalat și aparatul de filmat la că
minul cultural. Atunci însă nu a fost 
electrificată întreaga comună.

Odată cu realizările obținute an de an 
s-au ivit cerințe noi. Trebuiau să fie lu
minate de „lampa lui Ilici” și casele. 
Această problemă s-a rezolvat în urma 
punerii în aplicare a planului de electri
ficare a tării care prevedea Construirea Hi
drocentralei Vadu Crișului — Aștileu. Apa 
Crișului Repede a fost astfel folosită, forța 
ei de cădere devenind utilă oamenilor din

Noi locuințe pentru ceferiști
Nu de mult, în apropierea stației C.F.R. 

Făgăraș au început lucrările pentru Con
struirea de hai iocuințe destinate cefe
riștilor.

Primele patru apartamente aU și fost 
terminate și date în folosință muncito
rilor din stație și depou. 

am cules-o eu anul trecut este aplicarea 
regulilor agrotehnice la timpul cel mai 
potrivit”.

★
Pavel Dehelean din Sîntana II cultivă 

de mai mulți ani sfeclă de zahăr. Dar nici
odată parcă munca nu i-a fost răsplătită 
Că acum, cînd este în întovărășire. Mai 
înainte trudea de dimineață pînă seara 
aplecat deasupra plugului. Dar plugul nu 
intra prea afund, iar cu toată munca ce 
o depunea el, nu reușea să obțină o pro
ducție mai mare de sfeclă. In întovără
șire a început să-și lucreze pămîntul cu 
tractorul, să aplice regulile agrotehnice 
și drept răsplată a obținut o producție 
mai mare. încă din vara anului 1953 
și-a pus omul în gînd să dobîndească 
mai multă sfeclă de zahăr. De aceea 
a început să-și pregătească terenul, cum 
zice la carte. După ce și-a secerat grîul de 
pe ogor, l-a dezmiriștit cu tractorul. A 
cărat apoi 10.000 kg. gunoi de grajd pe 
care l-a băgat sub brazdă odată cu ară
tura adîncă de toamnă. Arătura a făcut-o 
tot cu tractorul, la 28 cm. adincime. Pri
mul gînd al lui, în primăvară cînd pă
mîntul a început să se zvînte, a fost îm- 
prăștierea îngrășămintelor chimice primi
te de la fabrică. Pe cei 30 ari, Dehelean 
a împrăștiat un amestec de îngrășăminte 
chimice: 80 kg. superfosfat, 40 kg. azotat 
dg amoniu și 35 kg. sare potasică. A tre
cut apoi cu grapa peste semănătură și a 
însămînțat. Pentru ca sămînța să fie bine 
acoperită a și tăvălugit-o. După cîteva 
zile, plăntuțele mici de sfeclă și-au făcut 
apariția. Rîndurile au început să se cu
noască, lucru ce indica executarea primei 
prașile. Odată cu prașilș a doua, ei a 
făcut și rărltul, lăsînd plantele, pe rînd, 
la distanța indicată de agronom. A efec
tuat mai apoi și prașila a treia. întrebuin
țarea îngrășămintelor naturale șî chimice, 
precum și executarea la timpul cel mai 
potrivit a lucrărilor amintite, au făcut ca 
el să realizeze 12.000 kg. sfeclă de zahăr 
de pe 0,30 ha. Cînd a primit de la fabri
că 4.033 lei, 40 metri pînză și 96 kg. za
hăr, Pavel Dehelean a vorbit ca pentru 
sine: „Mi-am realizat o dorință și cred 
că o voi realiza și pe a doua • să las în 
urmă, în 1955, recolta de sfeclă de zahăr 
pe care am obținut-o în 1954”.

Corespondent
V. GHIDARCEA

raionul Aleșd. Construcția hidrocentralei 
a fost terminată la începutul anului aces
ta. Colectivul de muncitori de la uzina 
electrică din Oradea, împreună cu specia
liștii trimiși de Direcțiunea regională 
C.F.R. Cluj au elaborat și pus în aplicare 
planul de instalare a unei rețele electrice 
de înaltă tensiune — și al Unui transfor
mator pentru curentul electric de joasă 
tensiune pentru iluminatul public. La data 
de 1 martie s-a terminat întreaga. instala 
ție.

Odată cu executarea acestor lucrări, lo
cuitorii din Vadu Crișului și-au Văzut un 
vis împlinit. întreaga comună are lumină 
electrică.

Corespondenți 
MARIA BUCURA 
și FLOARE UNGUR

Alte apartamente sînt pe punctul de a 
fi terminate. Pe lîngă acestea, persona
lul de drum va primi în curînd și pa
tru dormitoare înzestrate cu bucătărie, 
spălătorie, instalații de încălzit și ilu
minat.

LA PRACTICĂ ÎN ATELIERE
Pentru a fi de folos în producție și a 

ajuta în viitor la dezvoltarea industriei 
noastre, mii și mii de elevi ai școlilor 
profesionale de ucenici, se califică în pro
fesia care i-a atras și în care vor munci 
îndată după absolvirea școlii. Cu perse
verență și rîvnă elevii își completează 
cunoștințele, învață încă din școală să 
aplice metodele înaintate de muncă, che
zășia celor mai rodnice succese.

Printre ultimele scrisori sosite la re
dacție, multe vorbesc despre accentuarea 
în școlile profesionale, a preocupării pen
tru practică, factorul esențial în formarea 
muncitorilor calificați.

Bîkov și Bortchevici — prietenii 
elevilor noștri

E drept că personal elevii școlii noastre 
nu cunosc pe tovarășii Blkov și Bortche
vici — inițiatorii metodelor de tăiere ra
pidă a metalelor — dar cunosc și aplică 
metodele lor pe care de multe ori în ca
drul orelor de practică, tovarășul maistru 
instructor Chibici Francisk le-a experi
mentat. Acum, în școala noastră profe
sională nr. 1 metal Cluj se spune: „Elevii 
clasei a II-a A strungari vor deveni ca
dre de nădejde pentru economia națio
nală". Este țelul care înflăcărează pe 
acești elevi în viață. Cele mai frumoase 
succese în activitatea practică au fost ob
ținute de elevii Bălan Nicolae, Galeș Flo
rian etc. Ei depășesc normele cu 30 la 
sută.

Sînt însă și elevi care nu se străduiesc 
suficient să-și însușească meseria. Pe a- 
ceștia, elevii buni s-au angajat să-i ajute 
îndeaproape, pentru ca pe pătrarul III să 
nu f:e nici un corigent. Unele măsuri au 
și fost luate. Comitetul U.T.M. pe școală 
și biroul U.T.M. pe clasă au analizat, ati
tudinea nejustă față de orele practice a 
elevilor Truță Grigore și Lișca Iosif. Ei au 
fost criticați pentru faptul că nu muncesc 
conștiincios. Astăzi acești elevi și-au îm
bunătățit activitatea și aceasta va ridica 
mai mult prestigiul clasei lor.

Corespondent 
SATMAR IOAN

Nu vom avea nici un corigent!
Atelierul în care facem noi practică 

este dotat, printre altele și cu două ma
șini de găurit. Sub îndrumarea tovarăși
lor maiștri, printre care se află și tova

rășul Avram Vasile, noi executăm clești 
patent,- sobe de gătit, buloane etc.

în ultima vreme au intervenit multe 
.îmbunătățiri care ne ușurează munca. In 
atelierul de forjat — de pildă — s-a in
stalat un ventilator în locul vechilor foi 
de suflat.

Cei mai mulți elevi din clasa a II-a și 
a III-a B lucrează cu spirit de răspun
dere, împletind cunoștințele teoretice cu 
cele practice. Elevii Tiriac Mihai și Brai-c 
Alexandru au numai medii de 5 și sînt cu- 
noscuți în școala noastră profesională din 
Toplița, ca elevii cei mai conștiincioși. în 
scopul ridicării pregătirii profesionale ei 
folosesc consultațiile pe care le dă tova
rășul Platon To an — director de studii. 
Mulți elevi, printre oare Coman fon, Pascu 
Aurei și-au ridicat notele, datorită inte
resului de care dau dovadă și sprijinului 
pe care l-au primit din partea tovarășilor 
maiștri și din partea colectivului.

în acest pătrar, la atelier un singur 
elev este corigent. Noi vom înlătura a- 
ceastă situație, ajutîndu-1 și pe el îndea
proape

Corespondent 
TESLOVAN DUMITRU

Brigada mea
Pentru noi, elevii școlilor profesionale, 

practica are o mare însemnătate. La prac
tică venim în contact cu mașinile, cu me
todele înaintate de muncă, învățăm să 
prețuim materia primă și materialele, să 
fim buni gospodari.

Pentru ca să ne putem însuși mal bine 
cunoștințele practice, noi, elevii din clasa 
a II-a A strungari de la Școala protestor 
nală metal și energie electrică nr. 1 Tg. 
Mureș, am fost repartizați în două bri
găzi. De brigada nr. 1 răspund eu și 
m-am străduit să organizez cît mai bine 
munca pentru ca timpul de practică să 
fie folosit în întregime. în acest sens am 
primit mult sprijin din partea tovarășu
lui maistru-Fabian Ștefan. Tot dînsul ne-a 
ajutat să aplicăm la strunjirea pieselor 
pentru motoarele electrice, strungurilor, 
transformatoarelor și a diferitelor scule 
— metoda de tăiere rapidă Bortchevici.

în activitatea practică s-au evidențiat 
în. mod deosebit elevii Gliga Gheorghe, 
Costea Teodor etc.

Corespondent 
COTA VASILE

■..... ........  n
Uzinele „Clement • 

Gottwald’1 dîh • 
Capitală constru- • 

lese în serie motoare • 
electrice de mare vi- f 
ieză pentru tramvaie. ( j 
In trecut asemenea f 
motoare nu s-au con- î 
strult în țară.

In luna mai 1954 • 
muncitorii, inginerii ț 
și tehnicienii acestei • 
uzine, au scos primul • 
motor de mare viteză.

O parte din motoa- î 
rele livrate anul tre
cut au fost date în • 
exploatare. In cinstea * 
zilei de 1 Mal munci- ‘ 
torii de aici s-au an- • 
gajat să întreacă suc- ț 
cesele obținute pînă ? 
acum. ;

In fotografie: bobi- • 
natorul Dumitru Pi- Ț 
țigol verifică colecto- ? 
riî rotorilor. ;

Foto : AGERPRES f

Informații
Miercuri a părăsit Capitala, plecînd spre 

Pekin, delegația de artiști plastici chinezi 
care a participat la organizarea expozi
ției „Arta aplicată în R.P. Chineză" din 
sala „Dalles".

Cei doi artiști plastici chinezi, Iuan-Mai 
și Ian Po-ta, au fost salutați la plecarea 
de pe aeroportul Băneasa de reprezen
tanți ai Ministerului Culturii, ai Institu
tului Romin pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea și de reprezentanți ai Amba
sadei R.P. Chineze la București.

Miercuri s-a reîntors în Capitală dele
gația Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea care a partici
pat la Viena la adunarea generală a Aso
ciației de prietenie Austria-Romînia.

Din delegație au făcut parte Oliver Sa- 
bău, vicepreședinte al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea 
și Gaby Grubea, artistă emerită a R.P.R., 
laureată a Premiului de Stat.

☆
Joi dimineața au părăsit Capitala, ple

cînd în Italia tovarășii ing. Mihai Marin, 
secretar al Consiliului Central al Sindi
catelor din R.P.R. și Ion Balica, directo
rul uzinelor „Mao Tze-dun”, care vor par
ticipa ca delegați ai Institutului de cerce
tări științifice pentru protecția muncii 
din R.P.R.. la prințul Congres Mondial 
pentru prevenirea accidentelor de muncă 
ce va avea loc la Roma între 2 și 6 aprilie.

☆
In cadrul ciclului de conferințe „Mari 

scriitori ruși", tov. Egia Lazăr, lector la 
facultatea de filologie a Universității 
„C. I. Parhon", va vorbi vineri 1 aprilie, 
ora 18, la Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice despre „A. N. Ostrovski, părintele 
teatrului național rus".

Se va prezenta apoi filmul spectacol 
„Orice naș își are nașul".

☆
Joj dimineața a sosit în Capitală, la in

vitația Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, în cadrul 
schimburilor culturale dintre R.P.R. și R. 
Cehoslovacă, dr. Jindra Hușkova, lector 
de limba romînă la Universitatea din Bra- 
tișlava.

Dr. Jindra Hușkova este autoarea a nu
meroase traduceri din opere literare ro- 
mînești în R. Cehoslovacă, printre care 
lucrări de I. L. Caragiale, M. Sadoveanu, 
Zaharia Stancu.

In gara de nord, oaspetele a fost întîm- 
pinat la sosire de reprezentanți ai Aca
demiei R.P.R., ai Ministerului Invățămîn- 
tului și Institutului Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, precum și 
de reprezentanți ai Ambasadei R. Ceho
slovace la București.

(Agerpres)

Critica de jos și autocritica, puternic mijloc 
de întărire a rîndurilor organizației noastre

I.
Pe baza Hotărîrii plenarei a II-a a C.C 

al U.T.M se desfășoară în prezent adu
nările generale de dări de seamă și ale
geri ale organelor U.T.M. în organizațiile 
de bază, iar peste cîteva zile se vor des
fășura conferințele talonale și orășenești 
U.T.M. Adunările generale ale organi
zațiilor de bază U.T.M. precum și con
ferințele raionale și orășenești U.T.M, 
reprezintă un eveniment important deoa
rece sînt un prilej de a analiza activi
tatea organizațiilor U. T. M. în pe
rioada care a trecut de la apariția Ho
tărîrii Biroului Politic al C. C. al P.M.R. 
cu privire la activitatea Uniunii Tinere
tului Muncitor și a hotărîrilor Conferin
ței pe țară a Uniunii Tineretului Mun
citor. Aceste adunări și conferințe tre
buie ca — în lumina hotărîrilor mai sus 
amintite — să treacă în revistă realizările 
obținute în munca de antrenare a tinere- 

itulUi la lupta pentru realizarea sarcinilor 
construcției socialiste să generalizeze ex- 
'periența pozitivă, să scoată la iveală nea
junsurile care împiedică mersul nostru 

\ înainte.
Cea de a II-a plenară a C.C. al U.T.M. 

e arătat, că în fața organizației noastre 
stă sarcina de frunte de a transforma 
adunările generale de U.T.M., conferin
țele raionale șl orășenești U.T.M. într-o 
înaltă școală de educație poli'.ică a tine
retului nostru, îrtr-o tribună de la care 
fă se analizeze succesele Obținute, să se 
critice metodele greșite de muncă, ten
dințele unor organe de conducere de a 
duce muncă de paradă, formală, artifi
cială.

Conducted organizația comunistă a ti
neretului muncitor din țara noastră, Par- 
;idul Muncitoresc Romîn îi arată eu grijă 
•alta pe Care trebuie să se dezvolte, țe- 
urile spre care trebuie Să-și orienteze ac
iditatea

Partidul clasei muncitoare din țara 
țoastră acordă o mare însemnătate largii 
jesfățurări a criticii șî autocriticii. Pen- 
ru partid critica șî autocritica este cea 
nai încercată armă de luptă împotriva 
Ipsurllor $> rămînerii în urmă, împotri
va rutinei și a birocratismului ca și a tu- 
wror neajunsurilor care frînează progre- 
ul Așa cum ne învață partidul, în cor.di- 
jile țării noastre critice și autocritica 
evin din ce în ce mai mult una din for- 
;le motrice ale dezvoltării societății.

„A recunoaște sincer greșeala, a dezvă
lui cauzele ei, a analiza împrejurările care 
i-ati dat naștere, a examina atent mijloa
cele prin care se poate îndrepta greșeala 
— iată caracteristica unui partid serios" —■ 
ne învață V. I. Lenin.

Partidul nostru ne arată că scoaterea la 
iveală a lipsurilor din munca noastră nu 
trebuie să ducă la denaturarea criticii 
și autocriticii comuniste. Este necesar să 
luptăm ’mpotriva acelor care, sub pretex
tul criticii, încearcă să calomnieze reali
zările noastre, să submineze activitatea 
creatoare a maselor de oameni ai muncii. 
Partidul stimulează în permanență cri
tica și îndeosebi critica de jos, dînd astfel 
posibilitate maselor de milioane de oa
meni ai muncii să-și aducă contribuția în 
lupta împotriva lipsurilor, pentru promo
varea noului.

II.
însemnătatea pe care partidul clasei 

muncitoare o acordă criticii și autocri
ticii constituie un puternic imbold pen
tru organizația noastră de tineret de a 
folosi mai mult și cu mai multă pricepere 
această însemnată armă comunistă cu 
ajutorul căreia partidul obține succese tot 
mai mari,

Pentru fiecare utemist Spiritul Critic 
șî autocritic al comuniștilor constituie 
un model înalt pe care se străduiește 
să-1 urmeze neîncetat.

Cea de a II-a plenară a C.C. al U.T.M. 
a arătat că în adunările generale de dări 
de seamă și alegeri, precum și în con
ferințele raionale și orășenești U.T.M. 
este absolut necesar să se vorbească 
larg despre experiența înaintată în mun
că a utemiștilor și tinerilor pentru ca 
maSrie largi de tineri să cunoască cele 
mai bune rezultate în muncă și astfel să 
poată aplica aceste metode. Cunoscîndu-se 
realizările obținute, să se facă cu curaj 
scoaterea la iveală a lipsurilor care mai 
există în activitatea noastră, în vederea 
înlăturării lor.

Analiza critică a activității trebuie fă
cută în lumina sarcinilor puse organiza
ției noastre de către Hotărârea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., tinted seama de 
spec'ficul locului în care își duc activita 
tea utemiștii și avînd permanent în față 
obiectivul principal al criticii : necesitatea 
de a spori contribuția tineretului la lupta 
pentru dezvoltarea economiei naționale șl 

ridicarea nivelului de trai al poporului 
muncitor.

Adunările generale de dări de seamă 
și alegeri, conferințele raionale și orășe
nești U.T.M. trebuie șă ofere posibilitatea 
tuturor utemiștilor de a-și spune deschis 
și cu curaj părerile asupra muncii orga
nizației. Organizația noastră cere tutu
ror membrilor să fie necruțători față de 
lipsuri, să .critice neținînd seama de 
funcții, să-și spună deschis și cinstit pă
rerea asupra activității organelor de con
ducere U.T.M. Acolo unde adunările de 
alegeri s-au desfășurat sub semnul criticii 
și autocriticii principiale, acolo unde da
rea de seamă a fost întocmită pe baza 
cunoașterii faptelor reale din munca ute
miștilor din întreprindere, sat, sau. școală, 
acolo unde Utemiștii au participat în 
număr mare la discuții criticînd cu ho- 
tărîre organele utemiste ca de pildă, la 
secția de turnătorie de fontă a Uzine
lor „Steagul Roșu", sau O. C. L. „Ali
mentara" din Orașul Stalin, lucrările adu
nărilor de alegeri au fost deosebit de rod
nice.

Critica trebuie făcută cu curaj, cu exi
gență și principialitate, ea nu trebuie să 
menajeze pe nimeni de dragul „priete
niei", ea trebuie făcută cu multă comba
tivitate.

O trăsătură de seamă a criticii comu
niste este și aceea că nu trebuie să fie 
o critică abstractă, o critică în „general", 
ci trebuie să meargă în adîncurile fap
telor, să spună lucrurilor pe nume. A în
șirui un lung pomelnic de lipsuri nu în
seamnă a face critică. Critica are drept 
scop să ajute și nu să distrugă pe cei 
criticați. De aceea trebuie să ajutăm to
varășii pe care-i criticăm, arătîndu-le în 
amănunțime lipsurile muncii lor, ajutîn- 
du-i să vadă cauzele lipsurilor, făcîndu-le 
în același timp propuneri concrete de 
îmbunătățire a muncii și activității lor, 
propuneri bazate pe analiza unei expe
riențe pozitive La adunările de alegeri 
din unele organizații, ca de pildă la între
prinderea „Textila Roșie" din Orașul 
Stalin, mulți utemiști neanalizînd cu 
curaj lipsurile, mărginindu-se să spună 
numai cîteva lucruri cu caracter gene
ral, necriticînd cu curaj pe membrii co
mitetului U.T.M., nefăcînd observații 
profunde cu privire la problemele princi
pale ale muncii, au făcut ca adunarea de 
alegeri să nti-și atingă întrutotul scopu
rile urmărite.

Critica comunistă nu are nimic comun 
cu așa zisa critică făcută pe la colțuri. 
Aceasta din urmă nu este critică, ci ma
halagism și nu are ce căuta în viața or
ganizației noastre.

Partidul nostru ne învață să criticăm 
deschis în fața întregii organizații și nu 
în „familie" atunci cînd observăm un 
neajuns în activitatea organizației sau a 
unor tovarăși.

Partidul nostru acordă o deosebită în
semnătate desfășurării largi a criticii de 
jos. Critica de jos reprezintă, vocea ma
selor de tineri către care organele con
ducătoare U.T.M. trebuie să se îndrepte, 
de care trebuie să țină seama în întreaga 
lor activitate.

Critica de jos trebuie îndreptată In 
primul rînd în direcția combaterii biro
cratismului și superficialității în muncă,, 
împotriva atitudinii lipsite de grijă față 
de nevoile tinerilor, critica trebuie în
dreptată în direcția combaterii manifes
tărilor lipsite de principialitate, a indis
ciplinei, a atitudinii înapoiate față de 
muncă și față de bunul obștesc. Critica 
de jos este cel mai puternic ajutor dat 
organelor de conducere U.T.M. pentru 
îmbunătățirea muncii lor și este un fac
tor hotărîtor în obținerea de noi succese 
de către organizația noastră.

Trebuie să arătăm însă, în același timp, 
că critica de jos nu se poate dezvolta de la 
sine. Ea trebuie stimulată și încurajată 
Dacă în adunările de dări de seamă și ale
geri, referatele vor avea un conținut bogat, 
vor critica cu curaj lipsurile, organele de 
conducere își vor face o profundă au
tocritică, atunci se va crea un climat 
favorabil criticii de jos, utemiștii vor lua 
cuvîntul cu curaj și nu se va întîmpla ca 
în recentele alegeri ale organelor ute
miste din unele organizații sătești ale ra
ionului Turda, unde discuțiile au avut un 
scăzut nivel critic și autocritic In cadrul 
adunărilor generale, precum și în confe
rințele raionale și orășenești U.T.M., ute
miștii trebuie să lupte fără cruțare împo
triva oricăror încercări de gîtuire a cri
ticii de jos, de persecutare a criticii atît 
în cadrul ședințelor cît și în activitatea 
de zi cu zi. Este inadmisibil ca utemiștii 
care vor lua cuvîntul în aceste adunări și 
vor scoate la iveală lipsurile să fie între- 
rupți și pe un ton de intimidare să li se 
ceară să vorbească... despre propriile lor 
lipsuri.

Trebuie de asemenea combătută cu 
strășnicie concepția greșită a acelor ute
miști care nu-și dau seama că folosirea 
criticii de jos duce la întărirea prestigiu- 
lui organizației în rîndurile tinerilor, la 
creșterea încrederii utemiștilor în orga
nele de conducere, crezând că folosirea 

criticii de jos ar știrbi disciplina de or
ganizație.

De asemenea, pentru dezvoltarea cri
ticii de jos trebuie să dispară atitudinile 
formale ce se manifestă la unele organe 
utemiste care iau cunoștință de lipsurile 
semnalate dar, în ciuda repetatelor sem
nale, nu iau măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor.

Promovînd o critică curajoasă, utemiștii 
trebuie totodată să lupte împotriva acelora 
care, sub masca criticii, încearcă Să ca
lomnieze realizările obținute sau pe unii 
utemiști.

Criticînd lipsurile și aducînd propuneri 
concrete și bine chibzuite pentru îmbu
nătățirea muncii, folosind în permanență 
și aplicând cu consecvență îndrumările 
prețioase- ale organelor de partid, utemiș
tii trebuie să transforme adunările gene
rale de dări de seamă și alegeri precum și 
conferințele raionale și orășenești U.T.M. 
intr-o puternică școală de educare politică 
a tineretului nostru, de îmbunătățire a 
muncii organizației noastre.

III.
Experiența ne arată că rezultatul cri

ticii depinde în cea mai mare măsură de 
felul în care cei criticați știu să-și recu
noască în mod sincer greșelile lor și să 
ia măsurile corespunzătoare pentru înde
părtarea lipsurilor.

Autocritica'^orhunistă înseamnă recu
noașterea deschisă și cinstită a proprii-ț 
lor lipsuri, dezvăluirea cauzelor care 
le-au dat naștere și lichidarea lor. Auto
critica nu trebuie să fie o recunoaștere 
formală a greșelilor,, după cum ea nu 
trebuie să fie cu tot dinadinsul o „pu
nere de cenușă în cap"

Piatra de încercare în desfășurarea au
tocriticii este ca ea să fie urmată neapă
rat de îmbunătățirea muncii. Fără a- 
ceasta autocritica rămîne o vorbă goală. 
Pentru ca autocritica să dea roade, pen
tru ca ea să se traducă în viață,, pentru 
ca cel care este ajutat de tovarășii săi 
să-și vadă lipsurile și să și le poată 
lichida, autocritica trebuie, șă fie urmată 
de o muncă asiduă, permanentă, pentru 
îndreptarea lipsurilor Astfel, comitetul 
orășenesc U.T.M. Iași, și-a făcut în mod 
serios autocritica în ceea ce privește acti
vitatea de organizare a timpului liber 
al tineretului, atunci cînd, analiz’nd un 
articol apărut în „Scînțeia tineretului" 
în legătură cu această problemă, a luat 
toate măsurile practice pentru îndepărta
rea lipsurilor, pentru o bună organizare 
a distracției, a timpului liber al tinere
tului din orașul Iași.

Partidul ne învață să combatem cu 
tărie încercările unora de a-și face auto
critica în mod formal. Ei ascultă criticile 
făcute, spun de foarte mult ori că sînt de 
acord cu ele, „mulțumesc" chiar pentru 

„ajutor" dar în practică nu fac nimic 
pentru a dovedi că vor să se îndrepte.

De asemenea trebuie să înțelegem că a 
dezvolta spiritul critic și autocritic al 
utemiștilor și tinerilor nu înseamnă 
numai a vorbi la ocazii rare despre im
portanța criticii și autocriticii. Spiritul 
critic și autocritic se formează în proce
sul educației comuniste pe care organiza
ția noastră o face tineretului. In stimu
larea autocriticii un rol de seamă îl ara 
exemplul personal al cadrelor de condu
cere ale organizațiilor utemiste. în cadrul 
adunărilor de dări de seamă și alegeri 
aceste cadre trebuie să ia o atitudine cin
stită față de critica de jos, să recunoască 
fără ocolișuri lipsurile din munca proprie. 
O atitudine necorespunzătoare a avut 
utemistul L. Iosepovici din comitetul 
U.T.M. de la I.D.E.B.-București care în 
cuvîntul său în cadrul adunării de alegeri 
a criticat în stingă și în dreapta cu vehe
mență, însă despre munca sa în comitet 
s-a ferit să vorbească deschis, să dezvă
luie lipsurile existente și cauzele lor, cu 
toate că utemiștii arătaseră eă munca s>a 
a fost cu totul nesatisfăcătoare. Trebuie 
de asemenea, să ținem seama de faptul că 
nu este permis unui cadru de conducere 
să respingă criticile aduse activității sale 
pe motiv că ele nu sînt pe de-a-ntregul 
juste, sau pentru că nu au fost formulate 
în cuvinte frumoase.

Critica și autocritica este o metodă 
permanentă de muncă. Odată termi
nate adunările de dări de seamă și ale
geri, activiștii utemiști și utemiștii tre
buie să folosească mai departe această 
minunată armă de luptă împotriva lip
surilor. De aceasta depinde ca munca 
noastră în viitor să dea rezultate tot 
mai bune. Utemiștii nu trebuie să uite 
că acolo unde lipsește critica de jos și 
autocritica, acolo unde critica de jos ipste 
înăbușită se cuibărește cu deosebită ușu
rință mulțumirea de sine, îngîmfarea.i

Desfășurarea adunărilor generale de 
dări de seamă și alegeri, a conferințelor 
raionale si orășenești U.T:M. intr-un .tou- 
ternic spirit critic și autocritic, va îmbu
nătăți munca noastră, va face să creșșcă 
spiritul de răspundere al utemiștilor. va 
întări discipl’na de organizație, va inten
sifica contribuția maselor largi de tine
ret la lupta dusă de oamenii muncii'din 
patria noastră sub conducerea partidului, 
pe drumul îndeplinirii mărețelor sarcini 
ale construcției vieții noastre noi.

IOSIF SAVA
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Mitingul tineretului din Varșovia
VARȘOVIA 81 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite:
La 30 martie, a avut loc la Varșovia un 

miting al tineretului, consacrat pregătiri
lor în vederea Festivalului. La miting au 
participat reprezentanți ai Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, ai Uni
unii Internaționale a Studenților, precum 
și ai organizațiilor de tineret din Uniunea 
Sovietică, Republica Populară Chineză, 
Franța, Anglia, Statele Unite ale Ameri- 
cii, Germania și din multe alte țări ale 
lumii.

La miting au luat cuv.iniul reprezen
tanți ai tineretului din Varșovia și Jac
ques Denis, secretar general al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, care a 
fost primit cu multă căldură de asistență.
O adunare a studenților varșovieni
VARȘOVIA 31 (Agerpres).—PAP trans

mite:
La Varșovia a avut loc un miting la 

care au participat aproape 8.000 de stu- 
denți de lă Institutul de științe și tehno
logie din Varșovia, cel mai mare institut 
tehnic din Polonia.

Asistența a întîmpinat cu căldură pe 
Constantin Alecu (R.P.R.) membru în 
Consiliul Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat, care a rostit o cuvîntare. 
Vorbitorul a adus salutul tineretului ro- 
mîn, iar în numele Comitetului internațio
nal de pregătire al celui de al 5-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie a urat studenților 
Institutului de științe și tehnologie din 
Varșovia succese în învățătură în obține
rea unor rezultate cit mai bune în pregă
tirea marelui festival care va avea loc 
august la Varșovia.

Demonstrația studenților 
și elevilor din Damasc

DAMASC 31 (Agerpres). — In ziua 
30 martie studenții și elevii din capitala 
Siriei, Damasc, au declarat o grevă de 
protest cu ocazia împlinirii a 45 de ani 
de la instituirea protectoratului francez 
asupra Marocului.

Agenția France Presse relatează că pe 
sute de pancarte purtate de manifestanți 
se puteau citi lozinci ca : „Jos alianțele și 
ajutorul militar imperialist!“, „Lăsați ță
rile arabe, arabilor!“ etc. Manifestanții 
s-au îndreptat apoi spre clădirea consu
latului francez din Damasc, unde au de
monstrat pentru acordarea independenței 
depline a poporului marocan.

în

da

1 Succesele 
candidaților comuniști 

în alegerile pentru consibile 
de întreprindere din Ruhr

BERLIN 31 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La întreprinderile industriei carbonifere 
din Ruhr au avut loc alegerile consiliilor 
de întreprindere. La alegeri au luat parte 
355.000 de oameni ai muncii.

La majoritatea întreprinderilor au fost 
prezentate liste sindicale unice ale can- 
didaților Partidului Social Democrat din 
Germania, Partidului Comunist din Ger
mania și celor fără partid. Așa numita 
„Mișcare profesională Rin-Ruhr“, creată de 
Uniunea creștin-democrată pentru a sc’nda 
sindicatele vest-germane a desemnat can
didați pe liste separate. După cum reiese 
din informațiile primite, candidații liste
lor unice au repurth.t victoria în alegeri. 
Potrivit datelor prelim’nare, pentru aceste 
liste au votat 341.0S4 persoane, adică 95 8 
la sută, pentru listele candidaților Uni
unii creștin-democrate au votat numai 568 
persoane. Candidații Sindicatului funcțio
narilor și ai altor grupuri mici au întru
nit 3.242 voturi.

După cum relatează presa democrată, 
candidații Partidului Comunist din Ger
mania, care au candidat pe listele unice 
ale sindicatelor, au obținut la numeroase 
întreprinderi succese considerabile. In
tr-o serie de întreprinderi în consiliile 
de întreprindere au fost aleși comuniști, 
cunoscut! luptători pentru pace și unita
tea Germaniei. Astfel, la alegerile consi
liilor de întreprindere ale minelor din 
Dortmund „Doostfeld-4“, ,,Zollern-2“, 
,,Hansa", „Gbttessegen" comuniștii au în
trunit cel mai mare număr de voturi.

La minele „Rheinbaden" din Bottrop în 
noul consiliu de întreprindere, format din 
17 persoane, au fost aleși zece comuniști. 
Cel mai mare număr de voturi l-a în
trunit Kraienhorst membru al Partidului 
Comunist din Germania și fost deputat al 
Landtagului landului Renania de nord- 
Vestfalia. La mina „Prosper nr. 1“ din 
Bottrop, comunistul K. Ackermann a în
trunit cel mai mare număr de voturi. 
Dintre cei 14 noj aleși în acest consiliu 
de întreprindere, 6 sînt comuniști și 4 so- 
cial-democrați.

Primele ceasornice de mini 
fabricate în China

PEKIN 31 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Fabrica mixtă de stat și particulară de 
ceasornice ,,Huawei“ d.n Tiențzin a pro
dus prima serie de ceasornice de mînă 
marca „Usin“. Acestea sint primele cea
sornice de acest fel fabricate în China.

Parlamentul israelian a studiat 
declarația Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.
TEL-AVIV 31 (Agerpres). — Potrivit re

latărilor ziarelor israeliene. zilele acestea 
Cnessetul (parlamentul israelian) a stu
diat declarația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. In ședința Cnessetului, președin
tele Sprlnzac a subliniat printre altele că 
declarația cuprinde o analiză a cauzelor 
încordării existente în prezent în rela
țiile internaționale și relevă primejdia 
care amenință pacea generală.

După cum arată presa, Sprinzac a a- 
nuntat că răspunsul la declarație va fi 
trimis Sovietului Suprem al U.R-S.S. prin 
Ministerul Afacerilor Externe al Israe
lului.

Omul potrivit, la locul potrivit... 
. PARIS 31 (Agerpres). — Ziarul „L’In- 

formation" relatează că cancelarul Ade
nauer intenționează să propună pentru 
locul de reprezentant al Germaniei occi
dentale în grupul permanent al N.A.T.O. 
de la Washington pe generalul von Schol- 
titz fost guvernator militar el Parisului 
în timpul ocupației hitleriste în Franța.

„Scînteia tineretului"
JVg. 4-a 1 aprilie 1955

Guvernul sovietic remite R. D. Germane
750 tablouri aflate in păstrare în U.R. S. S.
MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Consiliul de Miniștri al U-R.S.S. a exa

minat chestiunea tablourilor galeriei de 
artă din Dresda care se află în Uniunea 
Sovietică. In perioada Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei. în timpul luptelor 
de pe teritoriul Germaniei, trupele sovie
tice au salvat și au trimis în Uniunea So
vietică tablouri clasice din colecția gale
riei din Dresda, care au o valoare artistică 
mondială.

In scopul întăririi și dezvoltării conti
nue a relațiilor de prietenie între popoarele 
sovietic și german și luînd în considerare 
că guvernul Republicii Democrate Ger
mane duce în mod consecvent o politică 
de pace și prietenie între popoare, păs
trează și dezvoltă cultura și arta poporu
lui germen și luptă pentru reunificarea 
Germaniei pe baze pașnice și democratice, 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S a hotărît 
să remită guvernului Republicii Demo
crate Germane toate tablourile galeriei 
din Dresda aflate în păstrare în Uniunea 
Sovietică. Această hotărîre a fost adop
tată în urma tratativelor care au avut loc 
între guvernul Uniunii Sovietice și guver
nul Republicii Democrate Germane.

In Uniunea Sovietică se află* în păstrare 
aproximativ 753 de tablouri aparținînd 
galeriei din Dresda, dintre care multe sînt 
capodopere ale picturii clasice, comori ale 
artei universale.

Printre tablourile remise guvernului Re
publicii Democrate Germane în baza ho- 
tărîrii Consiliului de Miniștri al U.R-S.S. 
se numără :

Opere ale picturii italiene din epoca 
renașterii:

Rfael — „Madona Sixtină" ;
Tizian — ,,Dinarii Cezarului", „Portretul 

fiicei sale Lavinia", „Fecioara Maria cu 
pruncul și patru sfinți", „Portretul unei 
doamne în alb", „Portretul unui bărbat cu 
o ramură de palmier" ;

Veronese — ..Madona în mijlocul fami
liei Cuccina", „Spre Golgota", „Ostașul din 
Capernaum în fa+a lui Christos", „Găsirea 
lui Moise", „Samariteanul milostiv", 
„Christos și tinerii la Emaus", „învierea", 
„Portretul lui Alessandro Contarini" ;

Giorgione — „Venus dormind" ;
Tintoretto — ,,Lup‘a arhanghelului Mi

hail cu Satana", „Eliberarea lui Ars'rioe", 
„Muzele". „Portretul unei doamne în do
liu", „Portretul unui bătrîn și al unui 
tînăr" ;

De Mantegna — „Sfînta familie cu Eli- 
sabeta și micul loan":

Pinturicchio — „Portretul unui băiat" ;
Antonello da Messina — „Martiriul sfîn- 

tului Sebastian" ;
Botticelli — „Patru scene din viața 

sfîntului Zenobie" ;
Correggio — „Noaptea sfîntă", „Ma

dona cu sf. Francisc", „Madona cu sf. Se
bastian", „Madona cu sf. Gheorghe" ;

Onere ale picturii spaniole :
Velasquez — „Portretul lui Juan Ma

teos", „Portretul unui bătrîn decorat cu 
ordinul San Iago", „Portretul contelui de 
Olivares" ;

Zurbaran — „Sf Bonaventura îngenun
chind în fata coroanei papale" .

Ribera — „Sfînta Agnes", „Diogene cu

Conferința lucrătorilor clin agricultura
din regiunile zonei centrale de cernoziom a U.R.S.S.

VORONEJ 31 (Agerpres)., — TASS 
transmite :

La 30 martie a luat sfîrșit la Vcronej 
conferința lucrătorilor din agricultură din 
regiunile zonei centrale de cernoziom a 
U.R.S.S., convocată de Consiliul de Mi
niștri al R.S.F.S.R.

Toți cei care au luat cuvîntul în ca
drul conferinței au vorbit despre măsu
rile practice luate în colhozuri și sovho
zuri pentru sporirea producției agricole.

In cuvîntarea sa, acad. Trof:m Lisenko 
a atras atenția participanțil-or la confe
rință asupra problemelor ridicate de ela
borarea sistemului de asolamente.

La conferință a luat cuvîntul de ase
menea acad. Nikolai Tițîn. El a vorbit 
despre posibilitatea dublării în următorii 
doi-trei ani în regiunile din zona cen

In Consiliul de Securitate
- Discutarea incidentului de la frontiera israeliano-egipteană -

NEW YORK 31 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 30 martie Consiliul de Securitate a în
cheiat examinarea plîngerilor prezentate 
de Egipt și Israel.

In ședința precedentă a consiliului a fost 
adoptată rezoluția prezentată de delega
țiile Franței, Angliei și S.U-A. care con
damnă agresiunea forțelor armate israe
liene împotriva forțelor armate egiptene 
în regiunea Gaza la 28 februarie a. c. In 
ședința din 30 martie a fost examinată o 
altă rezoluție prezentată tot de delegațiile 
Franței, Angliei și S.U.A. In proiectul 
acestei rezoluții guvernele Eg'ptului și Is
raelului sînt invitate să colaboreze cu șe
ful statului major al observatorilor O.N.U. 
în Palestina.în ceea ce privește aplicarea 
măsurilor pentru menținerea securității în 
zona liniei de demarcație dintre Israel și 
EgiP1- ,. . .

In cuvîntările lor, coautorii acestui pro
iect de rezoluție au ținut să sublinieze, că 
adoptarea rezoluției ar putea, după păre
rea lor. să contribuie la micșorarea încor
dării dintre Eg pt și Israel în zona liniei 
de demarcație.

In ședința Consiliului de Securitate a 
luat cuvîntul reprezentantul U R S.S., 
A. A. Sobolev, care în legătură cu proiec
tul de rezoluție prezentat, s-a ocupat de 
problema situației în ansamblu în zona 
liniei de demarcație, precum și de cau
zele încordării existente în această zonă.

„In discursurile rostite de membrii Con
siliului de Securitate, a spus el, au fost 
subliniate o serie de cauze ale situației în
cordate existente în această regiune. După 
părerea noastră aceste cauze trebuie să 
fie studiate de către Consiliul de Securi
tate cu toată obiectivitatea și imparț ali- 
tatea. Totodată Consiliul de Securitate nu 
trebuie să nesocotească considerentele ex
puse aici cu privire la faptul că, una din 
cauzele principale ale acestei încordări 
este politica dusă de anumite state in 
Orientul Apropiat, al cărei scop este în
jghebarea de blocuri militare". Faptele 
dovedesc, a spus Sobolev, că o asemenea 
politică duce la o agravare serioasă a si
tuației din această regiune. Drept coniir- 
mare aș vrea să citez un singur exemplu 
care dovedește că presiunea asupra unor 
țări din această regiune care nu doresc 
să fie atrase în blocuri militare agresive 
a luat forme și proporții dovedind exis
tența unei primejdii directe pentru pacea 
acestei regiuni.

Probabil, a spus în continuare Sobolev, 
că membrii Consiliului de Securitate, știu 

felinarul", „Eliberarea lui Petru din tem
niță", „Sf. Francisc", „Martiriul sf. Lau- 
rențiu", „Pustnicul Pavel", „Sf. Andrei";

Murillo — „Fecioara Maria cu pruncul". 
„Sf. Rodrigo" ;

Opere ale picturii olandeze :
Rembrandt — „Autoportret cu soția sa 

Saskia", „Ganimede„ în ghiarele vulturu
lui". „Saskia cu o floare roșie", „Jertfa lui 
Manoah", „Samson ghicește la nuntă", 
„Autoportret cu album", „Portretul unui 
bătrîn cu beretă neagră", „O bătrînă cîn- 
tărind aur", „Portretul unui bătrîn cu 
toiag" ;

Vermeer Van Delft — „La o proxenetă", 
„Tînără citind o scrisoare" ;

Aert de Geldcr — „Christos și Pilat în 
fața poporului", „Esthera și Mordechai" ;

Van De Velde — „Vite în fața ruine
lor" ;

Mcteu Gabriel — „Vînzătorul de vînat", 
„Fumător lîngă cămin" ;

Adriaen Van Ostade — „Pictorul în ate
lierul său" ;

Jacob Van Ruisda l — „Vînătoarea", 
„Mînăstirea", „Cimitirul evreesc" ;

Jan Steen — „Nunta de la Cana" ;
Opere ale picturii flamande :
Rubens — „Judecata lui Paris", 

„Mercur și Argus”, „Sf. Ieronim”, „Beth- 
saiibe”, „Vînătoarea do mistreți”, „întoar
cerea Dianei de la vînătoare", „Hero și 
Leandru" ;

Van Dyck — „Silenul beat", „Portretul 
unui bărbat cu mănușă", „Portretul unui 
cavaler cu eșarfă roșie", „Cei trei fii mai 
vîrstnici ai lui Carol I, regele Angliei" ;

Snyders — „Doamnă finind un papagal", 
„O cățea cu pui" ;

Jordaens — „Cum au cîntat bătrînii, 
așa fluieră tinerii" ;

Opere ale școalei germane :
Diirer — „Portretul unui tînăr" ;
Hans Holbein-fiul — „Portretul lui Mo- 

rett", „Portretul lui Sir Thomas Godsalve 
și al fiului său John" .

Lucas Cranach-tatăl — „Portretul du
cesei de Mecklenburg", „Sfintele Barbara, 
Ursula și Margareta", „Aclam", „Eva" ;

Elshoimer — .,Jupiter și Mercur în fața 
lui Philemon și Baucis", „Fuga în Egipt'" ;

Adelpbe Menzel — „Tîrgul din Vorona", 
„Duminică în grădina Tuilleries" ;

Opere ale picturii franceze :
Poussin — „Narcis", „Flora", „Venera 

adormită și Amor", „Sirinx urmărită do 
Pan" ;

Claude Lorrain — „Peisaj de litoral cu 
Acts și Galatea" ;

Watteau — „Conversație sub cerul li
ber", „Sărbătoarea dragostei" ;

Quentin de La Tour — „Portretul lui 
Mauriciu de Saxa”, „Portretul prin
cipesei Marie Josephe".

Liotard — „Vînzătoarea de șocolată".
In cadrul schimbului de păreri care a 

avut loc între guvernele Uniunii Sovietice 
și Republicii Democrate Germano, din ini
țiativa guvernului Republicii Democrate 
Germane, a fost examinată chestiunea ex
punerii tablourilor galeriei din Dresda la 
Moscova, înainta de a fi trimise în Repu
blica Democrată Germană. S-a hotărît ca 
în perioada mai-august 1955 aceste ta
blouri să fie expuse la Muzeul de arte 
plastice „A. S. Pușkin" din Moscova.

trală de cernoziom a productivității la 
hectar a griului și a enumerat o serie de 
măsuri a căror aplicare va contribui la 
îndeplinirea acestei sarcini.

N. S. Hrusciov, prim-secretar al Comi
tetului Central aț P.C.U.S. a rostit o am
plă cuvîntare consacrată sarcinilor, spo
ririi producției de produse agricole în re
giunile din zona centrală de cernoziom. 
Cuvîntarea sa a fost întîmpinată cu căl
dură de participanții la conferință.

în încheiere, participanții la conferință 
au adoptat o chemare la întrecere către 
toți colhoznicii și colhoznicele, lucrătorii 
din S.M.T.-uri și sovhozuri, specialiștii în 
agricultură din zona centrală de cerno
ziom, pentru sporirea producției și a co
lectărilor de produse agricole.

din informațiile presei că recent la fron
tiera turco-siriană au fost concentrate im
portante forțe armate turcești. După cum 
subliniază presa, aceste acțiuni ale Tur
ciei sînt în legătură directă cu încercarea 
acestei țări de a forța Siria să participe 
la pactul turco-irakian.

Este evident, a declarat reprezentantul 
sovietic, că Turcia nu ar putea exercita 
o asemenea presiune asupra țărilor arabe 
dacă nu ar fi încurajată de anumite pu
teri care se află în spatele ei.

Citez aceste fapte, a spus Sobolev, pen
tru a atrage atenția membrilor Consiliu
lui de Securitate că la examinarea pro
blemei încordării din Orientul Apropiat 
nu pot fi trecute sub tăcere cauzele ade
vărate ale acestei încordări. Aceste cauze 
rezidă în faptul că anumite țări urmăresc 
în politica lor în această regiune nu în
tărirea păcii și securității ci satisfacerea 
propriilor lor interese militar-strategice, 
încercînd să folosească această regiune în 
vederea creării de noi baze militare pen
tru forțele lor armate, O asemenea po
litică nu poate nicidecum corespunde in
tereselor naționale ale țârilor din această 
regiune.

Făcînd în .încheiere o analiză a proiec
tului de rezoluție al „celor trei", repre
zentantul Uniunii Sovietice a declarat că 
delegația U.R.S.S. va sprijini acest pro
iect de rezoluție, avind în vedere că el 
este acceptabil pentru părțile direct inte
resate — Egiptul și Israelul.

Reprezentantul Turciei, care este pre
ședintele Consiliului de Securitate, a în
cercat să întrerupă cuvîntarea reprezen
tantului sovietic sub pretextul că decla
rația lui nu ar avea legătură cu fondul 
problemei discutate. Prin această mane
vră, reprezentantul Turciei voia să abată 
atenția membrilor Consiliului de Securi
tate de la problemele importante abordate 
de reprezentantul U.R.S.S. Manevra re
prezentantului Turciei ca președinte al 
Consiliului de Securitate a dat însă greș. 
Atunci el a luat cuvîntul în calitate de 
reprezentant al Turciei. în discursul său 
el nici n-a încercat să dezmintă faptele 
citate de reprezentantul Uniunii Sovietice, 
întregul său discurs s-a redus la o încer
care cit se poate de neconvingătoare de 
a justifica crearea de blocuri militare și 
participarea Turciei la aceste blocuri.

Pus la vot, proiectul de rezoluție, pre
zentat de delegațiile Franței, Angliei și 
S U-A. a fost adoptat în unanimitate. Cu 
aceasta, ședința Consiliului de Securitate 
a luat sfîrșit.

Nete

O originală grijă 
pentru educație...

Ministerul justiției de la Bonn a înce
put să vădească intense preocupări în le
gătură cu tineretul. Preocupările acestea 
s-au exprimat nu numai prin întemnițarea 
tinerilor patrioți, ci și printr-o declarație 
care a văzut lumina tiparului nu de mult. 
Dacă ne-am lua după cuvintele din această 
declarație am putea crede că ele sînt ros
tite de un părinte grijuliu: „Morala și 
sănătatea tineretului nostru trebuie ocro
tite de primejdii".

Și — lucru dovedit — miniștrii adenau- 
eriști nu-s adepți ai vorbelor goale. Măr
turie concludentă : de îndată au fost luate 
măsuri pentru... a feri de primejdii atît 
morala cit și sănătatea tinerei generații. 
Urmarea a fost apariția unui „oficiu fede
ral pentru verificarea literaturii dăună
toare tineretului". Slujbașii oficiului s-au 
dovedit a fi oameni care nu pierd vre
mea. In numai cîteva zile a fost întoc
mită o listă de 180 cărți interzise sau care 
nu vor mai apare. Normal ar fi fost ca 
pe această Itstă să se găsească macula
tura pornografică editată în republica de 
la Bonn în milioane de exemplare. Dar...

Vă interesează cine figurează pe această 
listă ? Iată numai două exemple; Balzac 
și Zola.

Poată vă mai interesează ceva ? A cita 
pe listă se află faimoasa expunere a prin
cipiilor nazismului — „Mein Kampf" de 
Hitler ? Nu, nu-i nici o greșeală... Pe lista 
cărților interzise nu se găsește „Mein 
Kampf". De altfel, chiar ministerul jus
tiției — același minister care proclamă 
grija pentru morală, sănătate etc. — a sta
bilit: „Cumpărarea și vînzarea prin anti
cariate a cărții „Mein Kampf" nu-i in
terzisă".

Va să zică la Bonn așa stau lucrurile. 
Balzac și Zola atentează la... morala și să
nătatea tineretului, pe cînd Hitler, ba. 
Dacă lucrurile continuă să meargă așa, în 
„grija" lor pentru tineret, guvernanții de 
la Bonn sint în stare să reînvie practica 
arderii pe rug a cărților „primejdioase". 
Și atunci n-ar scăpa, desigur, nici Heine, 
nici Goethe, nici Schiller... Ba, poate că 
și șugubățul Esop, părintele fabulei, va 
avea de suferit. Nu de altceva, dar el a 
invitat pe oameni să cugete, ceea ce desi
gur nu este în spiritul preceptelor din 
„Mein Kampf", precepte pe care actualii 
conducători de la Bonn le cultivă cu 
grijă...

E. O.

Aderarea Angliei 
la pactul turco-irakian

LONDRA 31 (Agerpres). — Ministrul 
Afacerilor Externe al Angliei, Anthony 
Eden, a declarat la 30 martie în Camera 
Comunelor că Marea Britanie a hotărît 
să adere la pactul turco-irakian.

In declarațiile pe care le-a făcut la 30 
martie, Eden a subliniat că aderarea An
gliei la pactul turco-irakian a fost per
fectată printr-un acord special între An
glia și Irak, care a fost parafat în aceeași 
zi la Bagdad și care va intra în vigoare 
la 5 aprilie.

La Bagdad, oficialitățile irakiene anun
ță cu multă lăudăroșenie anularea tra
tatului anglo-irakian semnat în 1930. Dar 
din declarațiile lui Eden în legătură cu 
noul acord anglo-irakian rezultă că acest 
acord va înlocui de fapt tratatul din 1930 
a cărui denunțare a fost cerută insistent 
de poporul irakian. Conform noului 
acord Anglia, va putea menține în Irak 
i.mportantale baze aeriene de la Șaibeh și 
Habbaniah.

Conferința de presă 
a lui Edgar Faure

PARIS 31 (Agerpres). — La 30 martie 
a avuț Ioc o conferință de presă a pri
mului ministru al Franței, Edgar Faure, 
care s-a ocupat de o serie de probleme 
privind politica internă și externă a 
Franței. El a anunțat că în prezent între 
Paris, Londra și Washington au loc con
sultări în chestiunea tratativelor marilor 
puteri.

Pronunțîndu-se pentru o convocare cît 
mai grabnică a conferinței marilor pu
teri, Faure și-a exprimat însă părerea că 
„pripa ar putea dăuna eficacității unei 
asemenea încercări".

La cererea ziariștilor de a explica de
clarația sa făcută în Consiliul Republicii 
în chestiunea recunoașterii Republicii 
Populare Chineze, șeful guvernului a răs
puns că el nu a avut în vedere o recu
noaștere imediată, ci „consultări ale pu
terilor atlantice" în această chestiune.

Faure a declarat în continuare că pro
blema austriacă poate constitui obiectul 
unor tratative între marile puteri.

SCURTE ȘTIRI
La invitația Prezidiului Adunării 

Populare a Republicii Populare Albania, 
la 31 martie a sosit la Tirana pentru a 
participa la lucrările celei de a doua se
siuni a Adunării Populare o delegație a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Din delegație fac parte : M. P. Ta
rasov, conducătorul delegației și pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., T. I. Arhipova și M. M. Aliev, 
deputați ai Sovietului Suprem al U.R.S.S.

a La 31 martie și-a început lucrările la 
Tirana cea de a doua sesiune a Adunării 
Populare a Republicii Populare Albania.

® După cum s-a mai anunțat, la înce
putul lunii aprilie va avea loc la Delhi 
(India) conferința asiatică pentru slăbirea 
încordării în relațiile internaționale. Co
mitetul de pregătire care a fost creat în 
U.R.S.S. în legătură cu apropiata confe
rință a hotărît să trimită la lucrările con
ferinței o delegație în frunte cu scriitorul 
Nikolai Tihonov.

® La 30 martie a avut loc, sub preșe
dinția locțiitorului reprezentantului 
U.R.S.S., I. A. Malik, ambasadorul 
U.R.S.S. în Anglia, o ședință a subcomi
tetului Comisiei O.N.U. pentru dezarmare. 

Ministerul Afacerilor Externe al In
diei a anunțat că premierul indian Nehru 
va pleca la 15 aprilie la Bandung pentru 
a participa la conferința țărilor din Africa 
și Asia. El va fi însoțit de șefii delegaților 
Egiptului și Afganistanului.

0 Zilele acestea a sosit la Pekin un 
grup de 17 industriași și comercianți bri
tanici în frunte cu S. A. Lane.

• La 30 martie dezbaterile procesului 
de la Karlsruhe împotriva Partidului Co
munist din Germania au fost pe neaștep
tate amînate pentru o dată nedeter
minată.

• La 31 martie Comisia senatorială 
pentru afacerile externe a S.U.A. a apro
bat acordurile de la Paris cu 13 voturi 
pentru și un vot contra.

Zilele trecute într una dintre cele mai moderne săli de gimnastică din Capi
tală, sala Dinamo, s-a desfășurat finala campionatului de gimnastică pe anul 
1955 a tinerei asociații „Rezervele de muncă",

Participanții au dovedit a fi bine pregătiți. Din rîndul lor avem garanția 
că în curînd se vor ridica elemente de valoare. Comportarea meritorie a Ana
liștilor Tănase Constantinescu, Simranda Tomescu, Eugenia Dulea ne îndrep
tățește să afirmăm acest lucru.

Ia fotografiile noastre doi dintre finaliștl execută exerciții dificile.

---- ★ *-----
Lauda de sine...

Gheorghe Geangu a rămas de-a drep
tul uluit atunci cînd adunarea cercului 
sportiv a ales un nou președinte al cercu
lui sportiv. încerca, în fel și chip să de
monstreze că atîta vreme cît a fost în 
această muncă, cercul sportiv a fost frun
taș pe asociație.

Socotindu-1 nedreptățit, Consiliul oră
șenesc al asociației „Flamura Roșie", nu 
știm încă pe baza căror merite, i-a încre
dințat o funcție mai de seamă. In cîteva 
zile numai, Gheorghe Geangu a fost coop
tat în consiliul orășenesc al asociației 
sportive „Flamura Roșie". Cum e și firesc, 
sportivii de la „Gh. Doja", care au dat 
un vot de blam muncii fostului preșe
dinte s-au întrebat cum a fost posibil să 
hotărască consiliul orășenesc ca el să 
coordoneze și să controleze munca viitoare 
a cercului lor sportiv ? Un lucru nu este 
clar : Să nu fi avut dreptate adunarea 
cercului sportiv? Oare sportivii din acea
stă fabrică l-au judecat prea aspru, ori 
consiliul orășenesc a dovedit superficiali
tate în acordarea unei asemenea munci 
fostului președinte. Pentru aceasta este 
necesar fără îndoială să cunoaștem acti
vitatea sportivă ce se desfășoară în acea
stă fabrică.

Părerea că în fabrică activitatea spor
tivă „merge" de minune, o împărtășește 
și tovarășul Popa Mihai, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. „Fără a fi lipsit 
de modestie — afirmă el grav — nu-i ca
zul să trecem cu vederea faptul că orga
nizația U.T.M. a avut un rol de seamă 
în mobilizarea tinerilor la activitatea 
sportivă".

Să vedem mai întâi despre ce fel de 
activitate . sportivă este vorba. Cum este 
știut, complexul G.M.A. stă la baza acti
vității sportive. Așa dar numărul aspiran
ților și purtătorilor insignei G.M.A. ar fi 
să zicem primul indiciu.

— Cu G.M.A.-ul stăm bine. De altfel 
pentru felul cum am muncit în acest do
meniu a fost cercul nostru declarat frun
taș pe asociație, ne asigură fostul pre
ședinte.

Afirmația bineînțeles ar fi neconvingă
toare fără a fi demonstrată prin fapte.

în fabrica de paste făinoase „Gh. Doja" 
din Orașul Stalin sînt la ora actuală 15 
purtători ai insignei G.M.A.

La această fabrică muncesc însă nu 15 
tineri, ci 60. Dacă 15 au devenit purtă
tori ai insignei G.M.A., cu alte cuvinte 
au făcut sport, ceilalți nu sînt nici cel 
puțin aspiranți, iar despre activitatea lor 
în secțiile pe ramurile de sport nici gînd. 
Majoritatea tinerilor din fabrică însg o 
formează fetele. Deapre ele tovarășul Gean 
gu are o părere cu totul și cu totul origil 
nală. „Fetelor, spune dînsul, nu le place 
sportul". Așa dar de ce să-și bată capul cu 
antrenarea lor în sport. Să nu vă închi
puiți că ceilalți membri din biroul cer
cului sportiv s-au gîndit măcar să atragă 
atenția tovarășului președinte asupra po
ziției sale greșite. Ba mai mult ei au îm
părtășit teoria conducătorului lor redu- 
cînd la zero munca de antrenare a fetelor 
la cucerirea insignei G.M.A.

După cum vedeți cred că-i destul de 
clar. Primul indiciu al „meritelor" tova
rășului Geangu ar trebui să dea serios de 
gîndit nu numai lui ci și consiliului oră
șenesc al asociației „Flamura Roșie".

Este îndeobște cunoscut că în Orașul 
Stalin există în sezonul de iarnă condiții 
prielnice dezvoltării schiului. Să vedem 
cum s-a preocupat biroul cercului sportiv 
de antrenarea tineretului fabricii la prac
ticarea acestei ramuri sportive.

Cu cîtva timp în urmă cercul sportiv a 
organizat o excursie la Poiana Stalin, la

ȘTIRI S
• Gimnaștii sovietici vor lua parte la 

„Cupa Europei” pentru bărbați, competiție 
care se va desfășura pentru prima oară în 
luna aprilie în orașul Frankfurt pe Main 
(Germania occidentală). Secția unională de 
gimnastică a selecționat în vederea acestei 
competiții pe sportivii Boris Șahlin și Al
bert Azarian, clasați pe locurile 4 și 5 în 
campionatul mondial disputat în anul 
1954. Boris Șahlin este în vîrstă de 22 ani. 
iar Albert Azarian are 25 de ani.

• Joi dimineața a părăsit Capitala, ple- 
cînd spre țară lotul jucătorilor de tenis

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

Bărbierul din Seviila . Teatrul de Stat de Operetă : 
Vînt de libertate . Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia): Doamna nevăzută ; Tea
trul Național ,,!. L Caragiale“ (Sala Stud’O) : 
Platon Krecet ; Teatrul Municipal : Don Carlos ; 
Teatrul Ai matei (Sala din Bd. Magheru) : Ma- 
șenka ; Teatrul Armatei (Sala din Calea 13 Sep
tembrie) : Jucătorii de cărți și Căsătotia ; Teatrul 
Tineretului : Libelula ; Studioul actorului de film 
„C. Nottara“ • Mincinosul ; Teatrul Muncitoresc 
C.f.R. (.Ciulești) : Intrigă și iubire.

CINEMATOGRAFE : Patria, Republica, București, 
înfrățirea între popoare, Gh. Doja, Libertății : 
Directorul nostru și Pui de șoimi ; I. C. Frimu, 
Tineretului, Al. Popov, Aurel Vlalcu : Poteci pri
mejdioase : Maxim Gorki : Parada tinereții șl 
Umor pe sfori ; Timpuri Noi : Importanta bum-

care au participat vreo 15 tineri. Unii au. 
mers cu schiurile, alții cu săniuțele, iar 
cîțiva pe jos. Participarea tinerilor la 
această acțiune a fost destul de modestă. 
Aici organizația U.T.M. avea un cuvînt 
greu de spus. Dar organizația U.T.M. a 
desfășurat o slabă muncă de mobilizare 
la această acțiune. S-a dovedit cu acest 
prilej că atît din partea organizației 
U'.T.M., dar mai cu seamă a conducerii 
cercului sportiv a lipsit complect spiritul 
de inițiativă. Această excursie putea fi 
folosită ca un prilej în care cei ce știu 
să schieze să-și treacă proba de schi a 
complexului G.M.A., iar cei ce nu știu, 
să învețe a practica acest frumos și util 
sport de iarnă.

Posibilități pentru rezolvarea cu succes 
a acestei probleme existau. Asociația „Fla
mura Roșie" pune la dispoziția membrilor 
cercului sportiv toate materialele sportive 
de care ei au nevoie. în anul trecut, 10 ti
neri din fabrică, au urmat un curs de 
perfecționare în tehnica schiului. Dar 
după terminarea pregătirii, acești tineri 
nu au fost ajutați de conducerea cercu
lui sportiv ca ei să învețe și pe ceilalți 
tineri din fabrică care nu cunosc încă 
acest sport.

Pretinsele „merite" ale fostului preșe
dinte se transformă după cum ne arată 
faptele în serioase lipsuri ale sale ca și 
ale celorlalți tovarăși care au avut sar
cina de a coordona activitatea sportivă. 
Chiar în curtea fabricii există un bazin de 
înot. Cu toate astea numărul înotătorilor 
este extrem de redus. Ca o dovadă a fap
tului că n-a existat o preocupare pentru 
antrenarea tineretului la practicarea ace
stui sport de bază, este faptul că cercul 
sportiv nu are o secție de înot. E zadar
nic să întrebi de ce tinerii nu trec norma 
de înot, de ce nu știu să înoate.

La îndemîna tinerilor din această fabri
că există și un club. înzestrat cu toate 
cele necesare, mese de șah, materialele 
necesare pentru tenis de masă etc.

E drept că pe aici vin numeroși tineri 
care joacă șah, dar nu așa cum s-ar cu
veni, organizat, ci care cum vor. La acest 
club însă, mai ales în timpul iernii con
ducerea cercului sportiv putea organiza 
pregătirile pentru examenul teoretic 
G.M.A. Acest lucru nu s-a întîmplat însă.

Aceste fapte ne arată că vechea condu
cere a cercului sportiv în frunte cu pre
ședintele său a muncit cît se poate da 
slab. Asta o dovedesc „rezultatele" obți
nute în munca de antrenare a tinerilor în 
sport, față de posibilitățile deosebite caro 
le-au stat la îndemînă.

în aceeași măsură se face vinovată și 
organizația de bază U.T.M. care nu s-a 
preocupat să mobilizeze tinerii la activi
tatea sportivă.

In sarcina noilor membri ei consiliului 
de conducere revine îmbunătățirea acti
vității cercului sportiv. E necesar ca în 
primul rînd să se îngrijească de alcătui
rea secțiilor de ramuri de sport atrăgînd 
un număr cît mai mare de tineri să acti
veze în aceste secții. în strînsă colabo
rare cu comitetul organizației de bază 
U.T.M., consiliul cercului sportiv trebuie 
să se ocupe de antrenarea tinerilor la 
trecerea normelor complexului G.M.A.

Cei aleși de curînd în conducerea cer
cului sportiv de la fabrica „Gh. Doja", 
au datoria să învețe din trista experiență 
a fostului președinte al cercului sportiv 
un lucru deosebit de prețios creat de în
țelepciunea poporului:

„Lauda de sine nu miroase a bine".
GH. NEAGU

PORTIVE
de masă din R.P.F. Iugoslavia care a par
ticipat la competiția internațională triun
ghiulară desfășurată zilele trecute în sala' 
sporturilor de la Floreasca.

înainte de plecare Andrija Vajs, condu-’ 
cătorul delegației sportivilor iugoslavi, a 
făcut următoarea declarație unui cores
pondent al Agenției „Agerpres" : „Am fost 
plăcut impresionat de excepționala orga
nizare a competiției. în tot timpul șede
rii la București, delegația sportivă iugo
slavă s-a bucurat de o primire frumoasă 
Sportivii iugoslavi vor reveni oricîad cu 
plăcere în țara dvs".

bacului tn gospodării obștești. Till-Buch oglind 
Pionieria nr. II. Cum trebuie să ne păzim contrl 
bolilor purulente ; Elena Pavel, Vasile Roaită. M 
orița, 23 August: Chemarea destinului: Lumin. 
Mihail Eminescu, Gh. Coșbuc : Vrăjitoarele : Vi. 
toria : Căderea Berlinului (seria a Il-a) : 8 Mai 
tie, Munca : Nunta n-a avut toc ; Unirea : Kali 
Vulturul ; Cultural : Ordinul Anna : C. David : Făd 
acoperiș. Umor pe stori ; Al. Sahia : Un va' 
vienez : Flacăra : Ne-am tntîlnit undeva ; T. VI; 
dimirescu, Moșilor : Mascarada : Arta : Expres» 
de Niirnberg și. Gelozia, bat-o vina; Popular 
Desfășurarea. ...Și Ilie face sport : Donca Sima 
Aventurile vasului Bogată-; life Pintilie: Mis'erj 
lacului din munți : 8 Mal : Septembriștii : Volga 
Vassa Jeleznova ; 1 Mai : Jucătorul de rezervă; 
N. Bălcescu : Atențiune I Bandiți 1 : Rahova : C| 
derea Berlinului (ambele serii) ; Olga Banele 
Caut o nevastă ; Boleslaw Bierut: Scanderbeg.
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