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Pentru întărirea continuă a muncii de partid
Expunerea îăcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la ședința plenară

Tovarăși.
De la Plenara lărgită a Comitetului 

Central din august 1953, au trecut 8 
luni. In această perioadă. Comitetul 
Central și-a concentrat toate efortu
rile asupra înfăptuirii sarcinilor puse 
de plenară cu privire la îndreptarea 
cursului politicii noastre economice, dez
voltarea proporțională a diferitelor ramuri 
ale economiei naționale și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii. In acest scop, partidul și guver
nul au luat un șir de măsuri practice, iar 
altele sint in pregătire. In cursul anului 
1954 aceste masuri vor trebui să dea re
zultatele prevăzute in hotăririle pienarei 
din august 1953.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
august 1953 a elaborat o hotărîre cu pri
vire la îmbunătățirea muncii de partid și 
întărirea legăturii partidului cu masele, 
hotărîre ce a tost prelucrată de către or- 
ganeie și organizațiile de partid.

Hotărirea pienarei lărgite a C.C. al 
P.M.K. cu privire la imounatățirea muncit 
de partid se ocupă de un număr de pro
bleme centrale a.e muncii partidului: întă
rirea muncii coiective in activitatea tutu
ror organelor de partid; dezvoltarea cri
ticii și autocriticii și întărirea democrației 
interne de partid, întărirea controlului de 
partid asupra activității economice și de 
stat; crearea unui activ de partid puternic 
și a unui larg activ iară de partid în ju
rul organizațiilor de partid; întărirea prin 
toate miiioaceie a legăturii partidului cu 
masele l întărirea alianței intre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, sud 
conducerea ciasei muncitoare ; mobiliza
rea mtreguiui partid pentru realizarea 
sarcinilor economice, îndeosebi m dome
niul creșterii producției agricole și a pro- 
uucț.ei udiiuriior ue îarg consum.

notarirea cu privire ia pruoiemele mun
cii de parau cuprinde o iusta anaiiza a 
aeiictenie.or principale in munca noastră 
de partid și a masurilor ce trebuiesc luate 
penau rtuieaiea ei la un tiivei superior.

in perioada ve s-a scurs de la aceas
tă plenara s-au ouțmut rezultate pozitive 
în domeniul îmbunătățirii activității or
ganelor și organizațiilor de partid. Adună
rile de dare ue seaina și de alegeri, care 
au avut loc la toate organizațiile de bază 
aie partiuu.ui, comerinieie raionaie ce 
s-au ținut in marea maioritate a raioane
lor, au prueiuit o cuprinzătoare anaiiza 
a muncii de partid, au întărit spintui cri
tic și autocritic m rindurile organizațiilor 
partidului, au dus ia o mai mare activi
zare a masei membrilor ue partid. In ur
ma coniermțelor de partid, organizațiile 
partiuuiui au mat curs pentru îndreptarea 
numeroaselor lipsuri scoase ia iveala m 
aceste comerirne. b-a întărit spiritul de 
muncă colectiva in activitatea multor comi
tete regiona.e, raionaie, orășenești ale par- 
tidu.uL Un ioc de seamă in educarea parti
nică a membrilor de partid și in întărirea 
rmdurilor organizațiilor de partid il are 
acțiunea de prescnunoare a carnetelor de 
partid, acțiune in curs. 5-au luat o serie 
de masuri in vederea întăririi comitetelor 
raiona.e sătești ale partidului — lactor 
însemnat in rezolvarea sarcinilor partidu
lui in domeniul sporirii producției agri
cole și in munca de întărire a legatarii 
partidului cu masele țărănimii muncitoa
re. Au fost aduse îmbunătățiri organiza
torice aparatului de partid. In campania 
de alegeri pentru sfaturile populare locale, 
ca și in alte acțiuni, organizațiile parti
dului au dovedit din nou, capacitatea lor 
de a duce in cele mai largi mase cuvintul 
partidului și a le mobiliza la lupta pentru 
aplicarea politicii partidului și guvernului.

Organizațiile de partid și-au intensifi
cat activitatea politică și organizatorică 
în lupta pentru sporirea producției agri
cole și a producției bunurilor de larg con
sum. In urma consfătuirii fruntașilor pro
ducției agricole, convocată în martie a. c. 
de partid și guvern, organizațiile de par
tid au început să se ocupe mai serios de 
răspîndirea metodelor înaintate folosite 
de fruntașjj agriculturii

Munca de agitație și de propagandă 
desfășurată de organizațiile de partid s-a 
îmbunătățit, a devenit mai multilaterală, 
se duce în mod ma: calificat și la un ni
vel mai înalt ca înainte.

Cu toate acestea, noi nu ne putem de
clara mulțumiți cu rezultatele obținute. 
Munca organizatorică și politică de partid 
nu se află încă la nivelul sarcinilor miri 
pe care Ie-a stabilit plenara. Trebuie să 
spunem deschis și cu toată hotărirea că 
un șir de prevederi ale plenarei cu privire 
la îmbunătățirea muncii de partid nu au 
fost traduse in fapte. Multe organizații de 
partid nu s-au mobilizat pentru a asigura 
aplicarea întocmai a acestor prevederi.

Astfel, comitetele regionale, raionale, o- 
rășenești nu au acordat atenția cuvenită 
hotărîrilor plenarei cu privire la strîngerea 
în iurul organelor conducătoare de partid 
din întreaga țară a unui activ de partid de 
80—100.000 de tovarăși. Plenara preciza 
că în acest activ trebuie atrași cei mai buni 
membri de partid din întreprinderi, insti
tuții, gospodării de stat, S.M.T.-uri. gos
podării colective și sate, membrii de par
tid ce muncesc în organizații de masă, 
oameni devotați partidului, cu o bună 
pregătire profesională, fruntași în mun
că.

Majoritatea comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești nu aplică aceste indi
cații ale plenarei, se ocupă mai mult de 
întocmirea de date statistice cu privire la 
activul de partid, neînțelegînd în suficientă 
măsură ce importantă mare prezintă pen
tru munca de partid un activ numeros, ca
pabil să se orienteze în mod just, să ajute 
organele de partid de a mobiliza masa 
membrilor de partid, iar prin ei — masele 
largi de oameni ai muncii pentru aplicarea 
în viață a politicii partidului. In fiecare 
organizație de bază există în afară de 
membrii biroului un număr însemnat de 
membri ai partidului, care își îndeplinesc 
conștiincios sarcinile de partid, sînt iubiți 
și stimați de mase. Cum este folosit de
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către organizațiile de partid acest activ ? 
Se dezbat cu el în mod sistematic proble
mele actuale ale politicii partidului? Se 
duce o muncă sistematică de lărgire a ori
zontului politic și ideologic al acestor ca
dre? Este antrenat acest .activ la elabora
rea și îndeosebi la aplicarea in viață a 
hotărîrilor luate de organizațiile de partid? 
La aceste întrebări trebuie răspuns că or
ganizațiile de partid lucrează încă insufi
cient cu activul lor. îl atrag într-o măsură 
cu totul nesatisfăcătoare la realizarea sar
cinilor pe care le au de îndeplinit.

Plenara lărgită din august 1953 a cerut 
organizațiilor de partid să îmbunătățeas
că munca de primire a candidaților și 
membrilor de partid din rindurile celor 
mai buni reprezentanți ai clasei munci
toare, țărănimii muncitoare și intelectua
lității, dintre oamenii muncii crescuți și 
căliți în luptele conduse de partid pentru 
cucerirea și consolidarea regimului demo
crat-popular, pentru construirea socialis
mului.

Lipsurile constatate de plenară în a- 
cest domeniu încă n-au fost înlăturate. 
Multe organizații de partid nu se preocu
pă de munca de primire a candidaților de 
partid. Datorită muncii lor slabe, oameni 
ai muncii care și-au demonstrat prin fapte 
devotamentul lor față de partid și care 
sînt dornici să facă parte din rîndurile par
tidului. rămin vreme îndelungată in afara 
preocupărilor organizațiilor de partid.

In viața organizatorică și in activitatea 
propagandistică a multor organizații de 
partid n-au fost încă dezrădăcinate meto
dele de muncă formale, birocratice, nu a 
fost incă pus capăt șablonului în munca 
de partid, neluării în considerare a condi
țiilor specifice de activitate a fiecărei or
ganizații de partid, numărului excesiv de 
ședințe de tot felul. Mai este mult de fă
cut pentru ca munca de propagandă și 
munca politică de masă să devină mai 
vie. mai concretă, mai strinș legata de 
problemele vitale ale politicii partidului 
și statului.

Organizațiile de partid utilizează slab 
variatele mijloace pe care le au la dis
poziție pentru desfășurarea unei largi 
munci politico-educative in- rindul mase
lor (ziarul cartea, conferințele pentru 
oamenii muncii, radioficarea. cinemato
graful, gazeta de perete etc). Slabă 
este participarea personală a activiștilor 
de partid și de stat la munca politică in 
rindurile maselor largi in vederea lămu
ririi problemelor principale ale politicii 
partidului și ale luptei pentru pace.

Există incă slăbiciuni foarte serioase 
în ceea ce privește controlul indep’.în'rii 
hotărîrilor partidului control pe car* 
Lenin il considera drept verigă bptărîtoare 
a întregii munci de partid. Slabul control 
a! îndeplinirii hotărîrilor luate duce la 
micșorarea prestigiului organelor de par
tid. a autorității pe care trebuie s-o aîbe 
hotăririle partidului in ochii membrilor și 
nemembriior de partid.

Persistă o serie de lipsuri și în ce pri
vește selecționarea și repartizarea cadre
lor. Comitetele regionale și raionale de 
partid, secțiile Comitetului Central nu a- 
nalizează în mod sistematic și aprofun
dat politica de cadre a organizațiilor de 
partid, a organizațiilor de masă și orga
nelor de stat.

Organizațiile de partid vor putea să 
înlăture toate aceste deficiențe în muncă 
numai insușindu-și în mod temeinic ho- 
tărîrile plenarei din august 1953. și luînd 
măsuri practice pentru îndeplinirea lor. 
Călăuzindu-se după aceste hotărîri. organi
zațiile de partid și organele conducătoare 
ale partidului trebuie să depună serioase 
eforturi in vederea întăririi rîndurilor 
partidului, sporirii continue a capacității 
organizațiilor de partid de a mobiliza ma
sele de oameni ai muncii la lupta pentru 
înfrîngerea tuturor greutăților și tradu
cerea în viață a politicii partidului, în
tăririi unității de nezdruncinat între 
partid, guvern și popor. Organele de 
partid trebuie să acorde cea mai mare 
atenție întăririi în rîndurile partidului 
a spiritului de vigilentă împotriva orică
ror uneltiri ale dușmanilor fățiși sau 
mascați ai partidului și ai regimului de
mocrat-popular.

Trebuie să întărim încontinuu discipli
na internă de partid, deopotrivă obliga
torie pentru toți membrii de partid, indi
ferent de domeniul său de activitate san 
de funcția pe care o ocupă- Membrii de 
partid trebuiesc educați în spiritul respec
tării neșovăitoare a hotărîrilor și directi
velor partidului.

In activitatea tuturor organelor de 
partid trebuie consecvent apiicat princi
piul leninist al muncii colective. ..Plena
ra cere tuturor comitetelor de partid — 
se _arată în Hotărirea plenarei din august 
1953 — să respecte cu strictețe principiu! 
conducerii colective, care este principiul 
suprem al conducerii de partid. Orice 
tendință de călcare a acestui principiu 
trebuie combătută cu severitate".

Trebuie dusă o luptă hotărîtă împotri
va călcărilor democrației interne de par
tid, care mai sînt frecvente într-o serie 
de organizații de partid. Trebuie cultivată 
o curajoasă atitudine autocritică față de 
greșeli și stimulată critica de jos în in
teresul întăririi partidului și a statului 
democrat-popular. Orice încercare de a 
înăbuși părerile oamenilor muncii și a 
intimida pe cei care critică, sînt cu de- 
săvîrșire nepermise și trebuiesc sancțio
nate de partid.

Călăuzindu-se de învățătura marxist- 
leninistă, plenara din august 1953 a ce
rut organizațiilor de partid să lichideze 
orice manifestare a cultului personali
tății.

Membrii de partid și oamenii muncii 
nemembri ai partidului trebuiesc educați 
în spiritul devotamentului pentru partid, 
pentru Comitetul său Central, pentru clasa 
muncitoare, pentru popor — făuritorul 
istoriei. Trebuie să spunem cu toată 
hotărirea că vom combate orice manifes
tare a cultului personalității din partea 
oricui ar veni ea șl în orice domeniu s-ar
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manifesta. Oricine ar fi, oricare ar fi mun
ca de răspundere pe care o ere o per
soană sau alta nu poate înlocui partidul, 
nu poate înlocui forța și înțelepciunea co
lectivă a partidului. Cultul personalității 
trebuie lichidat cu desăvîrșire, oa incom
patibil cu învățătura și ideologia marxist- 
leninistă.

Problemele economice se află în centrul 
preocupărilor partidului. Întărirea orga
nizațiilor de partid din fabrici, uzine, mi
ne, exploatări petrolifere, este chezășia 
succesului în realizarea obiectivelor eco
nomice stabilite de plenara din august 
1953.

Organizațiile de partid din industrie 
trebuie să-și concentreze toate forțele a- 
supra îndeplinirii planului de stat pe anul 
1954 la toți indicii, exercitînd un perma

nent control pentru oa să nu poată avea loc 
nici o abatere de Ia prevederile planului 
Organizațiile de partid trebuie să se afle in 
fruntea luptei de zi cu zi pentru mărirea 
producției, ridicarea productivității mun

cii. deplina folosire a capacității de pro
ducție a utilajelor, reducerea prețului de 
cost al produselor. îmbunătățirea calității 
lor. severe economii la mijloace bănești, 
materii prime, micșorarea cheltuielilor ad
ministrative — singura cale justă pentru 
ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Nu poate fi bun membru de partid acel 
ce manifestă indiferentă și nepăsare față 
de problemele gospodăririi socialiste a 
întreprinderilor, luptei pentru rentabilita
te, asigurării rezervelor necesare de măr
furi. întăririi continue a leuluL Trebuie 
cultivat la fiecare activist și membru de 
partid, la fiecare activist sindical, la ca
drele conducătoare din întreprinderi și a- 
paratul economic, la cadrele de ingineri și 
tehnicieni interesul pentru studiul apro
fundat al problemelor economice.

Documentele plenarei din august 1953 
subliniază cu deosebită putere că întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare consolidarea rolului con
ducător al clasei muncitoare in această 
alianță constituie chezășia succesului in 
opera de construire a socialismului

Plenara a cerut organelor și organiza
țiilor de partid să ia măsuri temeinice in 
vederea Îmbunătățirii activității organiza
țiilor de partid de la sate și întăririi le
găturii partidului cu masele de țărani 
muncitori. T’ebuie spus că multe comitete 
regionale și comitete raionale de parîid nu 
acordă încă un ajutor calificat concret or
ganizațiilor de partid de la sate, in vede
rea ridicării nivelului muncii lor. sporirii 
rolului lor organizator și mobilizator, a 
combativității lor in lupta împotriva unel
tirilor chiaburinaii și ale altor dușman; ai 
țărănimii muncitoare. Organele de partid 
și aparatul de partid se preocupă in insu
ficientă măsură de extinderea inițiativelor 
preț oase ale organizațiilor de partid în 
domeniu! vieții organizatorice, a! muncii 
politice de masă, al luptei pentru aplicarea 
regulilor agrotehnice, pentru extinderea ex
perienței fruntașilor producției agricole. Nu 
s-a făcut decit prea puțin pentru organiza
rea în iuml fiecărei organizații de bază a 
unui larg activ fără de partid, care să 
constituie o puternică verigă de legătură 
intre partid și masele țărănimii muncitoare. 
Nu încape îndoială că un asemenea activ 
există în fapt în jurul organizațiilor de 
bază sătești. Deputați și agitatori fără de 
partid, utemiști, și delegate de femei, țărani 
colectiviști. întovărâșiți.șițărani muncitori 
cu gospodărie individuală, fruntași ai 
producției agricole, învățători, agronomi, 
medicL oameni apropiați partidului, ca
dre cinstite și devotate partidului din apa
ratul de stat și cooperație, toți aceștia for
mează o puternică bază de sprijin a organi
zațiilor de partid. Este necesar ca orga
nizația de partid să se ocupe cu dragoste 
și atenție de acest activ, să-l educe, să-l 
antreneze în acțiunile inițiate de partid.

In unele locuri, comitetele regionale și 
raionale de partid tratează problema ac
tivului fără de partid în mod îngust și bi
rocratic, preocupîndu-se mai mult de evi
dența activului fără de partid, de alcătuirea 
pentru acest activ a unor planuri pe hîr- 
tie. Acolo însă unde organele de partid 
s-au ocupat în mod viu și concret de ac
tivul fără de partid, acolo acest activ a- 
cordă un neprețuit ajutor organizațiilor 
de bază de la sate în mobilizarea țărăni
mii muncitoare la executarea lucrărilor 
agricole. în acțiunea de contractare de 
vite și de culturi tehnice, pentru îndepli
nirea de către țărănimea muncitoare a în
datoririlor către stat, pentru îmbunătăți
rea schimbului de mărfuri cu orașul, ajută 
la popularizarea în masa țărănimii 
a politicii partidului și guvernului, a re
alizărilor regimului de democrație popu
lară? a luptei pentru pace duse de forțele 
păcii din întreaga lume în frunte cu Uni
unea Sovietică.

Multe dintre organizațiile de partid nu 
desfășoară in mod sistematic munca în 
vederea transformării socialiste a agri
culturii. O serie de comitete regio
nale și raionale de partid nu cu
nosc situația exactă din satele unde 
țăranii muncitori se pronunță pentru 
înființarea de noi gospodării colective 
sau întovărășiri agricole, nu se preocupă 
de comitetele de inițiativă, nu se ocupă 
de întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective și întovărășirilor 
existente, nu cunosc și nu rezolvă nenu
mărate probleme pe care le ridică prac
tica construirii gospodăriilor colective și 
a întovărășirilor agricole. In multe re
giuni munca de întărire ă sectorului so
cialist al agriculturii este lăsată să mear
gă de la sine. Aceasta explică deosebirile 
izbitoare care există între regiuni cu con. 
diții de muncă asemănătoare.

Astfel. în regiunea Constanța, suprafața 
ocupată de gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile agricole reprezintă 29,6% 
djn totalui suprafețelor agricole; în re
giunea Galați 18,1%, în regiunea Arad 
14,5%. In același timp, în regiunea Cra
iova, gospodăriile colective și întovărăși
rile agricole ocupă numai 3%. in regiunea 
Oradea 4,9%, în regiunea Iași 4,1% din 
totalul suprafețelor agricole. Sînt regiuni,

unde în decursul ultimelor luni n-au luat 
ființă decit cîteva gospodării colective și 
întovărășiri agricole, cu toate că în aceste 
regiuni există un număr însemnat de 
țărani muncitori care iși exprimă dorința 
de a forma gospodarii colective și înto
vărășiri.

In același timp mai continuă să aibe 
loc cazuri de călcare grosolană a liniei 
partidului, de nesocotire a liberului con- 
simțămint al țăranilor muncitori, de ile
galități cu prilejul comasării pămînturilor 
etc.

Stațiunile de Mașini și Tractoare încă 
nu-și îndeplinesc pe de-a întregul rolul *.»r 
de pirghîe principală a transformării so
cial ste a agriculturii Secțiile politice ale 
SMT-urilor sint încadrate cu activiști slab 
pregătiți și duc o activitate cu totul ne
corespunzătoare sarcinilor pe care le au.

Pe baza hotărîrilor plenarei din august, 
partidul și guvernul au !uat o serie de 
măsuri care sporesc cointeresarea mate
rială a țărănimii muncitoare la ridicarea 
producției agricole vegetale și animale. In 
fața organizațiilor de partid stă sarcina 
de a as gura mobilizarea țărănimii mun
citoare pentru îndeplinirea in bune con
diții a lucrărilor agricole șj sporirea pro
ducției agricole. îmbunătățirea muncii 
politico-organizator'ice m vederea întări
rii continue, pe baza liberului cons.mță- 
mint al țăranilor muncitori. a sectoru.u 
socialist al agriculturii, consol darea le
găturilor partidului cu mase* cele mai 

.largi ale țărănimii sărace și m:.locaș?. 
Lupta pentru ridicarea continuă a pro
ducției agricole vegetale și animale nu 
este o campanie trecătoare, ci o sarcină 
permanentă a partid-jlu-, unul d.n ele
mentele fundamentale aie politicii sae 
economice.

Plenara din august 1953 s-a ocupat in 
amănunțime de activitatea organizațiilor 
de partid din aparatul de stat Acele or
ganizații de partid care au urmat indica
țiile plenare: au obtinut rezultate bune, 
contribuind la îmbunătățirea funcționării 
organelor de stat. Ia educarea lucrători. :r 
din aceste organe in spiritul devotamen
tului pentru cauza poporului muncitor. 
Toate organizațiile de Partid și toți mem
brii de part:d din aparatul de stat trebuie 
să se călăuzească in activitatea lor de in
dicațiile plenarei din august 1953. care 
a'ată că principala chezășie a întăririi 
statului democrat-popular și a succesului 
în munca organelor de stat este controlul 
efectuat asupra muncii lor de către partid.

Organizațiile de partid sînt datoare să 
asigure o conducere permanentă a activi
tății organizațiilor sindicale in vederea 
lichidării deficientelor constatate de ple
nara din august 1953 in munca sindica
te, or — legătura nesatisfăcătoare cu ma
sele de muncitori si funcționari, munca 
pirocraiică. greoaie, a unora dintre orga
nele s ndca.e. insuficienta grijă pentru 
nevoile ae zi cu zi aie oamenilor muncii.

Organizațiile de partid trebuie să asi
gure o conducere permanentă a organiza
țiilor Uniunii Tineretului Muncitor, care 
au incă foarte serioase slăbiciuni în munca 
politico-educativă și organizatorică desfă
șurată în masa de tineri de la întreprin
deri. sate, școli.

Plenara din august 1953 a constatat că 
după demascarea și înlăturarea deviatori- 
ior din conducerea partidului, activitatea 
organelor de conducere ale partidului s-a 
impunătățit, coeziunea lor s-a întărit.

In perioada ce a trecut de la plenara din 
august 1953, Biroul Politic a analizat în 
spirit colectiv în ședințele sale o serie de 
probleme fundamentale ale politicii par
tidului și statului, elaborînd măsurile 
practice necesare și mobllizînd forțele par
tidului pentru aplicarea acestor măsuri în 
viață.

Mergînd pe linia trasată în hotărîrile 
plenarei din august. Biroul Politic consi
deră că trebuiesc aduse îmbunătățiri orga
nizatorice în funcționarea organelor de 
conducere ale partidului, pentru a asigura 
o cît mai bună organizare a activității 
C.C. și mai multă operativitate în rezol
varea sarcinilor curente.

Art. 33 al statutului partidului nostru, 
adoptat la Congresul din 1948, stabilește 
următoarele:

„Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn își constituie: a) un birou 
politic pentru muncă politică și organizato
rică; b) un secretariat pentru munca ope
rativă; c) o comisie de control".

Călăuzindu-se de experiența Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și de pro
pria experiență a partidului nostru, ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R. din august 
1953 a hotărit desființarea Biroului Orga, 
nizatoric al C.C. al P.M.R. înființat în 
anul 1951 și a cărui existență s-a dovedit 
a nu fi necesară, precizînd ca de condu
cerea muncii de partid între plenare să se 
ocupe Biroul Politic, iar de munca opera
tivă, curentă, de controlul îndeplinirii ho
tărîrilor partidului și de selecționarea ca
drelor— Secretariatul C.C. al P.M.R.

Insă datorită faptului că 4 din cei 5 
membri ai Secretariatului C.C. al P.M.R. 
au munci de răspundere în guvern și că 
toți secretarii C.C. al P.M.R. sînt în a- 
celași timp și membri ai Biroului Politic, 
Secretariatul nu putea cuprinde rezolvarea 
tuturor problemelor operative ale muncii 
de partid.

Pentru a se asigura pe deplin rezolva
rea operativă a problemelor curente ale 
muncii, de partid, este necesar ca Secreta
riatul să fie alcătuit din tovarăși liberi de 
sarcini pe linie de guvern.

Pentru a întări cît mai mult caracterul 
colectiv al conducerii de către Biroul Po
litic a muncii partidului, propun plenarei 
de față renunțarea la funcția de secretar 
general al C.C. și înființarea funcției de 
prirrr-secretar al C C. al P.M.R.

De asemenea. Biroul Politic propune să 
se stabilească ca termen definitiv al ținerii 
Congresului Partidului data de 30 octom- 
brie a.c. pentru ca în lunile ce vin orga
nizațiile de partid să-și poată concentra 
toate eforturile în vederea realizării obiec
tivelor puse de partid și guvern in dome
niul dezvoltării economiei și ridicării ni
velului de trai al celor ce muncesc.

Ședința plenară a C. C. ai P.M.R.
din 19 aprilie 1954

In ziua de 19 aprilie a. c. a avut loc ședința plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn cu următoarea ordine de zi:

1. — Mersul aplicării hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. din august 1953 și 
măsurile în vederea realizării Planului de Stat și a Bugetului de Stat pe 1954.

2. — Unele probleme organizatorice de partid. .
La punctul 1 al ordinei de zi, plenara a ascultat dări de seamă prezentate de 

tovarășii M. Constantinescu, D. Petrescu și Gh. Apostol.
Plenara a aprobat dările de seamă prezentate.
La punctul 2 al ordinei de zi, plenara a ascultat expunerea făcută de tovarășul 

Gh. Gheorghiu-Dej. Plenara a aprobat expunerea prezentată.
Pe baza acestei expuneri, în scopul întăririi conducerii colective a întregii 

munci de partid și de stat, al rezolvării operative a problemelor organizatorice de 
partid, al dezvoltării mai active a întregii vieți de partid, al ridicării de noi cadre 
in conducerea partidului, plenara a luat următoarele hotărîri:

1 — Secretariatul C.C. al P.M.R. va fi compus din 4 membri care nu ocupă 
funcțiuni în guvern.

Secretariatul Comitetului Central se va ocupa de munca curentă operativă de 
pârtii, activitatea sa fiind îndrumată de Biroul Politic al Comitetului Central.

2- — Se primește propunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej de a se re
nunța Ia funcția de secretar general al Comitetului Central și de a se înființa funcția 
de prim secretar al Comitetului Central-

Plenara a ales pe tov. Gheorghe Apostol în funcția de prim secretar al 
Comitetului Central, iar pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Mihai Dalea, lanoș Fa- 
zekaș, în funcția de secretari ai Comitetului Central.

Plenara a ales pe tovarășii N. Ceaușescu și Al. Drăghici ca membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al PM.R.

r :: CC f p„M.R. tovarășii M. Mujic
ș M. R-?ș:anu și pe tcv. I. Fazekaș, ca membri ai Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Plenara a hotărit convocarea la 30 octombrie 1954 a celui de al doilea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

DECRET
privind numirea tovarășului Alexandru Moghioroș în funcția 

de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne decretează : 
Art unic. — Tovarășul Alexandru Moghioroș se numește în funcția de vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale
Dr. PETRU GROZA

Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale
GH. MARUSSI

București, 19 aprilie 1954.

DECRET
privind eliberarea tovarășului Gheorghe Apostol din funcția 

de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și Ministru 
al Agriculturii și Silviculturii

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne decretează:
Art. unic. — Tovarășul Gheorghe Apostol se eliberează din funcția de vice

președinte al Consiliului de Miniștri și Ministru al Agriculturii și Silviculturii, 
primind alte însărcinări.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale
Dr. PETRU GROZA

Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale
GH. MARUSSI

București, 19 aprilie 1954.

---------------- e------------------

Pînză peste plan
De la corespondentul nostru Ion Burcuș.. 
Muncitorii de la țesătoria ..Teleorman'* din 

orașul Roșiorii de Vede, ’uptă pentru a da 
pînză cît mai multă și de bună calitate.

Roadele activității muncitorilor de la această 
fabrică textilă sînt din ce în ce mai bune. Pla
nul pe luna martie a fost depășit cu 16,5 la 
sută. Depășirea planului de muncă este re
zultatul aplicării cu pricepere a metodelor 
avansate de lucru sovietice. Una dintre me
todele aplicate este și cea a inginerului sovie
tic Borodin care constă în scindarea amidonu
lui (folosit la prepararea pastei pentru în
cleiatul urzelii), cu diverse substanțe chimice. 
Pasta preparată după metoda inginerului so
vietic Borodin a mărit rezistența firelor urzelii 
în timpul țesutului și le-a asigurat muncitori
lor țesătoriei „Teleorman** posibilitatea eco
nomisirii unor însemnate cantități de amidon. 
Prepararea acestei paste e făcută de comunis
tul Mada Nicolae.

Muncitorii mai aplică în munca lor metodele 
sovietice, Ciutkih, Covaliov, Antonina Janda- 
rova etc.

Schimbarea sulului la războaiele mecanice 
se face acum în 35 de minute în loc de 60 
cît e planificat, iar prin preluarea mașinilor 
din mers după metoda Antoninei Jandarova, 
multe minute prețioase care înainte se pier
deau, acum sînt folosite din plin.

Mult interes și pricepere în aplicarea meto
delor sovietice dovedesc utemiștii îndrumați 
îndeaproape de comuniști și de membrii co
mitetului organizației de bază U.T.M. tn 
frunte cu Gloabă Vasile, ajutor de maistru.

In luna trecută uteniista Olteanu Tudora și-a 
depășit sarcinile de plan cu 12,2 la sută pri
mind un salariu de 755 lei. Cu 8,1 la sută și-a 
depășit planul și utemista Manafu Yasilica iar

salariul ei pe luna martie a crescut la 739 lei. 
La fel și utemlstele Dache Gheorghița, Iliescu 
Alexandrina, Lița Dora. Costea Elena, șl altele 
au obținut însemnate depășiri de plan, care au 
contribuit la creșterea productivității muncii 
pe întreaga fabrică.

Succesele obținute în cursul lunii trecute, 
îi însuflețesc pe muncitorii de la țesătoria 
„Teleorman" din Roșiorii de Vede să mun
cească pentru a da peste plan, în cinstea zilei 
de 1 Mai, cît mai mulți metri de pînză. In 
cinstea acestei zile, au fost reorganizate între
cerile socialiste, iar aplicarea complexului de 
metode sovietice s-a extins în toată fabrica 
Harnicii muncitori textiliști din Roșiori, dau 
mereu mai multă -pînză. in îndeplinirea sarci
nilor de plan, -utemiștii sînt alături de membrii 
de partid. Utemista Iliescu Alexandrina a 
încheiat, cum dealtfel au procedat toți ceilalți 
muncitori ai fabricii, contract de întrecere so
cialistă. Ea s-a angajat ca pînă La sfîrșitu' 
lunii aprilie să țeasă 100 metri pînză peste 
plan, să-și îngrijească mașinile și să nu dea 
nici un rebut. Angajamente asemănătoare și-a 
luat și utemista țesătoare Vasîlica Manafu. 
Utemistele se țin de cuvînt. Nu-i zi în care ele 
6ă nu țeasă cîțiva metri de pînză peste 
normă. La 12 aprilie utemista Vasilica Manafu 
își depășise sarcinile de plan ce i-au revenit 
în perioada 1-12 aprilie cu 31,2 la sută, 
Iliescu Alexandrina cu 17,2 la sută. Rădulescu 
Zo:a cu 28,5 la sută, Marin Elena cu 37,4 la 
sută. Zache Gheorghiță cu 1,9 la sută, Bădescu 
Marin cu 19,5 la sută etc.

Cu cît se apropie ziua de 1 Mai, cu attt tna* 
mult crește avîntul întrecerii între muncitorii 
de la țesătoria „Teleorman" din orașul Ro
șiorii de Vede pentru îndeplinirea angajamen
telor lor, pentru depășirea planului de pr» 
ducție.
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Pentru creșterea producției agricole
Tn raionul Roșiori de Vede regiunea Bucu

rești, majoritatea locuitorilor se ocupă cu 
agricultura — cu cultura cerealelor, legume
lor, cu creșterea vitelor. Agricultura este ra
mura economică principală a raionului.

Conferința organizației raionale U.T.M. Ro
șiori de Vede care a avut loc pe la mijlocul 
lunii martie, a acordat cea mai mare atenție 
în toate lucrările sale, problemelor dezvol
tării agriculturii, ridicării producției la hectar 
a cerealelor, legumelor, Introducerii în toate 
ramurile agriculturii a metodelor înaintate. In 
mai mică măsură a dezbătut conferința mun
ca organizațiilor U.T.M în domeniul creșterii 
animalelor — lucru care ar fi fost deosebit 
de necesar, dat fiind importanța acestei ra
muri de producție în economia raionului.

De asemenea, conferința a analizat munca 
organizațiilor U.T.M. din întreprinderile indus
triale și cooperatiste din raion, felul cum au 
contribuit utemiștii la ridicarea producției bu
nurilor de larg consuni.

Lucrările conferinței au dovedit 
utemiștilor și tinerilor din raionul 
Vede, de a-și închina toate forțele 
marilor sarcini trasate de partid 
în domeniul dezvoltării agriculturii, pentru 
ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

Pe marginea conferinței 
organizației raionale U. T. M.

— Roșiori de Vede

hotărîrea 
Roșiori de 
îndeplinirii 
și guvern

au
hectar, convingîn- 
superioritatea agri-

a comitetului raio-

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII 
TINERILOR MECANIZATORI

Stațiunile de mașini și tractoare și gospo
dăriile agricole ale statului, au un rol de 
cinste în desfășurarea cu succes a luptei pen
tru introducerea agrotehnicii înaintate și ob 
ținerea de recolte bogate la toate culturile 
agricole. Ele au fost înzestrate de către sta
tul nostru democrat-popular cu tractoare și 
mașini agricole de o înaltă tehnicitate, p» 
oare numeroși tractoriști, ingineri și tehnicieni 
din aceste- unități le folosesc cu pricepere, 
ajutînd țărănimea muncitoare să obțină recol- 
te bogate. Țăranii colectiviști și întovărășiți 
din raionul Roșiori de Vede, care și-au lu
crat pămîntul cu ajutorul S.M.T.-urilor, 
obținut recolte sporite la 
du-se odată mai mult de 
culturii mecanizate.

Atît în darea de seamă
nai U.T.M., cî< și in cadrul discuțiilor, s-a 
acordat o mare atenție muncii organizațiilor 
U.T.M. în rîndul tinerilor mecanizatori. In 
raionul Roșiori de Vede, majoritatea tractoriș
tilor și lucrătorilor din S.M.T și G.A.S. sînt 
tineri. Anul trecui tinerii meoanizatori au ob
ținut succese însemnate în sporirea producției 
agricole la hectar, majoritatea lor efectuînd 
muncă de bună calitate In S.M.T.-uri și 
G.A.S.-uri au fost organizate 25 brigăzi ute. 
miște, numeroși tineri au fost antrenați în 
întrecerea socialistă.

Organizațiile U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au obținut succese însem
nate și în campania de reparații a tractoare
lor și mașinilor agricole. Astfel, a fost orga
nizat reparatul pe ansamble și subansamble 
de organe și piese terminîndu-se la timp re
pararea semănătoarelor, plugurilor și 
număr de 87 tractoare. In același timp 
realizate însemnate economii.

Pentru folosirea cît mai completă a 
tății de lucru a mașinilor și tractoarelor — a 
arătat darea de seamă — numeroși utemiști 
au dat dovadă de Inițiativă, aplicînd noi me
tode de muncă, folosind bogata experiență 
a mecanizatorilor sovietici Astfel, peste 70 
utemiști și tineri din S.M.T. și G.A.S au lu
crat în campania, de toamnă după metoda 
graficului orar, iar în campania de reparații 
din iarna aceasta, peste 130 de utemiști șl 
tineri au lucrat după metoda de reparații pe 
ansamble.

Anul trecut tinerii mecanizatori de la G.A.S. 
„Dumitru Marinescu", în frunte cu utemistul 
Simion Dumitru, au inițiat aplicarea celui de 
al patrulea brăzdar la plugul -„Ilie Pintilie" 
La S. M. T. Odobeasca, brigada utemistă con
dusă de Dinu Emil, prin mai buna organizare 
a muncii și pn'n folosirea metodei sovietice 
a graficului orar, a realizat în campania de 
toamnă 488 hantri în loc de 275 cît era pla 
nificat.

Cu toate succesele obținute. Ia care a con
tribuit fără îndoială și comitetul raional — 
în activitatea tinerilor mecanizatori există 
încă lipsuri mari. Unul din meritele cele mai 
mari ale conferinței este 
iveală cu curaj, în spirit 
aceste lipsuri.

Comitetul raional — s-a
— nu s-a simțit suficient

acela că 
critic și

munca 
diferite 
practic 
muncii 
muncitori din aceste unități socialiste ale a- 
griculturii. Conferința a criticat aspru atitudi
nea indiferentă a comitetului raional U.T.M. 
față de munoa organizației U.T.M. de la 
S.M.T. Miroși, față de munoa și viața tineri
lor de aici.

„In campania de toamnă noi nu am înde
plinit planul de producție — a arătat delega
tul Nicolai Irian de la S.M.T. Miroși Din 
cauza reparațiilor superficiale, din cauza nea
tenției sectorului mecanic, multe tractoare 
s-au defectat în timpul campaniei. Aceasta a 
făcut ca la muncile agricole de toamnă să 
lucreze efectiv doar 50 la sută din tractoare" 

Ținînd cont că la S.M.T. Miroși majoritatea 
muncitorilor sînt tineri, se pune în mod fi
resc întrebarea; ce a făcut organizația U.T.M. 
de aici, ce 
ricire, tov. 
vorbit nici 
șef adjunct 
U.T.M.

Delegații 
tru că nu s-a îngrijit de popularizarea și ex
tinderea inițiativelor tinerilor mecanizatori. 
Astfel, valoroasa inițiativă a tinerilor me
canizatori de la G.A.S. „Dumitru Marinescu", 
oare s-a bucurat de un larg răsunet în multe 
S.M.T.-uri și G.A.S.-uri din întreaga țară, 
n-a fost extinsă în rîndul tinerilor mecaniza
tori din raion.

„Comitetul raional — a arătat delegatul fon 
Teleasă — nu s-a îngrijit suficient de educa
rea tinerilor tractoriști în spiritul disciplinei 
în muncă, a grijii pentru avutul obștesc. Tov, 
Gheorghe Ion, activist al comitetului raional, 
a stat 3 zile Ia S.M.T. Odobeasca, dar n-a 
luat nici o măsură pentru întărirea muncii 
educative în rîndul tinerilor tractoriști".

Delegații au făcut numeroase propuneri pen
tru îmbunătățirea muncii tinerilor mecaniza
tori oa; extinderea metodelor înaintate și a 
experienței tractoriștilor fruntași, organizarea 
de posturi utemiste de control, ținerea de con
ferințe științifice și educative pentru tineri etc.

Hotărîrea adoptată de conferință, obligă noul 
comite! raional să îmbunătățească neîncetat 
munca organizațiilor U.T.M. din S.M.T și 
G.A.S., să întărească educația comunistă a 
tinerilor mecanizatori, să ridice neîncetat, spi
ritul 
căror 
narea 
bune 
măvară — trebuie să stea în 
ției comitetului raional.

tinerilor mecanizatori. Cu toate că în 
ședințe s a vorbit mult despre aceasta, 
s-a făcut foarte puțin pentru întărirea 
politico-educative în rîndul tinerilor

a făcut secția politică? Din nefe- 
Irian n-a arătat aceasta ; el n-a 
despre propria lui activitate, oa 
al secției politice cu munca de

au criticat comitetul raional pen

prelucrată în majoritatea organizațiilor U.TJă. 
de la sate, în unele organizații de bază s-a 
făcut. în mod practic, foarte puțin pentru tra
ducerea în viață a prevederilor ei. In comu
nele Broșteanca și Drăgănești. de pildă, gu
noiul de grajd tn loc să fie folosit ca îngră- 
șămint. este ars sau aruncat la marginea sa
tului. Organizațiile U.T.M. n-au combătut cu 
tărie obiceiul dăunător al rărițalului care 
provoacă pierderi însemnate de recoltă.

Cauza acestor neajunsuri, după cum au 
subliniat mai mulți delegați, trebuie căutată 
în slăbiciunile munci: politico-educative în 
rîndul tinerilor țărani muncitori, și ma: ales 
in rîndurile tinerilor cu gospodării individuale 
Deși în raion țăranii muncitori cu gospodă*; 
individuale produc cea mai mare cantitate 
de cereale marfă, comitetul raional a subapre
ciat importanța muncii politice în rîndul ti
nerilor țărani cu gospodării mici și mijloc:;

Delegatul Dumitru Lucius a vorbii despre 
necesitatea îmbunătățirii propagandei agri
cole. „Grupul de referenț. al comitetului raio
nal - a arăta' el — duce o muncă torma.ă 
activitatea lui trebuie îmbunătățită. Tinere'_ 
sătesc are nevoie de conferințe mai multe >i 
de calitate mal bună despre metodele înain
tate de cultivare a pămîntului și creșterea vi
telor, despre schimbul de mărfuri Intre oraș 
și sat, despre importanța predării cotelor că 
tre stat, precum și despre importanța achizi
țiilor și contractărilor".

Numeroși delegați, printre care 
Marin. din comuna Tecuci. 
Gheorghe din comuna Belitori 
gajat, în numele utemiștilor oare 
gat, să lupte pentru aplicarea pe
mai largă a metodei insămințării porumbar . 
cartofului, floare! soarelui în cuiburi așezate 
în pătrat, cerînd totodată oa tehnicienii agr: 
coli să vină mai des în satele lor. să ajute ș 
țăranilor muncitori cu gospodării individuale 
ia aplicarea metodelor științifice de lucrare a 
pămîntului.

Conferința a cerut noului comitet raional ș 
organizațiilor U.T.M din raion să fie ;- 
primele rînduri în lupta pentru succesul mun
cilor agricole de primăvară, pentru recolte 
bogate, să fie la înălțimea sarcinilor trasate 
de partid.

MAI APROAPE DE ORGANIZAȚIILE 
DE BAZA

Numeroși delegați s-au ocupat de stilul 
muncă al comitetului raional U.T.M. In □ 
ma vreme — s-a arătat la conferință —

Pădurara 
Crăc-an 

s-au an- 
i-au dele- 
soară cit

a unui 
au fost

capaci-

a scos la 
autocritic.

conferințăarătat la 
răspunzător pentru

Neuitate vor rămlne aceste clipe pentru 
mulți dintre noi Rodica Asandei Ie-a așteptat 
cu viu interes, cu emoție, cu nerăbdare. Și 
iată, au sosit: sînt zilele de practică pedago
gică. începutul drumului nostru — viitori pro
fesori de Limba romîni.

Inel de pe băncile liceului din Tg. Ocna. 
Rodica • Asandei iubea și prețuia poeziile lui 
Eminescu. basmele lui Creangă, piesele lui 
Caragiale.

A primit sprijinul profesoarei ei. a citit 
multă literatură, și-a făcut însemnări. Visa de | 
pe atunci să predea să asculte și să pună 
note. întocmai ca profesoara ei. ,

S-a hotărîl să lucreze cu omul, cu sufletul , 
ui. să-l lumineze cu adevărul cărții. Cu trei . 
mi in urmă a venit ta Facultatea de filologie 
lin București. Ad. a găsii sprijin In coleg 
i asistenți. în profesori.
Răstimpul acesta a iost rodnic pentru visul 

ei. Psiboiogia a ajutat-o să înțeleagă cum 
trettoe cizelat suDetui oamenilor Pedagogia a 
învățat-o să fie răbdătoare, perseverentă tn 
procesul de educare a caracterului omului.

Metoc.ca :-a luminat că.Ie de lucru, de a pro 
piere îață de elev in munca de zi cu zi.

In ultimul timp Rodica Asandei a fost In 
tr-o continuă irămlntare Ore întregi stătea 
In bibiio-ecă studiind fără întrerupere Și era 
firesc ; se pregătea doar pentru o zi insem 
-ată din viața ei; pentru ziua cînd va fi 
.profesoară" șt va preria eterilor despre 
Aîecu Russo

Un zîmbet fi rătăcește pe buze și ochii i se 
învăpăiază de bucurie: mime, apreciază cu
noștințele eterilor, pune note. ..mîine începe 
adevărata ei viață. — așa glndea In clipa In 
rare cobora de Ia bibliotecă.

In holul facultății, un grup de studenți fă 
cuscră cerc tn jurul tovarășului profesor Bă- 
iutescu. de la Central școlar al liceelor de 
băieți nr. 4—13 din București.

Fața i s-a luminat delndată ce a întîlnit pri
virile profesorului care parcă o îndemna : •- 
ș'opîe-te ! A intrat tn cercul colegilor ei.

Pe fiecare îl interesează cura se alcătuiește 
planul de lecție, cum se pun întrebările, cum 
se fixează cunoștințele.

Răspunsurile date de profesor lămuresc 
toate problemele ridicate de lonescu Suzeta. 
Calotă Ion. Simtonescu Mircea și toți ceilalți 

Rodica Asandei are mai multe lucruri d* 
întrebat, ea rămlne mai la urmă. In caietu' 
pe care e scris „Practica pedagogică* Iși no 
tează rind pe rînd despre alcătuirea plănuita 
a întrebărilor, a materialului exemplificați»

*
Aplecată peste masa plină de cărți și caiete 

de hlrtii pe care se îngrămădesc însemnări. 
Rodxa Asandei Întocmește planul lecției: 
_A.ecu Russo și problemele limbii literare" 
r Ea va rorbi „elevilor ei* despre dragostea 
tai Russo față de tradiția orală a neamului 
nostru, cuprir.să tn dntece vechi, doine și 
balade, bore ș« strigături.

_Ce este Bteratara — se întreabă Russo — 
ide nu chiar expresia deții unei nații ?*.

In opera Im Ratate a găsit totdeauna ceva 
nan. întineritor. De aceea ztmbește asupra fie 
cărei idei pe care și-o trece in pian, vrea să 1 
credea pe Russo Iu tot ce are el mai luminos 
mai progresist.

Limbile ceasornicului tot urcă și urcă In 
saia de lectură a căminului. Rodica Asandei a 
ramas singură Nu știe de ce. dar i-a venit in 
-.-re chipul profesoare ei. care a crescut in
i' veri medici, profesori. Ea va izbuti ?

JDa. voi izbuti". Rodica e plină de Incre 
fere.

Și morțiî s-au trezit — iar eu să dorm ? 
Să mă tîrăsc, cînd omenirea toată
E-n luptă cu tiranii ? — Cînd recolta 
E coaptă, eu să șovăi ? — Niciodată.
Nu dorm — sînt treaz și-n fiecare zi, 
O goarnă îmi răsună în ureche.
Ecoul ei tn inimă răspunde.

(Byron: Jurnal din Chefalonia)

a: 
di
<■

lor de vigilență pentru demascare^ ori- 
uneltiri ale dușmanului de clasă. Termi- 
la timp a reparațiilor, efectuarea în 

condițiuni a muncilor agricole de pri 
centrul aten-

TOATE FORȚELE PENTRU 
MUNCILOR

Conferința s-a 
cînd pregătirile 
primăvară erau 
satele raionului . ____ ,__„____  r____
muncile agricole de primăvară au constituit 
obiectul unor discuții vii și interesante 
conferința raională.

Darea 
evidență 
nerii de 
cole, tn 
înaintate. In toamna anului trecut, organiza
țiile U.T.M. au patronat 126 centre pentru se
lecționarea și tratarea semințelor; tinerii d;- 
sectorul socialist al agriculturii au împrăștiat 
pe ogoare peste 9000 kg îngrășăminte, iar in 
sectorul particular au fosl 
peste 230 care de bălegar, 
mai multe sate tinerii au 
fecționarea parazăpezilor

Comitetul raional a organizat tn perioada 
la care se referă darea de seamă 64 conferințe 
agrozootehnice pentru tineret. Expoziția agr 
colă organizată de sfatul popule* region 
București, a fost vizitată de 1500 tineri.

Conferința a constatat totuși, c* «portal 
utemiștilor și tinerilor te ridicarea producției 
agricole, la răspîndirea științei agrotehnicei 
nu a fost la înălțimea sarcinilor trasate de 
partid. Cu toate că Hotărîrea guverne z; și 
partidului cu privire le pregătriea ș execu
tarea muncilor agricole de primăvară a test

SUCCESUL 
PR1MAVARAAGRICOLE DE

desfășurat intr-un moment 
pentru campania agricolă de 
în plină desfășurare în toate 

De aceea pregătirile pentru

Intr-adevăr goarna prin care răsuna ecoul 
frăm:rtă-:;or sociale puternice ale secolului 
XVIII Anglia industrială, a dat vigoare 
creație: unor poeți ca Shelley și Byron. Forța 
socială care începea să se afirme - proleta
riatul — scotea la iveală șubrezenia edificiu 
lui burghezo-aristocratic al Angliei din acea 
vreme, putreziciunea societății.

George Noel Gordon Byron s-a născut 
Londra tn anul 1788. 
Descendent al unei fa 
milii de nobili scăpă 
tați, Ișt tace debutul ca 
poet înnoitor. Insufle 
ții de hotărîrea de a 
sparge tiparele poeziei 
conformiste a scriitori 
lor din slujba clase 
lor stâpînitoare. „Chia' 
dacă 
nu-mi 
tatea 
chiar 
spunea el. 
publică prima culegere 
de versuri „Ceasuri de 
lenevie*, atacată puter 
nic de cercurile conser 
valoare. Byron le răs 
punde acestora prin 
puternica satiră „Barz 
englezi și critici sco 
țieni*. o vehementă cri 
tică la adresa repre 
zentanților reacționar 
ai curentului literar ro 
mantie.
Lupta împotriva 
acțiunii 
rlm politic cit 
străbate toată 
zia lui Byron 
teme cu totul noi pentru acea vreme și un pu 
ternic suflu satiric. El însuși scrie: „Neghio 
bii îmi vor folosi de temă, satira să-mi fie 
etn tecul**.

După călătoria întreprinsă în sudul Europei 
și tn Orient tn anul 1812 scrie primele 2 
daturi din „Childe Harold" In acest amplu 
poem apare chipul proscrisului, al romanti 
cuini neînțeles zare, incapabil să se adap 
teze vieții contemporane ce-1 nemulțumește.

rămîn singur, 
voi vinde liber 
de gîndire nici 
pentru un tron"

La 19 ani

din Anglia

ații

Byron. Odată cu poe-

se adresează trecutului pe care-l preamărește. 
Poemele următoare: ,„Ghiaurul", „Corsarul", 
„Lara“, conturează acel erou byronian care 
urăște puternic societatea existentă atunci, care 
singur, revoltat, scîrbit de lumea meschină ce-l 
înconjura, vede singura posibilitate de sal
vare numai prin anarhism. Această poziție 
protestatară în fața realităților lumii contem
porane ca și limitele ei — pesimismul și a- 
narhismul - își găsesc izvoarele în contra
dicțiile crescînde care zdruncinau Anglia în 
timpul lui Byron.

Izgonit de nobilii Angliei care nu reușiseră 
să-l atragă prin lingușiri și aplauze, după 
unele peregrinări prin Elveția, Byron se stabi
lește în Italia unde cunoaște mișcarea burghe- 
zo-revoluționară și îndeosebi grupul carbo
narilor. Acest fapt constituie un moment deo-

pe tă 
și litera 
opera Iui 
pătrund tn romantismul englez

sebit de important în 
viața și opera lui By
ron, mareînd trecerea 
de la individualism în 
spre participarea la 
luptă socială.

In această perioadă 
el scrie amplul său 
poem ..Don Juan" ade
vărată epopee a timpu
lui în care, cu un sar
casm și patos deosebit, 
Byron a satirizat felu
ritele aspecte ale proas
tei organizări sociale.

Condamnînd cu vio
lență monarhia și răz
boaiele de cucerire, 
tribun înflăcărat al 
libertății șl apărător 
al războaielor de eli
berare a popoarelor, 
Byron a luat el însuși 
parte la lupta Greciei 
pentru independență, 
dîndu-și viața tn aceste 
lupte acum 130 de ani, 
la 19 aprilie 1824.

Reacțiunea din trecut și de azi din Anglia 
a încercat să nege valoarea operei marelui 
poet romantic revoluționar Byron care, cu pa
siunea sa învăpăiată și satira sa amară- la 
adresa societății, era citit mai ales de mun
citori, după cum scrie Engels. Numai acolo 
unde cultura a devenit un bun al poporului 
dornic de a cunoaște din ce tn ce mai bine 
tezaurul cultural al omenirii progresiste, ope
rele unor poeți ca Byron 
tă popularitate, ei sînt 
generație.

cunosc o însemna- 
îndrăgiți de tînăra

la

că unii activiști se ocupă pe terea 
mărunte, se interesează doar te 
cotizațiilor și întocmirea ftettvuor 
și scapă din .edere munoa ca oa

F

de seamă și discuțiile au scos 
succesele obținute de utemiștii și 
la sate în ridicarea producției agri- 
răspîndirea metodelor agrotehnice

în 
tl-

cărate pe ogoare 
De asemenea, în 

contribuit ia con

In

• 
crescut spiritul colectiv în munca comite:_ u;
raional, s-a întărit legătura lui cu masele .- 
neretului

Cu toate acestea comitetul raional n-a «oor- 
dat ajutorul necesar organizațiilor de oazt 
și mai ales a celor din sectorul indi. linul a 
agriculturii, din S.M.T-uri și G.A.S 
unele organizații de bază ma: tndepăraace. 

activiștii comitetului raional se deplasa.: rar. cu 
toate că aceste organizații se descurcau gre. 
In unele probleme și aveau nevoie de spriji
nul lor.

Conferința a criticat cu tărie forma smm. 
în munca comitetului raional și al activițciAar 
lui. Delegații Coman Nicoiae și Petre toc
au arătat 
de treburi 
stringerea 
de muncă
menii, educarea comunistă a otemiștixx 
tinerilor, antrenarea lor in lupta pentru a 
terea producției agricole. Cauza muna: t» 
guste a acestor activiști este - vetal ,or pe 
litic și ideologic scăzut, dl ș: laptnî că aoc* 
nosc temeinic probtemete «g-toatwă

Tovarășul Horea toca, yriaa socrea» a 
comitetului .atone. U.TM oe f ce-aîjj ces 
bri ai biroului raional —s-a a*ărar -» eso 
ferință - merg fna-.e rar pe terez ta arg* 
nizoțiile de bază sătești, asr-yjj-sdu-se o: 
paravanul „lipse* de timp* .

Hotărîrea adoptată de eo-Jer -ți ce rgi 
nou! ceaulet --atonal oare a tas: - es. s»-f în
tărească. ma» aies acum, to oaavpi-■ it pri
măvară. legăturile ca organiza;de tt «ază. 
ci masele rineret-jlui sătesc, să -îfce terrelu 
cinoștințetor mei ales to do®esu «grcal 
tarii, al actaviștitor mm Tetdm wrvmi. să 
edace pe ntemrșri ș. pe teaers țAra= muradaori

Conferrna a cerut etje umfiînr Se pază 

partid, să tapte pertra traducerea to rață 
a pofitidi pariideăm — peCbea toteMatări f 
fericiră poporal».

Sonerii toeami la ore. Ca catalogul tntr-o 
—f-xâ ca pianul tn cealaltă, urci scările tn- 
soțră de cutegi: răi și de profesor.

lsxxi Iți sate mai tare. In clipa cînd 
desc~-z- ușa daset Faci prezența, rămli pi 
S?->c=r o d.pl. Dar dece ? Privești tn ochi 
eer J și es Iți spun parcă: ..nu te 
pi ta tataie i|i setei, ca un sunet clar 
încurajator : prima lecție I Curaj I

— ..f-eepena. tovarăși.. Ce-ați pregătit 
tra «zi ?“

yr KEcxxrrcai

VICTOR VIȘINESCU 
Student In anul II!

Facahatea de filologie
București

PROFEȚIA LUI DANTE
(Fragmenf)

Da, va veni un timp al frumuseții 
Și geniul țării mele va răzbi
— Un cedru -nalt pe care-l văd drumeții 
Din depărtări, în zările pustii
Și-a cărui fragedă mireasmă umple 
Văzduhul. Din războaie sîngeroase 
Se vor opri monarhii să contemple 
Statuile și pînzele frumoase 
Iar cei ce sfarm-a lumii frumusețe 
Se vor speria de forța ce-o distrug.

Acei ce-nchină opere 
Tiranilor — se nărue sub jug.
E pîngărită arta ce slăvește 
Pe sarbezii pontifi, ce se servesc 
De geniu ca de-o vită ce muncește 
Vînzînd pe bani un suflet omenesc 
Cei ce slujesc poporul nu-s bogați. 
Insă stnt liberi, pe cînd șambelanii 
Monarhilor, sînt robi, bine-mbrăcațl 
Ce tremură cînd poruncesc tiranii.

„G H I A U R U L“
(Fragment)

Patria celor bravi — pămînt 
libertății și mormtnt 
gloriei Din lăcașul sfînt 
marilor eroi — acum 
mai rămas doar praf și scrum î

Hei, sclavilor mărunți și lași 
Nu-i Termopile-acest oraș ?
Aceste ape prea albastre 
Din jurul stîrvurilor voastre, 
Aceste țărmuri și lumina, 
Nu-s oare de la Salamina ? 
Sculați-vă și faceți iară 
Din Grecia pentru greci o țară.
Din a strămoșilor cenușe 
Luați sctnteia legendară. 
Să cadă lanțuri și cătușe!

mărețe

Cel care-n luptă va pieri 
Numele lui va îngrozi 
Pe toți tiranii și va fi 
Pentru urmașii lui — nădejdea 
Să-nfrunte focul și primejdia 
Dectt să îngenunche-n tină

Căci lupta pentru libertate 
Nu încetează niciodată.
E-un adevăr pe care-l spune 
Istoria Greciei străbune

In timp ce regii au durat 
O piramidă fără nume, 
Eroii tăi au înălțat
Un monument nemuritor : 
Munții înalți ai țării lor.

J

La gospodărie am ajuns pe înserat. Mu
gur’! liliacului de lîngă cerdac îs gata să 
pleznească și dinspre oîtnp, vîntui de primă
vară aduce cu el mireasma pămîntului rea
văn

— Tovarășul președinte îi dus pînă la stînă. 
Is bolnavi cîțiva miei șl vrea să-i vadă, 
îmi spune o fată ce-și căta de treabă prin- 
tr-un registru cît toate zilele. Se vedea că 
mîna ei nu prea-i deprinsă cu tocul. Literele 
ieșeau de sub peniță unele mai mici, altele 
mai mari Mai tîrziu, spre sfîrșitul șederii 
mele în mijlocul colectiviștilor, am aflat că 
tînăra' aceasta care-l ajută pe socotitor, îl 
mai indemînatică la lucrul cîmpului decît la 
treburile de b'rou, dar că se străduie să le 
facă pe amîndouă, la fel de bine.

— Pînă vine tovarășul Obiș, uitați-vă 
prin albumul nostru. Să vi-l dau ?

N-am apucat să răspund că tovarășa de la 
gospodărie — tot mai tîrziu am aflat că o 
chiamă Erji — mi-a și așezat pe masă un 
album cu scoarțele roșii, de pînză.

Puține file are albumul acesta... Poate două
zeci, poate chiar mai puține Dar fiecare 
fotografie îi o părticică din viața nouă a 
oamenilor din satul acesta de lîngă graniță, 
fiecare îi povestea greutăților și a bucuriilor 
celor care în urmă cu cinci ani au pornit pe 
un drum nou Atunci, în august 1949. 45 
de familii de țărani muncitori și-au strîns lao
laltă pămîntul, hotărîți să rupă pentru totdea
una cu nevoile și să-și așeze un trai mai 
bun.

Se-ntunecase. Am cătat din priviri lecui 
unde poți întîlni deobicei lampa de gaz. Lip
sea Am întrebat-o pe tovarășa care-și ve
dea de treabă la registru. A rîs și observin- 
du-m! mirarea spuse fără să-și ridice privi 
rea de pe file:

— Comutatorul e lîngă ușă
In încăpere se revărsă lumina plăcută a 

becului electric. Prin fereastra largă, se ză
reau strălucind r>e ulițele satului, ca niște li
curici în noapte, zeci de becuri

— Avem uzina gospodăriei. Am făcut-o 
acum doi ani. Ii chiar peste drum... Dacă 
vreți să o vedeți...

Simțeam din spusele fete: bucuria pentru 
această realizare cu care se Dot mîndri pe 
drept cuvînt colectiviștii din Berveni

Am continuat să răsfoiesc albumul.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 20 aprilie 1954

Pe un drum
In cameră intră un om voinic, cu o setrti 

de lină așa cum se poartă prin partea loca
lul și intinzîndu-mi mina spuse

— Bucuroși de oaspeți Eu îs prețed rrtete. 
Obiș mă cheamă.

Privindu-i, m!-am amintit că -em îm: rft 
figura pe una din paginile lltmitai'ni 
Este unui dintre cei cinci co~ j- ș*. care au 
pus umărul -e înființarea gospodăriei.

— Acum e vremea dnd na prea stăm ta 
birou, continuă președintele .Am început a- 
răturile șt însămînțărite și stat cam -ri e 
de făcut

LA GRAJDUL CEL NOU

Le marginea satului, pe un fost Lmaș. co
lectiviștii au zidit In urmă cu <k>- am un 
grajd cum puține sînt în regiune. Are ma! 
mult de 100 de metri iungitne. cu lumină e 
lectrică, pardosit cu cărămidă, intr-un cu
vînt, un grajd model.

— Aici n-avem tot efectivul de bovine 
Multe sînt la brigăzile de dtnp, spune Duș 
tință Gheorghe. unul dintre cel mai price- 
puți îngrijitori de viței.

In jurul său, cei patra vițe: de cur’nd năs- 
cuți zburdă fără astimpăr Tovarășul Duș- 
tință îi mîngîie cu dragoste pe botul umed 
și scoate din buzunar cîteva bucățele de za
hăr,

— Cîte vaci aveți acum ?
— Păi... sta! să vedem...
Se gîndi o clipă și îmi răspunse:
— 62 dintre care 14 sînt de rasă Zim- 

menthal Le-am cumpărat in 'amă din Regiu
nea Autonomă Maghiară Mai avem 54 boi 
de muncă, doi tauri și 39 de viței de diferite 
vtrste

Dinspre ușă se ivi un om îmbrăcat îh ha
lat alb. Pe cap. purta o bonetă de asemenea 
albă Brigadierul Veinberger Vasile se apro
pie de viței, privi dacă tocul e curat, dacă 
li s-a dat hrană apoi continuă vizita

— Mai trebuie încă nutreț pentru vacile 
care o să nască, ti spuse șefului de grajd 
Kuhn Francisc. E nevoie și de supliment a- 
cum.

La jumătatea cealaltă a grajdului caii 
de rasă așteaptă și ei hrana Aici nu au fost 
adăpostiți dectt mînjii, iepele care vor naște 
în curînd și caii de rasă. Ceilalți cal au fost 
repartizați brigăzilor.

b u n
— in totaL conpafiria anaccă ane MS de 

«pu-te ?-e^e:r-e.e Parii arxâsari
comcln: oe orlcd F a— xw. peotri: e« 
16 ar. lei Pică ir toFtară a. zy la 1S1 
ce cat_

AooL ca F ciad ar fi să-taa ăestăi-
mriască c» șr.« oe -«ret. preaedietefe 
adăugă;

—ir cțHa aci taC cae rost- o să fie 
de per Pe reulȚ: S v aoem.

— A reî să ren «an an ireteMsă «aci a 
gcfeoocîriet? tereoă a răcr-a saod-e pre- 
șecj-«te-je.

Șt fără si aal aaoerte -fac-av-i sort: ta- 
sc*e cxxțx ’>3* ■ctjji'țorxZ Bene
Ladorjc. se tadriearcea ca 3bl.sc' -.raci. 

ă£O0 de Jri- de taste.
Dar 39 saroai Gyttogros ti o «seroenee 

aroducție ae tapte. Șt a>a> iaci de rasă 
fitod b«e tagri tte și rvr< o aație de fu
raje jtiințiîe ryxani Arz die ce ta ce mai 
taaăt tapte.

— Fota^ vreo atetodă oer.rira creșterea 
oroducț ei de tapte?

Cei care răspunsa era brigadteruL
—De cind Ingri - torr se ocuoă și de mul

să! racilor, amcă s-a bsbună'ătit Zilele- 
mua^ stat socotrte ta raoort cc oentriatea 
de lapte ooținuti șl ca nurrtaro’. de viței 
Deci, fiecare este jeoootrivă interesat de ta- 
grijtrea anmatetor de care se ocupă. In 
afară de aceasta, vacile sir*, plimbate zilnic 
li se dă hrană sufkfertâ și fi se tace ma
saj u xgerutat

Nu toț; tnpijitarii rtsa au aceeași preo
cupare pentru tafrljiree în bune ocndlțitxii 
a vacilor. De pi'dă. Clema! Ludovic, cînd H 
oauți se ’limbă ite apoi se. justifică •

— Că doar n-o să le dădăcesc toată ziua. 
Vaca-’ vacă Dă apte ațîta cît poate Ce pot 
să-i fac eu ?

Dar ceilalți îngrijitori și ta primul rînd 
Steinbinder Carol, care-i membru de partid, 
l-au arătat prin exemple că n-are dreptate

— Adică de ce vacile ne care le țesălăm și 
le curățăm noi. pot să dea lapte mai mult 
șl vacile pe care le îngrijești tu, nu ?

Azi așa, mîine așa, oină cînd s-a cam 
luat Ctomai cu gindurile și s-a pus pe trea
bă.

Anul acesta, colectiviștii din Berveni vor 
mai construi încă un grajd, pentru că cel 

care fina te-.e-t- saeîncăpătcr. Dealtfel. 
EL—ă~ri șo-.—«j?-- r« s'xri 'a 165 chiar in 
taa—zi. -^s z aia care vine, planul de tn 
resri^ precede soor-e» anmăruhn de vaci 
te rasă.

— N-> va'ori-Văm xin cooperativă lap
tele șl CTodisee obttoute. Avem instalații 
soec a'e te-*ra producerea unt-jlu: și a brin 
ar N'ritaa: ta t»a ra-uarie și tebruarie am 

ceste 3500 kg. apte, spune pre- 
țed -te-e Asta tasearrna ven t, nu ginmă.

UNUL DINTRE CEI MULȚI

Cbd Fteon cunoscut pe tovarășul Tssi 
Arp«d. tagn-rtor la grajdul de porci, tovară
șe! O? ș. a ținut să precizeze:

— Dacă v-aț: uitat prin album nu se 
poate să tra-1 fi văzut și pe Aroad fotografiat 
așa trăia el înainte cu familia sa. nra 
ce ulî: sărac om din sat Numai el știe cum 
rânet pe cei șapte copii ai săi.
— Avem aid 324 de porci de rasa York — 

po.estețte Tas Arpad Anul trecut am vîn- 
ît. 1024 p-urcet. Anul acesta, numărul pur 
cellar «ascut’ pînă acum e mare. Sînt încă 
.-rec 10 scroafe care trebuie să fete așa 
că rii-ă -a s’îrșital anului, numărul porcilor 
o să sporească.

Dat-- ti munci' depuse, numărul porcine
lor este 'n continuă creștere. Ca o urmare 
e acesta: lucru, enul acesta vor fi vînduț: 
840 de purcei șl s-au răcut ton trade pentru 
trei porci grași, care vor fi valorificați prin 
rioopsrativă.

.Astăzi, data lui Tas! Arpad nu mai este 
cea ^t- trecut Prin munca sa și ’ familiei 
sale s scăoat de sărăcie, de lipsuri Alătur 
de alți 35 colectiviști. Tasi Arpad și-a cons 
trait casă nouă, și-a cumpărat haine pentru 
el și pentru cei șapte copii, iar de pe masa 
lui iu lipsește niciodată hrana consistentă

In toamnă. Tasi a tăiat tre! porci — pro
prietatea sa — și a vîndut pe piață și prin 
cooperativa din comună, grăsime și carne.

Au trecut doar cinci ani de la înfi'nța-ea 
gospodar ei colective, dar dte-nu s-au schim
bat în viața lui Tasi ca și în viața tuturor 
colectiviștilor din Berveni

TINARUL OIER $1 PROFESO
RUL SAU

In drum spre stîna gospodăriei, tovarășu' 
Fodor povestea fapte din viața de pînă acum 
a colectiviștilor din Berveni.

Ne-am trezit deodată tn fața staulului In 
care stăteau sute de oi In miștoc. berbeci’ 
cu coarnele arcuite, privesc cu ochii >or mari 

Și blinzl spre țarcul de unde se aude behăi
tul mieilor.

Lr bă:ețaodru așeza tocmai paie uscate pe 
loc;; unde mielujii cu botul umed se zben
guiau în voie.

— Ești de mult oier ? îl întreb curios
— De doi ani numai, răspunde Covaci Fe- 

renez încă nu-s oier Baciul Toth mă învață 
să știu și eu cum să le îngrijesc.

$1 Covaci Ferencz, începe sa povestească 
plin de grijă ca nu cumva să uite vreun a- 
rr.3c.nt despre baciul Toth și cum începe să 
se deprindă el cu oieritul.

— Ml-e tare drag aici La început vă spun 
drept, im era greu Acum însă, mă descurc 
din ce in ce mai bine. Cu toate că nu-i trea
bă ușoară să al grijă de 375 de oi. Și încă 
ce oi_ Toate îs merinos,

— Carte știi ?
— Cum să nu știu ? Doar n-o să fiu toc

mai eu analfabet cînd în set la noi au învă
țat 6ă scrie și să citească și colectiviștii b.ă- 
trint. răspunse oarecum supărat tînărul oier.

Undeva, într-un colț al stînei. se vedeau 
cfteva broșuri, cu conecțile rolorate.

— Ar fi foarte bine, continuă să vorbească 
Ferencz, dacă tovarășul zootehnlcian, ne-ar 
aduce și nouă pe aici cărți în care să scrie 
cum putem îngriji și mai bine oile

De fapt, zootehnicianul gospodăriei nu prea 
a acordat atenția cuvenită ridicării calificării 
profesionale a celor care lucrează în brigă
zile de la animale. Despre lipsa aceasta știe 
și președintele și alți tovarăși, dar n-au luat 
tacă nici o măsură.

— Ați venit să ne vedeți turma ? ne în
treabă zîmbind bătrînul Toth Iuliu.

El este baciul colectivei. E un om trecut 
de 60 de ani, cu părul nins.

— Ești mulțumit cu viața pe care o duci ? 
i-am întrebat.

Moșul mă privi pe sub sprintenele stu
foase șl fără să stea o clipă pe gînduri răs
punse ;

— E ca și cînd l-ai întreba pe unul scăpat 
de la înec dacă îi dragă viața Nici nu m-am 
gîndtt vreodată că o să ajung să trăiesc 
așa ca astăzi Iacă, să-ți spun numai ce am 
luat eu anul trecut și o să mă înțelegi. 
In toamnă, ctad s-au împărțit venitu
rile am primit 2100 kg. grîu, 3000 kg car
tofi, 2600 kg. porumb, zahăr, haine, cînepă 
și aproape 1500 lei,.

Că moș Toth a îndrăgit turma colectivei 
aceasta este bine dovedit de un fapt destul de 
semnificativ. Era pe timpul gerului și al vis
colului care a bîntuit cu furie în toată țara. 
100 de oi trebuiau să fete. Nopți de-a rîndul, 
baciul Toth și ajutorul său Ferencz au ve- 
ghiat ca nu cumva mieii să înghețe. Micile 
vietăți care abia se țineau pe picioare au fost 
înfășurate în paie șl duse la loc călduros. 

Nici unul dintre cei 100 de miei nu a murit 
și acum cei doi oieri ti privesc cu drag cum 
zburdă peste cîmpul in care a dat colțu1 
ierbii.

Tovarășul Obiș, președintele, se simți da
tor să spună

— Anul acesta o să sporim numărul oilor 
Ia 427, Lîna o contractăm șl obținem venitur: 
frumoase de pe urma ei Nu mai departe de 
cît anul trecut am avut un cîștig de 65.000 
lei Și lîna de merinos e de cea mal bună 
calitate.

...Mai au colectiviștii din Berveni și alte 
ferme. De unde la început, la înființare, 
gosDodăria lor colectivă n-avea nici o 
găină, acum sînt 116 găini de rasa Rode 
Island și 74 curci. Este prevăzut în planul 
de dezvoltare al fermei de păsări cumpărarea 
de pui, astfel ca pînă la anul, numărul pă
sărilor să sporească la 260- De asemenea sînt 
50 de familii de stupi — în curînd vor fi 75, 
— precum și peste 100 de iepuri de casă.

...Gospodăria agricolă colectivă „înainte' 
din comuna Berveni. raionul Oarei, est§ o 
gospodărie fruntașă Anul trecut, ea a obți
nut în urma vînzării produselor un venit în 
valoare de 1.094 000 lei. Pe zi ce trece, în 
satul acesta oropsit odinioară și exploatat 
crunt de moșieri și chiaburi, crește bunăsta
rea și belșugul In casele tot mai multor co
lectiviști poți găsi aparate de radio, mobilă 
nouă, în ogradă, fiecare are cîte doi trei 
porci, zeci de păsări și o vacă pentru lapte

Dar oamenii noi de la Berveni prețuiesc 
mai mult decît orice dezvoltarea gospodă 
riei tor, a gospodăriei care a făcut oa viața 
să le fie mal frumoasă Flecare se simte le
gat direct de toate problemele care se ivesc 
în legătură cu creșterea avutului colectiv.

— Să mai cumpărăm vite de rasă, așa cum 
spune legea, se aud tot mai multe glasuri 
de colectiviști.

— Să extindem metodele avansate sovie
tice la cultura porumbu'ui și a cartofului 
spun brigadierii de Ia brigăzile de cîmp.

Și pe bună dreptate cer ei acest lucru 
Anul trecut de pildă, folosind metoda sovie
tică iutkina, la cultura cartofului, s-a obți
nut o recoltă de 40 000 kg. la hectar, față 
de 18,000 cît se obținea înainte.

— Să clădim noi grajduri și să sporim 
numărul ramurilor anexe.

— Să facem... să cumpărăm...
Din ce în ce mai mult pot fi auzite acum 

propunerile colectiviștilor pentru ca gospodă
ria lor colectivă să ajungă cît de curtad și 
mai înfloritoare și mai bogată.

Colectiviștii din Berveni, oamenii oropsiți! 
de ieri, privesc cu încredere viitorul. Ei știu 
că drumul! pe care au pornit la îndemnul 
partidului, este drumul cel bun.

ION MĂGURĂ



Vagoane în cîmpia largă V. I. LENIN K In cinstea i de 1
Pe-aicî a trecut războiull
D;n sălciile văilor au rămas doar numele 

latului Salcia. și cîteva cioate carbonizate, 
putrede, sfîrșite.

Oamenii și-au refăcut gospodăriile, cu gar
duri bune și case trainice, dar nu toate s-au 
putut reface. Incă-s puține vitele, nu pe mă
sura nevoilor crescî ide, încă-s puține oile.

Aceste lipsuri nu se văd. se simt. Vederii îi 
grăiesc însă dealurile cu sfîriecături ne astu
pate, gropile din văile pe unde moartea își 
rotea coasa sinistră călărind nebunește ghiu
lelele. Sînt multe gropi în care de mult nu mai 
crește iarba în acest peisagiu zdrențuit, do
minat de galben-cenușiul pămîntului sgîrcit.

Pe dealul Sălciei se ridică un conac singu
ratec. Zidul înalt de piatră ce-1 împrejmuiește 
era odată de neatins, deschis numai prin 
poarta cu grilaj ae fier faitoanelor moșierești. 
Poarta își amintește și lacul scump, străin, al 
faitoanelor și mirosul de cîirie plouat al căciu
lilor țărănești, ținute în mînă ia cîțiva pași 
distanță de ea.

De după zidul înalt conacul părea uriaș.
In cîteva locuri, obuze sovietice au spart 

zidul și prin spărturile acestea țăranii au 
văzut conacul într-o lumină nouă. Era mai 
mic acum și-n scurtă vreme țăranii au tre
cut Intîia oară poarta de fier forjat, cu căciu
lile neelegant tuflite pe sprincene încruntate, 
să-l întrebe de sănătate pe boier. De-at-unci 
faitoanele au rămas în amintire și lacul k>r 
s-a zbîrc:t a bătrînețe și gunoi.

Pe poartă intră azi și ies fii de țărani. îmbră- 
cați în salopete și pufoaice, mirosind a moto
rină de la o poștă. Se spală de ulei cu să
pun de rufe, la cișmeaua de sub geamurile 
unde „domnița" își consuma nervii, lichioru
rile și pudra; cîntă „Nici la vară nu mă-nsor" 
în salonul unde moșieresele din vecini seîn- 
ceau romanțe parfumate; înjură cu întortocheri 
uimitoare în fosta cameră de vînătoare. ma 
gazie de piese acum; citesc cărți dintr-o nouă 
bibliotecă, în fostul cabinet al prințului; și 
prin bătrînul parc, pe alei larg croite. își ali
niază tractoarele, plugurile, semănătorile și 
vagoanele de dormit, pornind cu zgomot asur
zitor scurte convoaie — brigăzile — să stră
bată drumuri desfundate de țară. Se opresc în 
pustietatea vreunei tarlale, scuipă-n palme și 
bagă cinci cuțite-n brazdă. Dacă n-au apă, 
vinovat e președintele sfatului, dacă întîrzie 
motorina o să sughiță directorul stațiunii, iar 
pentru defectele motoarelor vina o are „per
sonal" întreg Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii. Sînt ai dracului de colțoși mecani
zatorii de la Salcia, toți copilandri, după acte 
veterani a cîte două, trei campanii.

Te urci pe culmea Sălciei. Pămîntul galben- 
cenușiu n-a fost încă arat și o să mai tîn- 
jească pîn-or binevoi agronomii din Suceava 
să lămurească și pe-aici că arăturile pentru 
iporumb nu-1 pot aștepta nici pe sfîntul 
Gheorghe și nici alți sfințișori mai mărunței.

Se-ntinde un fel de platou imens, cu mar
ginile terminate-n rîpe neproductive și-n văi 
potrivite livezilor. încrucișezi drumul cu bu
covineni vînjoși, te lași în voia vîntului care 
usucă și biciuiește și cu gîtlejul tăbăcit ajungi 
la Dumbrăveni. Satul se întinde în amfiteatrul 
construit de ciudățenii tectonice. Pămînturile 
dumbrăvenilor sînt însă în cîmpia largă de că
tre Botoșani, din zare 
umbră, foșnet și adieri

. Aici lucrează brigada 
pe tractoare I.A.R.

Andrașcu Ilie. mofturosul 
zeci de hectare cultivatorul, 
usturător, care i-a albit frumusețea de șapcă 
alcătuită odinioară din postav negru cu lată 
dungă portocalie.

Litzmaier Ferdinand, cel mai scurt din bri
gadă și totodată posesorul celor mai lungi fa 
voriți, însămînțează foarea-suarelui. In di
mineața cînd l-am cunoscut, dorința lui cea 
mai fierbine era să transmită utemiștilor de la 
„Semănătoarea" că î-au făcut să-și piardă 
jumătate de z‘ reparînd semănătoarea cu seria 
5.341 din 1953, atunci trimisă de uzină.

Bineînțeles însă că oful cel mare al bri
găzii rămîne tot Centrul Mecanic din Boto
șani. Tovarășii de-acolo au reparat și garan
tat tractoare pentru întreaga campanie și unele

în 
de 
lui

s-au gripat în două zile. Careva cu multă 
imaginație de la acest centru, a pus pe ici. 
pe colo, cîte un dop de lemn în loc de ro
binet și se întîmplă ca tractoriștii să geamă 
de ciudă lîngă tractoarele pros; reparate. în 
cîmpia care se cere lucrată. Hotărît. sin: des
tule necazuri In brigada lui Știrbu. Stațiu
nea trimite mîncare proastă și pîine puțină. 
Sau, .pe lîngă activiștii care vin să te ajute, 
să-ți dea un 
mai vine și 
drumurile de

Dumnealui 
Litzmaier la 
rățoiască despre lupta pentru un plan pe care 
nic: nu-! știe măcar. Pentru de-al de ăștia ar 
vrea să întrebe Știrbu, raionul, regiunea, sia 
tul și ..personal" Ministerul Agriculturii, de ce 
nu-i învață meseria?

In fundul cîmpiei, stingher în pustietatea 
desăvîrșită, vagonul, casa 
găzii, își flutură steagul, 
depărtate.

In zgomot monoton și 
urile trag agregatele, despică bulgări și lea
pădă sămînța în țarina afinată.

Azi Andrașcu și-a îndeplinit și depășit nor
ma săptămînală. 0.28 hantri peste normă e 
un prilej de scurtă și ascunsă bucurie.

întreaga brigadă mai e insă sub normă.

stat și să rezolve o problemă, 
cite-un tovărășel cam boțit 
țară.
se pricepe la agricultură 
astronomie, dar începe să

de

cit 
se

de campanie a bri- 
în adierile pădurii

neîntreput, I.A.R.-

trage ponoasele pentru cei de la "Semănă 
toarea” și pentru Centrul Mecanic Botoșan-..

Și totuși cu cît avînt — acesta-i cuvîntul — 
cu cîtă frumusețe omenească se aruncă tn 
muncă flăcăiașii aceștia, bine boteza',: .me
canizatori I"

Ședeau trei țărani, trei întovărășiți pe mar
ginea tarlalei. Cred că nimeni, mai bine de- 
cît ei. nu-i putea înțelege. Se plimbau pe ur
mele tractoarelor, băgau palma in pămînt și 
se luminau de parcă ar f: ml agi ia i o frumu
sețe de fată din tinerețele lor.

— Bun, ziceau bucovinenii, cum trebuie.
Grav, cu gesturi largi, oficiind un ritual 

admirabil, Știrbu măsura cu compasul întin
derea zărilor arate, cultivate, însămînțate.

Trei țărani urmăreau munca mecanizatorilor 
și fiecare din pașii lor pe tarlaua chemata

Volumul 25
Prefață

Volumul al douăzeci și cincilea cuprinde o- 
perele scrise de V.I Lenin în perioada iunie- 
septembrie 1917, perioada pregătirii Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Volumul începe cu cuvîntările rostite de V.I. 
Lenin la primul Congres general al Sovietelor 
de deputați ai muncitorilor și soldaților din 
Rusia. In aceste cuvintări. precum și în arti
colele „Oamenii care s-au Lncurcat și s-au in
timidat". „O poziție contradictorie", „Opt
sprezece iunie". „Revoluția ofensivă și partidul 
nostru", „Unde au dus soăaiiștii-revoluțîonari 
și menșevicii revoluția ?•’, „O schimbare în 
relațiile dintre ctase”. Lenin demască politica 
contrarevoluționară a Guvernului provizoriu și 
conciliatorismul menșeviciior și soc:aliștifor-re 
soluționări, fundamentează programul bolșe. 
vie de luptă pentru rezolvarea problemelor 
fundamentale aie revoluției și arată că nu
mai Puterea Sovietelor poate să scoată țara 
din război și ruină, să obțină pacea și să dea 
pămînt țăranilor.

Intr-o serie de articole: .^ituaț a politică". 
„Cu privire ia fozind". ..Despre iluziiîe cons- 
trtuționaliste". „învățămintele revoiupeT'. 
Lemn trasează o nouă tactică Partidului 
bolșevic în legătură cu situația politică din 
țară, care s-a schimbat brusc după evenimen
tele din 3-5 iulie.

In lucrarea „Catastrofa care ne amenință ș 
cum să luptăm împotriva ei". Lenrn expune 
platforma economică a Partidului bo^evsc și 
trage concluzia că unicul mijloc de a sobra 
țara de catastrofa care se apropia este revolu
ția proletară .

Din volum face parte celebra fncrare „Sta
tul și revoluția". In care Lenin a dezvoîtat 
teoria marxistă despre stat și a apărat-o îm
potriva denaturări: și vulgarizări: ei de către 
oportuniști

Volumul cuprinde șapte artierrie care ac au 
fost cuprinse înainte In Operele iui V.L Le~tx 
In articolele ,.O alianță In vederea opriri: revo
luției". „Politica externă a revo’-țset ruse".

la fertilitate grea, neîntikiită, era un pas In; „Par.ie de guvernămir.t ș ră~: : îo -e“.
civilizație. Lenin arată că Guvernai provizoriu este o

aiianță a capitaliștilor ai meașerirh ș* soria- 
liștii-revoluționari în vederea lichidări: re
voluției, că rina pentru politica coctrarerota- 
ționară externă ți internă ți pentra zatastroia 
care amenință țara cade asupra partidelor con
ciliatoare care guvernează. Io artscota! „Cos 
se justifică Rodzeanko". Lenin H demască pe 
Rodzeanko. Fastul președinte al Dumei a IV-a

★
Seara în conacul stațiunii vin vești de Ia 

vagoanele trimise în timpii.
In așteptarea lor, Grigoraș Mihai. statisti- 

cianul, vopsește cu o pensulă improvizată 
firma S.M.T.-ufoi.

De la cîteva remara’ despre culori, am a-
.juns la o discuție despre artă. Cînd statisti- 
cianul, între două telefoane cu „terenul" a vor 
bit despre „David"-ul lui Miche! Angelo, 
n-am găsit nimic mai bun de făcut decît să-l 
rog să-mi povestească biografia sa. E stinp.â raț Mali-*ovsfc. In ar-rolele „O nouă «ta.- 
și scurtă. Fiu de țăran sărac, s-a chinuit mult - - -....................................... — — .
să-nvețe cîteva clase secundare. Mai tirziu. _ ’ . '

zare străjuite cu 
pădure bătrînă. 
Știrbu Alexandru.

brigăzii, trage pe 
Stirnește un praf

SPRE NOI IZBINZI IN ÎNTRECERE

victorii

L

tinerii din brigada utemistă condusă de tinâra 
in toata fabrica. Aplicind minunatele metode de 
tși depășește zilnic sarcinile de plan cu 6 la sută In fo- 
Erartia — fruntașă in întrecerea socialistă.

Foto : Dumitru F. Dumitru

Succesul muncitorilor forestieri

■le de riseres- 
’oplfța In căi 
ai ta an arint

Tophț;

Cioban? 
lucru ale

la 11 
sută.

tinerii

Mai multe articole 
de sticlărie

I de șțat arătfod că I-a acoperi: pe provocata.
cere 

I Dreyfus „Mulțumiri prințului G. E. Lvov", 
atras de aviație, a făcut toate gradele școlilor Le“fc’ 4er:,sc4 metodele provocatoare Moșite
de planorism. Apo. U.T-M.-ul i-a ceru; să 
plece la un S.M.T. pentru o vreme. 
A rămas Ia Salcia, s-a căsătorit c-o trac- 
toristă și-acum e un fel de dispecer. La el 
găsești, în hantri, în ciire meticulos înșiruite, 
ceea ce flăcăii mînjiți de ulei scriu pe tarlale.

Seara, la Dumbrăveni, brigada lui Știrba 
dă raportul și se închide apoi In vagon.

La lampa chioară, băieții cotrobâiesc biblso- 
’eca volantă.
pîme și pachete de margarină.

Au * ~

In senarul cu tărămituri de

au
s-ar

„Graficul orar" de Gh. Popescu, 
broșuri care ie trebuie și a ițele de 
putea lips;, dar cărți de literatură 
tru că. vedeți, fonduri sînt. dar cei 
rești care trimit cărțile n-au gust și. 
nici dragoste pentru treaba asta.

Adorm tirziu băieții, după cîte-o bătaie cum
plită cu pernele de paie, după discuții serioase 
despre munca de a doua zi, după ce l-au re
citit pe Gh. Popescu.

In noaptea tihnită cîmpiei, vagonul își 
înalță silueta masivă, greoaie, și luna, năs
cătoare de hiperbole, ti mărește umbra ia 
proporții simbolice. întinzînd peste cîmpul în 
care trăiesc semințele aruncate peste zi. umbra 
casei de campanie și a steagului fluturat de 
adierile pădurii de departe.

EUGEN MANDR1C

gfobai. 
anxtai

Ptan

de guvernul Kerenski Tn lupta împotriva boL 
șeviciior. In atticoiul „Toată puterea în micu
le Sovietelor!“. Lenin fundamentează lozinca
Partida lui bolșevic cu privire la trecerea 
tregii puteri de stat tn mîinile Sovietelor.

Toate operele cuprinse In acest voiam, 
tind din perioada de după evenimentele
iulie 1917. au fost scrise de Lenin tn ilegali, 
tate. dnd a trebuit să se ascundă de prigoana 
Guvernului provizoriu.

e oe ceiusozj 
cu 6 la sută

sase 
. tar

șepcilor ce se folosesc 
zile de placaj, cu 35 la

*
Alături de vîrstnici.

de la I.F.I.L.-Lunea Bradu
lui. antrenat* in Întrecerea 
socialistă, obțin zilnic noi 
realizări în producție. La re
sortul fabricarea lăzilor, bri
gada de tineret condusă de u- 
tennsta Olveti Enn. își de
pășește zilnic norma cu 130 
la sută Membrii brigăzii 
luptă pentru obținerea de și 
mai mari realizări tn cins
tea zilei de I Mai. Și la 
I.F.I.L Răstoînița. Gălăutaș. 
Subcetate și altele, alături de 
vîrstnici. tineretul luptă pen
tru a obține noi victorii în 
cinstea zilei de I Mai.

SIBIU — (de la corespondentul nostru Popa 
Gavril).

Colectivul fabricii de sticlă „Gheorghe La- 
zăr” din comuna Avrig raionul Sibiu, și-a 
luat însemnate angajamente în cinstea zilei 
de 1 Mai.'De pildă, muncitorii din secția cup
toare s-au angajat să-și depășească planul 
cu 5 la sută.

încă din primele zile (atît la cuptoare, cît 
și la celelalte secții) întrecerea socialistă a 
luat un avînt deosebit, iar rezultatele ei nu 
au întîrziat să se arate.

Folosind metoda Antonina Jandarova, mun
citorii secției cuptoare, au reușit să-și depă
șească planul cu 2 la sută pînă la 15 aprilie. 
Aici brigada utemistă condusă de comunistul 
Tambric Constantin, care și-a organizat bine 
munoa a contribuit din plin la realizarea a- 
cestor succese. Printre cei evidențiați se nu
mără și utemiștii Tămășel Gheorghe și Cer
nea Iile.

Cu succesele obținute pînă în prezent se 
mîndrește și colectivul secției de pictură. 
Astfel, utemistă Sopa Panaschiva și-a însu
șit multe cunoștințe profesionale dovedind o 
bună oalifioare. Numai pe prima decadă a 
acestei luni, ea a reușit să-și depășească nor
ma de lucru cu 75 la sută, întreeîndu-și cu 
mult angajamentul luat în cinstea zilei de 
1 Mai.

Folosind din plin fiecare minut de lucru, 
tînărul Jekol Valter a reușit să realizeze 
zilnic cîte 2 norme numărîndu-se astfel prin
tre fruntașii secției pictură.

Și ka secția gravură s-au înregistrat succese. 
Grija pentru frumos, pentru calitate, a fă
cut pe utemistul H611 Osvalt din secția gra
vură să lucreze cu mai mult interes produ
sele de sticlărie Gravura sticlei cere o mare 
atenție Și de această atenție dă pe deplin 
dovadă utemistul Holl Osvalt. Pe lîngă ca
litatea bună ce o dă el reușește datorită ex
perienței și cunoștințelor ce le posedă — 
să-și depășească zilnic norma de lucru cu 
peste 100 ia sută.

Pentru a cîștiga întrecerea luptă cu avînt 
sporit și muncitorii din secția ambalaj. In- 
demînarea cu care lucrează la marcarea sti
cle.or de lampă, cît și la ambalajul celorlalte 
produse, le ajută pe tinerele Modjesch 
zarva. Maurăr Rojimarie și pe altele, să 
lizeze aproape 2 norme pe zi.

Două norme pe zi

Su-
rea-

nos-

da
dă*

ln fruntea întrecerii

care__
nu. Pen ' 

din Bucu- '
pe semne.

Conferințele cercurilor științifice studențești
Duminică dimineața a avut loc în 

Facultății 
cea de a 
științifice 
Parhon”. 
profesori 
universități din țară, studenți 
învață în R.P.R. etc.

Cuvîntul de deschidere 
rectorul Universității ,,C. 
Bunaciu oare a subliniat 
cercurilor științifice studențești, interesul 
oare-1 dovedesc studenții pentru 

membrilor 
din

aula 
de științe juridice din Capitală, 
treia conferință anuală a cercurilor 
studențești din Universitatea „C. 1. 
Au participat numeroși studenți și 
universitari, reprezentanți ai altor 

străini oare

a fost rostit 
I. Parhon", tov. 
rolul însemnat

de 
A. 
al 
pe

cercetările 
științifice. Numărul membrilor cercurilor 
științifice studențești din Universitate a 
crescut de la 600. cîți au fost anul trecut, la 
1.100 de studenți, împărțiți în 43 de cercuri 
științifice, pe ramuri de specialități.

A urinat apoi referatul prezentat de aca
demician profesor S. Stoilov, despre „Per
spectivele dezvoltării științei în patria noas
tră". Vorbitorul a subliniat vastele posibili
tăți de dezvoltare a științei în anii regimului 
de democrație populară și 
a partidului și guvernului 
știință.

grija permanentă 
pentru oamenii de

Conferința și-a continuat apoi lucrările pe 
secții de specialitate; tilozofie-științe juri
dice, istorie, filologie-ziaristică, pedagogie- 
psihologie, geologie-geografie. fizico-matema- 
tică, chimie și biologie. Aici student-.!, mem
bri ai cercurilor științifice au prezentat co
municări despre lucrările și cercetările lor 
din timpul anului, care au fost urmate de 
discuții.

Intrunindu-se din nou în ședință plenară, 
participanții au ascultat concluziile tov C. 
Nicuță, prorector al Universității, asupra lu
crărilor conferinței. Vorbitorul a expus .pol 
principiile noului regulament privitor la or
ganizarea și activitatea de cercetare științi
fică a studenților Potrivit noului regulament, 
s-a procedat la constituirea Asociației știin
țifice a studenților Universității „C. I. Par
hon’' alegîndu-se un consiliu de conducere 
format din 25 de studenți. In încheiere au fost 
premiate cele mai bune lucrări prezentate în 
cadrul cercurilor științifice în ultimul an.

Asemenea conferințe au mai avut loc la 
Institutul Politehnic, Institutul Maxim 
ki, I.S.E.P., și Institutul de petrol și 
din București.

Gor- 
gaze

A cincea aniversare a mișcării mondiale 
pentru pace

Cu prilejul celei de a cincea aniversări a 
mișcării mondiale pentru pace, luni după 
amiază a avut loc, în sala Ateneului R.P.R., 
o adunare festivă organizată de Comitetul 
Permanent pentru Apărarea Păcii din RiP.R.

In prezidiul adunării au luat loc; acad. 
Mihail Sadoveanu, președintele Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 
membru în Consiliul Mondial al Păcii, Flo
rica Mezincescu și Sorin Toma, membri în 
Consiliul Mondial al Păcii, acad. C. I. 
Parhon, acad. P. Constantinescu-Iași, Pa
triarhul Justinian, Gh. Marussi, Gh. Vi- 
drașcu, acad. D. Danielopolu, Costache An- 
toniu, I. Dobre, St. Csorvassy, Cristea Pan- 
tazl și alții.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
acad. Mihail Sadoveanu, care a vorbit despre 
creșterea și întărirea necontenită a mișcării 
mondiale pentru pace în cei cinci ani de la 
nașterea ei.

A luat apoi cuvîntul prof. univ. Florica 
Mezincescu, care a vorbit despre „A cincea 
aniversare a mișcării mondiale pentru pace”.

Vorbitoarea a trecut în revistă importantele 
acțiuni și succese deosebite obținute de miș
carea mondială pentru pace.

Vorbitoarea a subliniat 
popoarelor iubitoare de

S-a stins

la
31

apoi des- 
în țara

adresată 
se spune

adeziunea tuturor 
pace la propunerile

sovietice făcute în cadrul Conferinței de 
Berlin și la nota guvernului sovietic din 
martie 1954 adresată guvernelor Franței, 
Angliei și S.U.A., care arată calea sigură spre 
pace, spre crearea unui sistem trainic de secu
ritate colectivă.

Tov. Florica Mezincescu a vorbit 
pre creșterea mișcării pentru pace 
noastră.

Adunarea a votat apoi o moțiune 
Consiliului Mondial al Păcii. în care 
între altele :

Cu prilejul celei de a 5-a aniversări a miș
cării mondiale pentru pace, participanții la 
adunarea festivă din București și întregul 
nostru popor adresează un fierbinte salut Con
siliului Mondial

Milioanele de 
patria noastră 
poarelor trebuie 
front comun al tuturor țărilor iubitoare de pace 
— indiferent de orînduirea lor socială — îm
potriva oricărei încercări de a se dezlănțui o 
nouă agresiune. Ei sprijină pe deplin propu
nerile Uniunii Sovietice, cu privire la asigu
rarea securității colective în Europa și întă
rirea păcii în lumea întreagă, în care văd 
calea sigură pentru continua destindere a în
cordării în relațiile internaționale.

al Păcii.
cetățeni iubitori de pace din 
consideră că securitatea po- 
să se bizuie pe crearea unui

In Editura
pentru Literatura Politică 

au apărut:
V. I. LENIN - Opere, voi. 25.
V. I. LENIN — „Cu privire la așa zisa 

problemă a piețelor”.
I. LENIN — „Conținutul economic al 
narodnicismului și critica lui In cartea 
D-lui Struve (oglindirea marxismului în 
literatura burgheză).

V. I. LENIN — „Către sărăcimea satelor” 
V. I. LENIN — „Două tactici ale social- 

In revoluția democratică"

V

Stă-

democrației 
Ed. III. 

V. I. LENIN — 
V. I. LENIN -

sindicatelor 
economice".

V I. LENIN — .„Articole din 1923".

„Tezele din aprilie" 
„Despre roiul și sarcinile 

tn condițiile noii politici

» . > 
i

» 
» 
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Adunare festivă consacrată 
aniversării a 50 de ani 

de la apariția ziarului l’Humamte

Duminică seara a avut loc la Casa Ziariști
lor din București o adunare festivă consa
crată aniversării a 50 de ani de la apariția 
ziarului „L’Humanite". organ central al Par
tidului Comunist Francez.

La adunare au luat parte redactori șefi ai 
ziarelor centrale, numeroși ziariști din Ca
pitală, corespondenți ai presei străine.

A luat cuvîntul tov. H. Dona, redactor șef 
al Jurnalului Radio, care a vorbit despre 
drumul de luptă pentru binele și fericirea 
poporului francez, pentru apărarea păcii, 
parcurs de ziarul „L’Humanite" tn jumăta
tea de veac care s-a

Tov. Nestor Ignat, 
ziarului „Scînteia" a 
adresat de redacția 
rului „L’Humanite"
50-a aniversări a sa.

Adunarea s-a încheiat cu un program artis
tic alcătuit din piese muzicale și recitări din 
muzica și literatura franceză.

La sfîrșit a rulat filmul „Fanfan la Tulipe".

scurs de la apariția sa. 
redactor șef adjunct al 
dat apoi citire saluftilui 
ziarului „Scînteia" zia- 
cu prilejul celei de a

I nf or m a t i i
Dirijorul Laszlo Somogyi, laureat al Pre

miului Kossuth și pianistul Lajos Herrvadi, 
artist emerit al R. P. Ungare, au prezentai 
duminică dimineața, în sala Ateneului R.P.R 
un concert împreună cu Orchestra simfonică 
a Filarmonicii de Stat din București.

S-au cîntat : Suita simfonică „Hary Ianos” 
de Zoltan Kodaly și Concertino pentru pian 
și orchestră în mi minor (în primă audiție) 
de Leo Weiner, solist Lajos Hernadi. Re
chemat insistent de auditoriu, pianistul ma
ghiar a interpretat, în supliment, Preludiu în 
do diez minor

In încheierea 
fonia a 5-a în

Interpretarea 
de către artiștii maghiari și Orchestra Sim
fonică a Filarmonicii 
a

de Chopin.
concertului s-a executat Sim- 
do minor de Beethoven.
dată acestor opere muzicale

In ziua de 16 aprilie 
viață în vîrstă de 89 ani. Alexandrina I. L. 
Caragiale, văduva marelui scriitor, academi
cian post-mortem, Ion Luaa Caragiale.

Soție devotată, a întreținut în căminul său 
o atmosferă favorabilă creației literare a lui 
I. L. Caragiale.

din viață Alexandrina I. L. Caragiale
1954, a încetat din înhumarea a avut loc duminică, 

a. c„ ora 17, la cimitirul Belu, cu 
rea membrilor familiei defunctei, 
zentanților Academiei R.P.R. și ai Uniunii 
Scriitorilor.

18 aprilie 
participa- 
a repre-

(Agerpres)

de Stat din București 
îndelungi aplauze, 
cîntat și sîmbătă.
★

Duminică seara, pe scena Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale" (sala Studio) a fost 
prezentată în premieră piesa „Pulberea ar
gintie" — de dramaturgul sovietic August 
Iacobson.

In această 
mașinațiunile 
catori la un 
forțelor păcii.

Piesa este interpretată de N. Bălțățeanu și 
G. Storin, artiști ai poporului din R.P.R., 
Bărbulescu, I.
Silvia Fulda, 
tion și alții.

Spectacolul,
ian Nițescu, s-a bucurat de un frumos succes.

fost răsplătită cu 
Același concert s-a

piesă autorul demască cu tărie 
imperialiștilor americani provo- 
nou război, ura lor împotriva

C. 
Iancovescu, Aurel Munteanu, 

Eva Pătrășcanu, Elena Galac-

pus tn scenă de regizorul Tra-

La schela Petroliferi 
Băicoi. In fruntea întrecerii 
socialiste In cinstea zilei de 
1 Mai se' află multe brigăzi 
utemisîe. Astiei. tinerii din 
brigada nr. I de la secția elec
trică care are ca responsabil 
pe tovarășul Ion Constantin 
și-au luat angajamentul in 
cinstea zilei de 1 Ma: să 
depășească normele de lucru 
cu 45 la sută, să aplice meto 
dele înaintate Agafonova- 
Jandarova șl Voroșin și să 
facă economii în valoare de

3» ie*. Pe prima decadă a 
luni; apr lie au reușit să ob
țină o depășire medie a nor 
melor de 7® la sută și să fa
că economii In valoare de TOC 
lei prin recuperări de materi
ale.

De asemenea, brigada ute
mistă nr. 2. condusă de Corn 
șa Mihai, electrician, aplicînd 
aceleași metode a reușit ca 
pe prima decadă să depășeas
că normele cu 50-60 la sută, 
dînd lucru de bună calitate.

Brigada nr. 3 de la atelie-

rul mecanic, compusă * din 6 
tineri a cărei responsabil 
este Belu Mihai, mecanic, se 
af.ă in fruntea întrecerii socia 
liste între brigăzile de tine 
ret de la atelierul mecanic. A- 
cești tineri au reușit ca 
prima decadă să aibă o 
pășire de 43 la sută și 
facă economii în valoare 
150 lei prin 
unor piese.

Corespondent 
TATARU ILIE

pe 
de- 
să 
de

confecționarea

TIMIȘOARA — (de la corespondentul 
tru Isacov Svetislav)

Alăturîndu.se inițiativei tractoristului 
nescu Vasile, tractoriștii de la S.M.T. Gătaia
muncesc cu eforturi înzecite pentru obținerea 
titlului de cel mai bun tractorist. Pînă în pre
zent cele mai frumoase rezultate au fost obți
nute de tractoristul utemist Beni Ion care și-a 
realizat planul în proporție de 144 la sută și 
de Katona Iosif care și-a realizat planul în 
proporție de 138 la sută. Dar 
obținerea titlului de cel mai bun 
se dă numai între doi tractoriști 
deocamdată se află în fruntea 
tractoristul utemist Bocichei Francisc ca și 
alți tractoriști de la această stațiune luptă cu 
avînt pentru a-1 întrece pe tractoristul Beni 
Ion, care le-a luat-o înainte Tractoristul B6- 
cichei Francisc care și-a realizat - planul cu 
113 la sută, aflînd că tractoristul Beni Ion 
este cel mai serios adversar în întrecere cau
tă prin toate mijloacele să-1 ajungă din ur
mă.. Și de cîtva timp, în cinstea zilei de 1 Mai, 
tractoristul utemist Bocichei Francisc reușește 
să realizeze Cîte două norme pe zi.

lupta pentru 
tractorist nu 
utemiști care 
întrecerii. Și

rinerii patrioți francezi condamnă războiul din Indochina
Diea-Bien-Fu este un vechi orășel vietnamez 

situat In partea de nord-vest a Vietnamului, 
tj departe de granița cu statul Patet-Lao. 
Orașul este înconjurat cu un zid natural de 
păduri virgine. Jungla se întinde pînă sus pe 
dealurile care străjuiesc de jur împrejur stră
vechea așezare vietnameză. Orașul este așezat 
în vale ca pe fundul unei albii, de unde și 
denumirea de „chiuveta de la Dien-Bien-Fu”.

Aici, în inima Vietnamului, la marginea con
tinentului asiatic se desfășoară una din cele 
mai înverșunate bătălii din istoria războiului 
din Indochina. La Dien-Bien-Fu eroicii ostași 
ai Armatei populare vietnameze înscriu una 
din ceie mai glorioase pagini ale luptei pentru 
libertatea și independența țării lor.

„AM FOST SILIȚI 
DREPT CARNE

SĂ SERVIM 
DE TUN"

Fortăreața din Dien-Biett-Fu este încercuită 
din toate părțile de forțele populare vietname
ze. Zi de zi unitățile populare nimicesc sub 
focul ucigător al tunurilor și mortierelor uni
tă" le de elită ale corpului expediționar fran
cez din Indochina. Toate căile 
această fortăreață fiind tăiate, 
cj muniții și alimente se face 
aerului, cu ajutorul avioanelor

.Moralul trupelor colonialiștilor francezi în 
Indochina este extrem de scăzut.

„Le 12 martie generalul Rene Cogny, co
rn, .cantul forțelor terestre franceze din nor
dul Vietnamului a vizitat unul din sectoarele 
apărării franceze de la Dien-Bîen-Fu. Sectorul 
vizitat de generalul Cogny era apărat.de ba
talionul 3 al brigăzii a 13-a din legiunea stră
ină. Soldații francezi, marocani, elvețieni is
toviți, cu moralul scăzut, cu cea mai mare 
parte din armament distrus de bombardamen
te artileriei au cerut generalului Cogny tri
miterea de întăriri sau renunța'rea la apăra
rea sectorului. Cogny le-a dat însă asigurări 
că sectorul pe care-1 apără nu via fi atacat de 
armata vietnameză.

Dar, forțele populare vietnameze care luptă 
pentru libertate și independență națională nu 
sînt dispuse să țină seama de asigurările gene
ralului Cogny. In după amiaza zilei de 12 
martie artileria grea a forțelor populare spri
jinită de unitățile de artilerie antiaeriană au 
început să bombardeze sectorul ocupat de ba
talionul 3 din brigada a 13-a, provocîndu-i 
pierderi grele. Cînd ultima cazemată franceză 
a tost distrusă, forțele populare au dezlănțuit 
atacul. După o oră de luptă înverșunată, ră- 
mășițele jalnice ale batalionului 3 din brigada 
a 13-a a legiunii străine au început să se 
predea unităților populare.

Printre ofițerii batalionului 3 a mai rămas 
în viață și locotenentul Lende Jacques coman
dant de companie. EI este unul din puținii 
supraviețuitori ai batalionului francez.

încă înainte de intensificarea operațiunilor 
militare la Dien-Bien-Fu în mintea locotenen
tului Lende începuse să încolțească îndoiala. 
Ce sens are toată bătălia de la Dien-Bien-Fu? 
Bătălia esțe inutilă, fortăreața este înconjurată 
de Vietmin (așa numesc soldații din corpul 
expediționar pe ostașii armatei populare viet
nameze). Și totuși ordinul trebuie executat...

Așa gîndea locotenentul Jacques înainte de 
începerea bătăliei. Și apoi după începerea ata
cului, In infernul bombardamentului, cînd obu. 
zele răscoleau pămîntul metru cu metru din

de acces spre 
aprovizionarea 
doar pe calea 
americane.

tranșee, cînd prietenii săi cei mai buni erau 
sfîrtecați de schije, aceeași 
pace.

... De ce luptam ? Ce caut 
de kilometri de patrie, pe 
Deodată gîndurile i s-au oprit . începuse să 
audă atît de aproape strigătele învingătorilor 
îneît nu se mai auzeau nici zgomotul infernal 
al obuzelor și nici răpăitul mitralierelor.

Tranșeea sa căzuse...
Locotenentul Lende Jacques avea să cunoas

că pe eroicii soldați vietnamezi. In loc să fie 
schingiuit sau ucis, așa cum îi împuiase oapul 
propaganda mincinoasă a presei reacționare 
franceze, el a fost tratat cu bună voință și 
înțelegere de ostașii Armatei populare viet
nameze. Lende a înțeles că la fel ca și el, sînt 
mulți tineri francezi care au fost înșelați de 
propagandă și trimiși să lupte în Indochina 
pentru o cauză străină poporului francez. Iată 
de ce el a semnat, laolaltă cu ceilalți militari 
căzuți prizonieri, un apel adresat ofițerilor și 
soldaților din corpul expediționar francez în 
care le cere să nu-și mai sacrifice în zadar 
viața în „războiul murdar’ .

„In momentul în care am fost luat prizonier, 
artileria franceză a tras intenționat asupra 
noastră ucigînd pe mulți dintre noi — se spu
ne în apel. Soldații vietnamezi însă ne-au 
adăpostit în tranșeele lor și ne-au evacuat în 
spatele frontului.

Acum am aflat adevărul despre felul în care 
am fost siliți să servim drept carne de tun, — 
scriu în continuare militarii francezi în apelul 
lor adresat unităților corpului expediționar. 
Sîntern profund indignați cînd ne gîndim că 
mii de ofițeri și soldați cad zilnic pe fronturile 
de luptă din Vietnam, Jertfindu-și inutil viața”-

In mintea a numeroși soldați și ofițeri fran
cezi care luptă astăzi în războiul din Indo
china au loc asemenea procese de conștiință 
ca acela al locotenentului francez Lende Jac
ques.

Numai la două zile după apelul lansat de 
supravețuitorii batalionului 3 din brigada a 
13-a a legiunii străine, soldații și ofițerii din 
batalionul 5 al regimentului 7 care au căzut 
prizonieri la 16 martie au adresat și ei un 
apel asemănător soldaților francezi din corpul 
expediționar. In acest apel se cere ca ofițerii 
și soldații francezi care luptă în corpul expe
diționar să-și ridice vocea lor de protest îm
potriva continuării „războiului murdar” și să 
ceară încheierea păcii. Acest apel a fost sem
nat printre alții de locotenenții Jean Marie 
Nouneau și Andre Ghinasim, ajutantul șef 
Roger Bolard și trei soldați nord-africani, — 
sergentul Raid Gamei, caporalul Belkik Mo. 
hammed și soldatul Tsarisahand.

idee nu-i dădea

eu aci la 12.000 
pămînt străin...

„NU ! RĂZBOIULUI DIN INDOCHINA"

La începutul lunii martie, un grup de tineri 
din toate colțurile Franței oare își făceau sta
giul militar în cazarma Dupleix din Paris au 
fost convocați de către comandantul lor. A- 
cesta i-a informat că în curînd vor trebui să 
plece în Indochina pentru a-și termina sta
giul militar

Vestea a făcut în cîteva minute ocolul între
gii cazărmi. Tinerii soldați nu se așteptau la 
o încălcare attt de brutală a legilor militare

oare interzic trimiterea recruților pe frânturile 
de luptă din Indochina. La scurtă vreme după 
aceasta în rîndurile tinerilor recruți a început 
o mișcare de rezistență împotriva plecării în 
Indochina.

Semnalul pentru respingerea înrolărilor în 
corpul expediționar pentru Indochina începuse, 
de altfel în dife-ite unități ale armatei fran
ceze cu multă vreme înainte. Astfel, la regi
mentul 126 de infanterie din localitatea Bri- 
ve au fost împărțite recruțiloT contracte prin 
care aceștia trebuiau să-și ia obligația de a 
continua serviciul militar în Indochina. Dar, 
spre surprinderea comandanților regimentului, 
nici unuia din recruți nu i-a trecut măcar prin 
minte intenția de a semna contractul. Laolaltă 
cu popula(ia orașului soldații francezi și-au 
manifestat dorința lor de-a se pune capăt 
războiului din Indochina.

In fața împotrivirii crescînde a soldaților 
francezi de a muri fără glorie în Jungla In- 
dochinei pentru interesele capitaliștilor fran
cezi, autoritățile militare se străduiesc să 
cumpere cu bani sîngele tinerilor francezi. Dar 
și această încercare meschină și odioasă sufe
ră eșecuri

Astfel, la centrul de instrucție al aviației 
de la Bourget, din 500 de recruți numai trei 
au acceptat să plece pe front

Campania de împotrivire împotriva conti
nuării „războiului murdar” din Vietnam și a 
refuzului de a pleca pe front se conturează tot 
mai mult în rîndul armatei franceze

Ziarul „L’Humanite" a publicat recent o 
scrisoare adresată redacției de către un grup 
de elevi ofițeri de rezervă ai școlii din Saint- 
Maixant în care se spune : „Se duce fără înce
tare o puternică propagandă printre noi — e- 
levii ofițeri — pentru a ne convinge să ne an
gajăm și să ne reangajăm în rîndurile ar
matei... Astfel, sîmbătă 20 martie tn cazarma 
Brune din Brive, chiar în locul unde noi am 
demascat propaganda dusă în favoarea războ
iului murdar, s-a inițiat o acțiune de strîngere 
de fonduri pentru corpul expediționar.

Această colectă — explică scrisoarea — a 
fost organizată ca o adevărată acțiune mac- 
charthystă. Contrar procedeului obișnuit, de 
date aceasta numele donatorilor erau scrise 
dinainte pe listele de subscripție,

Soldații trebuiau așa dar să se pronunțe: 
sau să scrie în dreptul numelui lor suma do
nată, sau să scrie ,,nu‘‘.

Dar, cu toată presiunea morală care s-a 
exercitat asupra lor, tinerii recruți oare doresc 
împreună cu imensa majoritate a poporului 
francez sfîrșitul i 
folosit de acest 
dată mai mult 
din Indochina”.

Tinerii patrioți 
sporită încetarea 
cheierea păcii. Ei 
carne de tun pentru interesele colonialiștilor 
francezi și a stăpînilor lor americani.

H. IOANID

războiului din Indochina, s-au 
prilej 
voința

pentru a-și 
lor : „Nu !

exprima o- 
războiului

din
focului din Indochina și în- 
refuză să fie transformați în

Franța cer cu energie
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Delegația R. P. Chineze 
la conferința de la Geneva

Telegrame de felicitare 
trimise lui N. S. Hrușciov

1

PEKIN 19 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Președintele Guvernului Central Popular 
Mao Țze-.dun a numit pe ministrul afacerilor 
externe Ciu.En-lai ca șef al delegației Repu-

blicii Populare Chineze la conferința de la 
Geneva.

Ca membri ai delegației au fost numiți loc
țiitorii ministrului afacerilor externe Cian Ven- 
tian, Van Cia-sian, Li Ke-nun.

Lucrările celui de al XXIII-lea Congres 
al Partidului Comunist din Marea Britanie

LONDRA 18 (Agerpres). — TASS transmite:
In ședința din dimineața zilei de 17 aprilie 

a celui de al XXIII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Marea Britanie au continuat dez
baterile pe marginea raportului politic prezen
tat de Harry Pol,lift, secretar general 
tidului.

James 
nist din 
Consiliul 
din Scoția, a vorbit despre întărirea unității 
de acțiune a muncitorilor din Scoția. Aducînd 
exemplul recentului Congres al sindicatelor 
scoțiene, care s-a pronunțat împotriva înarmă
rii Germaniei occidentale, pentru dezvoltarea 
comerțului dintre. Răsărit și Apus, împotriva 
teroare! coloniale din Guyana britanică, James 
Milne a arătat cît de largi sînt posibilitățile 
Partidului comunist de a realiza unitatea oa
menilor muncii.

Cu mult interes a fost .ascultată cuvîntarea 
lui George Matthews, secretar general adjunct 
al Partidului Comunist din Marea Britanie, 
consacrată sarcinilor luptei pentru pace și in
dependență națională a Angliei.

LONDRA 18 (Agerpres). — TASS transmite:
In ședința din 17 aprilie, Congresul al 

XXIII-lea al Partidului Comunist din Marea 
Britanie a fost salutat de Tim Buck, secretar 
general al Partidului muncitoresc progresist 
din Canada, de reprezentanți ai partidelor co
muniste din Franța, Italia, Australia și alte 
țări. In eadrul discuțiilor la raportul lui Harry 
Pollitt, în ședința din după amiaza zilei de 
17 anrilie a luat cuvîntul Moss, secretar al 
Comitetului național al Uniunii Tineretului Co
munist Englez. Arătînd că tn Anglia există un 
număr restrîns de organizații ale Uniunii Ti
neretului Comunist, el a criticat organizațiile 
de partid locale care acordă o atenție insufi
cientă membrilor acestei uniuni și nu le dau 
ajutorul necesar

LONDRA 19 (Agerpres). — TASS transmite: 
In ședința din dimineața zilei de 18 aprilie

al par-

Cornu- 
ales în

Milne, membru al Partidului
Marea Britanie, care a fost 
General al Congresului sindicatelor

a Congresului al XXIII-lea al Partidului Co
munist din Marea Britanie, în cadrul dezbate
rilor pe marginea raportului prezentat de 
Harry Ppllitt, secretarul general al Partidului 
Comunist dm Marca Britanie, delegații au con
tinuat să discute problemele legate de organi
zarea unor acțiuni comune ale clasei munci
toare în lupta pentru pace și interesele vitale 
ale oamenilor muncii. Delegații au împărtășit 
experiența activității organizațiilor lor de par
tid în domeniul traducerii în viață a principiu
lui conducerii colective și al intensificării in
fluenței partidului în rîndul maselor.

Emil Burns, membru al Comitetului Executiv 
al partidului comunist și-a consacrat cuvînta- 
rea sarcinilor partidului în domeniul muncii 
ideologice și culturale

In ședința din dimineața zilei de 18 aprilie 
s-a adoptat o rezoluție în problema chiriilor. 
In rezoluție se menționează că, proiectul de 
lege elaborat de guvern perpetuează existența 
cocioabelor, iar pentru 8.090.000 de familii en
gleze, chiriile se măresc cu 80.000.000 lire ster
line anual. De aceea, se spune In rezoluție, 
„participanții la Congres declară că se opun 
cu hotărîre majorării chiriilor.

LONDRA 19 (Agerpres). — TASS transmite:
In ședința din după amiaza zilei de 18 apri

lie, cel de al XXIII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Marea Britanie a discutat sarci
nile partidului în domeniul agricuiTurii.

Declarația președintelui Congresului, Camp
bell, că congresul partidului cooperatist din 
Anglia care are loc în prezent la Blackpool, 
a adoptat cu majoritate covîrșitoare de voturi 
o rezoluție împotriva înarmării Germaniei oc
cidentale, a fost salutată cu aplauze furtu
noase.

In încheierea discuțiilor, în numele Comite
tului Executiv al Partidului Comunist a luat 
cuvîntul Gollan, redactor șef adjunct al ziaru
lui „Daily Worker".

In încheierea ședinței de după amiază a fost 
adoptată în unanimitate o rezoluție specială cu 
privire la armele de exterminare In masă.
— -----------——.

NEW DELHI 18 (Agerpres). — Intr-un răs
puns adresat ministrului afacerilor externe al 
Marii Britanii, Anthony Eden, primul ministru 
al Indiei, Nehru a declarat următoarele în le
gătură cu vizita lui Dulles Ia Londra și între
vederile pe care acesta le-a avut cu conducă
torii britanici: „India a lansat un apel în fa
voarea încetării focului în Indochina care s-a 
bucurat de o primire favorabilă din partea opi- 
n.ei publice din țările asiatice vecine și din 
Canada. Guvernul indian, se spune în decla
rație, a consemnat de asemenea interesul pe 
care l-a produs acest apel în Franța și care 
arată fără nici o urmă de îndoială că o parte 
considerabilă a opiniei publice franceze este 
în favoarea propunerii noastre. Chestiunea 
încetării ostilităților a constituit întotdeauna 
pentru noi un punct important pe calea în
ceperii unor tratative ulterioare".

Guvernul indian s-a declarat tn favoarea 
conferinței de la Geneva, a declarat în conti
nuare Nehru. Condamnînd poziția adoptată de 
Dulles tn recentele sale discursuri și tn discu
țiile purtate la Londra și Paris. Nehru a de
clarat: „Noi am considerat că amenințările 
cu intensificarea activității militare înainte de 
începerea negocierilor este destinată să le in
fluențeze și nu sînt de natură să le ușureze".

In ceea ce privește propunerea americană 
pentru crearea unui bloc agresiv al puterilor 
occidentale și al țărilor din sud-estul Asiei.

Nehru a declarat că punctul de vedere al In
diei rămîne neschimbat. El a arătat că va face 
în curînd în fața parlamentului indian o de
clarare completă asupra acestei chestiuni, pe 
care o consideră „cea mai serioasă și care 
provoacă neliniștea noastră și a popoarelor 
din sud-estul Asiei".

★
DELHI 19 (Agerpres). — Potrivit celor trans

mise de postul de radio Delhi, la 17 aprilie, 
locțiitorul ministrului afacerilor externe, al In
die:, Chanda, a dat citire în Camera Populară 
declarației primului ministru Nehru în legă
tură cu comunicatul publicat la 13 aprilie în 
urma tratativelor lui Dulles la Londra. In 
acest comunicat se spune că Anglia și Sta
tele Unite, ,,sînt gata" să discute planul creării 
în .Asia de sud-est a unei organizații asemă
nătoare Uniunii Atlanticului de nord.

19 (Agerpres). 
telegramele de

— Ziarul „Prav- 
felicitiare trimise

MOSCOVA 
da" publică 
lui N. S. Hrușciov, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, cu prilejul împlinirii a 60 
de ani, de Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Comitetul Central 
al Partidului celor ce muncesc din Ungaria, 
Comitetul Central al Partidului Comunist din 
Bulgaria, Comitetul Central el Partidului Co
munist Chinez, Comitetul Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Ro.mîn, 
Comitetul Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania.

----e----
0 expoziție de fotomontaje din R.P.R 

deschisă la Șanhai
ȘANHAI 19 (Agerpres).— China Nouă trans

mite: La 17 aprilie s-a deschis la Șanhai o ex
poziție de fotomontaje din Republica Populara 
Romînă. Această expoziție, care cuprinde peste 
260 de fotografii a fost organizată sub auspi
ciile Comitetului administrativ al Chinei de 
est și a Guvernului popular municipal din 
Șanhai.

Fotografiile înfățișează aspecte de pe diferite 
șantiere de construcție și din munca desfășu
rată în regiunile petrolifere din Republica 
Populară Romînă.

Expoziția cuprinde reproduceri fotografice 
ale unor tablouri, sculpturi și caricaturi create 
de artișt!i romîni. Sînt expuse de asemenea 
fotografii reprezentînd scene din diferite 
de teatru jucate jn Republica Populară 
mină.

-------•-------

Scurte știri

piese 
Ro-

au
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Din viata și lupta tineretului 
de peste hotare

Succese ale forjelor democrate în alegerile din Universitățile italiene

ROMA 19 (Agerpres). — Ziarul „Unita" re
latează că la alegerile pentru organele re
prezentative ale Universităților din întreaga 
Italie forțele democratice au înregistrat suc
cese importante.

Astfel, la Universitatea din Roma numărul 
voturilor întrunite de lista forțelor democra
tice a crescut cu 21,38% față de anul 1953. De 
asemenea, la Universitatea din Cagliari (Sar
dinia) numărul reprezentanților forțelor de
mocratice în organul reprezentativ a crescut 
de la 4 la 16, în timp ce „înțelegerea cato- 

4500 delegași la Congresul Ligii
PEKIN 18 (Agerpres), — China Nouă trans

mite:
La 2 și 3 aprilie a avut loc la Tokio cel de 

al Ill-lea Congres național al Ligii Tinere
tului Democrat din Japonia. La lucrările Con
gresului au participat 4.500 de delegați din 
toate regiunile țării. Congresul s-a desfășurat 
sub lozincile „împotriva introducerii serviciu
lui militari", „Uniți-vă tn lupta pentru pace 
și viață fericită!".

59 milioane mărci 
pentru școli'e profesionale

> Constructorii de mașini din Polonia 
I obținut o mare victorie în producție. La 
I aprilie colectivul uzinei de construcții de ma- 
I șini agricole din Plock a terminat montarea 
primei combme cerea Here autopropulsate con
struite în R. P. Polonă.

• La 17 aprilie Sucandrio. ambasadorul 
; extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
! Indonezia în U.R.S.S.. împreună cu membrii 
i ambasadei a vizitat mausoleul lui V. I. Le- 
i nin și I. V. Stalin unde au depus o coroană.

• Intr-un discurs public rostit la 18”april;e 
I îa Chidambaram, primul ministru al Indiei.

Nehru, a reafirmat poziția guvernului său. 
I față de posesiunile străine din India. El a a- 

rătat că singura soluție pentru rezolvarea ac- 
I tualelor conflicte dintre India și puterile eu- 
I ropene care stăpînesc teritorii în această țară, 
constă în integrarea acestor teritorii la’ Uniu
nea Indiană. Referindu-se la mișcările 
masă pentru aliptrea posesiunilor străine 
India care s-au produs tn mod • spontan 
Pondichery și Karikall, Nehru a declarat 
ele echivalează cu un referendum.
• Intr-o declarație făcută presei. Cristian 

Pineaud, președintele Comisiei pentru aloca
ții a Adunării Naționale franceze a arăta: că

I
este împotriva oricărei participări a forelor 
militare americane în războiul din Indochina 
și a cerut începerea tratativelor cu președin
tele Ho Și Min.

» lntr-un interviu acordat corespondez’ .’. 
ziarului „Al-Gumhuria", ambasadorul Arable: 
Saudite în Egipt. Abduallah Ibrahim Al-Fadhe 
a declarat că guvernul Arabiei Saudite se 
pronunță împotriva tratatului militar dintre 
Pakistan și Turcia.
• După cum rela’ează agenția France Pres- 

se. guvernul marionetă din statul Khmer coc- 
i dus de regele Norodom Sianuk a demisxxiat.

de 
la 
li 
că

Inclieierea vizitei delegației 
de oameni politici francezi 

în R. P. Polonă

In declarația Iui Nehru se spune el nu a 
avut loc nici un fel de schimb de Oftaă sau 
de, consultări între guvernul Indiei și guver
nele țărilor interesate jn aceasta problemă. 
Poziția Indiei, a spus Nehru, este bine cunos
cută și va rămîne neschimbată.

Nehru a adăugat că India propune ca ș: 
pînă acum să se pună capăt războiului din In
dochina. considerînd că acest lucru ..poate să 
netezească calea pentru tratative viitoare".

Anonimul... mister Nixon
WASHINGTON 19 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, agențiile de presă a- 
mericane au transmis la 16 aprilie declarațiile 
făcute de un „înalt reprezentant" a! guvernu
lui american care, încercînd să exercite pre
siuni asupra Franței, a subliniat că în cazul 
în oare Franța ar decide să-și retragă efec
tivele, guvernul Statelor Unite s-ar vedea 
nevoit să-și trimită trupe în Indochina.

Știrile transmise ulterior au dezvăluit ano
nimatul „înaltului reprezentant" al guvernu
lui american oare este Richard Nixon, vice
președinte al Statelor Unite.

In după amiaza zilei de 17 aprilie, James 
Parker, purtător de cuvînt al Departamentu
lui de stat, a făcut o declarație presei, în 
care arată că spusele lui Nixon „nu cuprind 
nici o politică nouă a Statelor Unite față 
de Indochina".

De altfel, acest lucru este constatat și în- 
tr-un comentar al agenției Associated Press 
în care se subliniază că „Eisenhower a de
clarat că nimeni nu este mai potrivnic de- 
cît el pierderii Indochinei"...

Cu toate acestea, tn Statele Unite se con
sideră că politica externă a S.U.A. n>ai cu 
seamă în ceea ce privește Indochina, nu a 
fost îndeajuns, clarificată, iar numărul celor 
oare cer președintelui Eisenhower -precizări 
a crescut. Se crede însă, după cum relatea
ză agenția Britanova, că senatorii americani, 
icare cer ca președintele să ia cuvîntul la o 
sesiune comună a Congresului, nutresc puține 
speranțe oa planul lor să fie realizat, deoa
rece Eisenhower a mai nesocotit pînă acum 
cereri anterioare de acest fel". Mai mult, a- 
daugă agenția : „senatorii cred că s-au luat 
angajamente secrete, fără consultarea Con
gresului".

coniPentru extinderea 
s a pronunțat printre primii senatorul repu
blican William Knowland. care și-e exprimat 
„convingerea că președintele E ser.bover va 
cere Congresului să aprobe tril 
pe americane în Indochina”.

Intr-un comentariu a! agenției France Pres- 
se, oare se referă ,.« o sursă :n genera bine 
informată", se pretinde că una din cauzele 
care au determinat Departamentul de stat să 
dea „explicații” în legătură cu dedarațit'e 
lui Nixon „pare să fi fost dorința guvernului 
american de a liniști emoția pricinuită în 
Franța de declarațiile vicepreșe-dmtei.; ame
rican".

Din comentariile presei franceze reiese Insă 
că acest scop nu a fost nid pe departe a- 
tins.

Ziarul „Combat" scrie că „declarațiile vice
președintelui S.UA. sînt regretabile, deoare^ 
ce a se condamna atît de vădit prindpiui 
însuși al negocierilor, răpește dinaujte orice 
accent de sinceritate al partenerilor..”

Ziarul „Liberation” scrie că declarația lui 
Nixon denotă o încercare a Statelor Unite 
de a „face tot posibilul de a îtnpiedi 
ța să negocieze în Indochina și că dacă 
va negocia, ele vor interveni cu propriile 
trupe”.

Dezvăluind sensul declarațiilor făcute £e 
vicepreședintele S.UX. ziarul „L'Humanite” 
scrie că felul în care această declarație a fost 
prezentată, „trădează grija de a pregăti opi
nia publică în mod treptat pentru o interven
ție care, atunci cînd se va produce, va ii 
acceptată ca o fatalitate, ca o consecință ne
cesară a unor angajamente anterioare... Pe 
plan diplomatic, în ajunul conferinței de la 
Geneva, esențialul este să se lege mîinile 
Franței".

Jochi

can

jterea de
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ea 
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„Garanția... dată lui Adenauer“
(Agerpres), — Mesajul adresat de 
S.U.A., Eisenhower țărilor — 
la tratatul cu privire la „cornu- 

este privit cu

PARIS 18 
președintele 
participante 
nitatea defensivă europeană1' 
scepticism de majoritatea comentatorilor fran
cezi de politică externă, care subliniază că a- 
ceastă declarație ,,nu conține nimic nou".

Ziarul „Le Monde" denumește acest mesaj 
„o declarație de intenții". Intr-un articol re
dacțional, același ziar scrie: „Imediat după 
apariția declarației lui Eisenhower cu privire 
la comunitatea ' defensivă europeană, experții 
au și trecut la studierea ei pentru a găsi în- 
tr-însa noi garanții menite să constituie o a- 
sigurare pentru francezi. Aceasta este însă o 
misiune ingrată..."

„Scînteîa tineretului"
Pag. 4-a 20 aprilie 1954

BERLIN 18 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite:

In Republica Democrată Germană, în șco
lile profesionale se acordă o mare atenție 
pregătirii tinerilor specialiști.

După cum a declarat Rudolf Weisner, sub
secretar de stat al învățămîntului profesional, 
anul acesta în școlile profesionale 19,400 de 
persoane își însușesc diferite profesii. Aceste 
școli pregătesc specialiști pentru munoa în 
agricultură, industria de construcții, rețeaua 
comercială și alte ramuri ale economiei 
ționale. In vederea asigurării pregătirii 
specialiști tn școlile profesionale, diferite 
nistere au alocat aproximativ 59.000.000 
mărci.

na
de

mi-
de

lică" a înregistrat un regres considerabil, iar 
fasciștii au suferit un eșec complet neîntru
nind decît șase voturi. La Universitatea -din 
Modena au fost aleși șapte reprezentanți de 
pe listele democrate, față de doi cîți erau anul 
trecut. Alte succese ale forțelor democrate 
s-au mai înregistrat la Bari — șase repre
zentanți față de trei în 1953, la Genova, unde 
au cîștigat 151 voturi și la Catania, unde nu
mărul reprezentanților lor s-a dublat față de 
anul trecut.

Tineretului Democrat din Japonia
Congresul a adoptat o declarație și o rezo

luție cerînd interzicerea armei atomice.
Congresul a primit telegrame de salut din 

partea a unui mare număr de organizații din 
Japonia și de peste hotare, inclusiv din par
tea Partidului Comunist din Japonia, a Fe
derației Mondiale a Tineretului Democrat, a 
Uniunii Internaționale a Studenților, a Noii 
Uniuni Democrate a Tineretului Chinez și din 
partea altor organizații.

Răspunsuri deprimante ..
BONN 18 (Agerpres). — Ziarul burghez 

„Mannheimer Morgen" publică un articol în 
legătură cu rezultatele anchetei organizată 
de „Institutul pentru relații de muncă" din 
Baden Wiirttemberg în rîndurile tineretului 
muncitor din Germania occidentală.

„In ultimele luni, scrie ziarul, au fost in- 
terogați nenumărați ucenici asupra condiții
lor lor de muncă, asupra nevoilor și neca
zurilor lor. Președintele Institutului pentru 
relații de muncă a caracterizat răspunsurile 
primite din partea tinerilor muncitori drept 
„deprimante".

Cu toate că legea prevede că un tînăr nu 
poate fi obligat să muncească mai mult de 
48 ore pe săptămînă, 28% din ucenici mun
cesc cite 54 ore, 12,3% cite 59 ore și 5,5% 
cite 64 ore. Un procent de 4.10^, muncesc 
chiar peste 70 de ore pe săptămînă. In agri
cultură există cazuri cînd tinerii sînt obligați 
să muncească 75 ore pe săptămînă. Aproape 
50%, din tinerii muncitori oare muncesc cite 
10 ore pe zi nu au nici înăoar voie să se 
ducă la prînz la masă.

PARIS 19 (Agerpres). — TASS transnfte: 
Grupul de parlamentari francezi de activiști 
pe tărîm social și politic ©are a vizitat 'Po
lonia s-a înapoiat la 17 aprilie la Paris.

Deputatul Louis Vallon, gaulist, a făcut 
în numele întregii delegații o declarație în 
care și-a exprimat satisfacția în urma călăto
riei făcute în Polonia.

Comitetul polonez de luptă pentru rezolva
rea pașnică o problemei germane și delegația 
franceză, a declarat Vallon, recunosc marea 
primejdie pe care ar prezenta-o reînarmarea 
Germaniei pentru popoarele lor și pentru 
pace și din această cauză consideră că re
zolvarea pașnică a problemei germane cores
punde intereselor lor comune.

Vallon a subliniat de asemenea necesitatea 
unor legături mai strînse între Franța și Po
lonia pe plan politic, cultural și comercial, 
ceea ce ar contribui l.a slăbirea încordării 
internaționale și la organizarea- unui sistem 
de securitate colectivă, menit să asigure re
lații pașnice între toate popoarele.

Știffi sportive
• Luni la amiază au sosit în Capitală e- 

chipele reprezentative de tenis de masă ale 
R.P.R. care au participat la cea de a XXI-a 
ediție a campionatelor mondiale de tenis de 
masă de la Londra. Pe aeroportul Băneasa 
componenții lotului republican alcătuit din 
maestra emerită a .sportului Angelica Ro- 
zeanu, maestra sportului Sari Szasz. Ella 
Zeller, Toma Reiter, Tiberiu Harasztași și 
Matei Gantner au fost întîmpinați de repre
zentanți ai C.C.F.S. în frunte cu tov. 
nole Bodnăraș, președintele Comitetului 
tru cultură fizică și sport.

★

O Cel de al doilea joc pe care îl va
ține în Capitală echipa belgiană de fotbal 
La Gantoise va avea loc miercuri, cu în
cepere de la ora 16,30 pe 
August". Fotbaliștii belgieni 
cu echipa Casei Centrale a 
pioana țării noastre pe anul

★

• La 19 aprilie s-au disputat partidele în
trerupte în tururile șapte și opt al turneului 
internațional studențesc de șah de la Oslo.

înaintea turului nouă, echipele Uniunii So
vietice și R. Cehoslovace au cîte 27 puncte 
fiecare. Urmează 
te, Anglia cu 19 
puncte. Suedia — 
puncte, Finlanda
7>/2 puncte și Franța — l>/2 puncte.

★

• La 18 aprilie s-au jucat partidele între
rupte din primul tur al meciului de șah din
tre echipele Uniunii Sovietice și Franței. Ke- 
res și-a valorificat cu precizie avantajul ma
terial și a cîștigat la Tartakover. Intr-un final 
de turnuri Bronștein și-a creat un pion liber 
în centru și l-a obligat pe Bernstein să ce
deze. Petrosian a cîștigat la Belkadi, Aver
bach la Muffano și Kotov la Beuteville.

Astfel, scorul primului tur al întîlnirii de 
șah dintre echipele Uniunii Sovietice și Fran
ței este de 7*/a—1/2 în favoarea șahiștilor so-

Ma- 
pen-

sus-

I

Noul prim-ministru al Egiptului
CAIRO 19 (Agerpres). — TASS transmite: 

După o ședință îndelungată a Consiliului re
voluționar de conducere din Egipt, care a avut 
loc la 17 aprilie, s-a anunțat că în conformi
ste cu hotărlrea Consiliu'ui. președintele Egip
tului generalul Naghib a transmis atribuțiile 
de prim-ministru locotenent-colonelului Gamal 
Abdel Naser ș! l-a însărcinat cu formarea nou
lui guvern.

In dimineața zilei de 18 aprilie, Naser a 
anunțat componența guvernului său. Din gu
vern iac parte: Hasan Merei — ministru al co- 

Ghindi Abdel Malek - 
dr. Mohammed

merțului și industrie: 
ministru a! aprovizionării; 
Avad Mohammed — ministru al învățămîntu- 
ui; Abdel Hamid Eș-Șerif — ministru al fi
nanțelor: dr. Abde! Moneim El-Kaisuni — mi- 
- strj adjunct al finanțelor; Mohammed Abu 
Nusir — ministru adjunct al comerțului.

Locotenent-colonelul de aviație Abdel Latif 
Bogdadi. care în fostul guvern a fost ministru

al armatei și al forțelor militare navale, a 
fost numit ministru pentru problemele munici
palităților și localităților rurale, iar în func
ția de ministru al armatei și al forțelor mili
tare navale a fost numit locotenent-colonelul 
Husein Șefei. Locotenent-colonelul de aviație 
Hasan Ibrahim a fost numit ministru de stat 
pentru problemele președintelui republicii.

La conducerea ministerelor afacerilor exter
ne, afacerilor interne, orientării naționale, agri
culturii. justiției, lucrărilor publice și a celor
lalte ministere, au rămas persoanele care de
ținuseră aceste funcții și în vechiul guvern.

CAIRO 19 (Agerpres).
Se anunță că președintele Naghib a numit pe 

primul ministru Naser guvernator general mi
litar al Egiptului.

In felul acesta, primul ministru este în ace
lași timp și guvernator general, care în baza 
legii asupra stării de asediu se bucură de pu
teri discreționare.

stadionul „23 
se vor întîlni 
Armatei, cam- 

1953.

R. P. Bulgaria cu 23 punc- 
puncte, Islanda — 16>/2
16 puncte. Norvegia — !2>/2 
— 11 puncte, Italia, Scoția
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Declarația americană, constată ziarul, „nu 
aduce nici un element nou și cu atît mai pu
țin hotărîtor în disputa din jurul comunității 
defensive europene". Ziarul „Liberation" sub
liniază că pînă și în ochii sprijinitorilor 
matei europene", mesajul lui Eisenhower 
o „dezamăgire", deoarece el nu poate să
pească „îngrijorarea francezilor față de reîn
vierea militarismului german". Așa-numitele 
„garanții americane", încheie ziarul, „nu va
lorează mal mult decît garanțiile engleze".

Ziarul „L’Humanile" publică un articol de 
fond intitulat „Garanția... dată lui Adenauer”. 
Ziarul scrie că declarația arpericană este „o 
simplă amenințare cu represiuni împotriva ori
cărei țări care ar dori să ducă o politică inde
pendentă. Aceasta nu este o garanție pentru 
Franța împotriva primejdiei germane. Aceasta 
este o garanție pentru Germania revanșardă 
din nou înarmată... împotriva Franței, lipsită 
de suveranitate națională".
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Viața sportivă a cunoscut 
două evenimente sportive 
„Cursa Scînteii" — cea mai i 
competiție ciclistă din acest an 
de fotbal dintre echipele „La Gantoise"- 
Belg:a și .JJinamo“-BucureștL

In întreaga țară s-au desfășurat 
rile de campxxia: a;e echipelor de 
baschet, handbal, volei etc.

Sezonul sportiv în aer liber este tn plină 
desfigurare.

meciu- 
fotbal, J

■
.1

Eri a luat sîîrșit cea de a Vll-a ediție 
a marii competiții cicliste de fond „Cursa 
Sein teii".

Ca și 
n osc ut

Ea a 
lor mai 
competiții cicliste internaționale 
Păcii" Varșovia—Berlin—Fraga.

tn alp ani. „Cursa Scînteii" a cu- 
un mare succes.
însemnat o ultimi verificare a ce- 
buni cicliști ai noștri Înaintea marii 

,, Cursa

u r

sportiva
Dinamo București -
„La Gantoise44 2—0

îndată după meciul de fotbal dintre e- 
chipele „La Gantoise" și „Dinamo" Bucu
rești terminat cu scorul de 2—0 pentru 
fotbaliștii bucureșteni, un redactor al zia
rului nostru s-a adresat lui Van Dooren, 
antrenorul echipei belgiene și Titus Ozon, 
căpitanul echipei Dinamo, rugîndu-i să a- 
dreseze cîteva cuvinte pentru cititorii zia
rului nostru.

Publicăm mai jos declarațiile făcute:

s a c Î n t e ■ 
I i“

S îmbăta Ia orele 12 s-a 
plecarea din fața Combinatului 
Poligrafic Casa Scînteii „I. V. 
Stalin", tn tradiționala competi
ție cicliști de fond „Cursa Sdn- 
teii”. O mulțime entuziastă a 
ținut să asiste la această compe
tiție. să-i vadă pe cicliștii care 
de-alungul celor 166 km. cît mă
soară distanța de la București 
Orașul Stalin, se vor întrece 
ardoare.

Au luat startul 107 cicliști, 
urma lor. peste 20 de mașini 
oficiali, biciclete de rezervă 
mecanici, se Înșiră una 
alta.

Chiar de la primii kilometri se 
rulează puternic. In special com
ponenții lotului R P.R. și cîțiva 
alergători de la Flamura Roșie 
și C.C.A. imprimă cursei o alură 
foarte vie. Acul kilometrajului de 
la mașina noastră oscilează între 
40 și 45. Și într-adevăr după a- 
proape un sfert de oră de mers 
ne aflăm în dreptul bornei kilo
metrice 16 (10 km. de la plecare).

Incepînd chiar 
distanță coloana 
fărîmițează. La 
cu un pluton de 
în urma plutonului 
(Constantin Dumitrescu, C. Șan-

La a Vll-a edijie

la 
cu

In
cu
Si 

după

de la această 
cicliștilor se 

Otopeni. Doleie 
7 cicliști rămtn 

fruntaș

dru, I. Hora, Ia Constantinescu. 
Marin Niculescu, G. Moiceanu și 
V. Georgescu).

Acestora 11 se adaugă în apro
piere de Ploești, cicliștii de la 
CCA, C. Datcu și Țupa. Plutonul 
intră’în oraș în aclamațiile miilor 
de tineri înșirați de-a lungul ar
terei principale, iar sprintul este 
ctștigat de tînărul ciclist de la 
Asociația Progresul, C. Dumi
trescu, care și în Cîmpina și tn 
Posada trece primul, urmat în
deaproape de Constantin Șandru.

Cu toate că începe urcușul ser
pentinelor de la Posada în care 
se cere o mai mare tenacitate, 
plutonul fruntaș și tn deosebi 
componenții lotului R.P.R. peda
lează foarte susținut.

Sprintul de la Sinaia este cîști- 
gat tot de C. Dumitrescu (Pro
gresul) urmat îndeaproape de 
I. Hora (CCA).

La coborîrea din Predeal. C. Du 
mttrescu face o tentativă de eva
dare, gonind cu o viteză extrem 
de mare. Tînărul ciclist fuge de 
unul singur vreo 6 km. El este 
prins totuși la ieșirea din Timi
șul de jos; acum, plutonul frun-

taș gonește compact spre Orașul 
Stalin, ur.de sprintul final este 
cîștigat de I. Constantinescu 
(CCA) care a parcurs distanța de 
166 km. în 4h40’Il” media orară 
fiind de 35.540 km. Urmează apoi 
în ordine I. Hora. C. Șandru. V. 
Georgescu. C. Dumitrescu, M. 
Stan. G. Moiceanu — toți sosiți 
în același timp cu învingătorul.

★
Duminică Ia orele 12, s-a dat 

plecarea în cea de a doua etapă. 
Orașul Stalin—București. De data 
aceasta, pe o bună bucată de 
traseu, o serie de cicliști tineri 
caie nu erau obișnuiți cu astfel 
de curse grele și care în prima 
etapă fuseseră depășiți de ritmul 
viu In care se alergase, par a fi 
hmăriți să dea mai mult de furcă 
cicliștilor fruntași. Lucrul acesta, 
în parte le reușește. Pe 
tinele de la Timiș un 
masiv de aproape 50 de 
tineri printre care Tr.
Voicu, Petre Nuță. D. Glodea. N. 
Boca și Istrate, merge compact. 
In urmă, cîteva plutoane, la dis
tanțe mici „trag" tare pentru a 
se apropia de fruntași. Este demnă 
de remarcat dîrzenia cu care ti
nerii cicliști se străduiesc să a- 
jungă plutonul fruntaș și voința 
lor de a se comporta cît mai 
bine.

Ne aflăm la Predeal unde 
sprintul este cîștigat de Constan
tin Dumitrescu, 
Vasilescu.

La Sinaia, o 
lește pe cicliști 
prudență, astfel
încet. Pînă aici, nici o tentativă

serpen- 
pluton 
cicliști 
Dinuț,

Sînt nespus de fericit că am reușit să mă clasez pe primul 
loc în cea de a Vll-a ediție a ,,Cursei Sctnteii". E drept, am și 
muncit mult pentru acest rezultat și pot spune că l-am obținut 
foarte greu, deoarece anul acesta, în general, cicliștii noștri și 
in special cei tineri, mi-au dat mult de furcă. Cu toate că nu 
am reușit să ciștig nici etapa tntîia nici a doua, totuși m-am 
străduit să mă mențin tot timpul în plutonul fruntaș și acest 
lucru am Veușit. Rezultatele tuturor tovarășilor din lot șl... bine 
înțeles rezultatul meu, dovedește că avem o temeinică pregă
tire, că am început bine primul concurs de ciclism al anului.

CONSTANTIN ȘANDRU

urmat de Nicolas

ploaie deasă sl- 
să pedaleze cu 
că se coboară

de evadare. La ieșirea din Posa
da, cicliștii măresc viteza. O parte 
din ei nu se pot menține. Wult- 
chtier, Moraru și Kammer rămîn 
în urmă. De aci se rulează din 
ce în ce mai tare. Componenții 
lotului R.P.R. sprintează puter
nic organizînd binecunoscuta mo- 
rișcă.

La Cîmpina începe din nou să 
plouă. Cu toate acestea alergăto
rii din lotul R.P.R. pedalează 
destul de tare. La ieșirea din 
Pioești, I. Hora, Istrate și C. Du
mitrescu încearcă din nou să se 
desprindă. Tentativa nu reușește 
nici de data aceasta, astfel că 
plutonul continuă să gonească 
compact.

In apropiere de București cîți- 
va cicliști tineri din lotul R.P.R. 
încearcă cîteva tentative de eva
dare însă nu reușesc astfel că In 
oraș primul care trece linia de 
sosire este Marin Niculescu (Fla
mura Roșie) urmat de coechipie
rul său C. Șandru, I. Hora, I. 
Constantinescu. C. Dumitrescu. 
V. Georgescu, Datcu. Istrate. 
Mircea Stan și Moiceanu, toți 
sosiți în același timp cu învingă
torul etapei 4h44’25°.

Ediția a Vll-a a marii curse 
cicliste de fond, „Cursa Scînteii" 
i-a revenit lui Constantin 
(Flamura Roșie). Acesta, 
a cîștigat nici o etapă, 
datorită timpilor obținuți
două etape ocupă în clasamen
tul general primul loc.

La sosirea în București a avut 
loc solemnitatea decernării pre
miului „cel mai bun cățărător" 
precum și „Cupei Pronosport" 
lui Constantin Dumitrescu.

R. CALARAȘANU

Am rămas profund impresionat de marele 
număr de spectatori și de sportivitatea cu 
care aceștia au urmărit fazele jocului.

Meciul a fost disputat. Victoria este meri
tată pentru că înaintașii dinamoviști au fost 
mai rapizi și au creiat faze măi numeroase de 
gol, în special tripleta Nicușor, Ene, Ozon, 
de la care au pornit de fapt cele două goluri.

In întîlnirea de miercuri, echipa noastră se 
va strădui să facă un joc mai bun și să sa
tisfacă exigența publicului spectator.

VAN DOOREN 
antrenorul echipei 

„La Gantoise"

meci internațional 
Dinamo a obținut 
a fost disputat și 
datorește faptului

Sînf fericit că în primul 
de fotbal al anului, echipa 
succes. Meciul de duminică 
victoria echipei noastre se 
că toți jucătorii au jucat cu însuflețire pen
tru a reprezenta cu cinste fotbalul nostru. Fâ- 
cînd un joc colectiv, închegat, noi am izbutit 
să dăm meciului un aspect dinamic, pe care 
zecile de mii de spectatori l-au apreciat. L’- 
nia noastră de atac a știut chiar în momen. 
tele mai critice să aibă combativitate și spirit 
de luptă.

Cît despre apărare, ea a fost aproape în
totdeauna acolo unde era nevoie.

Jucătorii oaspeți au prestat un fotbal de 
bună calitate, cu pase scurte și rapide, fapt 
care a făcut ca aspectul partidei să fie inte
resant. Mi-a plăcut siguranța și plasamentul 
portarului 
margine.

ca și locul bun al halfilor de

TITUS OZON
căpitanul echipei ,,Dinamo“ 

București

Cel mai bun cățăr a I or

Șandru 
deși nu 

totuși 
tn cele

Cred că acest lucru a fost posibil șl pen
tru că m-am antrenat mult pe serpentinele 
Timișului; doream foarte mult să mă com
port cit mai bine pe porțiunile „de vîrf"

In prima și a doua etapă a ediției <■! 
anul acesta a „Cursei Scînteii" — așteptată 
cu nerăbdare — m-am comportat spre ma
rea mea bucurie mulțumitor, ciștigînd „Cu
pa Pronosport" și Premiul celui mai bun 
cățărător.

Cu toate că am condus o bună parte din 
traseu, etapele au fost clștigate pe merit 
de colegii mei din lot. M-am bucurat mmt, 
nu numai pentru faptul că C. Șandru, I. 
Constantinescu și Marin Niculescu au cîș
tigat fie etapele, fie cursa, ci pentru că lo 
tul nostru de cicliști e în formă.

CONSTANTIN DUMITRESCU
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