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Adunările și conferințele de dări de sea
mă și alegeri au jucat un mare rol în în
tărirea activității organizațiilor de bază 
U.T.M. Ele au dat un nou avînt muncii 
creatoare a utemiștilor și tinerilor ridicînd 
totodată exigența acestora față de cei ce 
se află în fruntea organizațiilor de bază 
U.T.M. Lucrările adunărilor și conferințe
lor au fost pătrunse de năzuința fierbinte 
de a contribui la mobilizarea activă a tine
retului pentru traducerea în viață a Hotă- 
rîrilor plenarei din august 1953 a C.C. al 
P.M.R. și a Hotărîrii plenarei a X-a a C.C. 
al U.T.M.

Participarea activă a utemiștilor la dis
cuții a făcut ca lucrările multor adunări 
și conferințe să fie rodnice, bogate în con
ținut.

In aceste adunări și conferințe utemiștii 
au făcut numeroase propuneri menite să 
mărească aportul tineretului în lupta pen
tru ridicarea nivelului de trai material și 
cultural al poporului nostru, pentru a da 
oamenilor muncii produse de consum popu
lar, mai multe, de calitate superioară și la 
un preț redus, pentru creșterea continuă a 
producției agricole și de animale. Nume
roase și interesante propuneri au făcut de. 
asemenea utemiștii cu privire la întărirea 
vieții interne de organizație, la intensifi
carea muncii de educație comunistă a ti
neretului, cu privire ta ridicarea nivelului 
la învățătură și al disciplinei socialiste in 
rindurile tineretului.

Critica ascuțită a utemiștilor, propune
rile pe care ei le-au exprimat în adunările 
și conferințele de dări de seamă și alegeri, 
constituie un program concret de activi
tate pentru organizațiile U.T.M. Pentru 
noile organe alese acest program repre
zintă un mare ajutor, deoarece el conține 
generalizarea experienței utemiștilor, ini
țiativele și propunerile lor, fiind astfel un 
bogat izvor de învățăminte.

Iată de ce studierea problemelor discu
tate în adunările și conferințele de alegeri 
și a hotărîrilor adoptate de acestea tre
buie să constituie primul pas în munca 
comitetelor U.T.M. noi alese. Pe această 
bază este necesar să se stabilească căile 
concrete în vederea înlăturării lipsurilor, 
pentru a ridica munca de organizație pe o 
treaptă din ce în ce mai înaltă.

Hotărîrile adunărilor și conferințelor de 
dări de seamă și alegeri trebuiesc urmate 
de serioase măsuri organizatorice, care 
să asigure îndeplinirea lor. De acest prin
cipiu a ținut în bună măsură seama și co
mitetul organizației de bază U.T M. de la 
fabrica de sticlă din Turda. Iată, de pildă, 
la adunarea de dare de seamă și alegeri 
utemiștii au cerut să se analizeze posibili
tățile creării de noi brigăzi, mai ales în 
secția fiole și să se treacă la reorganiza
rea brigăzilor existente. In hotărîrea adu
nării se prevăzuse formarea a 10 brigăzi 
în această secție. Membrii noului comitet 
U.T.M., studiind situația din secție, au a- 
juns la concluzia că aici pot fi organizate 
mai multe brigăzi decît cele planificate.

Astfel nu de multă vreme în secția fiole 
au început să funcționeze un număr de 27 
brigăzi. Patru din ele aplică acum cu 
succes graficul orar după metoda Valen
tinei Hrisanova, iar celelalte folosesc 
metoda Ciutchih.

O activitate rodnică a dus și comitetul 
organizației de bază U.T.M. de la S.M T 
Tecuci. Adunarea de dare de seamă și a- 
legeri de aici a arătat că problema întăririi 
disciplinei tractoriștilor trebuie să stea în 
centrul atenției noului comitet.

Cu sprijinul activ al organizației de par
tid. comitetul U.T.M. nou ales a trecut de 
îndată la întărirea muncii politice șl a 
vieții interne de organizație în rîndul trac
toriștilor. Astfel conținutul lecțiilor la cer
cul politic s-a îmbunătățit simțitor. La ga
zeta de perete au apărut articole la adresa 
tinerilor indisciplinați Adunările generale 
U.T.M. și munca de agitație de la om la 
om au contribuit în mare măsură la întă
rirea disciplinei. Datorită acestui fapt 
S.M T.-ul a terminat la vreme reparațiile 
iar tractoriștii au ieșit bine pregătiți 
campania agricolă de primăvară.

Atitudinea noilor organe alese, față 
critica de jos, se verifică prin interesul

în

de
cu

care ele luptă pentru a da viată hotărîrilor 
adunărilor și conferințelor de alegerL

Atitudinea neconștiincioasă, lipsită de 
simț de răspundere de neexecutare a hotă
rîrilor adunărilor și conferințelor de ale-.
geri, de neîndepHnire a voinței utemiștilor j 
și tinerilor constituie cea mai periculoasă | 
și înrăită manifestare de birocratism. Din 1 
păcate, în unele organe conducătoare ute-1 
miște mai există mulți tovarăși care pur și1 
simplu uită de hotărîrile luate și trec cu 
vederea propunerile tinerilor. Așa se expli
că de ce, de pildă, în urma adunării de da
re de seamă și alegeri, in organizația de 
bază U.T.M. de la fabrica de conserve 
„Ionel Jora“ din Galați nu s-au luat măsuri 
pentru întărirea muncii de educare comu
nistă a tinerilor. Propunerile utemiștilor de 
a se creea brigăzi de producție au 
rămas tot pe hîrtie. Muncind fără un plan 
de muncă concret, comitetul U.T.M. a scă
pat din vedere o scrie de probleme impor 
tante ale muncii de organizație.

Este de asemenea cu totul greșită con
cepția unor conducători utemiști, care cred 
că de îndată ce s-a adoptat o hotărire 
munca va merge de la sine. De la hotărire 
și pînă la executare, pînă la aplicarea ei 
în viață, e un drum lung și greu. Măes- 
tria și priceperea conducătorului utemist 
constă în găsirea formelor și metodelor de 
muncă potrivite fiecărei organizații pen
tru a parcurge acest drum pînă la capăt. 
Trebuie de asemenea combătută cu tărie 
lipsa de inițiativă și spirit gospodăresc 
ca și concepția unor conducători utemiști 
din organizațiile de bază U.T.M. care 
așteaptă să le vină totul „de sus", de la 
comitetul raional, sau duc munca numai 
atunci cînd vine instructorul de la raion 
în organizația de bază respectivă.

Unde nu există preocupare atentă, plină 
de grijă, pentru îndeplinirea hotărîrilor, 
acolo de fapt se încalcă principiile demo
crației interne de organizație și se înăbușă 
munca creatoare a utemiștilor.

Partidul ne învață că un adevărat con
ducător este numai acela care ascultă cu 
atenție glasul maselor, care reușește 
să antreneze în îndeplinirea hotărî
rilor și sarcinilor întregul tineret, care spo
rește simțul răspunderii la oameni șii în
flăcărează în muncă.

Adunările și conferințele de dări de sea
mă și alegeri au făcut posibilă ridicarea 
de noi utemiști capabili în munca de con
ducere a organizațiilor U T.M.

Acești utemiști sînt dornici de muncă, 
dar cei mai mulți au puține cunoștințe și 
experiență în munca de conducere- De abia 
acum ei își formează calitățile de conducă
tori ai tineretului. Comitetele raionale și 
orășenești U.T.M. au datoria de a ajuta 
la formarea acestor calități, instruind și 
învățînd zi de zi noile organe alese cum 
trebuie să muncească cu tineretul. Cu a- 
cești utemiști nu trebuie să se discute nu
mai întocmirea statisticilor și a altor hîr- 
tii de care de multe ori nu are nimeni ne
voie și care duc la birocratizarea muncii 
de organizație; lor e necesar să li se arate 
felul în care se poate organiza mai bine 
întrecerea socialistă, modul cum poate fi 
întărită disciplina socialistă a muncii în 
rîndul tineretului, formele prin care se 
poate face viața de organizație mai inte
resantă și mai bogată în conținut, pentru 
că munca noilor organe se verifică nu după 
vorbe ci după fapte, după rezultatele con
crete pe care tineretul le obține îri produc
ție și în celelalte domenii de activitate.

Aceasta impune însă lichidarea practicii 
dăunătoare, înrădăcinată la unii activiști 
utemiști, de a duce pe teren numai o mun
că de informare și de curierat.

Noile organe alese au datoria să rapor
teze periodic utemiștilor despre felul în 
care sînt traduse în viață hotărîrile adună
rilor și conferințelor de dări de seamă și 
alegeri. In felul acesta se pot descoperi la 
timp lipsurile și greșelile și se pot lua mă
suri eficace pentru îmbunătățirea muncii 
de organizație. Dind viață hotărîrilor și 
răspunzînd cerințelor manifestate de tineri, 
membrii noilor organe alese trebuie să 
dovedească prin fapte că merită pe deplin 
încrederea acordată de utemiști.

-ss-------------------

Alături de colectiviști...
BACAU (de le corespondentul nostru B.

Dumitrescu)
Un potop de întrebări s-au năpustit asu

pra Iu Gorgan Ion cînd a intrat în atelierul 
mecanic al fabricii „Muncitorul Liber" din 
Bacău. Toți tinerii dm atelier voiau să afle 
noutăți despre activitatea tovarășilor lor ple
cați să muncească la sate.

— Stați. stați. că vă spun tot — a zis rî- 
zînd Gorgan Ion. Așa 
partizați să lucrăm 
Ne am apucat îndată 
cu suflet, am terminat 
,,Lantz" căruia i-am și
îndată ce mă întorc cu aceste piese pe care 
le-am adus la rectificat, terminînd de montai 
tractorul IAR pe care l-am reparat, îl 
punem în funcțiune și pe acesta. Orice în. 
ccput e 
care să 
vea de 
rezervă
o soluție ne am spus. Am căutat într-o gră-

cum știți, am fost re
ia GAC. 
de treabă.
de reparat 
dat drumul

Răcăciuni. 
Am lucrat 
un tractor 
pe ogoare.

noastră să mear- 
și viața mal plă

să amenajăm
vechi, l-am pus geamuri, 
cărți și Iată că ne-am făcut o

Utemiștii și tinerii noștri

un club, am Ră-
am

cuci 
Rubin 
la ac 
altele

Au trecut numai cîteva zile de clnd mun
citorii de la uzinele ..Semănătoarea" din 
Capitală au început fabricarea in serie a 
unui ucu produs: semănătoarea manuală 
pentru semănat porumbul in cuiburi așe
zate in pătrat. Intr-un timp scurt de Ia 
intrarea in fabricație a acestui nou tip de 
semănătoare, s-au produs primele 634
bucăți ; vagonul a ți fost tras la rampă 
spre a le încărca și transporta cu desti
nația ..Baza 7"-Bacău, pentru a deservi pe 
țăranii muncitori din această regiune in 
actuala campanie agricolă de primăvară.

Fotografia ne infățișează pe comunistul 
Zota Teodor — referent tehnic, și pe utemiș- 
tii Lungu Vasile — controlor și Barbu Con
stantin — lăcătuș făclnd un ultim control.

Să desfășurăm larg steagul întrecerii
în industrie și agricultură !

Participăm ia concursul 
tinerilor grădinari 

și pomicultori

★

Roadele muncii 
avîntate

CLUJ. — (de Ia corespon
dentul nostru. Ion Deleanu)

Pe ogoarele gospodăriei agri
cole colective din comuna Sîm- 
paul. raionul Luduș, muncile 
agricole de primăvară sînt în 
toi. Colectiviștii știu, și aceasta 
au învățat-o din practica anilor 
trecuți și la cursurile agroteh
nice din anul acesta — că nu 
vor culege roade îmbelșugate 
decît numai însămînțînd în 
timpii optimi și în bune condiți- 
uni agrotehnice.

Alunea pe care au depus-o 
colectiviștii a fost rodnică. Ei 
au terminat acum cîtva timp 
însămînțatul tuturor culturilor 
djn prima epocă. La 7 aprilie 
ei aveau însămînțate și 9 hec
tare cu sfeclă de zahăr din cele 
35 hectare planificate.

In gospodărie, însămînțările 
se desfășoară Cu tot mai mult 
spor. Tinerii tractoriști de la 
S.M.T. Luduș, care deservesc 
gospodăria, efectuînd lucrări 
agricole la timp și de bună ca
litate, sprijină puternic pe co
lectiviști în lupta pentru obți
nerea unor recolte sporite la 
hectar, pentru creșterea conti
nuă a bunăstării poporului 
muncitor.

O nouă întovărășire 
agricolă

Convingîndu-se de avantajele 
lucrării pămîntului pe suprafețe 
mari și cu mijloace mecanizate 
un număr de 21 familii de ță
rani cu gospodării mici și mijlo
cii din comuna Drănicu regiu
nea Craiova au creat de curînd 
o întovărășire agricolă. Cele 21 
de familii dispun de o suprafa
ță de 24 hectare teren și 13 a- 
telaje. Țăranii muncitori Bîru 
Raian, Javan Ion, Zamfir Ște
fan, Niță Gheorghe și alții care 
au pus temelia întovărășirii și- 
au luat angajamentul ca 
cinstea zilei de 1 Mai, să 1 
mine lucrările agricole de ] 
măvară la timp și în cele î 
bune condițiuni.

Corespondent 
L. SOLOMON

tn 
ter- 
pri- 
mai

* ★

avansate de lucru

greu. Dar nu sîntem noi oamenii 
ne speriem. Unul din tractoare a- 

exemplu un Injector stricat, altul de 
nu aveam. Nu se poate să nu găsim

madă de piese vechi, unele care erau mal 
bune șl am reușit să refacem un injector pe 
care l-am și montat.

De altfel căutăm ca munca 
gă mai bine șt să ne facem 
cută în sat.

Am început 
sit un dulap 
făcut rost de 
bibliotecă,
este de exemplu tovarășul Bărbieru 
sînt în primele rîndurl șl la muncă și 
tivitatea culturală Vom face noi și 
despre care o să mal auziți voi—

— Să auzim. — a zis secretarul organiza 
țiel U.T.A1. tovarășul Neagu Gheorghe. Și 
o să vă ajutăm și mal mult. Vă vom repara 
piesele aduse și mai ales vom pregăti 
program artistic pe care-1 vom prezenta 
prima vizită ce o vom face la voi. Iată, 
cern problema aceasta chiar în planul 
muncă, al organizației.

un 
la 

tre
de

PLOEȘTI. — (de Ia corespon
dentul nostru Puiu Nicolae)

Sînt numeroase faptele grăi
toare care dovedesc entuzias
mul cu care tinerii de la uzi
na de reparații mecanice Plo- 
ești întîmpină ziua de 1 Mai. 
Brigada a IlI-a de strungari 
condusă de tînărul Simionescu 
Gheorghe — de pildă — se află 
în întrecere socialistă cu briga
da I-a Acestea sînt două bri
găzi fruntașe pe uzină care lup
tă în vederea cîștigării întrece
rii socialiste care este 
toi.

Folosind din plin 
sovietice Kolesov și 
brigada a IlI-a de
reușește să aibă zilnic o depă
șire medie a normelor de pes
te 150 la sută. Lucrînd la dis
pozitive de strunjire a ancorelor 
pentru sonde, brigada a realizat 
zilele trecute o economie în va-

acum în

metodele 
Voroșin, 

strungari

Bunuri de
SIBIU. — (de la coresponden

tul nostru, Popa Gavril)
Intensificînd întrecerea socia

listă, tinerii de la uzinele „In- 
depe.ndența"-Sibiu realizează 
cu deosebit succes angajamen
tele luate în cinstea zilei de 1 
Alai. Mulți dintre ei lucrează 
acum la confecționarea diferite
lor piese pentru motoare de 
tractoare.

Utemiștii Cristian Ion, Roman 
Ion și Gutmahăr David, lucrea
ză la un strung în 3 schimburi. 
Ei confecționează brațe cu ca
păt sferic pentru regulator, de 
cea mai bună calitate.

Aplicînd metoda Antoninei 
Jandarova de preluare și preda
re a schimbului din mers, pre
cum și metodele Kolesov și Vo
roșin, tinerii reușesc să-și depă
șească zilnic normele 
150 la sută.

Succese deosebite au 
în muncă și muncitorii
și tineri de la secția bunuri de 
larg consum de la uzinele „In
dependența".

cu peste

obținut 
vîrstnici

2.500 lei. Mulți dintre 
acestei brigăzi, tu
rnai organiza 
scară

Șl apii- 
largă metodele 

ice. dau produse 
viitori. Așa sînt. 
strungari Ursan

*

Cu ajutorul metodelor
ioare de 
membrii 
crînd cît 
cînd pe
de muncă soviei 
în contul anilor 
de pildă, tinerii 
Florea care lucrează în contui 
anului 1959 și Stănescu Alexandru 
care lucrează în contul anului 
1957.

Succese deosebite în cinstea 
zilei de 1 Mai obțin și munci
torii vîrstnici și tineri din sec
ția de valorificare a deșeurilor 
acestei uzine. Brigada de fete, 
condusă de tînăra Dumitrescu 
Elena a realizat din deșeuri 
pînă acum 9000 de balamale.

Pînă la 1 Mai brigada de fete 
și-a luat angajamentul să execute 
din deșeuri încă 500 
Ie, 50 de cărucioare 
telii de aragaz și 
peste plan.

de balama- 
pentru bu- 

100 fărașe

sfeclă, de 
etc, mun- 

au început 
luna mar-

Grăbesc însămînfările
LAȘI. — de la coresponden

tul nostru C. Bucur)
Colectiviștii din raionul Ro

man dau bătălia pentru termi
narea la vreme a însămînțări
lor din această primăvară. In 
fruntea acestei bătălii sînt co
lectiviștii din comunele Ion 
Creangă și D.oljești.

Colectiviștii din Doljești, de 
pildă, au grăpat pînă la 8 apri
lie 4 ha. de lucemă, au arat 
o suprafață de 19 hectare și au 
însămînțat tot odată o supra
față de 6 hectare cu orz. Pentru 
a da posibilitate colectiviștilor 
și întovărășiților să grăbească 
ritmul însămînțărilor în cins
tea zilei de 1 Alai, brigada X-a 
de tractoriști de la S.Al.T.-Ne- 
grești condusă de utemistul 
Hîrjan Gheorghe muncește cu 
mult interes și conștiinciozitate 
pentru executarea la timp a a- 
răturilor și însămînțărilor. Pînă 
la aceeași dată tractoriștii au 
arat pe ogoarele gospodăriei 
colective Vovrești și întovărăși
rilor agricole din Băcești, Bălu- 
șești și Negrești suprafața de 87 
hectare și au făcut lucrări de cul- 
tivație pe o suprafață de 87 hec
tare.

E primăvară 1 întreg poporul s-a mobi
lizat pentru succesul campaniei agricole de 
primăvară. Oare pionierii și școlarii pot sta 
deoparte? Nu! Ei se vor îngriji de creșterea 
păsărilor și animalelor mici : 
rumbei, pui

iepuri, po
ete. De 

stîrpcască 
omizile, să 
de parcuri 

unitatea de

de găină, purcei 
asemenea ei vor avea grijă să 
cuiburile de ciori, să distrugă 
planteze puieți și să îngrijească 
și grădini. Iată și un exemplu: 
pionieri din Cristian, raionul Stalin unde este 
instructoare superioară tovarășa Maria Kleines. 
Pionierii din această unitate au crescut cu 
dragoste 10 iepuri și au cerut de la gospodă
ria agricolă colectivă din comună un loc pen
tru a-1 cultiva cu zarzavaturi.

Dar mai sînt și alte exemple: unitatea din 
comuna Prejmer raionul Stalin, cea din Bah- 
nea, raionul Tîrnăveni, unitatea nr. 1 din 
Dumbrăveni, raionul Sighișoara, unitatea nr. 
1 germană din Mediaș etc.

La Palatul Pionierilor din Orașul Stalin se 
duce de asemenea o activitate interesantă în 
această direcție. Sub conducerea tovarășului 
Trandafir Olteanu, profesor de științele na
turii, pionierii au făcut 150 ghivece nutritive Și 
au amenajat 
pentru iepuri. Tot odată ei au trecut la cură
țirea pomilor de omizi.

Pionierii din regiunea Stalin participă și la 
concursul tinerilor grădinari. Exemplele pe 
care le-am dat sînt doar pentru început. .Pio
nierii și școlarii vor obține rezultate foarte 
frumoase. Ei sînt fericiți și mîndri că sprijină 
campania agricolă de primăvară.

Corespondent
MIHAI 1SOPESCU

o crescătorie de pui și una

larg consum
Pe lîngă alte produse impor

tante pe cate le confecționează 
ca: mașini de tocat 
deschiocat porumbul 
citoriî acestei secții 
să confecționeze din
tie lacăte, șurubelnițe, clești de 
cuie și alte produse de larg con
sum. Cele două echipe de tineri 
care muncesc la confecționarea 
bunurilor de larg consum, sînt 
în întrecere socialistă în cins
tea zilei de 1 Mai. Folosind din 
plin metodele de muncă înain
tate, tînărul 
și-a depășit 
sută. De
Niță Maria 
nă stanțată
cu 70 la sută. Colectivul 
luptă cu hotărire pentru 
rea producției și îmbunătățirea 
calității articolelor de larg 
sum ce le confecționează, 
din primele zile ale acestei 
întrecerea a început să se 
fășoare într-un ritm viu.

Ungureanu Ion 
norma cu 

asemenea
lucrînd la o 
și-a depășit

200 la 
utemista 

mași- 
norma 
secției 
spori-

con- 
Incă 
luni, 
des-

Fruntași pe regiune

CRAIOVA (de Ia 
tul nostru Sîrbu

In cinstea lui 1 
le și comunele regiunii Craio
va campania însămînțărilor de 
primăvară a luat un și mai mare 
avînt. In această bătălie nu
meroși colectiviștii și țărani mun
citori tineri și vîrstnici cu gos
podării individuale, au și obținut 
unele realizări importante.

In raionul Amaradia, de exem
plu, țăranii muncitori au în- 
sămînțat o suprafață de 103 
hectare cu : ovăz, floarea-soare
lui, ceapă și cartofi.

Fruntașe la 
regiune pînă în prezent 
comunele : 
Cobești și Găești din 
Amaradia, și gospodăria colec
tivă „1907“ din satul Valea 
Stanciului din raionul Segar- 
cea care a terminat însămînța- 
tul celor 29,50 hectare cu ma
zăre și 8 hectare cu ovăz pla
nificate.

coresponden-
Oprea)
Alai în sate-

însămînțări pe 
sînt 

Negoești, Mălinești, 
raionul

*

Pionierii și școlarii din comunia Ardud, raio
nul Satu Mare, sprijină și ei campania de 
primăvară. Cum s-a făcut timpul frumos ei 
au curățat și săpat parcul din fața sfatului 
popular. Curînd parcul va fi plantat cu flori 
frumoase. Tot pionierii vor face și treaba a- 
ceasta că doar parcul este dat în îngrijirea 
lor.

Elevii (utemiști, pionieri și școlari) celor 
două școli din Ardud mai fac și alte treburi. 
Așa de pildă, ei au curățat de omizi pomii 
fructiferi ai gospodăriei agricole colective și 
ai G.A.S. De asemeni ei au scris zeci de lo
zinci care chemau pe țăranii muncitori să-și 
mobilizeze toate forțele în vederea campaniei 
agricole.

Printre cei evidențiați se numără Vasile Cer- 
neșteanu, Vasile Coti, Maria Veres, Avaria Să- 
vescu, Teodor Stajan, Traian Borhidan, Ludo
vic Vereș, Liviu Mirila, loan. Achirn și alții. 
Ei sînt totodată și fruntași la învățătură.

Cînd prima brigadă de tractoare a ieșit să 
are, pionierii i-au ieșit înainte, și i-au adus 
salutul pionieresc și i-au urat spor la muncă.

Corespondent
GH. SPATARU

Grădini de zarzavat în orașul Timișoara
Primăvara a năvălit timpuriu, pe neaștep

tate și a cuprins temeinic întinderile liniștite 
ale plaiurilor bănățene- Pe străzile orașului 
Timișoara soarele scaldă într-o lumină caldă 
asfaltul uscat, clădirile albe și verdele crud 
al grădinilor. Dinspre cîmpurile ce încep ne
cuprinse de la marginea orașului răzbaie 
diminețile clare sau în serile liniștite, păcă;-.i- 
tul harnic al tractoarelor. Acolo, lupta vie: 
pentru belșug este în toi, mușcă, fărâmițează 
spornic din restul uscat al gliei nebrăzdate.

Printre casele orașului, prin parcuri, pe lo
curi goale, în cartiere, omul muncitor, întors 
din uzină începe să lucreze cu dragoste pă
mîntul gras al grădinii sale primită de 
sfatul popular spre cultivare cu zarzavatu.:. 
Opintelile sale cunosc răstimpuri mai mari de
cît păcănitul tractoarelor de pe cîmp, dar eie 
se împletesc parcă într-un același ritm, 
același scop.

— Seară bună,
— Mulțumesc, 

treaba ?
— Merge. Am 

răsaduri de roșii, ceva vinete și ridichi. Lîngă 
gard am niște floarea-soarelui...

Oamenii Timișoarei cultivă zarzavaturi; pe 
cîmpuri deschise, pe loturi îngrădite, pe foste 
maidane și locuri sterpe, peste tot. Aceste lo
curi ocolite altădată, freamătă acum în ceasu
rile după șueratul sirenelor, de mulțimea mun
citorilor. cu familiile lor. venițl să-și lucreze 
iotul primit Pe cîmpurile mai întinse munci
torii de la aceeași fabrică, muncesc In comun 
cu obișnu-nța oamenilor ce se simt bine cînd 
știu alături pe tovarășul de banc sau mașină

Ne-am îndreptat către sfatul popular, deve
nit acum cartierul general al acestor acțiuni 
Tovarășul Foldi Iosif, vicepreședinte tn co
mitetul executiv, care se ocupă personal, a- 
dică de dimineață pină seara tîrziu, de această 
problemă, m-a întîmpinat.

— Pentru loturi individuale? Mai am doar 
cîteva.

vecine.
gospodarule. Cum

semănat ceapă, aici

pentru

merge

sădesc

L-am lămurit asupra scopului vizitei și el 
s-a declarat bucuros să-mi răspundă:

— „Dintr-o situație întocmită în toamna anu
le: 1953 am știut că avem răzlețite, terenuri în
trunind 112 ha. Acesta era fondul nostru pe 
care socoteam să-l repartizăm la cerere. Dar 
au venit apoi zeci de cereri de loturi din par
tea oamenilor muncii pentru a-și construi lo
cuințe individuale. Acestea ne-a răpit 25 de 
ha., din fondul cultivabil. Eram îngrijorați că 
nu ne va ajunge restul pentru miile de oameni 
a: muncii care vroiau să cultive legume și zar
zavaturi. S-a pornit o nouă cercetare a terenu- 
ri.or neioiosite și tehnicienii trimiși pe teren 
au i.ndentificat încă alte 25 ha, ce nu fuseseră 
trecute în evidență.

Din primele zile ce au urmat Hotărîrii Gu
vernului și a Partidului privitoare la cultivarea 
c_ legume și zarzavaturi a loturilor de pămînt, 
au început să sosească cereri din partea co
mitetelor de întreprinderi ale fabricilor și uzi- 
nzlor din oraș cît și din partea cetățenilor. 
. - *e primele au fost: întreprinderea 
I.C.A.S. ce a prezentat o listă de 197 mun- 
citori, întreprinderea Metalurgică Bănățeană 
eu 37 muncitori. Industria Lînii cu 87 mun- 
ci’ori și „Ocsko Therezia" cu 77 muncitori. 
Odată au venit niște muncitori de la D.C.A. 
cu propuneri de a lucra ei un teren de vreo 
4 4Tj m.p. ce stătea nefolosit în spatele între- 
7- - dorii lor. In fiecare zi, zeci și sute de oa- 
rr.en: treceau prin biroul acesta lăsînd cereri 
sau tabele, situații și anexe. Vreo 60 de în
treprinderi, dintre care multe au revenit cu 
cere-; suplimentare, au primit pentru saîariații 
’.or loturi individuale și colective. Pe lîngă a- 
ceasta au venit cultivatorii din anii trecuți care 
convingindu-se de foloasele grădinii de zar
zavat pentru familiile lor au cerut prelungirea 
folosinței și pe anul acesta. Peste 3700 de ce
re*: au fost primite în acest timp și doar cî- 
teva din cete primite ieri și azi nu au fost re
zolvate.

Toți cultivatorii au început să lucreze pă- 
mîntul și mulți dintre ei au terminat primele 
munci. Pe locurile mai mari de zeci de hec
tare adunate în colectiv, muncitorii au ărat 
cu tractoarele. Conducerile fabricilor I.M.B. și 
„Ștefan Plavăț", „Ocsko Therezia" s-au în
grijit de asigurarea condițiilor de lucru pen
tru cultivatorii salariați. Pe de altă parte sfa
tul popular sprijină pe toate căile activitatea 
cultivatorilor, mulți dintre ei nefiind specialiști 
în ale grădinăritului. Tehnicienii secției agri
cole trec zilnic pe la cultivatori, îi îndrumă de 
felul cum trebuie să lucreze pămîntul, cum să 
așeze semănăturile, le arată ce soi de legume 
dă o recoltă mai mare și cum trebuiesc plivite 
de buruieni, zarzavaturile care au răsărit în
tre straturi. Agentul legumicol Vlad Iosif, veș
nic grăbit, alergînd de la o grădină la alta 
a devenit un om foarte cunoscut cultivatori
lor noștri. EI este primit cu bucurie, sfaturile 
și îndrumările sale sînt ascultate și urmate cu 
încredere. La fel muncesc și agenții pomicoli 
Făgețeanu Ana și Corbu Iosif. Ei au reparti
zat numai în cîteva zile peste 36.000 puieți de 
caiși pentru livezile de pomi fructiferi ale oa
menilor din oraș. Un mare ajutor am primit 
în munca aceasta din partea consiliilor de 
femei care au în fruntea lor o tovarășă de nă
dejde, A. Schubert. Știți ce s-au apucat să facă 
acum : instalează pe stradă standuri unde 
distribuie plicuri cu semințe și răsaduri proas
pete cultivatorilor, ce se înghesuie la maga
zinul l.S.A.P.V.S.

Am ieșit din nou în strada însorită. Dinspre 
Bega adia un vînt călduț de primăvară cu 
miresme de pămînt reavăn. Intr-o curte doi 
oameni discutau peste gard.

— Alerge treaba, vecine ?
— Alerge... Au ieșit colțul legumelor. Ia vin 

să vezi. Ehei, la toamnă voi avea provizii...
De departe răzbate neobosit duduitul unor 

tractoare. Miez de primăvară.

In Școala horticolă 
din furnu-Măgurele

Venirea lunii martie a adus cu sine nece
sitatea începerii muncilor agricole de primă
vară. Elevii Școlii horticole din Turnu-Măgu- 
rele sub îndrumarea profesorilor au început 
din timp pregătirea pentru muncile de pri
măvară, și-.au luat unele măsuri în vederea 
obținerii productivității-maxim e. la hectar.

încă din anul trecut, în toamnă, la orele 
de practică s-au însămînțat: 2500 metri pă
trați cu spanac ; un ha. cu ceapă de toamnă. 
2500 metri pătrați cu usturoi. In cînipul de
monstrativ 2000 metri pătrați cu rădăcinoase 
(pătrunjel, morcovi, păstirnac și altele).

Spiritul de răspundere în muncă al elevi
lor, a făcut ca lucrările să se efectuieze fără 
pierderi sau pagube ci din contră : s-a depă
șit planul la zarzavaturi cu 12 la sută, iar 
la plante agricole cu 30 la sută. Datorită fap
tului că în anul trecut s-au efectuat lucrări de 
agrominim, s-au obținut recolte bogate pe lo
tul școlii. Astfel au fost planificate 9000 kg. 
de sfeclă furajeră la hectar, însă s-a obținut 
18.000 kg.

In anul acesta elevii au făcut pregătirile 
necesare încă din timpul iernii pentru a asi-' 
gura răsadurile necesare odată cu sosirea’ 
primăverii.

încă din luna februarie au început elevii să 
depună o muncă susținută în sera școlii. In- 
vățînd din experiența sovietică ei au lucrat 
la ghivece nutritive, pregătind 200 fire de 
varză, 500 ghivece nutritive de roșii care vor 
fi plantate imediat ce timpul va îi prielnic.’ 
La efectuarea acestor lucrări s-au evidențiat 
elevii : Mozolea Elena, Iordache și alții din 
anul II C. Elevii anului II în orele de practică 
pregătesc paturile calde pe o suprafață de 
200 metri pătrați unde s au aranjat răsad
nițe cu geamuri. Aci s-au semănat semințe de 
roșii, ardei gras, varză timpurie, diferite spe
cii de flori.

Tovarășul inginer Cocoș se află permanent 
în mijlocul elevilor dîndu le explicațiile nece
sare.

G. PETRE FLORIAN ENE



„Festivalul filmului maghiar™ Scrisoare deschisă grupei 422 Note bibliografice

Publicul nostru are ocazia cu prilejul „Festivalului filmului maghiar" 
să vizioneze noi realizări de seamă ale cinematografiei tării prietene. 
Filmele create în R. P. Ungară se bucură în rîndurile oamenilor muncii 
din țara noastră de multă prețuire și popularitate. In cadrul Festiva, 
lului rulează — în afară de filmul „Căsătorie ciudată" care e cu
noscut mai de mult — o serie de filme în premieră care ilustrează 
creșterea ideologică-artistică a artei cinematografiei maghiare

Filmele care se prezintă în cadrul Festivalului, — ne dau posibilita
tea să urmărim felul cum scenariștii, regizorii, interprets și opera
torii maghiari găsesc mereu noi rezolvări artistice ale diverselor pro
bleme de creație cinematografică ridicate de viață. Publicăm mai jos 
scurte prezentări ale principalelor filme noi prezentate în zilele „Fes
tivalului filmului maghiar".

Oglindirea trecutului de luptă a poporu
lui maghiar constituie unul din telurile pe 
care și le propune cinematografia din 
R. P. Ungară. Filmele ..Locotenentul lui 
Rakoczi" și „Zilele mlniei" transpun pe 
ecran două episoade din lupta eroică a po
porului pentru eliberarea sa de sub jugul 
exploatatorilor.

„Locotenentul lui Rakoczi"
Filmul redă evenimente din vremea impe

riului austro-ungar la începutul secolului 
al XVIII-lea. Lupta maselor de iobagi pentru

fică a epocii respective. Realizarea acestui 
monumental film istoric, reprezintă un succes 
de seamă al cinematografiei maghiare.

„Zilele mîniei“
Filmul „Zilele mîniel" este prima realizare 

a studiourilor de filme maghiare menită să 
transpună pe ecran evenimentele anului 1919. 
Atunci. în mai 1919, în Ungaria a izbucnit re
voluția proletară și s-a instaurat Republica 
Sovietică Maghiară. Oglindind ,pe fondul aces
tor evenimente viața a două familii, — una 
muncitorească și cealaltă din „societatea 
înaltă" — filmul pune față în față cele două 
tabere care se ciocneau, proletariatul și bur
ghezia.

Scenaristul Săndor Kălmăn și regizorul Var- 
konyi Zoltan au realizat un film de un in
tens dramatism, redînd cu vigoare dragos
tea poporului față de puterea sovietică ma
ghiară și ura sa neîmpăcată împotriva duș
manilor revoluției.

Deși este cunoscut faptul că imperialiștii 
străini în cîrdășie cu reacțiunea internă din 
Ungaria, au reușit să înăbușe atunci în sînge 
revoluția proletară, filmul lasă să se între
vadă. prin imagini pline de optimism, perspec
tiva continuării luptei de către Proletariat, a 
victoriei sale finale.

țișează tinerii constructori ai orașului Sta- 
linvaroș, procesul educării și călirii lor mo
rale.

Plină de vioiciune și de humor, nu lipsită 
însă de conflicte, griji și frămîntări, viața ti
nerilor care muncesc la construirea noului 
oraș, se desfășoară nemijlocit înaintea spec
tatorilor oare urmăresc ou pasiune acțiunea 
dinamică a filmului. Datorită calităților sce
nariului șl interpretării, filmul reușește să în
fățișeze puternic marea bogăție sufletească a 
tinerilor constructori ai vieții noi la care pa
tosul muncij creatoare se îmbină strîns cu pa
siunea pentru învățătură, cu sudarea colecti
vului și manifestarea curată a dragostei ade
vărate Filmul „Bănuțul" ilustrează odată mai 
mult progresul neîntrerupt al cinematografiei 
din R.P. Ungară pe drumul artei realist-so- 
cialiste.

.. Mă adresez vouă, colegii mei din grupa 
'■ 422 cu o problemă care mă frămintă și mă 
‘j nemulțumește, de mai multă vreme ; deal-
• • fel, cred că aceasta nu mă preocupă nu- 
" mal pe mine, ci și pe mulți dintre voi, 
-. studenții anului 111 al facultății noastre. 
■' Fiecare dintre noi e pe deplin conștient 
j 1 de munca ce o necesită pregătirea unui 
•• referat de limbă sau de literatură, care 
’j are nu numai menirea să adincească cu-
• ■ noștințele dobindite la curs, dar și să ne 
'' îmbogățească cultura și să ne creeze un 
.. orizont vast.

Munca aceasta nu e ușoară. Alergăm 
'.’.pe la biblioteci după o carte, răsfoim zeci
• • de colecții de ziare și reviste; uneori ma- 
" j terialul nu este tradus și il 'înțelegem nu- 
<> mai cu dicționarul in mină. Și acesta e 
*; numai începutul. Materialul cules trebuie 
.. să fie înțeles, pentru ca să-l putem expli- 
' • ca oricind și oricui, e nevoie sd fie se- 
'j lectat și complectat, e nevoie să fie ordo-
• - nat. Cea din urmă etapă a muncii — dar 

nu cea mai ușoară — o constituie redac
tarea. F. destul de trudnic să ai o expri
mare clară 
in idei Nu 
tesc că nu 
tăminile —
gătirii unui referat corespunzător 
țelor noastre După mai multe 
ștersături și transcrieri, ajungi la capăt 
de drum cu sarcina ce ți-ai asumat-o. 
Ești uneori obosit, dar ai totdeauna o 
mare satisfacție. Prezinți in fața colegi
lor tăi rodul întregii tale strădanii șl 
aștepți cu emoție aprecierea lor; ești tn 
același timp nerăbdător să afli ce vor 
obiecta colegii.

Și ziua seminarului respectiv sosește. 
Cum reacționăm noi in unele cazuri ? Sau 
nu citim bibliografia referatului susținut și 
deci avem scuza de a nu participa la dis
cuții. sau vorbim de dragul de a vorbi, 
tind in generalități supărătoare.

Dacă luăm cuvintul. fie că vedem 
mai părțile slabe ale lucrării și ti 
glijăm calitățile, fie că iăudăm tot
scris de referent, ca fiind ceva perfect. De 
obicei această teamă de critică se obser
vă la tovarășii mai puțin pregătiți, față 
de cei mai temeinic pregătiți.

Uneori procedăm și mai rău: avem 
ceva de spus și nu spunem, ne mulțumim 
cu tăcerea. Să vorbim la concret

Int'-un recent seminar de literatură ro- 
minâ, tovarășa lonescu Suzeta a prezen
tat referatul ei cu tema „Rădăcinile fol
clorice in basmele lui Creangă și Slavici".

Tema era foarte interesantă 
era menit să ne ajute 
ca viitori profesori 
buie să cunoaștem 
noștri scriitori, să 
despre viață, felul
pana lor probleme de ordin social, isto
ric, cultural. Cunoscindu-l pe Creangă, 
cunoaștem viața asuprită a țăranului hu- 
muleștean. preocupările lui. tradiția lui de 
veacuri de care este legat cu trup și su
flet.

Opera lui Creangă ne dă 
ansamblu asupra intregului 
pocii.

Fără 
lătoria 
Dănilâ

Ne-am dat seama că referenta a reali
zat in lucrarea ei un paralelism 
matur, atit in privința asemănărilor 
și a deosebirilor dintre cei doi clasici 
biți.

Ne-a plăcut de asemenea și forma

♦

a redactat referatul, limpede și 
îngrijindu-se de alegerea unor

a-
ex-

și corectă, concisă și bogată 
puține sint zilele — și soco- 

greșesc dacă spun chiar săp- 
c.are trebuiesc consacrate pre- 

cerin- 
scrieri,

Cinematografia din R P. Ungară, reali
zează numeroase filme care oglindesc ar
tistic aspecte din lupta de azi a poporului 
maghiar pentru făurirea Ungariei socia
liste. Dintre aceste creații in ..Festivalul 
filmului maghiar" sint prezentate noile 
filme „Sub oraș" și „Bănuțul".

In cadrul „Festivalul filmului maghiar" 
se prezintă și o serie de realizări cinema
tografice de scurt metraj: comedii satirice, 
documentare, fttme de popularizare a știin
ței etc. Filme ca „întrecerea veselă", „Vi
neri 13". ..Biroul se mută", „De la lăcră
mioare pînă la căderea frunzelor" sint 
mărturii ale succeselor obținute și in a- 
ceste domenii de cinematografia maghiară.

O scenă din filmul „Locotenentul lui Rakoczi" 

scuturarea Jugului habsburgic este tema prin
cipală a filmului Figura luminoasă a Iobagu
lui Janoș Bornemissza. eroismul cu care 
luptă el pentru a-și elibera patria și frații, în
truchipează imaginea poporului maghiar care 
a dus decenii de-a rîndul o luptă necontenită 
pentru eliberarea sa de sub dominația junke- 
rilor și grofilor. Alături de acest viteaz lup
tător din popor, spectatorii vor îndrăgi în 
film șl pe ostașul iobag Mihaly Fekete. pe 
tînăra logodnică a lui Janoș — Anna, și pe 
fratele ei — micul erou Matyi.

Legendarii conducători de oști : prințul Ra
koczi și generalul Bottyan. legați de popor și 
care cred în imensa forță a maselor, sînt 
înconjurați cu dragoste de ostași și de 
populația iobagă.

Regizorul Bân Frigyes a redat în culori re
marcabile monumentale momente de luptă 
care se succed pe fondul peisajelor de o rară 
frumusețe ale cîmplilor Ungariei. Dinamis
mul cu care sînt filmate bătăliile, avîntul fur
tunos cu care se aruncă în luptă poporul sub
jugat, eroismul și spiritul de sacrificiu ai ioba
gilor luptînd pentru cauza dreaptă a elibe
rării lor, povestea emoționantă a dragostei 
dintre Janoș și Anna — din toate acestea se 
încheagă o cuprinzătoare frescă cinematogra

„Sub oraș"
Acțiunea filmului ne poartă în mijlocul co

lectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni 
care construiesc metroul din Budapesta.

In lipsa tînărului inginer Vărody — care 
pentru meritele sale este trimis să se specia
lizeze în U.R.S.S. — în munca pe șantier se 
petrec o seamă de nereguli. Filmul înfăți
șează lupta dusă de masa muncitorilor pen
tru înlăturarea lipsurilor, pentru descoperirea 
sabotorilor muncii de construire a metroului. 
In momentele de grea încercare prin care 
trec eroii filmului, se dezvăluie trăsăturile lor 
morale înalte, se încheagă unitatea colectivu
lui constructorilor.

Filmul realizat în regia lui Miska Janoș, 
transpune pe ecran un crîmpel plin de auten
ticitate din munca pașnică, constructivă a po
porului maghiar.

„Bănuțul"
Viața pe care o trăiește astăzi tineretul ma

ghiar
la zidirea socialismului și-au propus s-o 
în filmul 
și regizorul Keleti Marton. Jucat în întregime 
de tineri artiști talentați, acest film ne înfă

„De la lăcrămioare pînă" 
la căderea îrunzelor"

Filmul documentar științific „De la lăcră
mioare pînă la căderea frunzelor" realizat de 
Dr. Homoki Nagy , Istvan, cunoscut regizor 
maghiar al filmelor documentare de științe 
naturale. înfățișează viața florei și faunei pă
durii din primăvară pînă în toamnă.

Depunînd o muncă plină de răbdare, autorul 
filmului a reușit să surprindă imagini sem
nificative din viața pădurii.

Berzele și vulpile, șopîrlele și fazanii, cerbii 
și pisicile sălbatice, animale care populează 
pădurea sînt prinse „la ele acasă" în obiș
nuita viață de toate zilele.

Imaginile pitorești în coloritul lor îneîntă- 
tor, dau prilej spectatorilor să cunoască as 
pecte ale naturii de pe meleagurile Ungarie:, 
să afle amănunte interesante privitoare la 
viața plantelor și animalelor, pătrunzînd în 
„tainele'* pădurii. Filmul „De ia lăcrămioare 
pînă la căderea frunzelor" reprezintă un suc
ces de seamă al studioului de filme documen
tare din Budapesta.

★
Filmele prezentate în cadrul „Festivalului 

filmului maghiar" prin varietatea și valoarea 
temelor, prin interpretarea și realizarea lor 
artisricâ sîn* mărturii ale importantelor p*o-
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. munca sa avtntată pentru a contribui 
redea 

„Bănuțul" scenaristul Balotai Boris
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grese ale cinematografiei R. P Ungare. Ele 
vor fi primite fără îndoială cu cea mai mare 
bucurie și cu tot interesul de spectatorii 
noștri.

SELINA BUJOR

„Sapi ămîna culturii maghiare11 la Cluj
CLUJ — (de la corespondentul nostru De- 

leanu Ion.)
Oamenii muncii din orașul Cluj sărbătoresc 

cu dragoste săptămîna culturii maghiare. In 
librării s-au aranjat standuri speciale în care 
sînt expuse ultimele noutăți literare ale scrii
torilor maghiari, clasici și contemporani. Ast
fel la loc de frunte se găsește un volum de 
versuri al poetului Sandor Petoîi apărut la

Budapesta, cărțile lui Bela Illes, Gatona Io
sif și a altor scriitori maghiari.

La opera maghiară se reprezintă cu succes 
opera „Bank-Ban“ a cărei premieră a avut 
loc de curînd tn cadrul manifestațiilor cultu
rale au sosit în orașul Cluj, Maria Gyurco- 
vics și Simondi iosef, soliști ai operei din 
Budapesta. In seara zilei de 9 aprilie a avut 
loc la opera romtnă primul spectacol dat de 
reprezentanții artei maghiare.

Alături de soprana Maria Gyurcovics artis
tă emerită a R. P. Ungare, Laureată a Pre
miului Kossuth, care a cîntat rolul Gildei din 
opera „Rigoleto" de Verdi a apărut și Mihail 
Știrbei solist al Teatrului de Operă și Balet 
din București, artist emerit al R.P.R.

Cîntăreții maghiari vor mai da o serie de 
spectacole în cursul săptămînii viitoare cîn- 
tind operele „Trubadurul”, „Don Pasquale" și 
„Carmen".

Referatul
mult, deoarece noi. 
Limba romi nA. tre
să iubim pe marii 
studiem concepțiile

de
Și 
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indoială, ne-a plăcut 
făcută alături de Harap Alb, 
Prepeleac și Ileana cea șireată.
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— Putem decola ?
— Gafa, tovarășe lo

cotenent 1
In dimineața senină, 

răspunsul mecanicului 
Nicolau răsună ca un 
îndemn de zbor.

— Vedeți că la ăsta. . e două mii! continuă 
Nicolau privind pe sub sprincenele-I stufoase.

„Ce vroia mecanicul ? Să-l amintească de 
întîmplerea de acum trei zile, seu iar il dădea 
sfaturi" ? Și într un caz și-n celălalt, locote
nentul Cristea gîndi că nu avea ce să-i răs
pundă. „La ăsta e de două mii", Înseamnă . 
„înălțimea de restabilire e la două mii de 
metri'. Adică, de se oprește un motor, avionul 
poate să-și urmeze drumul, cu celălalt. Dar- 
numai la această înălțime.

Nu putea uita locotenentul Cristea morala 
lui Nicolau de acum Tei zile. Stătea mecani
cul cocoțat lingă motor, ciocănea înșuruba 
și-i da înainte . „Aici la noi o să-nvățați 
multe. Numai să vreți Azi nu-i ca-n vremea 
cînd am intrat eu în armată". Cristea tre
buia să rabde și s-aszulte, n-avea ce face : 
ti de mecanicului ajutor, căci motoristul a- 
vioriului era bolnav, și Nicolau venise stagur 
cu un „GAZ" să-l depaneze „Pe vremea 
mea, piloții erau lăsați să se descurce sin
guri. Și nu era de loc bine 1 Dați-mi bujia, 
ați pus-o în buzunar..."

Locotenentul Cristea fusese trimis să aducă 
un avion dintr-o altă unitate. Și. pe la jumă
tatea drumului, îi „adormise" motorul dr^zt. 
Așezase aparatu' pe un tăpșan, ocolind zu 
dibăcie o limbă de pădure și niște movilițe. 
și își vestise unitatea. Se aștepta să fie lău
dat de felul cum se descurcase în această 
treabă, dar nici comandantul șl nici mecani
cul nu răspunseseră acestei așteptări Ba, mai 
înghițise și vorbăria lui Nicolau, pe cînd 
dregea motorul: „Vedeți, așa se pierde vre
mea. Și vremea și benzina „GAZ-ului". 
„.înălțimea de restabilire, la acest aparat e 
două mii cinci 6ute. Dacă ați fi știut-o, nu a- 
jungeați aici. Ehei, un adevărat pilot trebuie 
să știe multe. De aceea se 
nu se zboară... Ajutor mai 
nici nu se poate... Dați-mi 
taainte vreme..."

GInd venise în unitate,
verii, lozotenentul Cristea era încredințat că 
nu-i va trebui mult timp oa să ajungă un bun 
pilot. Fusese în fruntea elevilor șl la școala 
de pilotaj, și la cea de bimotoare. Numai 
aici, la unitate, era privit ca un începător.

No ul pilot
Cînd nu era de față i se spunea „bobocul".. 
„A zburat bine bobocul", „Din bobocul ăsta 
scoatem noi ceva bun" .. II priveau toii cu 
simpatie și inrredere: „Noi te vom ajuta, to
varășe !''. Aceste vorbe il plictiseau pe Cris
tea la fel ca lecțiile ce se țineau pe timp urît 
Motoare, navigație... lucruri știute Cristea 
știa să scape de eie destul de lesne: ba in
firmerie, ba gazetă de perete, ba învoire în 
oraș.. Prilejuri găsea ei Ce-aveau să-l mai 
învețe ? Cu ce sâ-1 mai ajute ? Să pLoteze 
ei în locul lui. sau ce ? Bine că azi i s-a în
credințat o misiune grea In srirșit, vor ve
dea toți că nu e un „boboc*, se vor purta alt
fel cu el Chia< și moșneagul ăsta mustăcios 
care se pregătește să-i mai dea un sfat—

Trei oameni echipați de zbor se aprepiară 
cu pașf mari.

In sfîrșit plecarea 1

s-a

țin cursuri cînd 
bun decît atîta, 
mocsul, vă rog.

pe la începutul

„Scîntesa tineretului
Pag. 2-a

*•

11 aprilie 1954

— Prima parte a misiuni! a fost îndeplinită 
tovarășe locotenent! Vestește observa'orul.

— Țineți 300 de-aci încolo! se- aude vo»a 
puțin răgușită e telegrafistului.

Gîndul lui Cristea aleargă fără țintă, ca șo- 
plrla prin iarbă Pilotul e mulțumit Totul e 
în ordine, toate sin* la locui lor, neclintite 
șl de neclintit așa ca intr-o ecuație Ceru! 
e senin, soarele poleiește întinderile, pe sub 
avion se scurg reperele molrom. unul după 
altul: sat, șosea, cod de cale ferată, o apă. 
o pădure.. Ecuația e perfectă Valorile de 
jos corespund celor studiate de el, la soi Apa
ratele de borrf verifică ecuația, o ir,'regesc : 
totul e in ordine. Gindul lui Cristea s-a o- 
prit asupra echipajului : Băieții sint liniștiți. 
Telegrafistul Marin și-a lăsat căștile după 
urechi șl tăinuiește ceva cu mecanicul Stin
ghie. Rîd amîndoi Iși spun pe semne snoa
ve. Stinghie știe multe și le spune cu haz.

Observatorul a rămas tn colțu: său cu pri
virile duse spre zarea largă. „La ce s-o fi 
gindind ?' Așa cum stă, în bătaia soarelui, 
chipul său tînăr se aseamănă cu al unei 
fete... A întocmit o schiță a „obiectivului” 
deasupra căruia a-u zburat cu puțin înainte, 
șl acum se odihnește...

Toți se destind, se odihnesc, numai el, 
Cristea. e frămînta’ de neaetimpărul bucu
riei. Prima parte a misiunii e gate 1 Acum 
urmează controlul aparatelor de protecție, 
șl-apoi — întoarcerea 1 „Nu-1 o misluna
ușoară", l-a spus comandantul. Asta tnseaim-

care 
tent, 
presii adecvate conținutului lucrării.

Au urmat — mai bine zis, trebuiau 
urmeze — întrebări pe marginea celor 
puse. Nimeni n-a scos o vorbă, ca și cînd 
totul fusese înțeles. Neliniștită oarecum 
de acest lucru, tovarășa asistentă Bralo- 
ver a trecut la discuții.

Ca la o comandă, capetele s-au plecat 
tn caiete. Tăcere.

— Cine cere cuvintul ? — a repetat a- 
sistenta.

Dedstădată, fiecare căuta in vecinul 
din față un paravan după care să nu poa
tă fi observat. Față de inexplicabila noas
tră tăcere, tovarășa asistentă a trebuit să 
renunțe la voluntariat și să numească.

Oarecum uluită și mirată „dece tocmai 
ea", tovarășa Banu Georgeta s-a ridicat 
domol. Inălțind umerii în semn de protest, 
a ezitat pe moment să deschidă gura. Sub 
privirile insistente ale colegilor „salvați" 
dar mai ales ale asistentei, și-a adus a- 
minte pentru ce era in picioare.

— A, referatul... Da, am ceva de 
Nu sint de acord cu faptul că a 
prea puțin de basme și prea mult 
vestiri.. încolo referatul e bun...

S-a așezat ușurată
Vă intreb, colegii mei de grupă, 

rere aveți de această critică făcută 
student din anul III al Facultății 
lologie ? Cum v-a(i fi simțit voi in locul 
referentei ?

A vorbit apoi tovarășa Sphun Herta, 
care, e drept a adus o contribuție seri
oasă in problema fantasticului și a măeș- 
triei artistice : dar despre referat tn 
n-a spus nimic.

„Unde sint criticii consacrați ai 
pei?" — se mira tovarășa asistentă. 
Rauș iși spusese părerea in pauză, 
tr-un gest disprețuitor față de meritele 
lucrării Tovarășa Filipescu Marieta dis
cutase tot in pauză cu vecinele de bancă 
și socotea că e deajuns să critice „in cu
lise"

Ce-ar fi, tovarășă Filipescu, ca la un 
referat al tău să te bucuri de o participare 
la discuții ca aceea de care s-a bucurat 
tovarășa lonescu ?

De ce ați tăcut? Opera lui Creangă am 
studiat-o și anul trecut și anul acesta 
fiecare ar fi avut ceva de spus.

A fost oare referatul atit de bun ca 
nu aibă nevoie de complectări ? Sau 
fost el atit de slab și v-ați temut să-l 
ceți puzderii ?

Cuvintul tovarășei asistente a arătat 
pe nici una din aceste linii nu s-a situat 
lucrarea, că ea a fost meritoasâ și intere 
sântă ca tratare și maturitate

Realitatea e următoarea: mai avem 
doar un an de pregătire și pășim in 
producție Și ce vom face atunci ? Care 
ni-i bagajul de cunoștințe ? Este 
tovarășă Banu. și tu. tovarășe Neagu, 
tu, tovarășe Vasile. să ne apropiem 
cărți.

Iată problema la care va trebui să 
gindim cu seriozitate pe viitor. Să 
pregătim pentru orice referat, să adoptăm 
o poziție principială, critică. Să ne gindim 
întotdeauna că discuțiile însuflețite, do
cumentate, in jurul referatelor pe care le 
susțin colegii noștri, au posibilitatea să 
ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem 
mai 
clar
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și mai matur.

VICTOR VIȘ1NESCU 
student anul III la Facultatea 

de filologie din București
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Teatrul de Păpuși

Gălăgia s-a stins brusc. Micuții spectatori 
au încetat să mai șușotească și și-au îndreptat 
privirile către scenă. Pătrundeau într-o lume de 
basm și erau cu totul furați de întîmplările 
care se petreceau sub ochii lor. Și ori de cîte 
ori cortina cobora, micuții regretau; era atît 
de frumos și plăcut, îneît nu doreau ca aceste 
momente să se termine atît de grabnic.

La fiecare spectacol al Teatrului de Păpuși 
din Reșița vin sute de copii. Ei se bucură și se 
întristează laolaltă cu eroii de pe scenă. Pie
sele prezentate, au un caracter educativ. Ele 
urmăresc să formeze la copii trăsăturile de ca
racter comuniste.

De la primele reprezentații care au avut loc 
în anul 1951, Teatrul de Păpuși din Reșița a 
obținut numeroase succese. Printre piesele

prezentate se află „Motanul", „Capra cu trei 
iezi", „Dașa și Pașa”, iar în prezent se Joacă 
„Nichita, viteazul rus". Numai cu piesa „Dașa 
și Pașa" s-au prezentat în cursul anului 1953, 
32 spectacole, s-au organizat turnee în cadrul 
cărora s-au dat 42 reprezentații.

Colectivul Teatrului de Păpuși a mai prezen
tat spectacole în numeroase orașe și centre 
muncitorești ca Timișoara, Arad, Deva, Hune
doara, Petroșani, Lupeni etc.

In prezent Teatrul de Păpuși din Reșița 
pregătește noi surprize plăcute micilor săi 
spectatori : piesele „Prima lecție" și „Găscă- 
nelul".

Corespondent
J1VA P0P0VIC1

reîntors la bază
nă că îndeplinirea ei îi va aduce succesul 
mult așteptat Și mîkie. bă'.rînii. vor spune 
între ei ■' boboculAi văzut?... Hei, nu-i 
de loc boboc, noi ne-am pripit E-un lup bă- 
trîn, ne-ntre«ze

Zarea se-ntunecă, se-nvinețește. Acolo, peste 
munți, e piclă Așa e toamna, nu-i nimic..

Avionul urcă : 1200— 1300... 1400— metri-.
Vor fl deasupra iuriunei; Cristea e li

niștit
Avionul se apropie de neguri, de munți. 

Motoarele trag voinicește către urcușul zeru
lui : 2000.. 2100- 2200—

Telegrafistul și-e tras căștile pe urechi șl 
lucrează de zor. Mecanicul Stinghie se uită 
atent la aparatele de bord, la mîinile lui 
Cristea. apoi privește înainte—

— Dă-mi relevmente, telegrafist Ocolim 
furtuna

— Țineți 314.
Banda busolei se clatină ușor, șl se ro

tește către stingă 314.
Avionul urca neobosit: 2500— 2600— 

2700-
— Țineți 320. tovarășe locotenent
Pilotul se lasă îndrumat de telegrafistul 

Marin. El e cel care controlează protecția 
zborului, pentru e! panglica busolei s-a o- 
prit tremurind. la 320 de grade

Un colț de negură, ’ntlns pe cer, i-a inves- 
mlnta* o clipă, și s-a topit pe sub avion, a- 
pol o altă perdea i-a învăluit Pămsntul nu 
se mai zărește Soarele a pilpîit pe la ferești, 
pînă mai adineauri, și s-a ascuns, ca și pă- 
mîntul, după perdelele de neguri.

Avionul urcă zgîlțîit de v:nt: 2900... 3000 
de metri...

Se face tot mai întuneriz, și negura năvă
lește către geamuri în rotocoale cenușii, vi
nete, albe... Un fulger scurt, ca o biciușcă 
de lumină, crestează bezna șl-o la către pă- 
mtat

— Țineți 350, tovarășe locotenent I
— Țiu... poți să
— Potl
Norii se răsuzesc 

mă șl iar se adună,
murile au început să-nghețe, 
tot mai anevoie...

— Jivraj I
Avionul invesmîntat ta ghiață se saltă 

și troznește de parcă-i tras peste hîrtoepe.
— Merg dejivroarele?
— Merg 1

lucrezi ?

în miezul 
E tot mai

lor, se destra- 
intuneric; gea- 
motoarele trag

Căldura motoarelor se va împrăștia prin 
canale subțiri în învelișul avionului și va a- 
lunga ghiața.

— Ați mai avut jivraj, tovarășe locotenent?
— Nu, sint la primul-
Mecar.cul Stinghie nu știe dacă răspunsul 
dat In glumă ori nu. Poate că l-a supărate _ .

întrebarea— Se apropie de Cristea și se uită 
le eî. „O fi speriat bobocul, a dat de greu. 
Las că-' ajutăm noi !‘‘ Nu poate citi însă ni- 
mi: pe fața pilotului.Ochii Iui strimțl și verzi 
sînt limpezi ca întotdeauna. Fața — liniș
tită Dar mecanicul i-a dibuit o cută intre 
spriccene șl a ghicit în ea tot zbuciumul pilo- 
tuluL

— Eu-s gate, tovarășe locotenent vestește 
telegrafistul Ne-ntoarcem. Țkieți 180.

B-soU se rotește șt un aparat de bord a- 
rată că avionul se înclină. Cei dinăuntru nu 
simt virajul ; prin beznă poți zbura și pe 
spete — nu știi nimic.

Acul turaiului de la motorul sting a prins 
e coborî. .Mecanicul Stinghie s-a repezit le 
compensator strigînd:

— Opriți dejivroarele, tovarășe locotenent! 
Cristea nu înțelege scopul acestei mane

vre.
— De ce?
— Oprițl-le că altfel se depune ghiață nu

mai în stingă, ne pierdem echilibrul! Si-așa 
sin tem in „papainoage”, cu un singur mo
tor I

Fața pilotului s-a umezit Lucește. în lumi
na aparatelor, de parză este dată cu gră
sime.

Avionul începe să piardă înălțimea : 2900... 
2800.. 2700...

— Unde sic tem, telegrafist?
— Aproape de radiofarul 5. In munți, 

neți compasul la 150 de grade.
2600... 2500... 2400 metri...
Pilotu! nu simte broboanele grele de 

doare scurgîndu-i-se spre gît. Nu simte 
cît o aprigă dorință de a salva avionul 
unul cu el în clipa aceea...

— Ajungem la înălțimea de restabilire,— 
sparse mecanicul tăcerea apăsătoare — și 
venim ca pe sfoară acasă Inzet, dar sigur...

Locotenentului ii vin tn gînd vorbele lui 
Nicolau, dinaintea plecării: „La ăsta e două 
mii 1“*

Ti-

su- 
de-

— Dar dacă ne lo
vim de-un vîrf... la 
două mii ?

Mecanicul își arată 
cunoștințele

— Dacă sîn-tem prin 
preajma radiofarului 

__ acuma, :u 150 la com
pas, avem în față înălțimi mei mici de 1600.

Stă-pîn pe sine. Cristea se adresează tele
grafistului :

— Merge zîrriîiela?
— Merge, tovarășe locotenent I Am vorbit 

cu „Salcia Le ei e vreme bună. Acum scă
păm și noi...

2300... 2200... 2100 metri...
— Am ieșit și din jivraj, e-n regulă! — 

se bucură Stinghie.
începe să se lumineze.
— Mai cere relev mente, ordonă Cristea 

telegrafistului.
Acesta nu răspunse. Le primea thier în 

clipa aceea. Intrase în legătură cu baza și 
se întinsese la vorbă. 1 se spunea că cel de 
jos, în frunte cu comandantul, întrebaseră 
mereu de ei, aflaseră de furtună, de jivraj, 
de pana motorului sting...

In juru! avionului stăruia încă o plasă de 
aburi. Dincolo de ea, era cerul, cu strălucirea 
lui albastră, era soarele, erau reperele de pe 
pămint... O sută de metri de-ar fi coborît 
numai, și Cristea ar fi avut dintr-odată toa
te aceste bogății. Dar nu putea părăsi înăl
țimea celor două mii de metri: înălțimea de 
restabilire

— Tovarășe locotenent, am vorbit cu-al 
noștri 1
- $■?
Telegrafistul povesti pe nerăsuflate tot ce 

aflase și încheie:
— Le-am spus eu să n-aibe grijă 1
— Bne„.
Plasa de abur s-a destrămat dintr-odată 

și lumina soarelui s-a revărsat puternică în 
ochii zburătorilor. Sub avion se întinde la 
nesfî.-șit, pînza cîmpiei stropită cu pete mici 
de zăpadă, zu pomi, cu drumeaguri...

In zare s-a Ivit șl baza. Țigla roșie a co- 
matidamervulul scapără ca un mac în lan.

Cristea simți pentru baza sa o dragoste 
puternică, pe care în cuvinte n-ar fi putut-o 
tălmăci. 1 se păru că e legat de ea cum e 
legat de viață. Și viața lui era acolo, prin
tre tovarășii care se îngrijeau de ei la fie
care pas: „Noi te vom ajuta!"... Ajutorul 
lor însemna creșterea lui, însemna totul 
Abia acum, în misiune, Iși dăduse seama de 
acest adevăr. Numai observatorul îl ajutase 
mal puțin : era abia ieșit din școală, ca și 
el.......boboc".

Jos pe aeroport, pe covorul intlns al dm- 
piei, un semnalizatof indica grăbit terenul 
de aterlzaj. Nou! «pilot se întorcea la bază.

NAD1A CONSTANTIN

5, șl mergeți ca șl

V. Gubarev! 
Pionierilor despre Comsomol 

(Editura Tineretului)

Lucrarea „Pionierilor despre Comsomol" de 
V. Gubarev, scrisă sub forma unor convor
biri cu pionierii, urmărește să pregătească 
pionierii pentru intrarea lor în Comsomol, 
edueîndu-: în spiritul dragostei față de muncă 
și patrie.

Cele șapte convorbiri cuprinse în carte în
fățișează cum a luat ființă Uniunea Tinere- 
tu'u* Comunist Leninist — „Cum e luat ființă 
Comsornolul” ; cum au luptat tinerii comu
niști în anii de după izoînda Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie împotriva arma
telor intervenționiste — „Pentru Puterea So
vietelor" — eroismul comsomoliștilor în tim
pul celui de al doilea război mondial — „In 
anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei" 
etc. Este arătată totodată într-o convorbire 
inunca eroică a tinerei generații pentru re
construcția țării în anii de după război — 
„In numele fericirii oamenilor", convorbire 
în care sînt expuse sarcinile și drepturile 
comsomoliștilor,

Cartea e menită să-i ajute și pe pionierii 
din patria noastră în pregătirea lor pentru 
a intra în Uniunea Tineretului Muncitor, edu- 
cîndu-i în același timp în spiritul dragostei 
și prieteniei pentru tineretul sovietic, pentru 
Comsomol.

----- •------

Povesiiri despre oameni de vază 
ai cuduiii noastre nafonale 

(Editura Tineretului)

Volumul „File de viață" cuprinde o serie 
de povestiri care redau momente importante 
din viața unor oameni de seamă ai literaturii 
și științei patriei noastre, care în condițiile 
grele ale orînduirii burghezo-moșierești, au 
fost mereu alături de popor, miiitînd pentru 
propășirea . culturii și științei, creînd opere 
nemuritoare.

Din povestiri cunoaștem condițiile grele 
în care a trăit și a creat marele nostru poet 
Mihail Eminescu, aflăm amănunte despre co
pilăria lui Nicoiae Bălcescu — care încă de 
pe cînd era elev La școala de la Sf. Sava se 
afirma ca un aprig apărător al dreptății — 
și despre felul cum învăța în școala prima
ră Ion Luca Caragiale — viitorul biciuitor 
al moravurilor societății burghezo-moșierești. 
De asemenea este redată dragostea neîntre
cutului nostru povestitor Ion Creangă pen
tru copilașii sărmani, precum și prietenia 
și stima cu care aceștia îl înconjurau pe 
dascălul lor.

In alte povestiri sînt evocate momente din 
viața unor fruntași ai științei romînești cum 
3U fost : Emil Racoviță. Grigore Antipa, 
Aurel Vlaicu și Victor Babeș.

Culegerea „File de viață" are darul de a 
îmbogăți cunoștințele tinerilor cititori, tre
zind în ei dragoste și respect pentru toți 
acești oameni de frunte ai poporului nostru, 
care au îmbogățit tezaurul culturii noastre.

----- •------

O carfe despre chirurgi 
și chirurgie 

(Editura Tineretului)

Marele chirurg sovietic F. A. Coptlov și-a 
propus să înfățișeze în lucrarea sa un scurt 
istoric a! chirurgiei, oferind tinerilor cititori 
posibilitatea să:și facă o idee reală despre 
munca grea și migăloasă a chirurgilor.

Volumul „Povestiri despre chirurgi'* înmă- 
nunchiază o serie de povestiri care redau fa
zele de dezvoltare ale chirurgiei din cele mai 
vechi timpuri pînă In zilele noastre. Autorul 
povestește cum dintr-un meșteșug practicat 
în vechime de bărbieri sau de șarlatani, chi
rurgia a devenit o adevărată știință. Astfel, 
în fața cititorului se perindă practicile ero
nate ale chirurgiei empirice, epoca întunecată 
a feudalismului cînd biserica interzicea stu
diul anatomiei, episoade din viața zbuciu
mată a lui Ambroise Pare, a lui Pirogov și a 
altor pionieri ai medicitiei Cartea redă de 
asemenea aspecte din munca eroică a chirur
gilor sovietici în timpul Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei și arată marile izbînzi 
prin care chirurgia sovietică și-a dobîndit tn 
anii din urmă o îndreptățită faimă mondială.

Lucrarea lui F. A. Copîlov — prin carac
terul ei viu și atrăgător — va stîrni pe 
drept ouvînt interesul tinerilor cititori dornici 
să pătrundă în „tainele" științelor.

IN EDITURA PENTRU 
LITERATURA POLITICA 

a apărut:

WILHELM PIECK — Culegere de 
cuvîntări și articole 

din anii 1931 — 1949, vol. I.
240 pag. 7 lei

In mijlocul colectiviștilor
După aproape o oră de mers, cele două ca

mioane s-au oprit în curtea gospodăriei agri
cole colective „Drum Nou" din comuna Lun- 
cani, raionul Turda, regiunea Cluj

Aici tinerii muncitori ai fabricii Electrocera
mica din Turda au fost întîmpinați cu multă 
dragoste de colectiviști.

— Bine ați venit la noi, dragi tovarăși I
— Bine v-am găsit, răspundeau tinerii.
Apoi, handbaliștii și-au început antrenamen

tul cu tinerii din colectivă, dansatorii și co- 
riștii au întins o horă de toată frumusețea, 
iar ceilalți, mai curioși din fire, au stat la sfat 
cu colectiviștii despre viața și munca lor.

Din vorbă în vorbă, ei au aflat că colecti
viștii au acum 30 vaci, 20 perechi bol de 
muncă, 23 cai, 300 oi, 34 scroafe cu peste 200 
purcei, 260 găini de rasă și 26 stupi de albine. 
Tinerii au mai aflat apoi că de la 63 de familii 
cîte erau înscrise la început, în colectivă, s-a 
ajuns la 130.

Și ar mai fi aflat multe tinerii muncitori 
de la Electroceramica, despre realizările colec
tiviștilor, despre viața și munca lor, despre 
greutățile prin care au trecut, dacă Crișan 
Nicoiae, responsabilul echipei, nu i-ar fi che. 
mat pentru a începe programul artistic.

...In aplauzele celor din sală, cortina s-a 
ridicat. Pe scenă se găseau artiști fruntași tn 
producție, în saiă, colectiviști, fruntași în mun
cile cîmpuiui,

— Corul nostru va executa cîntecul popular 
„Hațegana" anunță crainicul.

Și de astădată, tinerii muncitori, printre 
care se găseau : fruntașii în producție Milaș- 
cău Susana, Cadar Eugenia, Rațiu Olimpia, 
Nicoară Iulian și Rosenfeld Alexandru, au 
avut prilejul să le dovedească celor din sală, 
măestria ior artistică

...Și așa, rînd pe rînd, fiecare cîntec, poe
zie, monolog sau dans popular romînesc și 
sovietic, prezentate pe scenă de către tinerii 
muncitori, s-au bucurai de un frumos succes 
din partea colectiviștilor

...Tîrziu după ce colectiviștii au mulțumit 
tinerilor pentru frumosul program ce I au pre
zentat, rugîndu i să mai treacă și altă dată pe 
la ei, cete două camioane s-au îndreptai spre 
Turda. Cîntecele pline de veselie ale tinerilor 
răsunau pînă hăt departe.

Corespondent
ION CARDOȘ



.sctntei"cEetuiui“ Psntru folosirea întregii capacități de lucru a iracioare’cr

Vom îndeplini cu cinste angajamentele luate
— Convorbire cu tovarășii de la S.M.T. Peciul Nou —

in ziua de 5 aprilie, un corespondent al ziarului nostru a avut o convorbire cu cîfiva tovarăși de la S.M.T. Peciul Nou, re
giunea Timișoara. Publicăm mai jos întrebările puse de corespondent și răspunsurile primite.

Ceea ce nu se poate uita..»

întrebare adresată tovarășului MI
HAI ERATOIU, directorul S.M.T. din 
Peciul Nou:

Ce măsuri a luat conducerea stațiunii pen
tru îndeplinirea angajamentului luat în ve
derea terminării lucrărilor agricole de primă
vară cu 4 zile înainte de termen și depășirea 
planului de producție cu 37 la sută ?

RĂSPUNS : îndeplinirea înainte de termen 
și depășirea planului lucrărilor de primăvară 
este unul din punctele de bază ale angajamen
telor luate de colectivul nostru. îndeplinirea 
acestui angajament este deosebit de impor
tantă. Prin îndeplinirea și depășirea planului 
la muncile de primăvară, noi vom executa lu
crările la timp, neîntîrziind campaniile urmă
toare și vom asigura culturilor condiții bune 
de dezvoltare.

Pentru îndeplinirea acestui angajament con
ducerea stațiunii a luat în primul rînd o se
rie de măsuri tehnico-organizatoriCe. Brigă
zile de tractoriști au fost repartizate pe gos
podării agricole colective, întovărășiri și co
mune. Planul stațiunii a fost' defaicat pe bri
găzi, iar brigăzile și-au defalcat planurile pe 
om și tipul de tractor. Așa că fiecare meca
nizator din stațiunea noastră cunoaște care îi 
sînt sarcinile.

Conducerea a acordat o mare atenție și a- 
sigurării condițiilor de muncă ale tractoriști
lor. Datorită agronomilor de sector, noi am 
reușit să îndeplinim planul de contractări al 
stațiunii cu 143 la sută. Astfel, am putut asi
gura tractoriștilor terenuri întinse pe care 
să-și desfășoare munca.

Cu 15’ziie înainte de începerea campaniei 
s-a asigurat combustibilul necesar tractoare
lor și mașinilor pe baza contractului încheiat 
cu ,,Competrol'‘-Timișoara. In fiecare dimi- 
nență, 3 rutiere pleacă la cele 19 brigăzi să 
ducă combustibilul. Fiecare brigadă are asi
gurată pe teren, în remorci-cisterne sau vane, 
o rezervă de 1500 kg., carburant principal. Așa 
că tractoarele noastre nu sînt primejduite să 
stea pe cîmp din cauza lipsei de combustibil, 
fiindcă ele au fost asigurate.

Luptînd pentru eliminarea timpilor morți, 
pentru ca tractorul să nu stea nici o clipă fără 
să lucreze, ne am preocupat să asigurăm și 
condițiile necesare reparării rapide a dife
ritelor defecțiuni ivite la mașini pe teren. La 
cite 3 brigăzi există un mecanic de sector, a 
cărui sarcină principală este să repare opera
tiv toate defecțiunile ivite la tractoare. Ei 
sînt înzestrați cu mijloace de deplasare rapide 
ca să se poată deplasa la stațiune și la bri
găzi.

Cînd brigăzile noastre au plecat pe teren 
tractoriștilor li s-au asigurat uneltele necesare 
micilor reparații. La fel brigăzile noastre sînt 
înzestrate cu numeroase piese de schimb ca : 
rulmenți, curele de ventilatoare, diferite lagă
re. bucșe, role. axe. șaibe și aitele. Aceste 
piese de schimb asigură o -er-ra; » op?' .: • 
pe teren. Afară de acestea, magazia stațiunii 
a fost aprovizionată gospodărește cu toate pie- 
seie necesare tractorului. Fiind asigurate tpate 
acestea, noi nu putem avea stricăciuni pe care 
să nu le putem remedia cu torțrie propr

Am mai organizat și o echipă t.z?- pen
tru cazuri mai grele de reparații. Această e- 
chipă este condusă de utemistul Țurlică Tra
ian Ea are la dispoziție o mașină transforma
tă într-un mic atelier de reparații cu care 
se deplasează unde este nevoie.

Chezășia îndeplinirii acestui angajament al 
nostru este însă folosirea întregii capacități de 
lucru a tractoarelor. De priceperea și iscusința 
tractoiiștilor noștri depinde în cea ma mare 
măsură dacă noi vom reuși să terminăm în- 
sămînțările de primăvară cu 4 zile înainte 
de termen și să depășim planul cu 37 la sută, 
sau nu. Conducerea stațiunii a luat numeroa
se măsuri menite să-i ajute pe tractoriști în 
folosirea întregii capacități de lucru a trac
toarelor.

Datorită muncii desfășurate de organizația 
de partid, organizația de bază U.T.M. și sec
ția politică, fiecare brigadă, aplică cu succes 
metoda graficului orar a lu: Buneev Condu
cerea stațiunii a sprijin:: munca de populari
zare a acestei metode și a pus la dispoziția 
brigăzilor materialul necesar aplicării ei, 
stegulețe. personal care să se ocupe cu evi
dența depășirilor etc.

S-a dat o atenție deosebită întrebuințării di
feritelor cuplaje de mașini. Lupta per ru pre 
lungirea vieții mașinilor face parte din com
plexul de măsuri ce trebuiesc luate pentru a 
putea păstra forța de lucru a tractorului. Noi 
am înzestrat brigăzile noastre pe teren cu 
pîlnii cu sită, găleți, pompe de mînă. De la 
stațiune, motorina pleacă filtrată. Așa că s-au 
luat toate măsurile ca în combustibil să nu 
fie impurități — care sînt dușmanii cei mai 
periculoși ai tractorului.

Ca munca în brigăzile noastre să se desfă
șoare organizat, conducerea stațiunii a luat 
toate măsurile ca ele să fie sprijinite de bri
găzile de cîmp ale gospodăriilor colective. In 
martie s-a ținut Ia stațiune sfatul S.M.T. cu 
președinții și brigadierii gospodăriilor colecti
ve. In urma acestei ședințe a fost adoptată o 
hotărîre care prevede toată gama de colaborare 
între brigăzile S.M.T.-ului și ale gospodăriilor 
colective. Afară de asta, agronomii noștri de 
sector au încheiat contracte și planuri comu
ne de lucru cu brigăzile de cîmp.

Bravii noștri tractoriști depun toate efortu
rile pentru folosirea întregii capacități de lu
cru a tractoarelor, aplicînd înaintatele metode 
de lucru, veghind asupra bunei îngrijiri a 
tractoarelor și organizîndu-și bine munca. Re
zultatele obținute de ei sînt grăitoare. Iată, 
pînă azi utemistul Viorel Străuț și-a depășit 
planul cu 80 la sută, Grigore Sauliuc cu 53 

1« sută, iar Ștefan Papp cu 30 la sută. Bri
gada nr. 8 condusă de Mișu Mihai și-a de
pășit planul cu 60 la sută. Brigăzile noas
tre au terminat de mult însămînțările din e 
tapa I la gospodăriile agricole colective din 
Utvin, Crai-Nou, Șag, Cebza și altele. Toate 
cele 19 brigăzi ale noastre își depășesc nor
mele zilnice. Pînă azi stațiunea noastră 
are îndeplinit 88 la sută din planul campa
niei de primăvară. Toate acestea ne permit să 
spunem că, angajamentul luat în fața poporu
lui muncitor de a termina cu 4 zile înainte de 
termen campania de primăvară și a depăși 
planul de producție pe campania de primă
vară cu 37 la sută va fi îndeplinit cu cinste 
de mecanizatorii din Peciul Nou .

întrebare adresată tovarășului in
giner agronom SEVER POPOVICIU: 

Ce posibilități are stațiunea pentru a înde
plini angajamentul care prevede reducerea 
prețului de cost al lucrărilor pe hantru cu 10 
la sută ?

RĂSPUNS : Pentru fiecare întreprindere so
cialistă reducerea prețului de cost al produ
selor este o problemă de seamă.

Mijlocul cel mai important pentru reducerea 
prețului de cost este realizarea unei mari pro
ductivități a muncii pe stațiune. Iată, de pildă, 
la lucrările din primăvara anului trecut, trac
toristul utemist Stănescu Vasile din stațiunea 
noastră și-a realizat planul de producție în 
proporție de 545 la sută. Asta înseamnă că 
tractorul lui a lucrat de 4 ori și jumătate mai 
muiți hantri decît prevedea planul. Deci, el 
a adus contribuții deosebite pentru scăderea 
prețului de cost pe hantru.

Folosirea cu pricepere a forței de tracțiune a 
tractorului, duce la ridicarea productivității 
muncii noastre. Posibilitățile ce le avem de 
a folosi capacitatea de lucru a tractorului sînt 
multiple.

Unul din aceste mijloace este justa orga
nizare a muncii în cadrul brigăzii de tractoare 
și aplicarea metodelor înaintate de muncă. 
Brigăzile noastre aplică metoda Buneev, obți- 
nînd succese remarcabile. Controlul permanent 
al șefului de brigadă, al agronomului de sector 
și al mecanicului de sector, ședințele de ana
liză ale brigăzilor, precum și colaborarea cu 
brigăzile de cîmp, contribuie la buna organi
zare a muncii în brigadă. Iată, de pildă, cum 
este ajutată brigada noastră nr. 3 din Peciul 
Nou, de brigada de cîmp a gospodăriei colec
tive „Ilie Pintilie”. Brigada de cîmp a pus 
la dispoziția brigăzij de tractoriști o căru;* 
care aduce tot timpul apă. carburanți, piese 
de schimb, materiale, semințe și tot ce este 
nevoie.

Un alt izvor prețios pentru realizarea de 
economii este buna îngrijire a tractoarelor. A- 
ceasta face ca pe cîmp să nu stea tractoare 
cu defecțiuni. Respectarea normativelor teh 
nice d-uce Inși implicit la prelungirea dura’e. 
de funcționare a tractorului intre două repa 
rații, dînd posibilitatea ca tractorul să reali 
zeze un vol -m mai mare de lacrăn și on cor 
suni mai redus de coodnsIiW. To'odată. res
pectarea nornutivelor tehnice duce la auri e 
conomii de piese de schimb Anal trecut trac
toristul Ștefan Papp a l-jcrat cu trado-j! fără 
nici o reperație 1100 hantri. iar Kis Iosif, 9(ri 
de hantri. Acești tractoriști aplicînd întocmai 
normativele tehnice au adus stațiunii mari e- 
conomii prin faptul că tractoarele lor nu tre
buiau reparate și nu aveau nevoie de piese de 
schimb. Tractoarele tovarășilor Stănescu Va
sile. Radivoi lanculov șj Kis Iosif după ce 
au lucrat fără reparație tot timpul campaniei 
de toamnă, abia au avut nevoie astă iarnă de 
reparații, atît de bine au fost întreținute. Iată 
cîte economii se pot realiza prin îngrijirea 
mașinilor.

In urma cursurilor profesionale ținute astă 
iarnă, tractoriștii noștri au plecat pe cîmp 
mai bine pregătiți din punct de vedere profe
sional. Iată, stațiunea noastră a început lu
crările de primăvară la 12 martie și pînă acum 
n-am avut tractor care să stea pe cîmp.

Economisirea combustibilului și carburanți
lor. este un alt mijloc de reducere a prețului 
de cost al lucrărilor pe hantru. Noi am asi
gurat brigăzilor noastre lucrul pe tarlale lun
gi. care evită deplasările inutile, ceea ce duce 
la pierderi de combustibil. Folosirea diferite
lor cuplaje ne aduce de asemenea economii 
importante. Mare parte a tractoarelor noastre 
ară cu pluguri avînd 4 trupițe. Tractoriștii din 
brigăzile nr. 10, 12 și alte brigăzi, cuplează 3 
semănători la un tractor, reușind să realizeze 
18—20 hectare teren însămînțat într-o zi. Iată 
doar prin aplicarea celei de a 4-a trupițe la 
plug, după fiecare 3 pluguri eliberăm un 
tractor. Asta înseamnă sute de kg. combus
tibil economisit. Datorită acestora, încă în 
primele zile ale campaniei, stațiunea noastră 
a economisit pes<e 400 kg. de motorină.

Iată ce mari posibilități avem pentru a re
duce prețul de cost al lucrărilor noastre. Sîn- 
tem siguri că prin entuziasmul și priceperea 
tractoriștilor noștri noi vom realiza și acest 
angajament care prevede reducerea prețului 
de cost pe hantru cu 10 la sută.

întrebare adresată tovarășului 
GHEORGHE BOZDOC, agronom de 
sector:

Cum vor Îndeplini brigăzile din sectorul 
d-tale angajamentul care prevede sporirea pro
ducției la hectar față de plan cu 200 kg. la 
porumb, 3000 kg. la cartofi și 2000 kg. la sfe
clă de zahăr ?

RĂSPUNS : Una din sarcinile cele mai de 
seamă ale noastre — ale mecanizatorilor — 
este de a ajuta gospodăriile agricole colective, 

întovărășirile și pe țăranii muncitori cu gos
podării individuale să obțină recolte sporite 
la hectar. Aceasta este și sarcina noastră 
principală a celor de la S.M.T. Peciul Nou.

Ca agronom de sector, încă în timpul iernii, 
m-am deplasat de multe ori la gospodăriile 
colective din cele 4 comune unde lucrează a- 
cum brigăzile de tractoare din sectorul meu : 
Giulvăz, Cebza, Crai-Nou și Rudna. Numai Ia 
Rudna am predat astă-iarnă 12 lecții agroteh
nice.

Urmînd sfaturile date de noi, colectiviștii 
au cărat mari cantități de îngrășăminte pe 
cîmp, și-au reparat atelajele, au curățit terenul 
și s-au pregătit temeinic pentru începerea lu
crărilor.

Rezultatul a fost că a crescut interesul lor 
de a aplica aceste metode. Iată, doar colec
tiviștii din Giulvăz s-au angajat să însămînțe- 
ze 100 ha. porumb în cuiburi așezate în pă
trat.

Datoria noastră este însă să veghiăm ca să 
fie respectate în tocmai regulile agrotehnicii 
și de acum încolo. Eu iau parte la ședințele 
brigăzilor de cîmp, la ședințele consiliului de 
conducere și chiar la adunările generale ale 
colectivei, unde pun în discuție problemele le
gate de aplicarea regulilor agrotehnice. Acum 
este necesar să arătăm colectiviștilor o serie de 
metode înaintate pentru îngrijirea culturi
lor și întreținerea lor, iar mai tîrziu să-i pre
gătim pentru lucrările de recoltare.

Executarea unor lucrări de bună calitate con
tribuie mult la sporirea producției la hectar. In 
toate consfătuirile brigăzilor și chiar fiecărui 
tractorist In parte, am demonstrat importanța 
executării unor lucrări de bună calitate. Și 
oamenii noștri execută într-adevăr arături și 
însămînțări bune. Noi am terminat la cele 4 
gospodării colective însămînțările din etapa 
I și ne-am simțit toți mîndri că președinții 
gospoaăriilor colective ne-au mulțumit și fe
licitat pentru munca noastră. Poate exista o 
mai mare recompensă pentru un mecanizator ? 
Toate lucrările noastre le predau prin foaie 
de recepție contractantului. El controlează o- 
gorul lucrat cu noi și numai după aceea sem
nează.

Colaborarea între brigăzile de cîmp și bri
gada de tractoriști are un rol foarte important 
în executarea unor lucrări de calitate superi
oară. Pe Ungă contractul ce există între bri
gada de cîmp și brigada S.M.T. noi am întoc
mit și un pian comun de lucru Intre cele două 
brigăzi. Intre brigăzile noastre există o strîn- 
să colaborare și sprijin tovărășesc. Acest 1-jcni 
contribuie din plin oa tractoriștii să nu ducă 
lipsă de nimic In timpul lucrului, să se con
centreze numai asupra muncii și să iacă lucrări 
de bună calitate.

Incepfnd din anul acesta, stațiunea noastră 
execută un nou Ie! de lucrări ale ogoarelor. 
Este vorba de lucrări de îngrijire a caltorilor. 
adică prășitul mecanic. In sectorul meu avem

teren de 35* ba de prășit ca mijloace me
canizate. Noi cunoaștem ce importanță are 
prășitul culturilor Ia obținerea unor producții 
sporite ia hectar și de aceea, sistem hotăriți să 
depâșua <a.ar ceie S50 ha.

Intrebare adresată tovarășului COR
NEL ZARESCU, membru in biroul or
ganizației de bază P.M.R. de la S.ALT- 
Peciul Nou:

Ce condiții de trai au fost asigurate tracto
riștilor pe teren ?

RĂSPUNS : O preocupare de seamă In sta
țiunea noastră, a fost asigurarea unor condiții 
optime de trai tractoriștilor pe teren. Avînd 
condiții bune de muncă și de trai, tractoriștii 
lucrează cu mai multă însuflețire.

țrcă de anul trecut noi am muncit pentru 
organizarea unei mari gospodării anexe pe 
lingă stațiune. Astfel, am înjghebat o crescă 
torie de porci, o grădină de zarzavaturi, le
gume și altele. In momentul de față avem 
două magazii cu carne afumată, care ne asigură 
alimente pe întreg anul și 76 porci, 9 scroafe 
și 15 purcei în crescătorie.

încă înainte de plecarea tractoriștilor ' pe 
teren, la sfatul S.M.T. ținut la începutul lunii 
martie am pus la punct împreună cu președin
ții gospodăriilor colective și ai sfaturilor popu
lare problemele cazării și hranei tovarășilor 
noștri. La fel au fost reparate și echipate cele 
opt vagoane-dormitoare.

Organizația de partid și conducerea sta
țiunii controlează cu regularitate brigăzile 
pentru a vedea felul cum trăiesc și muncesc 
tractoriștii și de ce au nevoie ca muncile să 
se desfășoare în condiții cît mai bune.

In fiecare sîmbătă de la stațiune pleacă 
cearceafuri și fețe curate de pernă.

Mecanizatorii noștri nu trăiesc însă izolați 
pe cîmp și numai muncind. Iată, fiecare bri
gadă la pleoare a luat cu ea și o mică biblio
tecă volantă. Seara, în vagoanele-dormitoare, 
la locurile de cazare, tractoriștii noștri citesc 
literatură, politică, ideologie șj cărți de spe
cialitate. Avem și acordeoniști,-cîntăreți la 
chitară, coriști și dansatori. Ei activează du
minica la căminele culturale în comunele 
unde lucrează. S-ar putea vorbi foarte mult 
despre viața bogată a tractoriștilor noștri pe 
teren. Unii oameni cred că odată ce trac
toriștii sînt plecați din stațiune și sînt un
deva pe cîmp ei nu fac altceva decît munces'e. 
Or, acest lucru nu este adevărat. Mecaniza
torii noștri în timpul cînd sînt liberi, citesc, 
învață, cîntă, dansează, merg la filme, Joacă 
șah și duc o viață frumoasă. Așa munca 
pare mai ușoară. Iar noi ne străduim să le 
facem traiul mai plăcut și mai frumos.

La Institutul de produse lactate din Ora
dea se acordă o deosebită atenție calității 
acestor produse.

In fotografie : utemista Popa Elena, in
giner chimist, lucrînd în laborator la de
terminarea procentului de grăsimi In lapte.

Manifestări în cadrul 
„Săptămînii culturii maghiare"

TG. MUREȘ 10 (Agerpres).—
Vineri după amiază a avut toc tn sala 

Teatrului Secuiesc de Stat din Tg. Mureș. în 
prezența unui numeros public. festivitatea 
deschiderii „Siptămi-:: culturii maghiare". 
Stefan Mese. secretarul literar a’ teatrului, a 
vorbit despre însemnătatea organizării în ța
ra noastră a unei săptămini a culturii ma-
ghiare. S-a prezentat apo pc-itrn a 136-a aari
p'csa ..Petrecere domnearcă** a dramaturgu-
lui magh:ar Moria Zsigpnond.

Prograrnai manifestârîlor din cadrul „Slptl-
turiî maghiare** este variat. In ziua

de 14 ap:r*. «e colectivul Teatrului Secuiesc de
Stat din Tg. Mureș va prezenta piesa satiri-
că „Parazifa*” de Csiki Gergely. Orchestra
Filamwnicâ de stat din localitate va prezenta
In cursal acestei sdptâfiafm concerte alcătuite
din <x>tnpoz.ții ale compoiitorilor maghiari 
FereiKz ErfceL. Zo3nn Kodaly ți alții. La cine- 
fnatoȚraiu! J’roc'esul”. ande se va desfășura 
un lesthal al fitamhri magtrar vor rula filme 
din noua producție a studiourilor cânema’ugra- 
fiei maghiare ca: „Locotenenta] hă Rakoczi**, 
..Zilele atiaâeî*; ..întrecerea »e*eiă'. .Căsăto
rie ciudată" ți altele.

*
Sîmbătă seara a avut toc în sala Patria 

prezentarea primului filai din cadrul _Săptâ- 
•nînii fitemiui maghiar".

A fost prezentat In premieră fTmcI „Zilele 
mlniei". o uocă producție a Kjdtoaritor nea. 
ghiare. Reaczat Ir resta «zi Varisocy Zoita*: 
ți te mxrpcetarea mor Tatoros actori ma
ghiari Ia freute cu Bessenye: Ferenc ți L -ng- 
Turi Laszk>. -e»‘. a: Preuriuiui Kossuth. Ul
mul .JEieîe nriniei** evocă cu multă putere zi- 
We frământate ale revoluției proletare din 
Ungaria anului 1919.

La spectacol au asistat oaspeții maghiari 
sosiți în țara noastră pentru a participa la 
manifestările „Săptămînii culturii maghiare*", 
reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai In
stitutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, precum și un numeros public.

Au asistat de asemenea reprezentanți ai Am
ina sadei R. P. Ungare.

Filmul s-a bucurat de un deosebit succes.

----- •------

Din activitatea 
Muzeului Romîno-Rus

Muzeul Romîno-Rus, creat din inițiativa Co
mitetului Central ai Partidului Muncitoresc 
Romîn, contribuie în mod activ la cunoaște
rea și studierea relațiilor de prietenie, colabo
rare și ajutor dintre poporul nostru și popoa
rele din U.R.S.S., care au existat de-a lungul 
vremurilor.

Astfel, în cursul anului 1953, Muzeul și ex
poziția volantă a Muzeului — montată într-o 
serie de orașe ți sate din regiunea București 
— au fost vizitate de 82.000 de persoane — 
muncitori, țărani, intelectuali etc.

Colectivul muzeului a organizat peste 50 de 
conferințe în uzine și instituții despre aceste 
relații.

Numeroși profesori, cercetători științifici, 
studenți, elevi etc au studiat materialul do
cumentar din muzeu pentru lucrări, conferințe, 
referate, articole etc.

De asemenea tot în cursul acestui an, co
lectivul muzeului a achiziționat peste 900 de 
documente privitoare la relațiile romîno- 
ruse.

Atît în cursul anului 1953 cît și în cursul tri
mestrului I 1954, colectivul, muzeului și-a dus 
munca folosind în mod permanent bogata ex
periență sovietică, prin legături directe cu 
muzeele din U.R.S.S.

Muzeul situat pe str. Fundației nr. 4 (prin 
Piața Romană) este deschis în toate zilele — 
afară de luni — între orele 8—12.

(Agerpres)

încleștarea se apropia de sfTrșrt. Pe dru
murile colhurite ale Europei, ostașii sovietici 
înaintau aducînd popoarelor libertatea. Bu
buiau tunurile, șuierau bombele, oamenii tră
iau încă în mizerie, dar Europa era răscolită 
de simțămîntul profund al bucuriei omului 
care începea să respire aerul libertății, al 
unei libertăți pe care oamenii simpli au do
rit-o amar de vreme și pentru care mulțl din 
ei și-au dăruit chiar viața. Doar între zidu
rile umede și pătate cu sînge ale unor lagăre 
ale inorții, mai dăinuia încă, atotputernică, 
sălbăticia fascistă. Erau ultimele clipe ale fia
rei și ea nu mai prididea zbătîndu-se. Dar 
soarta fascismului era definitiv * pecetluită.

Și-n miez de aprilie, în anul 1945, porțile ul
timului lagăr hitlerist, lagărul de la Buchen
wald, s-au deschis larg. Ostașii cu steaua ro
șie în cinci colțuri pe chipiu, readuceau la 
viață liberă pe nenumărați deținuți și inter
nați politici anti-fasciști. Se împlineau în cli
pele acelea nădejdi sădite în suflet în clipe 
grele. Oamenii, cei care cu cîteva ore înain
te trăiau sub amenințarea morții, dar pe care-i 
salvaseră ostașii sovietici, simțeau o bucurie 
năvalnică pe care niciodată cuvintele, oricît 
de alese ar fi ele, nu o vor putea exprima. 
Fascismul a vrut să răpească omului ceea ce 
îi este propriu : demnitatea. Fascismul a vrut 
să transforme popoarele lumii In popoare de 
sclavi. Smintitul caporal de la Berlin născo
cea cele mai groaznice torturi pentru a nimi
ci popoarele, pentru a face să triumfe barba
ria asupra civilizației.

Iți aduci aminte de anii aceia ca de o noap
te neagră fără de sfîrșrt. Dar întunericul a fost 
sfîșiat de lumina venită de la răsărit, de lu
mina purtată de învingătorii de la Stalingrad 
și de pe Vistula, de cei care au înălțat dra
pelul roșu cu secera și ciocanul deasupra 
ruinelor fumeginde ale Reichstagului.

l- or a ultimului război s-a scris cu sîngele 
popoarelor. Și ne-au durut prea mult jertfele 
ne care le-am plătit, și prea multe lacrimi au 
curs din ochii noștri, ți prea mari au fost 
suferințele pe care le-am îndurat pentru ca să 
uităm cumplitele zile ale războiului.

Mănătorul de la uzinele ..Renault" din Pa
ris sau colhoznicul din Cuban, pescarul norve
gian «au profesorul din Liverpool. oțelaru< 
de la Nowa Hutta sau păstorul din munții Al
baniei. im pot să uite ceea ce a însemnat pen
tru fiecare din ei militarismul prusac. In 
inimile lor s-a încrustat pentru totdeauna 
ura clocotitoare împotriva celora care au vrut 
să instaureze în lume legea junglei.

A devenit o tradiție ca an de an In ziua 
te care In 1945 s-au prăbușit zidurile lagăru
lui de la Buchenwald. oamenii simpli să săr- 
i- reascâ Ziua ir.temațicnală de luptă a 

foșt .tr deținuți ți internați politici anti-fas- 
cițtL Este o zi intrată In calendarul popoa
relor. tn acel calendar In care toate aniver
sările sînt înscrise cu condeiul inimii.

Cînd îți aduc aminte că militarism prusaci 
an ars de rî: oameni tn lagărul morții de 
ia Auschwitz, cînd răscolind memoria retrăie- 
fri clipele de ia Treblinka, sau cînd afli despre 
MMKtnMKBbyM la Dachau, nu poți să vor- 
bești cu sînge rece despre cei care astăzi pun 
dtn n-xi arme în m’ini’e asasinilor hitteriștî 
de ieri. Răsfoiești ziarele și nu-i zi în care să 
ma afli că în Germania occidentală s-a .făcut 
tacă un pas taainte pe calea refacerii odioa
să mașini de război tatleriste. Nume de cri- 
— de război pe care te așteptai să-i vezi 
iegăr.Lndn-se în spînzurători, vorbesc astăzi 
despre un nou război. Dar nu se mulțumesc 

| --’Ma- să «orbească, ei trec ț: la fapte. De 
altfel .a mijloc nu-i vorba numai de propria

Plin regiunea Stalin
Anul acesta în orașul Codiea, a luat ființă 

an nou magazin alimentar în scopul apro- 
vtrio-iȘ*:: ți mai bune a oamenilor muncii.

Cei 4 tineri saiariați de aici, se străduiesc 
să servească cît mai conștiincios populația 
acestui oraș.

Zilnic prin fața celor 3 raioane ale maga- 
zin-e perindă sute de cumpărători, a- 
provizionîndu-se cu numeroase produse ali
mentare.

De la înființarea lui s-au vîndut din pro
dusele cele mai des cerute de cumpărători: 
7.000 bucăți săpun cheia, 1.200 "kg. săpun ru
fe, 1.500 kg. bomboane, 2.000 kg. marmeladă, 
1.900 cutii conserve de carne și legume, o 
însemnată cantitate de paste făinoase etc.

Utemistul Vădeanu loan responsabilul aces
tui magazin se străduiește zi de zi să orga
nizeze cît mai bine munca celor 4 vînzători 
pentru a deservi cît mai bine numărul mare 
de clienți.

In consfătuirile de producție ce le ține cu 
tinerii el discută întotdeauna despre folosirea 
celor mai bune metode din activitatea lor. In- 
tr-una din consfătuiri utemistul Vădeanu a 
prelucrat metoda sovietică Korovkin, metodă 
ce îi ajută acum și mai mult la îmbunătăți
rea muncii lor.

Așa se explică că rafturile sînt întotdeauna 
aranjate cu gust. Niciodată nu se găsesc pe 
tejghele lucruri ce nu le sînt necesare în ori
ce moment.

Pentru împachetarea diferitelor alimente și 
pentru menținerea magazinului în permanen
ță curat, ei vin dimineața mai de vreme cu 
cîteva minute.

★
La inițiativa sfatului popular, țăranii mun

citori din comuna Șona, raionul Tîrnăveni, 
s-au hotărît încă de anul trecut să constru
iască un cămin cultural prin autoimpunere.

Pentru aceasta deputății sfatului popular, 
au desfășurat o susținută muncă de antre
nare a tinerilor și a vîrstnicilor pentru a par
ticipa prin muncă voluntară la construirea 
căminului cultural. Cărămida de care au a- 
vut nevoie s-a făcut tîn comună din resurse 

lor inițiativă. In spatele lor se află dușmanii 
de ieri și de astăzi ai omenirii : s-tăpînii dă 
trusturi de peste ocean. Cînd Kesselring în*, 
deamnă la război, prin glasul lui vorbesc noi! 
hitler! americani.

Ultimul război mondial a fost o lecție seri* 
pasă pentru popoare. Oamenii sînt astăzi mă! 
grijulii ca altă dată pentru viitorul lor. Pot 
să vorbească pînă răgușesc politicienii bur
ghezi, dar lor le vine din ce în ce mai greu 
să înșele pe omul simplu. înainte vreme, cîr- 
muitorii străini de popor mințeau fără tea
mă. Astăzi, lucrurile s-au schimbat. In zilele 
noastre glasul popoarelor Se face puternic au
zit și de multe ori ecoul lui răsună înfricoșe- 
tor în cabinetele capitonate ale miniștrilor 
reacționari.

In Europa se vorbește astăzi despre două 
alternative: „comunitatea defensivă europea
nă" sau securitatea colectivă. De fapt totul 
se reduce la o singură problemă : a reface 
sau nu militarismul german. Cînd primul mi
nistru Scelba prezintă în parlamentul italian 
•ratatul „comunității defensive europene", el 
nu suflă nici un cuvînt despre faptul că aces
ta înseamnă renașterea mașinii de război ger
mane, deși o știe prea bine. In alte condiții 
nu s-ar fi temut să spună lucrurile pe șleau. 
Acum însă teama de o răfuială cu poporul 
îi este opreliște.

Nu mai e un secret pentru nimeni că Ger
mania occidentală, sub stăpînirea imperialis
mului american, a apucat-o pe un drum lipsit 
de glorie, că Adenauer calcă pe urmele lui 
Hitler. E instructiv să-ți fie clară această si
tuație atunci cînd aniversezi victoria asupra 
fiarei fasciste și eliberarea deținuților politici 
anti-fasciști. Este instructiv pentru că aceasta 
arată cum sfîrșesc cei care cred că Europa 
poate să fie transformată într-un imens lagăr 
al morții, cei care nu-și dau seama că oameni
lor simpli nu le poate fi răpită încrederea în 
viitor și nici nu pot fi transformați în sclavi.

La Bonn sînt vînturate planurile americane 
de constituire a 60 de divizii de soldați ger
mani. Citești despre aceasta și-ți aduci aminte 
de Lidice, Oradour și Coventry. Nu, niciodatăl 
Popoarele nu vor admite repetarea trecutuluL 
Pentru Europa și pentru lumea întreagă exis
tă o cale a păcii. Calea aceasta exclude po- 
s: . atea ca diviziile hitieriste renăscute să 
mărșăluiască din nou pe drumurile unei Eu
rope îr.sîngerate. Calea aceasta a arătat-o 
Uniunea Sovietică — este cea a creării unul 
sistem de securitate colectivă în Europa, de 
unire a tuturor popoarelor Europei într-un 
lagăr de pace. Nu-i vorba de planuri iluzo*: 
rii și nici de jocuri diplomatice, ci de asigtx 
rarea vieții și păcii popoarelor europene.

Nu-i greu de înțeles că dușmanii păcii, cei 
care pun arme în mîinile hitleriștilor de la 
Bonn, vor să discrediteze propunerile sovie
tice. Nu-i greu de înțeles pentru că ei sînt pro
fesioniști ai minciunii și ai calomniei.

Oamenii simpli au însă o memorie bună. 
Nici dolarii și nici amenințările nu pot să aș
tearnă uitarea peste anii trecutului. Maidanek 
și Auschwitz, Buchenwald și Treblinka nu 
pot fi uitate, după cum nu pot fi uitate Ko- 
ciedo sau Vonsan, după cum nu pot fi uitate 
mc: satele din jungla vietnameză, incendiate 
de napalmul azvîrlit din avioanele americane, 
nici noile victime ale experiențelor americane 
cu bomba de hidrogen. Popoarele își amintesc 
mereu de trecut și privesc cu atenție prezen- 
■ d, pentru că sînt pline de speranțe în viitor. 
Șl tocmai de aceea ele nu vor permite ca 
anii ce vi i să fie întunecați de fumul cuptoa
relor unor noi lagăre ale morții.

EDGARD OBERST

locale, iar pentru procurarea materialului 
lemnos, sfatul popular a dat cel mai mare 
sprijin.

Acum lucrările căminului sînt pe sfîrșite.
Peste puțin timp, țăranii muncitori din co

mună. vor avea posibilitatea să-și desfășoare 
în cadrul căminului o intensă activitate cul
turală, să vizioneze diferite filme și să asis
te la conferințe etc.

Echipa culturală se pregătește acum intens, 
pentru a prezenta, atunci cînd se va deschi
de căminul, în fața țăranilor muncitori din 
comună, bogate programe culturale.

In fruntea muncilor voluntare depuse la 
construirea căminului, au fost deputății co
muniști și utemiști. Printre aceștia se numără 
deputatul Dicoi loan, utemista Roșian Emi
lia și tovarășii Konnerth Mihai, Gabor Ioan, 
Cărăuș Anatoli directorul școlii elementare, 
și alții.

★
Muncitorii cooperativei de încălțăminte „1 

Mai" din Tîrnăveni, desfășoară o activitate 
rodnică în producție, cu scopul de a da mai 
multă încălțăminte și de calitate bună. In 
luna februarie, planul pe cooperativă a fost 
depășit cu 44%.

Paralel însă cu aceasta, în cadrul coopera
tivei se folosesc la maximum deșeurile atît 
cele ale cooperativei cît și cele care se a- 
duc din alte fabrici. Din aceste deșeuri se 
confecționează mai ales : sandale de vară și 
ghetuțe de copii. Astfel în trimestrul I — 
au fost livrate 600 perechi sandale bărbătești, 
de damă și copii. La confecționarea acesto
ra au contribuit și utemiștii : Sziiaghy Nico
lae, Marcu Tudor, Maria Romulus, Domoș 
Ioan, secretarul organizației U.T.M. și alții.

Nu de mult timp muncitorii de lâ coopera
tiva „1 Mai" — Tîrnăveni, au început să 
confecționeze noi articole din deșeuri. Astfel 
au și fost confecționate 50 perechi sandale 
bărbătești împletite și 45 ghetuțe pentru co
pii mici.

GAVRIL POPA 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

Vom folosi iarăși cuplaje și mașini agricole la un tractor
La însămînțările din pri

măvara anului trecut, brigada 
noastră lucra pe tarlalele 
gospodăriei agricole colec
tive „7 Noiembrie11 din comu
na Ștefan Vodă, raionul Că
lărași. După contract, muncile 
trebuiau urgentate. Agromini- 
mul cerea acest lucru- Colec
tiviștii spuneau :■ dacă nu în- 
sămințăm in timpii optimi, 
slabă nădejde la recolte. Noi 
cunoaștem prea bine înțelep
ciunea acestor cuvinte și apoi 
avem interes comun în spori
rea producției agricole. Plinea 
nu pică de-a gata, din senin. 
Așa că dădeam zor și băieții 
lucrau pe întrecute. Obțineam 
zilnic depășiri de normă, dar 
totuși nu eram mulțumiți. Cele 
două tractoare K-D- 35 din 
brigadă, lucrînd cu cîte o sin
gură mașină, nu dădeau ran
damentul dorit față de pute
rea lor de tracțiune- Intr-o 
consfătuire de brigadă, în
drumați de tehnicieni, ne-am 

decis să aplicăm metoda cu
plajelor pentru a folosi la ma
ximum puterea de lucru a 
tractoarelor- A doua zi am 
luat un alt cultivator și cu 
ajutorul unui dispozitiv fix 
am cuplat semănătoarea de 
acesta și în urmă am agățat 
cîmpuri de grape. De abia 
acum tractorul K-D- 35 con. 
dus de Dumitrache Nicolae, 
era folosit în mare măsură- 
Făcea trei lucrări deodată — 
adică cultivatul, semănatul și 
grăpatul- Văzînd rezultatele 
frumoase din prima zi de lu
cru cu acest cuplaj, tractoris
tul’ Dincă Gheorghe a pornit 
să lucreze și el cu un aseme
nea cuplaj. A doua zi se dă. 
dea bătălia între cei doi trac
toriști care să obțină realizări 
mai însemnate- Cu ajutorul 
acestor cuplaje se cultivau și 
însămînțau peste 40 hectare 
zilnic, cînd în mod obișnuit 
se realizau doar 20 ha. Astfel, 

norma era depășită la cultivat 
cu 120 la sută și la semănat 
cu 163 la sută.

Folosind aceste cuplaje am 
scutit două tractoare să facă 
aceleași lucrări, întrebuințîn- 
du-le la arături și grăbind 
terminarea la vreme a lucră
rilor agricole. Pe lîngă aceas
ta, s-au obținut însemnate 
economii la combustibil. Pes
te 400 litri de motorină 
s.au economisit la cele 200 de 
hectare lucrate- Timpul de lu
cru a fost scurtat de la 15 zi
le la 8 zile- Metoda mai are 
și avantajul că doar un sin. 
gur tractor trece și numai o 
singură dată pe același loc și 
nu bătătorește terenul. Lucră
rile executate erau astfel de 
calitate bună- Ca urmare a 
succeselor obținute de cei doi 
tractoriști salariul lor a cres
cut pînă la 1.400 lei pe lună.

Acum perioada muncilor a- 
gricole este foarte scurtă. De 
aceea, trebuie să folosim cu 

pricepere și chibzuință toate 
forțele, așa după cum Hotă- 
rîrea partidului și guvernului 
din 3 martie ne învață, spre a 
executa la timp și în bune 
condițiuni lucrările de primă
vară. In acest scop, încă de 
pe acum brigada noastră pre
gătește pentru însămînțatul 
bumbacului un cuplaj format 
din cultivator, semănătoare și 
cîmpuri de grape și un cuplaj 
din 2 semănători pentru în- 
sămînțarea altor culturi- Ne 
vom strădui să muncim cu 
toată rîvn-a, să folosim în
treaga noastră pricepere pen
tru a întrebuința din plin ca
pacitatea de lucru a tractoa
relor în scopul executării la 
timp și în bune condițiuni a 
însămînțărilor, pentru a obți
ne recolte tot mai sporite la 
hectar.

VASILE RADULESCU 
șef de brigadă 

la S.M.T. Ciulnița.

*
în cinstea zilei de 1 

Mai, brigada utemistă 
de la secția pictură a 
fabricii de sticlărie „Vi- 
trometan“-Mediaș de
pășește zilnic norma 
cu 230 la sută.

In fotografie : ute
mista Pali Ana, res
ponsabila brigăzii, ex- 
plicînd tînărului Avram 
Ioan cum se face or
namentarea unui mo
del de vas pentru flori.

★
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Oamenii muncii clin Triest — transformat de imperialiștii americani într-o bază 
militară de agresiune — duc o viață de chin și mizerie. Șomajul, acest flagel permanent 
al capitalismului face mari ravagii în rîndurile tineretului din Triest.

Statisticile oficiale (vădit micșorate) arată că în Triest sînt peste 6000 de tineri mun
citori care nu au de lucru. Nici situația tineretului studios nu este mai bună. In Triest 
sînt 15C0 de licentiați care nu reușesc să găsească un servici, iar dintre cei 170 de tineri 
electrotehnicieni și mecanici, care au terminat școala medie în ultimii trei ani, abia vreo 
20 și-au putut găsi o ocupație corespunzătoare studiilor și calificării lor.

împotriva condițiilor grele de viață, pentru pîine și libertate luptă tot mal avîntat 
tinerii din Triest.

La sfîrșitul anului trecut, tineretul din Triest a participat la o Impunătoare mani
festație de stradă cerînd de lucru, condiții mai bune de muncă și învățătură.

Prima fotografie : manifestație a tinerilor șomeri din Triest.
A doua fotografie : studenți din Triest manifestează pentru drepturile lor legitime.

In preajma conferinței 
de la Geneva

NEW DELHI 10 (Agerpres). - Luînd cu- 
vîntul în cadrul unei ședințe a Partidului 
Congresului, în legătură cu problemele poli
ticii externe, primul ministru al Indiei, Nehru, 
a afirmat că recenta declarație a secretarului 
de stat american, Foster Dulles, în legătură 
cu necesitatea de a se întreprinde „acțiuni co
mune" în Indochina, „nu va contribui cu ni
mic la rezolvarea problemelor la apropiata 
conferință de la Geneva", Eț a calificat afir
mațiile lui Dulles ca „alarmante".

★
WASHINGTON 10 (Agerpres). — Primul 

ministru al Noii Zeelande, Sidney Holland, a 
anunțat că această țară va fi reprezentată la 
conferința de la Geneva pentru reglementa
rea problemelor coreeană și indochineză de 
către ministrul afacerilor externe, Webb. 
„Ținînd seamă de gravitatea situației din In
dochina, a declarat Holland, Consiliul de Mi. 
nișțri al Noii Zeelande a hotărît ca dominio
nul să fie reprezentat mai degrabă de un mi
nistru decît de înaltul său comisar la Londra".

Discuții în Camera Comunelor din Angiia
asupra notei sovietice din 31 martie

Peste 5 milioane de șomeri 
in S. U. A.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Potrivit rela
tărilor presei americane, Reuther, președintele 
Congresului sindicatelor industriale (C.I.O.), 
luînd cuvîntul la o conferință a membrilor sin
dicatului unit al muncitorilor din industria de 
automobile și avioane, a declarat că în pre
zent în S.U.A. există 5 milioane de șomeri. 
Potrivit celor spuse de Reuther, declarațiile 
optimiste făcute în prezent de către persoane 
oficiale în legătură cu situația economică, a. 
mintesc declarațiile de același fel care au fost 
făcute de reprezentanți ai guvernului Hoover 
în anul 1929, cînd a început criza economică.

LONDRA 10 (Agerpres). — TASS transmite:
Potrivit dării de seamă oficiale asupra dez

baterilor parlamentare, în ședința din 7 apri
lie a Camerii Comunelor, unii deputați labu
riști au pus ministrului afacerilor externe, 
Eden o sorie de întrebări în legătură cu nota 
din 31 martie a Guvernului Sovietic adresată 
guvernelor Franței, Marii Britanii și S.U.A.

Sorensen a întrebat dacă Eden nu va face 
o nouă declarație privitoare la mersul con
sultărilor sale cu guvernele celorlalte țări — 
membre ale Organizației nord-atlantice în le
gătură cu declarația făcută de Guvernul So
vietic că este gata să examineze problema 
participării U.R.S.S. la tratatul nord-atlan- 
tic ?

Harold Davies a întrebat ce răspuns inten
ționează să trimită Eden în legătură cu nota 
din 31 martie?

Intenționează oare Eden să expună în mod 
limpede problemele asupra cărora el consi
deră că este necesar să se realizeze o înțe. 
legere imediată ca un pas înainte pe calea 
asigurării securității în Europa?

La aceste întrebări Eden a dat un răspuns 
evaziv.

Warsey a întrebat: Dat fiind că în nota so

vietică accentul se pune mai cu seamă asu
pra securității europene și dat fiind că nota 
continuă examinarea acestei probleme, în
cepută la conferința de la Berlin, Eden nu se 
va mulțumi, poate, cu trimiterea unor note 
de răspuns, ci va propune de asemenea con
vocarea unei conferințe în cadrul căreia cele 
patru puteri vor putea continua examinarea 
acestor probleme, fie la Geneva, fie în alt 
loc?

Eden a răspuns că ordinea de zi a con
ferinței de la Geneva a fost stabilită de co. 
mun acord de către cele patru puteri. Or
dinea de zi nu poate fi modificată decît în 
baza unei noi înțelegeri între cele patru pu
teri. Eden a adăugat că el nu consideră „ra
tional" să se obțină modificarea ordinei de 
zi „cu o săptămînă-două înainte de plecarea 
la Geneva".

Noel Baker a întrebat pe Eden dacă acesta 
poate declara precis că este gata să ducă tra
tative cu rușii despre un nou sistem general 
de securitate colectivă, care să meargă mînă 
în mînă cu o reducere a înarmărilor și insti
tuirea unui control internațional.

Eden e răspuns: Nu cred să fi contestat în 
genere acest lucru în vreo formă oareoare.

......  O---------------------

Dezbaterile din Adunarea Națională franceză 
asupra Indochinei

Convocarea Congresului Feder afsei studenților din Japonia
TOKIO 10 (Agerpres). — CHINA NOUA 

transmite :
Intre 2 și 5 aprilie a avut Ioc la Tokio o 

sesiune a Comitetului Central al Federației 
organelor studențești de auto-administrare din 
Japonia. Sesiunea a hotărît ca cel de al 7-lea 
Congres al Federației să aibă loc la 13 apri
lie a. c.

In cadrul sesiunii, Comitetul Central al Fe
derației a discutat mijloacele pentru îmbună

tățirea condițiilor de viață ale studențimii și 
a cerut guvernului să acorde un sprijin mai 
mare tineretului studios. Studenții Japonezi 
trec prin serioase greutăți de ordin financiar, 
fapt care le îngreunează foarte mult conti
nuarea studiilor.

Comitetul a hotărît de asemenea să inițieze 
o campanie pentru reducerea taxelor școlare 
și pentru satisfacerea unei serii de alte re
vendicări.

Noi încălcări de 
a acordului de

către partea americană 
armistițiu din Coreea

KAISUNG 10 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

După cum s-<a mai enunțat, la 7 aprilie ge- 
neralul-locotenent Li San Cio a adresat un 
protest părții americane în legătură cu re
centele încălcări ale acordului de armistițiu 
săvîrșite de americani.

In acest protest, generalul Li San Cio a 
citat doar ultimele trei incidente care au 
avut loc între 1 și 5 aprilie. De fapt, aceste 
acte criminale s-au repetat în permanență. 
In cele 9 luni care au trecut de la semnarea 
acordului de armistițiu, avioanele militare 
americane au zburat de 232 ori peste linia mi
litară de demarcație. In afară de aceasta, par
tea americană a deschis focul de șase ori 
asupra părții din zona demilitarizată con
trolată de partea coreeano-chineză. Militari 
ai părții americane au trecut de 11 ori linia 
militară de demarcație. In luna martie a 
cresfeut numărul încălcărilor acordului de ar
mistițiu de către partea americană. La 5 mar
tie, 6 soldați ai părții americane au pătruns în

localitatea Becihoni (în apropiere de Panmun- 
jon) situață în partea din zona demilitarizată 
de sub controlul coreeano-chinez și au atacat 
poliția civilă a părții coreeano-chineze. La 13 
martie, soldați ai părții americane au pătruns 
în regiunea situată la nord-vest de Munjunni. 
La 14 martie, un grup de 13 militari ai părții 
americane au debarcat în județul lonpe de pe 
litoralul de vest și au pătruns pe teritoriul păr
ții coreeano-chineze. Acest grup a atacat popu
lația locală rănind un nord coreean.

In afară de aceasta, partea americană a vio
lat acordul de armistițiu în problema prizo
nierilor și a transportat ilegal în Coreea de 
sud forțe militare și armament. Cu alte cuvin
te, americanii au încălcat toate clauzele prin
cipale ale acordului de armistițiu.

Odată cu apropierea conferinței de la Ge
neva, partea americană, neținînd seama de 
opinia publică mondială care cere reglementa
rea pașnică-a problemei coreene, săvîrșcșțe 
tot mai multe violări ale acordului de armis
tițiu.

Scurte știri
• La 10 aprilie s-a dat publicității o decla

rație a Biroului Politic al Partidului Comunist 
din Indonezia referitoare la recenta provo
care de la Malanj, cînd elemente fasciste au 
încercat să comită un atentat împotriva con
ducătorilor Partidului Comunist.

In prezent cînd se desfășoară pregătirile 
pentru primele alegeri generale în istoria In
doneziei — se spune în declarație — imperia
liștii și partizanii lor, în frunte cu partidul 
Masjumi și cu socialiștii de dreapta, încearcă 
să submineze unitatea poporului. Ei sînt ne
liniștiți de faptul că pregătirile în vederea ale
gerilor se desfășoară sub conducerea guver
nului Sastroamidjojo, care se bucură de spri
jinul majorității poporului și de aceea încear
că să facă tot posibilul pentru a submina a- 
ceste alegeri. Pentru că nu reușesc să răs
toarne guvernul, ei comit provocări directe 
.pentru a provoca panică în rîndurile mișcării 
democratice.

Biroul Politic cheamă pe oamenii muncii 
să fie vigilenți și să consolideze unitatea rîn- 
durilor lor pentru a dejuca planurile reacțiunii 
la apropiatele alegeri și pentru a pricinui o în- 
frîngere tuturor acelora care sînt de partea 
colonialiștilor.

O In zilele de 9 și 10 aprilie au avut Ioc 
la Paris ședințe ale comisiei de experți a ce
lor trei puteri occidentale, însărcinată cu ela
borarea răspunsului la nota adresată de Gu
vernul Sovietic Ia 31 martie.

© La 9 aprilie, guvernul indian a remis 
ambasadorului Franței la Delhi răspunsul la 
nota franceză cu privire la ținerea unui refe
rendum în posesiunile franceze din India Din 
surse bine informate se anunță că guvernul 
indian respinge propunerea franceză, cerînd 
transferarea imediată a acestor posesiuni 
Indiei.
• Pentru cea de a 3-a oară în decurs d» 

un an de zile, un avion britanic de tip „Co
rnet" s-a prăbușit îm largul Mării Mediterane. 
Pînă în prezent, niciunul din cei 21 de pasa
geri nu a putut fi salvat. Ministerul britanic 
el transporturilor, care a retras vineri seara 
certificatul de navigabilitate tuturor avioanelor 
„Cornet" construite de compania Havilland, 
a declarat că experții care anchetează cauzele 
acestor accidente, vor acorda o deosebită 
atenție ipotezei sabotajului.

O Criminalul de război Manteuffel, fost 
general hitlerist, a fost numit de guvernul de 
la Bonn conducător al misiunii vest-germane 
în așa zisa „comunitate defensivă europea
nă".

PARIS 10 (Agerpres). — La 9 aprilie pri
mul ministru francez Joseph Laniel a făcut 
în Adunarea Națională Franceză unele decla
rații cu privire la Indochina.

Incercînd să liniștească opinia publică fran
ceză indignată de vărsarea inutilă a sîngelui 
francez în Indochina, Laniel a promis „să 
ducă negocieri la Geneva pentru soluționarea 
acestei probleme".

In legătură cu vizita pe care secretarul de 
stat al S.U.A. John Foster Dulles urmează să 
o facă peste cîteva zile în Franța, și care, 
după cum se știe, are ca scop să-i „convingă" 
pe guvernanții francezi să participe la o „acți
une comună" sub comandament american în 
vederea extinderii războiului din Indochina. 
I-atiiel nu a făcut nici o aluzie directă, dar a 
amintit că guvernul francez dorește să abor
deze „în deplină libertate" problemele confe
rinței de la Geneva.

Pentru a liniști parlamentul care se teme 
că în timpul vacanței de Paști, guvernul ai 
putea lua o hotărîre nechibzuită cu privire la 
Indochina, Laniel a promis că va convoca 
Adunarea Națională în cazul cînd „situația 
s-ar schimba mult".

Deputatul socialist Gaston Defferre a între
bat guvernul dacă intenționează să accepte 
nronunerile lui Dulles în vederea internaționa
lizării războiului din Indochina și dacă „tru
pele, avioanele și marina americană vor lua 
parte la acest conflict". El a cerut să se pună 
totul în joc „pentru a împiedica extinderea 
conflictului indochinez".

Declarația Comitetului pentru
BERLIN 10 (Agerpres). — La 9 aprilie, 

ziarele berlineze au publicat o declarație a 
Comitetului pentru problemele unității Ger
maniei.

Adenauer și Bundestagul vest-german au 
dat publicității o declarație în care neagă 
faptul că Republica Democrată Germană a 
devenit un stat suveran. Ei afirmă că orga
nele Republicii federale acționează în numele 
întregii Germanii.

Or, se știe că în anii 1943, Germania a fost 
scindată din punct de vedere economic în 
urma reformei bănești separate, iar în anul 
1949, ea a fost scindată din punct de vedere 
politic în urma constituirii statului separat 
de la Bonn. Această scindare a fost adîncită 
prin numeroase măsuri ale guvernelor S.U.A. 
și Adenauer, avînd drept scop să împiedice 
comerțul între răsărit și apus, schimburile 
culturale etc. In cursul conferinței de la Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe, Adenauer 
a insistat ca germanilor din apusul și răsă
ritul Germaniei să le fie refuzat dreptul de 
a-și expune punctul de vedere la această con
ferință.

Cronica evenimentelor internaționale

Calmante"5 J
E puțin probabil ca avocatul John Foster 

Dulles să aibă vreo contingență cu medicina. 
Cu toate acestea de cîtăva vreme, împarte cu 
dărnicie diferiților bussinesmani calmante. De
sigur că nu le servește sub formă de .pilule 
sau prafuri ce trebuiesc înghițite cu un pahar 
de apă, ci în învelișul mai comod al discursu
rilor. In acest caz calmantul a fost botezat 
„politică de pe poziții de forță".

Este de la sine înțeles, și pentru aceasta nu 
este nevoie să fi’ un urmaș al lui Hipocrat, că 
nu iei calmante decît atunci cînd ești nervos. 
Și se vede că miliardarii americani sînt de-a- 
binelea bolnavi de nervi de vreme ce Dulles 
le administrează doze mereu mai des și cu 
concentrație sporită din calmantele sale ros
tind numeroase discursuri, în care perorațiile 
despre „forță" nu reușesc să ascundă teama.

Căci cine face paradă de „forță"? Două ca
tegorii de oameni. In primul rînd cei ce se 
tem de cineva și care caută astfel să se auto- 
iluzioneze asupra forțelor lor și, în al doilea 
rînd. cei ce au intenții tîlhărești căutînd să 
se impună cu ajutorul bîtei.

Și miliardarii americani se încadrează în 
ambele categorii. ~

Căci ultimele luni au însemnat un adevărat 
coșmar pentru miliardarii și politicienii ame
ricani. începutul l-a făcut armistițiul din Co
reea, apoi conferința de la Berlin și în cele 
din urmă proiectata conferință de la Geneva. 
Toate aceste evenimente și altele de mai mică 
importanță, au constituit semne evidente ale 
destinderii încordării internaționale.

Consenmînd aceste evenimente nici un Is
toric al acestor vremuri nu va putea să con
teste că primele Jaloane pe drumul îmbunătă
țirii relațiilor dintre state cu diferite orînduiri 
sociale au fost puse de Uniunea Sovietică, de 
R. P. Chineză și de celelalte țări democratice.

Aceasta a dus la o largă creștere a puterii 
de înțelegere a opiniei publice mondiale care 
a putut prin prisma faptelor să aprecieze cine 
este pentru și împotriva păcii.

Urmare a procesului de lămurire a maselor 
a fost întețirea presiunii populare asupra gu
vernelor țărilor capitaliste și în special asu
pra celor din Europa occidentală pentru a nu 
ceda dictatului american. In sprijinul acestei 
idei este de ajuns de amintit un singur fapt: cu 
toate că au trecut mai mulți ani de la sem-

care e
narea tratatelor de la Bonn și Paris ele nu au 
fost nici pînă azi ratificate de parlamentele 
Franței și Italiei.

De asemeni trebuie ținut seama de un fac
tor deosebit care acționează în viața interna
țională: întărirea mișcării de eliberare națio
nală din țările coloniale și dependente, în spe
cial în Asia. Se pot reaminti în această pri
vință asemenea fapte ca refuzarea „ajutoru
lui" militar american de către India, protes
tele cercurilor guvernamentale din India, 
Birmania, Indonezia, Afganistan, Kașmir, 
Nepal, împotriva pactului turco-pakistanez etc. 
Este caracteristică formarea în aceste țări a 
unui front larg antiimperialist care cuprinde 
elemente ale burgheziei naționale.

Toate acestea la un loc, — permanenta ini
țiativă de pace a Uniunii Sovietice, creșterea 
presiunii maselor asupra parlamentelor și gu
vernelor vest-europene ca și întărirea miș
cării de eliberare națională. în special în Asia, 
au provocat crizele de nervi ale profitorilor 
americani ai cursei înarmărilor. Căci, mono- 
poliștii americani s-au temut de o scădere a 
comenzilor militare. Și aceasta în ce moment? 
Tocmai cînd în S.U.A. se agravează fenome
nele de criză economică. Ea nu mai poate fi 
ignorată și chiar în cursul acestei săptămîni 
însăși Butler, ministrul de finanțe al Angliei, 
deci un cunoscător în materie, a arătat că 
producția S.U.A. a scăzut aproape la nivelul 
anilor de criză 1948—1949.

Ce au făcut în acei ani de criză imperialiștii 
americani? Au deslănțuit războiul din Coreea 
care a transformat sîngele soldaților americani 
și coreeni, chinezi, englezi sau turci în mal
dăre de dolari care au îndepărtat pentru 
moment spectrul crizei.

Ce fac acum imperialiștii americani? „Sta
tele Unite se împotrivesc semnării unui armis
tițiu în Indochina" (relatarea agenției „France 
Presse"). Și nu numai atît; recentele decla
rații ale lui Dulles dovedesc că Statele Unite 
se pregătesc pentru o intervenție directă în 
luptele din Indochina. De pe aoum avioane 
americane însoțite de „tehnicieni" au fost 
aruncate pe fronturile din Vietnam. Și cum 
isteria războinică este cel mai bun calmant 
pentru bussinesmenii americani, Dulles și-a 
acompaniat discursurile cu zgomotul explo
ziilor unor bombe cu hidrogen în Oceanul Pa
cific.

Se naște întrebarea firească: oare accen
tuarea politicii agresive a imperialiștilor ame
ricani, a provocat efectul așteptat? Ce reacție 
a provocat această nouă politică americană?

Răspunsul îl găsim în fapte.
In Franța zăngănitul de arme al războini-

cilor din Washington a creat o vădită ne
liniște. Ultimile discursuri ale lui Dulles nu 
au contribuit cu nimic la scăderea opoziției 
față de „comunitatea defensivă europeană" 
(c.d.e.) și față de manevrele prin care se 
caută să se pună bețe în roate conferinței de 
Ia Geneva. De această conferință se leagă spe
ranțele francezilor pentru restabilirea păcii în 
Indochina. Astăzi imperialiștilor americani le 
este imposibil să mai lipească etichete de 
comunist oricărui om care se opune politicii 
lor. Căci ar provoca și hazul copiilor dacă ar 
fi numiți comuniști generalul De Gaulle sau 
mareșalul Juin. Ambii, după cum se știe, s-au 
pronunțat împotriva c. d. e. Iată deci că doi 
conducători de frunte ai armatei franceze se 
opun principalului plan american în Europa.

De altfel zilele acestea politicienii yankei au 
înghițit o nouă pilulă amară. Din 105 deputați 
socialiști 59 s-au pronunțat împotriva c. d. e. 
Printre ei se află figurile proeminente ale so
cialiștilor francezi, deținînd importante func
țiuni în partid sau în parlament. Sînt de ajuns 
de citat numele lui Charles Lucy șeful grupului 
parlamentar socialist. Daniel Mayer, preșe
dintele comisiei pentru afaceri externe a par
lamentului francez, Jules Moch, delegat al 
Franței la O.N.U., Naeglen,

Neliniștea produsă de atitudinea celor 59 de
putați este cu atît mai mare cu cît în tabăra 
partizanilor c. d. e. se contează pe voturile de- 
putaților socialiști.

Creșterea împotrivirii în Franța față de „co
munitatea defensivă europeană" este cu atît 
mai semnificativă cu cît vine după ce Dulles, 
pentru a face o așa zisă concesie opiniei pu
blice franceze, a acceptat conferința de la Ge
neva. In acest fel sperau politicienii americani 
să obțină ratificarea c. d. e. și apoi să poată 
duce la eșec și conferința de la Geneva. In 
această privință ..New York Times" mărturi
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Pentru a împiedica o dezbatere amplă 
asupra problemei indochineze. președintele 
Adunării Naționale franceze a oprit pe alți 
deputați să ia cuvîntul.

Presa pariziană comentează pe larg dis
cursul Iui Laniel exprimîndu-și nemulțumirea 
pentiu faptul că guvernul „s-a eschivat de la 
dezbaterea așteptată".

„Laniel a făcut în fața Adunării Naționale 
declarația anunțată cu privire la Indochina, 
persistînd în împotrivirea sa față de o lăr
gire a dezbaterilor" — scrie „Combat". In con
tinuare. ziarul scrie că promisiunea făcută de 
Laniel de a se convoca parlamentul în timpul 
vaoanței în cazul cînd ar interveni „o modifi
care adîncă a situației actuale, nu este sufi
cientă, deoarece nu dă nicidecum asigurarea 
că parlamentul nu se va găsi pus în fața unui 
fapt împlinit sau a unor angajamente care 
să ducă la aceasta".

La rîndul său, ziarul „Franc-Tireur" își 
exprimă nemulțumirea pentru faptul că în 
loc de dezbateri privitoare la Indochina. La
mei a mai făcut încă o declarație. „Președin
tele consiliului ar fi putut fi mai precis" — 
scrie ziarul.

Cu toate acestea, arată în încheiere „Franc- 
Tireur", el a luat totuși o hotărîre pe care 
parlamentul și țara vor ști să i-o amintească". 
Aceea de a aborda în deplină libertate pro
blemele conferinței de la Geneva, fără a ne
glija nici o șansă de pace..."

-S'---------------------

problemele unității Germaniei
Republica Democrată Germană este dimpo

trivă un stat german astăzi pe deplin liber 
să-și rezolve problemele interne și externe și 
care servește exclusiv interesele poporului 
german.

Cum se poate vorbi despre o orînduire de
mocratică în Germania occidentală dacă acolo 
alegerile s-au desfășurat sub presiunea ocu- 
pa.nților străini, a proprietarilor de bănci, a 
marilor industriași și proprietari de pămînt, 
a organizațiilor fasciste și militariste, încăl- 
cîndu-se toate principiile democratice ? Cum 
se poate vorbi de democrație, dacă guvernul 
Adenauer este legat cît se poate de strîns de 
vechile forțe reacționare care i-au netezit lui 
Hitler drumul spre putere și au fost sprijinul 
său ? Ca stat suveran, care în acțiunile sale 
pornește numai de la interesele națiunii ger
mane, Republica Democrată Germană duce o 
politică clară de pace și înțelegere reciprocă.

Declarația a fost semnată de Hans Loch, 
vicepreședinte al Consiliului de miniștri al 
R.D. Germane și președintele Comitetului pen
tru problemele unității Germaniei.

sește deschis că „în ceea ce privește confe
rința de la Geneva, Statele Unite au acceptat-o 
din necesitățile politicii interne a guvernului 
francez" căci completează cunoscutul ziarist 
american W. Lippman — „conferința de la Ge
neva nu constituie un eveniment pe care 
S.U.A. îl pot privi cu multă plăcere". Și în- 
tr-adevăr politicienii americani fac tot posibilul 
pentru a pregăti eșecul conferinței de la Ge
neva.

Pentru aceasta mister Dulles a lansat o 
„bombă", vorbind în ultimul său discurs des
pre un pretins general chinez care ar comanda 
armata vietnameză. In acest fel și prin alte 
trucuri încearcă imperialiștii americani să Jus
tifice intervenția lor în războiul din Indochina.

Această nouă gogoriță a propagandei ame
ricane a fost însă întîmpinată cu vădită jenă 
chiar și de cercuri burgheze franceze.

Lui 
susțin 
prima, 
arii —

mister Dulles și celor puțini care îl 
li s-ar putea pune două întrebări: 
cum au rezistat vietnamezii timp de 4 
din 1946 și pînă în 1950 — cînd armata 

populară chineză se afla la o distanță de 3.000 
kilometri de frontierele Vietnamului? A doua 

.întrebare: în baza cărui drept internațional im
perialiștii americani trimit armament greu în 
Indochina, inclusiv avioane și tancuri, în vre
me ce vietnamezii nu au nici aviație nici tan
curi? Desigur răspunsul la aceste întrebări, de- 
mască pe deplin scornelile celor ce i-au alcă
tuit discursul d-lui Dulles.

De altfel însăși agenția oficială „France 
Presse" a transmis din Saigon (oraș deținut 
de trupele franceze în Vietnam) imediat după 
discursul lui Dulles că „cercurile militare 
(franceze în Indochina N. N.) autorizate, re
fuză să comenteze declarațiile lui Dulles cu 
privire la participarea comuniștilor chinezi... 
Se precizează de asemenea că informația fur
nizată de secretarul de stat american nu pro
vine de la serviciul de informații al armatei 
franceze." Deci însăși autoritățile militare fran
ceze din Indochina încearcă să iasă basma 
curată din mlaștina minciunilor americane.

Dacă mai este necesar de dovedit faptul că 
planurile americane de extindere a războiului

ONE FOOT IN A NEW WAR
U. S. Technicians Tn Indochina—Volunteers Next?

Facsimilul titlului unui articol apărut în revista reacționară americană „U. S. News 
and World Report". Iată traducerea lui:

Cu un picior în noul rdzboi
Tehnicienii S. U. A. în Indochina — viitori voluntari ?

Deci chiar un ziar reacționar american recunoaște că eercurile agresive din S. U. A. 
doresc să extindă războiul din Indochina.

din Indochina nu se bucură de sprijinul chiar 
a numeroase cercuri burgheze franceze, se 
poate da ca exemplu articolul de fond publicat 
la 7 aprilie de cunoscutul ziar parizian „Le 
Monde" care arată că politica S.U.A. amenință 
pacea generală. „Oricare ar fi scopul urmărit 
— scrie în continuare „Le Monde" — nu se 
poate admite ca națiunea să cadă în prăpastia 
catastrofală a internaționalizării războiului".

De altfel, aceleași temeri le împărtășesc și 
numeroase personalități politice din Anglia.

„Primele reacții ale oficialităților britanice 
față de propunerile lui Dulles — constată cu 
amărăciune corespondentul agenției americane 
Associated Press — au fost lipsite de entu
ziasm."

Iar ziarul burghez englez „News Chronicle" 
referindu-se la reacția produsă în alte țări ale 
Europei scrie că „declarațiile lui Dulles s-au 
bucurat de o primire prea puțin călduroasă în 
Europa."

Rezultate mai bune nu au obținut imperia
liștii americani nici prin organizarea unor 
spectaculoase explozii ale unor bombe cu hi
drogen. In în*reaga lume s-au ridicat nenu
mărate voci care au condamnat experiențele 
atomice din Oceanul Pacific. Aceste experiențe 
au constituit obiectul unei dezbateri animate 
în Camera Comunelor din Anglia. Iar în pri
vința palavrelor americane despre caracterul 
„defensiv" al acestor experiențe se pot cita 
cuvintele arhiepiscopului catolic din Washing
ton, Patrick O’Boyle care a spus că aceste ex
periențe ,. nu eu ca scop folosirea energie1 
atomice în scopuri pașnice, ci constituie ex
periențe tragice în serviciul morții și al dis
trugerii".

Acesta este tocmai scopul imperialiștilor 
americani care întețesc isteria războinică pen
tru a închide orice cale păcii. Citind declara
țiile agresive ale diferiților politicieni ameri
cani îți revin în minte cuvintele marelui Le
nin care spunea: „De multe ori furia atacurilor 
și zgomotul lătratului sînt invers proporționale 
cu tăria elementului politic de la care pornesc 
atacuri înverșunate".

Tocmai de aceea se pare că calmantele ofe
rite de Dulles miliardarilor americani, fie că 
poartă numele „comunitatea defensivă euro
peană", „extinderea războiului din Indo
china", sau „experiențe atomice" nu au făcut 
decît să adîncească criza de nervi a profito
rilor amerioani ai cursei înarmărilor.

Căci popoarele lumii nu se lasă Intimidate 
de țipetele războinice venite de la Washington. 
Ele văd că tocmai în aceste zile Uniunea So
vietică a făcut noi pași meniți să contribuie 
la găsirea unor căi comune de înțelegere între 
toate statele, năzuință ce și-a găsit expresia 
și în ultima notă sovietică prin care U.R.S.S. 
se arată dispusă să participe Ia pactul Atlantic.

De aceea popoarele sprijină politica sovie
tică și luptă pentru a cîștiga pacea.

SERGIU BRAND

Declarația ministrului afacerilor externe 
al Egiptului

PARIS 10 (Agerpres). ,— Agenția Franc» 
Presse, referindu-se la postul de radio Cairo, 
a transmis o declarație a lui Fawzi, ministrul 
afacerilor externe al Egiptului, în care se 
spune că „poporul egiptean și guvernul E- 
giptului cer cu hotărîre interzicerea armei 
atomice".

Fawzi a declarat că Egiptul va continua e-’ 
forturile sale în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite, îndreptate spre interzicerea defi
nitivă a armei atomice.

------ O-------

Știri sportive
Campionatul categoriei A la fotbal continuă 

astăzi cu desfășurarea Jocurilor din cadrul 
etapei a 5-a.

In Capitală sînt programate două partide 
care vor începe la orele 16,30. Pe stadionul 
Giulești echipa ceferiștilor bucureșteni Loco
motiva Grivița Roșie va juca cu echipa Me- 
taluî Cîmpia Turzii.Har pe stadionul Dinamo 
echipa dinamoviștilor din Capitală.va întîlni 
pe Dinamo din Orașul Stalin.

Cinci partide vor avea loc în provincie șl 
anume : Petroșani: Minerul—Știința Timișoara; 
Timișoara: Locomotiva—Știința Cluj ; Ora
dea: Progresul—Flacăna Ploești; Hunedoara: 
Metalul—C.C.A.; Arad: Flamura Roșie—Loco
motiva Tg. Mureș.

★
LONDRA 10 (Agerpres). — Vineri seara ar» 

început în sala Wembley din Londra întrece
rile finale din cadrul competiției pe echipe 
pentru cupele „Corbillon" (fete) și „Sway- 
thling" (băieți). După cum se știe, în turneul 
final la echipe băieți participă Japonia, R. Ce
hoslovacă și Anglia, iar în competiția rezer
vată echipelor femenine, R.P. Ungară, Japo
nia și Anglia. Echipele care se vor clasa pe 
primul loc în cadrul acestor turnee vor de
veni campioane mondiale pe anul acesta.

In primul Joc al turneului pentru echipele 
femenine, reprezentativa R. P. Ungare a ob
ținut o strălucită victorie în întîlnirea cu e- 
chipa Angliei. Jucătoarele maghiare au de
monstrat valoarea lor, terminînd învingătoare 
cu scorul de 3—1. Rezultatele înregistrate în 
această partidă au fost următoarele : GizI 
Farkaș (R.P. Ungară) — Haydon (Anglia) 
21—18, 21 — 12; Eva Koczian (R.P. Ungară) — 
R. Rowe (Anglia) 14—21, 19—21 ; Simone, 
Koczian (R.P. Ungară) — Diana și Rosalinde 
Rowe (Anglia) 21—18, 23—21 ; Gizi Farkaș 
(R.P. Ungară) — R. Rowe (Anglia) 21—19, 
15—21, 21 — 18.

Turneul final al echipelor de băieți a în
ceput cu partida dintre echipele reprezenta
tive ale Angliei și Japoniei. Victoria a fost 
repurtată de echipa Japoniei cu scorul de 
5—2. Iată rezultatele parțiale ale acestei în- 
tîlniri : Tomita (Japonia) — Simons (Anglia) 
21 — 14, 21—17 ; Tomita (Japonia) — Bergman 
(Anglia) 21—23, 21—13, 21—17 ; Bergman (An
glia) — Tamasu (Japonia) 23—21, 7—1 ; (în
trerupt pentru depășirea limitei de timp) ; 
Leach (Anglia) — Tamasu (Japonia) 15—21, 
21 — 16, 21—19 ; Ogimura (Japonia) — Leach 
(Anglia) 21-10, 18-21, 21—8; Ogimura (Ja
ponia) — Simons (Anglia) 21—15, 17—21,
21—11 ; Ogimura (Japonia) — Bergman (An
glia) 21-11, 21-19.

★
LONDRA 10 (Agerpres). — Echipa R. Ceho

slovace a obținut sîmbătă o frumoasă victo
rie în turneul final al cupei ,,Swaythling‘‘ 
învingînd cu 5—3 echipa Angliei, deținătoa
rea titlului mondial. Jucătorii cehoslovaci au 
avut o comportare excelentă și au luptat cu 
multă dîrzenie pentru obținerea victoriei. 
Cel mai bun jucător al cehoslovacilor a 
fost Ivan Andreadis care a învins pe rînd pe 
foștii campioni mondiali R. Bergman și J. 
Leach și pe al treilea jucător englez, Si
mons.

Iată rezultatele tehnice: Andreadis- 
Bergman 21 — 14, 21 — 16 ; Andreadis—Leach 
21 — 10, 17—21, 21 — 18; Andreadis—Simons
21 — 19, 21-19; Tereba—Simons 21-14. 14—21. 
21—13; Bergman—Tereba 21-13, 16-21, 
21 — 17; Leach—Stipek 17—21, 21-10, 21—10; 
Bergman—Stipek 21 — 18, 21 — 19; Tereba —
Leach 21-19. 21-18.

întîlnirea dintre echipele R. Cehoslovace și 
Japoniei urmează să desemneze echipa cam
pioană mondială pe anul acesta.

In cel de al 2-lea meci pentru turneul final 
al cupei „Corbillon". echipa femenină a An
gliei a înregistrat o surprinzătoare victorie în 
dauna echipei Japoniei. Scorul final a fost 
de 3—2 și a evoluat foarte interesant. Pri
mele două meciuri au fost cîștigate de jucă
toarele japoneze Hoshika Tanaka și K. Wa
tanabe în fața lui R. Rowe și D. Rowe. Apoi, 
componentele echipei Angliei au cîștigat la 
rînd 3 jocuri, asigurîndu-și astfel victoria fi
nală. In ultimul meci care a decis soarta 
întîlnirii, Diana Rowe a învins pe Tanaka. 
Echipa R. P. Ungare care a învins echipa 
Angliei va întîlni în meciul decisiv echipa 
Japoniei.

Spectacole
Duminică 11 aprilie 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet aî 
R.P.R. : orele 10,30: Traviata, orele 19,30: 
Dama de pică ; Național „I. L. Caragiale" 
(sala Studio) orele 10,00: Viață nouă ; orele 
15,00 : Ultima oră ; orele 19,30 : Schimbul de 
onoare ; Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) orele 10,00 și 15,00 : Floarea purpurie; 
orele 19,30 : Mielul turbat ; Teatrul de Stat de 
Operetă orele 10,30: Vînt de libertate ; orele 
19,30: Culegătorii de stele; Municipal: orele 
10,00 : 30 de arginți ; orele 19,30 : Lumina de 
la Ulmi; Tineretului: orele 10,00 și 15: Cravata 
roșie; orele 19,30: Simeon Albac; Armatei 
(B-dul Magheru) orele 10,00 : Cazul Bennet ; 
orele 19.30 : Avarul ; Armatei (13 Septembrie) 
orele 10,00: Vlaicu Vodă; orele 19,00: Ion 
Vodă cel Cumplit ; Muncitoresc C.F.R. (Giu
lești) orele 10,00: Piatra din oasă și Chirița 
în provincie; orele 19,30 : Vara furtunoasă ; 
Studioul actorului de film C. Nottara : Micii 
burghezi ; Ansamblul de estradă orele 10,00: 
...Și llie face sport ; orele 19,45 : Fără mănuși; 
Teatrul Evreesc de Stat: Hase di iesoime.

CINEMATOGRAFE: Patria: Săptămîna fil
mului maghiar ; Elena Pavel : Schubert ; Re
publica, București, înfrățirea între popoare : 
Pulberea argintie; I. C. Frimu: Boier cu orice 
preț ; Lumina : Cîntărețul stepelor ; Victoria : 
Balada Siberiei ; Maxim Gorki : Filme pentru 
cei mici, (matineu), Republica Populară Ro- 
mînă și filmul de desene animate „Mari'nică"; 
Gh. Doja : învingătorii ; Alex. Popov : Pumnul 
de fier; 8 Martie: Patriotul (seria a Il-a) ; 
Grivița: Petru cel Mare (seria a Il-a) ; Vasile 
Roaită : Nu-i pace sub măslini ; Cultural : 
Prin India ; Constantin David : Brigada Ko- 
tovski ; Alex. Sahia : Destinul unor femei ; 
Flacăra : Nunta cu zestre ; T. Vladimirescu : 
Prințesa trufașă ; Arta : China primește ansam
blul R.P.R. ; Miorița, M. Eminescu: O scri
soare pierdută ; Moșilor : Liubov larovaia ; 23 
August: Ultima etapă ; Donca Simo : Căpitan 
la 15 ani , Ilie Pintilie : Aventurile lui Alioșa 
Ptițîn ; Popular; Dușmanii ; 1 Mai : Fiica re
gimentului ; Volga : Copilărie fericită, Meciul 
internațional de fotbal R. P. Ungară—Anglia, 
Pisoiul neascultător ; 8 Mai : Casa mult visată; 
Libertății: Un pichet în munți; N. Bălcescu: 
Amiralul Na li i mov ; Rahova: Femeia are cu
vîntul : Olga Bancic: Apărătorii patriei; 
Boleslaw Bierut : Cu inima tînără.
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