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Să îngrijim bine tractoarele avînt întrecerii în cinstea zilei de 1 Mai
Tovarășul Otto Fides, șef al brigăzii a 

9-a de tractoare de la S.M.T. Hărman, 
regiunea Stalin, a trimis ziarului nostru 
o scrisoare răspunzind anchetei „Scinteii 
tineretului"—„Pentru folosirea întregii ca. 
pacită{i de lucru a tractoarelor". El scrie: 
„Tractorul este tovarășul de preț al meca
nizatorului, arma cu care zmulge păm:n- 
tuiui belșugul".

Cit de multe, cit de bogate și de impor
tante lucruri înmănunchiază aceste cu
vinte, cit de adevărate și demne de luat in 
seamă de fiecare mecanizator! Da. tracto
rul este o armă minunată, este semn al 
tehnicii noi, perfecționate, in slujba cule
gerii unor recolte superioare și a belșugu
lui oamenilor. Tractorul desțelenește ad:nc 
pămîntul, oferind, în felul acesta, plante
lor substanțe hrănitoare: tractorul trage 
după el patru și chiar mai multe brazde, 
trage două semănători mari, său două cul
tivatoare, ușurează munca omului, deter
mină executarea lucrărilor intr-un timp 
incomparabil mai scurt și dă putința so
lului să păstreze pentru plante umidita
tea, să facă bine aerisirea. Tractorul în
lesnește, prin toate acestea, introducerea 
agrotehnicii avansate. Iată, dar pentru ce 
tractorul este o minunată armă prin care 
se zmulge pămintului belșugul.

Ca să aducă insă aceste «nari servicii 
omului, tractorul trebuie îngrijit ca ochii 
din cap. El este un bun pe care poporul 
muncitor l-a încredințat mecanizatorului, 
bun de un preț neasemuit. E o înaltă obli
gație a fiecărui mecanizator să-și îngri
jească, să-și păstreze mașina ca tot ce i 
s-a încredințat mai scump. Dacă e îngrijit 
bine, tractorul funcționează din plin și i 
se poate întrebuința toată puterea de iu- 
cru. Tractoriștii cunosc avantajele bunei 
îngrijiri a tractorului. Ei știu că printr-o 
bună îngrijire tractorul nu se mai uzează, 
că ei nu mai pierd timpul stînd pe cîmp 
să facă reparații, că pun astfel in folosință 
întreaga capacitate de lucru a tractorului, 
că pot folosi metodele înaintate — grafi
cul orar, cuplaje etc. că își îndeplinesc 
și depășesc planul, tac lucrări de calitate 
pun'nd baza unor recolte mari, sporind 
totodată și ciștigurile lor.

Sarcina îngrijirii atente, regulate a 
tractorului, după prevederile normativu
lui tehnic, capătă o importanță deosebită. 
Hotărîrea guvernului și partidului privi
toare la pregătirea și executarea lucrări
lor agricole din primăvara anului 1954 
cere mecanizatorilor să execute lucrările 
într-un timp cit mai scurt, dar să le facă 
și de cea mai bună calitate. Or, această 
sarcină poate fi îndeplinită numai cu trac
toare care să 'funcționeze permanent, fără 
cea mai mică întrerupere.

Sînt în S.M.T. și G.A.S. mecanizatori 
pentru care întreținerea mașinilor cons
tituie prima grijă. Această trăsătură este 
proprie multor mecanizatori fruntași, prin
tre care cunoscuților mecanizatori Stă- 
nescu Vasile de la S.M.T. Peciul Nou, 
Timișoara, inițiatorul întrecerii pentru ti
tlul de „cel mai bun tractorist", tovară
șului său de stațiune Papp Ștefan, care în 
urmă cu o lună deja își terminase planul 
lucrărilor de primăvară, lui Simion Du
mitru de la G-A.S. „D. Marinescu" Bucu
rești și multor altora încă. Ingrijindu-și 
mașinile ei izbutesc să-și îndeplinească 
planul și să-l depășească, întrebuințînd 
întreaga capacitate a tractorului. El reali
zează mai multe planuri anuale într-un 
an. Mulțumită bunei întrețineri a trac
toarelor care a făcut posibilă punerea în 
lucru a întregii lor capacități, numeroase 
S,M.T.-uri au terminat planul lucrărilor 
de primăvară. La 4 brigăzi, de care răs
punde mecanicul de sector Don Gheorghe 
de Ira S.M.T.-Sîntana tractoarele nu au 
avut nicio defecțiune. Totodată acești me
canizatori înscriu însemnate economii, 
care alături de creșterea productivității 
duc la o serioasă reducere a prețului de 
cost al produselor agricole. S.M.T. Coba- 
din din regiunea Constanța, datorită în
grijirii tractoarelor, a economisit anul 
trecut peste 400.000 lei. Brigada a IX-a 
a SM.T.-ului Hărman, regiunea Stalin, 
a economisit în același chip 40.000 lei. 
Tractoristul Alfred Brendorfer din această 
stațiune a fost premiat pentru atenția cu 
care și-a îngrijit mașina. Mari cantități 
de combustibil și piese de schimb econo
misesc în această primăvară prin îngriji
rea tractoarelor mecanizatori ca Strat Ion 
de la S.M.T. Zorleni-Bi-rlad, brigada a V-a 
de la S.M.T. Cîmpia Turzii etc.

Mai departe, în scrisoarea sa, tovară
șul Otto Fides spune: „Tractorul insă se 
răzbună crunt pe stăpinul său dacă nu l-a 
îngrijit bine. Se oprește în mijlocul tarlalei 
tocmai cînd,ar trebui să meargă mai bine, 
tractoristul nu mai îndeplinește planul, 
tot timpul stă la reparații". Și aceste cu
vinte conțin mult adevăr. Iată următorul 
fapt: tractorista Elena Ganea și tracto
ristul Lazăr Tudor lucrează în aceeași

Semnarea unui Acord de schimb de mărfuri 
și plăți între R. P. R. și R. P. Albania

La 22 aprilie 1954 s-a semnat Ia București 
Acordul de schimb de mărfuri și plăți pe a- 
nul 1954. între Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Albania.

Republica Populară Romînă va livra : pro
duse petrolifere, materiale electrotehnice, chi
micale. medicamente, diverse produse indus
triale etc.

Republica Populară Albania va livra : ara
mă, măsline, fructe citrice, etc. 

stațiune — SALT. Lehliu din regiunea 
București. Ei au lucrat in toamna anului 
trecut cu aceleași mijloace. Ganea Elena 
și-a depășit planul cu 60 la sută. Lazăr 
Tudor nu ș: I-a îndeplinit decit in propor- > 
tie de 30 la sută. De ce ? Ganea Elena . 
și-a îngrijit tractorul și i-a folosit din plin 
capacitatea de lucru, nu a pierdut nici un i 
minut cu reparațiile. Lazăr Tudor a arun
cat gălețile de motorină prin praf și a scos i 
sitele de la pilnia de alimentare cu mo-; 
torină. Praful a pătruns in motorina și a , 
făcut să se gripeze un piston, ceea ce a j 
dus la spargerea motorului. Pentru aceas
ta Lazăr Tudor nu și-a îndeplinit nici pla-! 
nul și a adus pagube statului

Asemenea neglijențe mai săvirșesc încă 
rnulți tractoriști din SM.T. și din gospo
dăriile agricole ale statului. Plenara a X-a 
a C.C. al U.T.M. a atras atenția asupra 
lipsurilor serioase C3re se manifestă in 
acest domeniu și a cerut organizațiilor 
utemiste să ia măsuri pentru imbună-! 
tățirea situației. Deși au luat o seamă de j 
măsuri, organizațiile utemiste nu au făcut 
însă tot ce trebuia. La reparațiile din iarnă 
a ieșit la iveală destulă neglijență și lipsă 
de răspundere in această problemă din par
tea unor utemiști. La S.M.T. Castelu ș: 
Mircea Vodă din regiunea Constanța, 
„1 Mai" din raionul Brăila, S.MT. Sighi
șoara și altele, la cîteva zile după ce au 
fost scoase pe teren, unele tractoare au 
rămas pe brazdă.

Este limpede că tractoarele rămase în 
brazdă nu mai îndeplinesc planul, lucră
rile întirzie și există primejdia ca pe a- 
cele locuri recoltele să fie slabe. De aceea 
se cere organizațiilor utemiste să desfă
șoare astfel munca politică incit să con
vingă pe fiecare mecanizator că viața ma
șinii atirnă de curățirea zilnică de noroi, 
de stringerea șuruburilor externe, de con
trolul și reglarea tuturor mecanismelor, de 
felul în care se face alimentarea cu apă 
și combustibil dacă se filtrează motorina 
și uleiul și de celelalte îngrijiri prevăzute 
în normativul tehnic. Să fie convins fie
care tractorist că ingrijindu-și mașina o 
va face să funcționeze permanent cu toate 
puterile ei. Astfel își va depăși planul, va 
grăbi lucrările de pe pămîntul pe care-1 
lucrează, se vor culege mari sporuri de re
coltă, iar el își va spori cîștigul.

Nedespărțită de întreținerea mașinilor 
este problema calificării. Tractoristul care 
cunoaște bine mașina știe că trebuie s-o 
îngrijească, s-o păstreze, să obțină de la 
ea tot ce poate da. Ridicarea continuă a 
calificării trebuie să preocupe deci în per
manență pe fiecare mecanizator.

Fără îndoială că desfășurarea și coordo. 
narea muncii comitetelor organizațiilor d» 
bază U.T.M. din S M.T. și G.A.S., în con
dițiile c’nd mecanizatorii se află pe cîmp, 
este oarecum îngreunată. Dar există mij
loace suficiente pentru rezolvarea acestei 
sarcini. In brigăzile de tractoriști există 
grupe utemiste, există agitatori. Periodic 
brigăzile trebuie să primească foile vo
lante sau fulger ale stațiunii. Discuții in 
grupe, articole de împărtășire a experien- | 
ței și evidențierea sau criticarea în foile! 
volante etc., sînt mijloace eficace pentr-a 
a ține mereu trează atenția mecanizatorilor 
asupra păstrării mașinilor.

Nu se poate trece cu vederea peste fap
tul că pentru îngrijirea mașinilor este ne
voie de asigurarea anumitor condiții. Ast
fel brigada are nevoie de o mică bază de 
carburanți și lubrefianți, formată din cis
ternă tip și butoaie; are nevoie de trusă 
de scule și de o trusă de alimentare etc. 
Fără aceasta nu se poate asigura o în
grijire corespunzătoare. Organizațiile ute- ; 
miște să insiste pentru crearea de către ! 
conducerile administrative ale S.M.T. și 
G.A.S. a condițiilor necesare unei bune în
grijiri. Totodată însă trebuie veghiat ca 
acest inventar să fie păstrat cu cea mai 
mare grijă, să nu fie risipit sau pierdut.

Se știe că mecanicii de sector, mecanicii 
șefi, inginerii mecanici au între altele în
datorirea să controleze și să dea îndru
mări mecanizatorilor cu privire la munca 
de păstrare în condiții bune a mașinilor. 
Explicîndu-le mai departe și pe larg în
semnătatea acestor sarcini, organizațiile 
U.T.M. să obțină ca inginerii și tehnicie
nii mecanici, să dea un ajutor mult mai 
mare decit pînă acum.

Activiștilor comitetelor regionale și ra
ionale U.T.M. li se cere să dea multă aten
ție felului în care mecanizatorii păstrează 
bunul poporului. Să nu plece activistul din 
brigada de tractoare pînă cînd nu va Ii 
sigur că mașinile vor fi întreținute bine, 
pînă cînd nu va fi sigur că se va păstra 
inventarul pentru această muncă.

Funcționarea permanentă a mașinilor, 
înlăturarea oricăror întreruperi pricinuite 
de defecțiuni, folosirea completă a capaci
tății de lucru a tractoarelor — de aceasta 
este nevoie pentru oa tinerii mecanizatori 
să lucreze bine și repede.

Discuțiile s-au purtat intr-o atmosferă to
vărășească.

Acordul a fost semnat din partea Republicii I 
Populare Romine de tov. Mauriciu Novac, loc
țiitor al ministrului Comerțului Exterior, iar 
din partea Republicii Populare Albania de tov. 
Vasil Kati, locțiitor al ministrului Comerțului 
și Comunicațiilor.

(Agerpres). I

In lupta 
pentru economii

Colectivul de dulgheri de U Oficiul 3 Pro
ducție. secția suprafață, de la schela pe
troliferă Zemeț. s-a luat angajamentul de 
a eeooomisi. In cinstea zilei de t Mai. 
8 metri cub: de cherestea. Muncind 
cu însuflețire, drămuina cu grijă materia
lul. !ă nd cu ch’bzu:T,ă cheresteaua ți folo
sind Eecare bucățică de îemn. ei au reușit 
să-ți îndeplinească ți să-ți depășească anga
jamentul cu mult tnaiate de termen. Plini de 
avînt. tovarăși Ștesan Gh.. A apei Constan
ts. Stamate Constantin. Sova Sandu. Bolra 
Gh. Sova Ion ți alții, au contribuit la eco
nomisirea a 25 de metri cubi de cherestea.

Dar succesul lor nu s-a oprit aici. Ei sînt 
hotăr'ti să realizeze din materialele econo
misite. construcții necesare ți importante. In 
urma unei consfătuiri, ei au botărit să cons
truiască 3 rampe pentru materiale ți un ga
raj. Munca a început cu spor. Teslele și fie- 
răstraiele acompaniau cintecele lor, ritmul 
viu a* muncii Nici frigul nu i-a făcut să 
dea înapoi pe entuziaștii muncitori. Cons
trucțiile se ridicau zi de zi.

Dorind să termine cit mai repede îndepli
nirea angajamentelor, ei nu uită să continue 
acțiunea de economisire începută. Astfel, ei 
au reușit ca în scurt timp să-și îndeplinească 
angajamentul luat și să realizeze economii 
în valoare de 3.750 lei. A fost o victorie a 
dragostei fată de muncă și avutul obștesc, 
a spiritului de bună gospodărire.

Utemiștii și tinerii de la Oficiul 3 Produc
ție secția suprafață, de la schela petroliferă 
Zemeș și-au luat angajamentul să electrifice 
în cinstea zilei de 1 Mai comuna Schitu- 
Frumoasa din raionul Moinești. Ajutați de 
tovarășii lor vîrstnici ca Frățiiă S. și Ștefă- 
nescu Gh. ei au început să strîngă materialele 
necesare.

Multe zile după ce și-au luat angajamen
tul ei puteau fi văzuji, în timpul liber, cutre- 
erînd schela petroliferă în căutare de materi
ale vechi recuperabile. Printre cei mai sîrgu- 
incioși se găseau tovarășii Gonțescu Gh., 
Avram Dan, Marcu Pavel, Rață Gh. și alții. 
De aici o bucată de fier vechi, de aco'o un 
izolator uitat pe un stîlp. de dincolo, un su
port sau o bucată de tablă veche, așa s-au 
recuperat cele necesare. Simplificîndu-se de 
asemenea instalația în unele locuri s-au re
cuperat în total 6.000 m. de sîrmă, 200 izo
latori de porțelan. 140 suporți și s-au repa
rat și pus în stare de funcționare cu ajuto
rul tovarășilor vîrstnici Gorea Ion și Gavri
la Niculae un dinam stricat ți un tablou de 
comandă reformat.

Intre timp aflînd de ajutorul pe care-l pri
mesc din partea muncitorilor, țăranii muncitori 
din Schitu-Frumoasa avînd în primele rinduri 
pe utemiști și tineri, au început să sape prin 
muncă voluntară gropi și să ajute la transpor
tarea stîlpiior procurați de sfatul popular. Ma
re a fost bucuria sătenilor cînd într-o seară 
s-au aprins becurile aducătoare de lumină. 
Mult s-au veselit atunci țăranii muncitori și 
din toată inima au mulțumit tinerilor. Iar 
aceștia au avut tnîndria de a fi participat la o 
nouă acțiune patriotică.

B. DUMITRESCU 
corespondent al „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Bacău

* i Fa b r i c a t în R. P. R.

După ce s-a săturat să privească la 
jocul gălăgios al elevilor școlii profe
sionale și chiar al lucrătorilor mai ti
neri ce bateau o minge pe terenul din 
curtea uzinei Dicu Constantin mais
tru la secția de locomotive a uzinelor 
„Electroputere" din Craiova, despătu
ri ziarul ce-1 scosese din buzunarul 
halatului. Era un lucru de mult intrat 
in obiceiurile maistrului ca in pauza 
de la prinz să citească „Scinteia" și să 
afle de acolo tot ceea ce se intimpla 
în țară. In ziua aceea frumusețea 
dimineții de primăvară îl atrăsese 
pe banca încălzită de soare din fața 
secției. Privirile se opriră pe pagina 
întiia unde cu litere îngroșate o știre 
ii atrase atentia : „Minerul Haidu Iu- 
liu lucrează în contul anului 1957"- 
Maistrul își potrivi ziarul in umbră 
și cit: mai departe- Erau acolo cuvinte 
simple, fraze obișnuite, dar cit de mult 
bucurau pe meșterul locomotivelor elec
trice de mină. I se părea că în cuvin
tele acelea este cuprinsă și munca lui. 
că în strigătele bucuroase de salut cu 
care minerii au intimpinat ieșirea din 
șut a brigadierului fruntaș de la Petri: ... 
este cinstită și prețuită strădania lui 
si a celorlalți din secție. Ei au trimis 
ortacilor din Valea Jiului primele lo
comotive electrice de mină, fabricate 
în patrie.

„De bună seamă că lui Haidu i-au 
ajutat mult și locomotivele noastre" 
— gîndi meșterul. Nu-i o fire încrezu
tă tovarășul Dicu ba chiar atunci cînd 
unui din inginerii cei ma; noi. ori direc
torul îi aduce cuvînt 3e laudă, 
meșterul se încruntă de parcă ar 
fi nemulțumit de ceva și își face 
de lucru cu vreo ciroă de șters 
pe lingă vreo mașină. Nu-i pla
ce să se vorbească de el si pace. Dar 
atunci cînd e singur si află ca acum

Dacă produsele vor fi de buna calitate in jurul tau vei simți mulțumirile aduse de ( 
atiți cumpărători pe care nu-i cunoști ți nu te cunosc. '

Aceste mulțumiri le-a cunoscut ți utemista Oprea Victoria, muncitoare fruntașă a ț 
secției de broderie de la fabrica „Adesgo" din București. De aceea ea muncește cu multă ' 
tragere de inimă. ț

Foto: Agerpres. î

înainte — pentru titlul 
de „cel mai bun tractorist1'
Trei candidați

In lupta pentru obținerea 
titlului de „cel mai bun trac
torist", mecanizatorii de la 
S.M.T. Holboca, raionul lași, 
obțin, de la o decadă la alta, 
realizări tot mai frumoase. 
Pînă la 17 aprilie, tractoristul 
utemist Radu Aurel și-a în
deplinit planul în proporție 
de 190 la sută, tractoristul 
Ghita Neculai — cu 185 la 
sută, iar tractoristul utemist 
Matei Constantin — cu 180 
la sută. Care dintre ei va 
obține titul de „cel mai bun 
tractorist"?

Luptă aprigă
Au trecut doar cîteva zile 

de cînd tinerii mecanizatori 
de la S.M.T. Bărcănești, re
giunea Plocști, au ieșit să 
execute lucrările de primă
vară. In tot timpul, utemistul 
Andrei Gr. 1. Andrei, aplicind 
cu succes metoda graficului 
orar, s-a' menținut in frunte. 
Dar iată că utemistul Radu 
llie îl ajunge ți chiar îl depă
șește. Utemistul Radu și-a 
îndeplinit întreaga sarcină 
planificată pe tsactorul său 
cu 6 zile mai devreme. Pînă 
la data de 22 aprilie și-a înde
plinit planul și utemistul An
drei.

Noi locomotive electrice de mină
de vreun succes al minerilor, în su
fletul maistrului năvălește bucuria și 
in jurul lui se face deodată prea cald. 
Vezi, el ii socotește pe cei din Petri- 
la, Lupeni ori Anina frații săi pe 

care el, Dicu Constantin, îi sprijină în 
succese cu munca lui la locomotivele 
de mină- Nu știe precis anume in care 
mină au plecat mașinile făcute de el 
dar meșterul știe că în curînd prin 
toate galeriile minelor din tară vor tre
ce uruind locomotivele electrice, ce vor 
înlocui munca grea și istovitoare a va
gonetarilor-

Meșterul lăsă ziarul pe bancă și 
privirile sale se adinciră undeva pes
te virfuriie pom:lo,r ce împungeau azu
rul senin al cerului de primăvară. In 
fată, gălăgia și voioșia tinerilor cres
cuse, dar el nui vedea și zarva lor 
nu-i împiedica gîndul. Prin mintea 
maistrului de Ia secția locomotive tre
ceau toate amintirile din zilele acelea 
de încordare, de zbucium, eforturi și 
freamăt, cind muncitorii si inginerii 
de la „Electroputere" au construit pri
ma mașină.

★

Era pe la începutul lui septembrie 
1952. cind au sosit cele trei mașini 
sovietice. Inginerul Wagner Wilhelm, 
care participase la consfătuirea meta- 
lurgiștilor și a minerilor de la Petro
șani. avu mult de lucru în ziua aceea. 
El ceruse și obținuse ca în uzina lor 
să se construiască aceste locomotive 
după modelul celor sovietice. Acum, 
nu-și mai găsea astîmpăr privindu- 
ie si dind explicații despre felul cum 
funcționează, principiul, materialele.-.

Maistrul Dicu s-a ridicat de Ia locul 
lui — lucra pe atunci la electrotrans- 
nortoare — si s-a apropiat de mașini. 
Erau trei: un L.A.M. 1 de 8 tone, un

* >
Zilnic, la redacția ziarului 

nostru sosesc tot mai multe 
știri epspre lupta avintată du
să de tinerii mecanizatori de 
pe ogoare, pentru ciștigarea 
titlului de cinste de „cel mai 
bun tractorist". -Și, de la o zi 
la alia, știrile sînt iot mai 
îmbucurătoare : crește mereu 
numărul candidaților pentru 
acest titlu de seamă, cresc ne
contenit realizările lor.

ir ir

Telegrame 
din Constanța

La comitetul regional U.T.M. 
Constanța au sosit numeroa
se telegrame care laconic, 
vestesc realizări ale tractori
știlor. Reproducem cîteva din
tre ele. Una este semnată de 
tovarășii de la S.M.T. Fetești. 
„In seara zilei de 10 aprilie, 
tractoristul Dragu Pavel din 
brigada a IX-a și-a terminat 
planul în campania de pri
măvară. A realizat însemnată 
economii. Participă la între
cerea pentru obținerea titlului 
de „cel mai bun tractorist".

Telegrama sosită de la 
S.M.T. Mircea Vodă, raionul 
Medgidia, anunță : „Pînă la 
data de 15 aprilie, tractori
stul Pacu Ioan a realizat un 
plan și jumătate. A econo
misit 136 litri motorină. A fă
cut lucrări de bună calitate.

Brigada a II-a de la S.M.T. 
Mircea Vodă, condusă de 
Alexei Turac și-a Îndeplinit 
planul pe campanie..."

Cel mai bun 
din stațiune

In întrecerea pentru titlul 
de „cei mai bun tractorist", 
pînă in ziua de 19 aprilie, cele 
mai frumoase rezultate din 
stațiunea de mașini și trac
toare din Tg. Mureș le-a ob
ținut tractoristul Magyari 
Adalbert, care și-a depășit 
planul cu 163 la sută. Au mai 
obținut rezultate frumoase și 
tractoriștii utemiști Gyorgy 
Alexandru, care și-a depășit 
planul cu 109 ja sută și Gyar- 
faș Ștefan cu 78 la sută.

C.'ne-l va întrece 
pe Bondnar Ludovic?

Nici tinerii mecanizatori din 
regiunea Baia Mare nu se 
lasă mai prejos.

O veste sosită de la 
Baia Mare ne anunță că ti
nerii tractoriști de la S.M.T. 
Ghiorac au reușit să îndepli
nească plănui de producție ce 
revenea stațiunii pe întreaga 
campanie încă de la 17 a- 
prilie.

Cel mai bun tractorist din 
stațiune este Bondnar Ludo
vic. El a reușit să-și depă
șească deja planul pe campa
nie cu 200 la sută. Asemenea 
realizări n-a mai obținut nici 
un alt tractorist din alte patru 
S.M.T.-uri din regiune. Astfel 
că Bondnar este cel mai bun 
tractorist nu numai din sta
țiune ci din 5 stațiuni. Cine-1 
va întrece oare pe Bondnar 
Ludovic ?

L.M. de 7 tone cu troliu si un L.A-M.- 
liliput de 2 tone pentru galerii îngus
te de adîncime. Le-a privit cu ochii 
micșorați și le-a cercetat apoi pe în
delete cu stăruința unui cunoscător. 
Apoi s-a-u strîns toti la director: in
ginerul șef Cernăutescu llie inginerul 
Wagner, tînărul proiectant Berindei 
Ion. el si a'lti meșteri. Au discutat mult, 
au dezbătut toate problemele, au pus 
la punct amănuntele în legătură cu 
materialele, cu aliajele, compozițiile. 
Un lucru era.clar: se putea face în u- 
zină. încă de a doua zi s-a început 
lucrul- Tînărul Berindei Ion împreună 
cu ceilalți utemiști proiectanti Catrina 
Marin. Tiuiescu Maria și Patrincă Va
sile au pornit la primul pas : proiecta
rea pieselor si a ansamblurilor. Timpul 
acordat de plan era scurt și afară de 
asta minerii așteptau cu nerăbdare 
mesajul lor. Această conștiință, gin- 
du! către cei ce așteaptă, acolo în a- 
batai solii unor noi condiții de lucru 
a stimulat munca creatoare a tinerilor. 
Ei au reușit să termine în două luni 
și jumătate proiectarea pieselor, cu mult 
înainte de termen. Si doar nu-i lucru 
d'e glumă să proiectezi peste 500 de 
repere, să stabilești toată gama de o- 
peratii, să închegi in schite ansamblu
rile și să dai in mina maiștrilor harta 
lucrărilor.

Apoi cei mai buni meșteri: Popescu 
llie, șeful secției de electrovehicule, 
Ivan Ion- șefui de tură, Dicu Constan
tin și alții au intrat în colectivul de 
constructori ai locomotivelor. Au fost 
ajutați de lucrători tineri ca Diaconu 
Constantin- Dinculescu Mircea, Pain 
Ion de la asamblare, Pantelimon 
Ion și Dincă Constantin de la mon
tai și sudorul Manda Pavel

Experiența și priceperea unora îm
pletită cu avîntul și entuziasmul ce

Brigada lui Kopetin Geza 
dă cărbune în contul 

anului 1958
Colectivul minei Cimpa din Vale.a Jiului a 

sărbătorit sîmbătă o nouă victorie obținută de 
harnicii mineri din brigada condusă de Kope- 
tin Geza: începînd din această zi, brigada a- 
cestui muncitor de frunte al patriei noastre 
extrage cărbune în contul anului 1958.

La ieșirea din mină. Kopetin Geza și orta
ci: din brigada sa. frații Adam, Gheorghe 
Vanco. Sabin Ciucian, Adalbert Ambruș, 
Ion Brozel, Constantin Hăhăian și Sabin He- 
teu au fost întîmpinați de întregul colectiv 
al minei.

In numele colectivului minei, brigada a fost 
felicitată, pentru succesele obținute, de tov. 
Petru Rusu, președintele comitetului sindical 
al minei. Aurel Costinaș, secretarul organiza
ției de partid și de Grigore Schiller, directorul 
minei.

Luînd cuvîntul în numele brigăzii, Kopetin 
Geza s-a angajat să extragă pînă la 1 Mai 
încă o normă lunară, iar pînă la 7 Noiembrie 
să îndeplinească sarcinile de plan pe anul 
1958. (Agerpres)

Mașini și unelte 
pentru agricultură

Chiar dacă nu sînt în prima linie a campa
niei agricole de primăvară, muncitorii de la 
uzinele „Matyas Rakosi" din Capitală se simt 
totuși pe același cîmp de luptă. Ei dau tot 
mai multe motoare pentru agricultură și în 
afară de aceasta tinerii din uzină lucrează u- 
nelte agricole, pluguri, sape etc.

De curînd o știre a făcut înconjurul uzinei 
iar crainicul stației de amplificare a citit-o cu 
bucurie :

In cinstea zilei de I Mai au fost predate 
1.500 de semănătoare. Această lucrare a fost 
încredințată brigăzii 14 U.T.M. Tinerii au de
pus cu toți o muncă susținută și angajamen
tele lor au devenit un fapt îndeplinit. S-au e- 
vidențiat mai ales utemistul fruntaș în între
cerea socialistă Nicoda Cornel — responsa
bilul brigăzii, Caba Vasile, Florea Ștefan și 
Vlad Constantin.

O muncă intensă se duce în brigadă pentru 
obținerea de cit mai multe economii. Astfel la 
piesele de schimb pentru tractoare s-au obți
nut mari economii de materiale. Aceste piese 
îndeplinesc totodată condițiile tehnice și con
trolorul de calitate le primește mulțumit.

Întreg colectivul uzinei este hotărît să de
pună toate eforturile pentru a asigura prin 
contribuția lor succesul campaniei agricole.

A. MOISESCU

S. M. T. Nușfalău 
șî-a îndeplinit planul

ORADEA. — 1 Mai, sărbătoarea oamenilor 
muncii de pretutindeni, este întîmpinată de 
tractoriștii și mecanicii de la S.M.T. Nușfa
lău cu eforturi sporite în lupta pentru termi
narea Ia timp a lucrărilor agricole de primă
vară.

Organizîndu-și munca după metoda grafi
cului orar, colectivul acestei stațiuni a reali
zat pînă la 15 aprilie sarcinile de plan ce-i 
reveneau în perioada de primăvară în pro
porție de 106 la sută, devenind astfel fruntaș 
pe întreaga regiune.

Cele mai frumoase rezultate în muncă au 
fost obținute de brigăzile conduse de Ștefan 
1-azekaș și Antal Bella care și-au realizat 
planul pe întreaga campanie în proporție 
de 122—132 la sută. In lupta pentru titlul de 
„cei m,ai bun tractorist", Alexandru Barks?. 
Gh. Ghiba și Naghy Adalbert, și-au realizat 
sarcinile de plan în proporție de 145—153 Ia 
sută.

lorlalți, a făcut ca la începutul lui ia
nuarie 1953, prima locomotivă electri
că de mină fabricată in tară să treacă 
cu succes proba- A. fost o adevărată 
sărbătoare in ziua aceea. Meșterii bă- 
trîni și lucrătorii tineri, multi de.cu- 
rind sosiți de pe băncile școlii profe
sionale își strîngeau bucuroși mijnile. 
De acum un nou produs intra pe fișele 
de producție ale normatorilor și ale 
șefilor de secție, Dar cit zbucium, de 
cite probleme ce păreau de nedezlegat 
s-au lovit ei la început! Bucuria suc
cesului obținut ștergea amărăciunea 
primelor încercări nereușite. Au învins 
ei. muncitorii, și prima mașină a por
nit prevestind pe celelalte ce urmau, 
spre Valea Jiului.

Meșterul Dicu îsi amintește de un 
lucru care.pe el, om încercat, l-a impre
sionat adine. Era o bucală de hirtie 
scrisă la mașină cu rinduri .dese și 
mărunte. II chemase directorul și i-a 
întins-o cu un zimbet.

Meșterul a citit-o odată, apoi de 
parcă n-ar~ fi văzut prea bine a mai 
citit-o odată. Era o scrisoare de la un 
grup de mineri tune'iști de pe șantie
rul unei hidrocentrale. Scriau, acolo 
despre mașina pe care o primiseră 
de la „Electroputere" și le mulțumea 
celor ce o realizaseră. Meșterul tine 
și acum minte toate cuvintele, ba chiar 
și datele. Avea numărul 21.222 din 
26 martie,, acum un an. iar jos iscă
liseră frumos directorul șantierului și 
inginerul șef. Nu este prea încrezut și 
ai crede că are o fire aspră. închisă, 
dar de ce a fost atit de impresionat 
și intrînd în secție a cerut oamenilor 
să lucreze și mai bine, acest lucru nu-i 
înțeieg decit cei ce cunosc adevărata 
fire a maistrului de la secția-locomoti
ve, Dicu Constantin.

GH. P1ETRARU



C. Baciu

început de ceartă
Intre dormitorul șoferilor și medicul lancu 

Matei s-a declarat o luptă surdă de mai bine 
ie o lună.

întorși seara de la lucru cei mai mulți din
tre meșterii volanului se trîntesc imbrăcați 
In pat, se feresc să nimerească cu scrumul 
în scrumiere - lucru ce le reușește pe de
plin — și, în lipsă de flori, așează coji de 
salam pe prichiciul ferestrei.

Mai ales Carp îi îndeamnă : „înțeleg să 
ne purtăm ca oamenii, dar în cameră de oa
meni, nu în barăci. Ori ne face odăi de cite 
două persoane, hai să zic cel mult trei, ori 
să nu ne mai bată la cap".

Și pentru că Nicoliag Carp e și „artist la 
volan" și panglicar cu renume, șoferii mai 
tineri se silesc să se poarte după chipul și 
asemănarea lui. Iar înaintea tuturor, Titiță, 
care rămîne mut de admirație ori de cîte 
ori nea Nicu își înfășoară gîtul lunguieț, 
proaspăt ras, într-un fular galben de mătase 
naturală. Fără să mai socotim istoriile cu cu
coane", întîmplate lui Carp în cei douăzeci de 
ani petrecuți pe mașină de lux ; fără să mai 
fie vorba de pantofii lui de antilopă bleuma
rin și de țigaretul cu două cerculcțe de ar
gint.

Iată însă că a venit un medic nou, care 
din prima seară s-a și dus să viziteze dor
mitorul șoferilor. Și nici n-a apucat să intre 
bine că s-a și împiedicat în fularul de mătase 
galbenă care spînzura peste un colț al mesei, 
între niște cutii de conserve.

La dumneavoastră e un focar de epidemii — 
a spus e] umblind agale prin dormitor. Văd 
eu, hm, că aveți pretenția să vă purtați după 
modă (aici se uită țintă la pantofii de antilopă 
bleumarin) dar încolo e o mizerie ca pe mai
dan. Și doar, hm, vi s-a cerut să respectați 
curățenia făcută de alții. Și nu vreți nici atît 
măcar... Ptnă una, alte, o să vi se aducă aș
ternut curat, cu toate că ăsta l-ați primit 
abia alaltăieri. Și cum o să-l murdăriți, o 
să fie spălat de îndată.

La a doua vizită medicul s-a supănat de-a 
binelea.

S-a așezat pe marginea unui pat, clătinînd 
din cap și trăgîndu-și cu nădejde mustața 
neagră Și zburlită. Dar în loc să vorbească 
aspru, vocea lui păru mai stinsă ca prima 
dată.

— Eu am crescut pe o rîpă — a mormăit 
dînSul — în Focșani. Era un Cartier ca vai 
de el. Și ca student am stat într-o magher. 
niță groaznică, cu alți cinci. Dar niciodată, 
hm, niciodată nu ne-am bătut joc de noi în 
halul ăsta... Pe cînd d-voastră, hm, pe un 
șantier al nostru., astăzi... Nu, asta nu mer
ge... N-am să îngădui...

— N:ai să îngădui pe dracu — se strîmbă 
Carp în urma lui, plictisit — Intelectual. Ce 
știe dînsul ce-nseamnă să fi pe mașină.

— Deh, încuviință Titiță urmărind cu pri
virea un gîndac pîntecos care se preumbla pe 
masă.

★
In seara asta se împlinește o săptămînă 

de la ultima Vizită a medicului.
In dormitorul șoferilor e de mult liniște, 

cînd, ușa se deschide puțintel și cineva șop
tește : Hei, tovarășe Olteanu, îmbracă-te și 
vino repede.

Titiță sare în salopetă înjurînd și iese cu 
ochii încă lipiți de somn. Afară așteaptă o 
malahală de pe care șiroiește apa.

— A telefonat după noi de la „Movila Mică” 
mormăie matahala. E cineva grav rănit. Dacă 
n-ajungem la vreme s-a zis cu el.

De abia atunci Titiță se dumirește că nu 
poate să intre din nou sub pătură, la căldu
ră, că afară toarnă cu găleata, și un fior de 
frig îl scutură ptnă în creștet, drept care în
cepe să bodogănească.

— Ce moare I Care moare ? Asta-i vreme 
de murit? Să ne ia din pat cu arcanu...

— Dă-mi mie cheia : am să conduc singur!
Ochii doctorului nu se văd prea bine, dar 

după vocea lui stinsă, Titiță înțelege că 
pierde timpul degeaba văicărindu-se. Așa că 
dă 0 fugă pînă la garaj și după două minute 
autocamionul e tras în fața barăcii.

★
Numai dectt roțile pornesc să derapeze și să 

fîșîie ca și cum dedesubt s-ar fi deschis Su
papa unei căldări de aburi.

Titiță tace. Medicul tace.
In toate bărăcile luminile sînt stinse; doar 

în dreptul posturilor de pază se văd pîlpîind 
prin ploaie mici scîntei roșietice. Și în ma
șină e întuneric. S-a șters și fosforul ceasu
lui și ca să citești ora trebuie să aprinzi 
becui de sub parbriz. E atît de întuneric, că 
nu-ți vezi mîinile și de cîte ori se aprinde 
becul cel mic se zăresc mănunchiuri de fire 
de apă împroșcate cu furie în geam. Prin re
țeaua asta de pîrîiașe toate apar strîmbe. 
Și doctorul fir-ar să fie, s-ar vedea strîmb — 
se gîndește Titiță înfuriat și plin încă de mo- 
leșeală — Și ar avea un nas ca un cartof... 
Dar. la drept vorbind, ce fel de nas are ? 
II e tnsă lene să se gîndească. și nu poa
te să-și amintească de nasul doctorului.

— Poftim — spune doctorul deodată, așa 
de răstit, că Titiță face două curbe prelungi

— SCHIȚĂ-

cu autocamionul. O mînă grea bîjbîie, îl 
lovește peste falcă, și-i vîră o țigară în gură. 
Punctele de jar aprinse în mașină și cele o- 
glindite în parbriz, dau un aer prietenos, de 
cămin întunericului din mașină. Are o mus
tață de motan și un nas ce bețiv — socotește 
Titiță urmărind prin geam figura medicului 
pe care seînteierea țigării o scoate la răstim
puri din beznă.

— Nu prea urcă, ce spui ?
Mașina patinează, vîjîind, fără să se clin

tească.
— Trebuie împins — mormăie Titiță și 

vrea să sară jos. Doctorul îl oprește și des
chide portiera din dreaptă lui. Hai — strigă 
din urmă — dă-i drumul I

Roțile aruncă șuvițe de noroi ca o pompă, 
„încă odată... hai, încă odată,... hai, că prin
de..."

Medicul își bate călcîiele să se curețe de 
noroi și se urcă la loc. „Gata".

— Ce zici, aia o, fi Movila Mică?
— Da, e lumina ei, sub pădure ; peste cele

lalte.
Autocamionul trage pe un drum lăturalnic, 

îngust. Din ghereta paznicului iese un fel de 
mogîldeață țuguiată, care de aproape se 
vădește a fl un om cu glugă ,,Să trăiți 
domnule doc or — zice el. E acolo, la baraca 
nouă... Dar mașina nu merge, nu merge de
loc. A mai încercat Stanciu, și Balaban, încă 
în ast-seară, dar s-au întors, nu urcă panta 
aia“...

Medicul se încruntă.
— Țț. își pierde piciorul — spune. — Dacă 

nu-1 luăm chiar acum, își pierde piciorul
Vocea i s-a subțiat și el își plimbă ochii 

de la paznic la șofer și înapoi.
— Mai am nevoie de cineva — adăugă, a- 

poi tace, așteptînd.
— Eu nu pot, sînt paza — răspunde pri

vind într-o parte cel cu glugă. — Nu pot, 
fir-aș al dracului...

— Păi viu eu — spuse Titiță cu jumătate 
de gură. Ce măi încolo... Stați numai să trag 
mașina din drum s-o încui.

„Uite în ce belea m-a băgat mustăciosul — 
se gîndește. Am să fiu și slugă la dîrloagă... 
mă umplu de tină pînă-n gît".

Numai cîțiva pași s-au depărtat de ghere
ta paznicului și împrejur totul e atît de în
tunecat, îneît pare cu neputință să găsească 
calea înapoi înainte de venirea zorilor. Me
dicul aprinde lanterna, dar lumina nu bate 
nidi la trei metri. „Nu-i nimic, măcar de s.ar 
vedea marginea drumului."

— Ei, e greu să pleci noaptea din pat — 
lucru pe autocamion Dar cîte odată trebuie, 
spune, doctorul. — Mai ales după o zi de 
ce mâi...

„Ia uite, că dumnealui îi e ușor — gîndește 
Titiță. — Vrea să mă ia subțire..." Și aș
teaptă ca cel-lalt să mai adauge ceva ca să 
arate că nu merge să fie luat peste picior. 
Dar medicul nu mai spune nimic și întinde 
pasul cît poate. In dreptul lanternei se văd 
numai vîrfurile cizmelor plescăind prin no
roiul subțire, sub sticlirea picăturilor de 
ploaie.

★
La căpătîiul rănitului stau doi mineri ne

bărbieriți. plini încă de praful stîncilor dina
mitate. Au rămas să-l vesheze în așteptarea 
doctorului. Rănitul aiurează și nu simte mî- 
na care-i îndepărtează pantalonul sfîșiat O- 
chii albaștri, îi sînt plini de lacrimi și po
vestește, povestește...

— Nea Marincule — spune medicul către 
minerul mai bătrîn. — Luați o targă și cău- 
tați ceva să-l învelim. II luăm chiar acum la 
dispenser Titiță, ie ajută-mi.

Medicul scoate o sticlă de spirt din haină 
și amîndoi își spală mîinile. Apoi șoferul ri
dică ușor piciorul zdrobit al rănitului, stăpî- 
nindu-și cu greu fiorul care-1 încearcă.

— Țțț, ce tînăr e.
Are nasul cîrn și obraji galbeni, galbeni, 

fără pic de sînge.
— Credeți că-i rămîne piciorul, ce spuneți?

- întrebă 'Titiță.
— Dacă-1 ducem la timp, hm. dacă nu... 
Rana e pansată, dar sîngele străbate nu- 

maidecît afară prin albul strălucitor al ti
fonului.

„Măi, al dracului de slab sînt — se miră 
Titiță. — Mustăciosul. bătu-I-ar. Eh, da as
ta-i meseria ; trebuie, că are un suflet ca 
din lemn".

— N-am găsit nimic, nici foile de cort — 
spuse minerul mai vîrstnic. Le-a strîns ma
gazinerul încă dimineața.

— Nu-i nimic — spune doctorul — îl în
velim cu hainele noastre, că glugile ne ajung 
Dentru ploaie. Despre frig, nici o grijă ; o 
să avem de asudat încă.

— Targa e grea. Las’ că-i mai bine așa ; e 
solidă, n o să rămînem cu ea în drum.

— Și omul e greu.
— Nu-1 clătinați. tovarăși, să nu miște pi

ciorul. Și mai lăsați-ne și pe noi, nea Ma
rincule, altfel obosiți de tot...

Cei patru se mișcă după raza galbenă a

lanternei. Nu se văd unul pe altul; nu se 
vede drumul, nici targa ; nu se vede nimic 
în afară de luminița galbenă. Vîntul schimbă 
direcția ploii, pleznind cu ea ba dintr-o par
te, ba dintr-aita.

— Să nu ajungem prea tîrziu — spune me
dicul și lungește pasul.

„De, lui îi convine, are aproape doi metri 
și o spinare cît o ușă".

Targa pare că s-a îngreunat de ploaie. 
Mîinile se desprind de pe mînerele groase 
cioplite cu briceagul. Oamenii se schimbă tot 
mai des la purtat și degetele n-apucă să se 
aesțepeneiască că iar le vin rîndul.

— Lumină — spune unul din mineri.
Paznicul se desprinde din întuneric ase

menea unui liliac.
— De mult mă tot uit în lungul drumului 

— zice dînsul. — Ce spuneți tOverășu’ doc
tor ? Ați făcut oare drumul degeaba ?

— Cred că nu, — răspunde medicul, la 
săltați-1 sus, încet.

Rănitul e așezat în cabina autocamionului, 
cu piciorul întins pe genunchii lui Titiță, cu 
umerii în brațele medicului.

— Unde oprim ?
— La dispensar
Titiță ar vrea să gonească, dar rănitul 

geme la fiecare zguduitură. Noroiul începe să 
fîșîie din nou sub autocamion.

★
— Și acum ce faceți ? întreabă Titiță, ferin- 

du-se să se rezerne de ușa albă, proaspăt 
vopsită

— Ii operez.
Titiță se clatină de pe un picior pe altul. 

E aproape ziuă ; ce rost are să se mai în
curce cu o oră, două, de somn ?

— Mai stau și eu puțin pe coridor, tovară
șe doctor. Se poate ?

— Du-te culcă-te. Poți să dormi pină sea
ra, acu.

— Păi nu... aș vrea să știu... cu băiatul 
ăsta, care l-am adus.

— Bine. Mai bine așa, chiar. Poate nu-i 
deajuns ce-i facem noi la dispensar și atunci 
îl ducem pînă la oraș, la spital.

Titjță se așeză pe bancheta din coridor 
și numaidecît sub dînsul apare o băltoacă 
de apă ; parcă ar fi un om de zăpadă care 
se topește. E cald și liniște. Bărbia îi cade în 
piept, pleoapele i se închid. Ei, oricum tot 
adorm — gîndește el, luptîndu-se cu somnul. 
O să mă doară nițel ceafa așa, pe spătarul 
de lemn. In pat ar fi fost mai bine... și cu 
picioarele întinse, și desculț... ăștia dorm cu 
lumina aprinsă, fir-ar să fie."

Își ridică mina, și moale, își trage șapoa 
peste ochi. Ei acum e mai bine. Numai să nu 
sforăi prea tare pentru că aici... pentru că a- 
ici... Dar adoarme și începe să sforăie, cu 
gura căscată, cu picioarele rășchirate, cu o- 
chii țintă spre becul strălucitor.

— Ei trezește-te — spune cineva bătîndu-1 
pe obraz ușurel S-a terminat. E bine.

— Cum. cum, ? — să miră Titiță scuturîn- 
du-se pentru a doua oară în noaptea asta de 
somnul învăluitor care parcă i-a legat mîi
nile și picioarele.

— S-a terminat. E bine. Dacă nu erai dum
neata, omul rămînea fără picior. Eu îți mul
țumesc și în numele lui și într-al meu.

Titiță e amețit de scurta ațipeală și nu poa
te să-și adune gîndurile. Are r*asu| chiar ca 
un cartof — socotește el ca prostul uitîndu-se 
țintă la medic. Apoi, se scutură și bocănește 
cu cizmele ude.

— Bravo, tovarășe Matei.
I se pare o clipă că prea se bate peste 

burtă cu medicul, spunindu-i. ..bravo" și de- 
aceea adăugă numaidecît:

— Să trăiți. don doctor I
Afară s-e și făcut lumină. Primele auto

camioane pornesc din garaj spre pădure. Ar 
mai fi timp să doarmă o oră. două, că-i mah
mur ca după chef. Și apoi o să plece pe șan
tier, ca să nu piardă toată ziua. Parcă me
dicul n-o să mai primească acum bolnavi ? 
Ba o să fugă de colo, colo, trăgîndu-și mus
tața și aruneînd cîte un „hm".

— Ei nepoate, nepoate, unde ai umblăt azi 
noapte cu felcerul — mormăie Carp scoțîn- 
du-și fața roșie de sub pătură. Dacă ești 
fraier I Trebuia să-l lași să-și bată capul 
singur.

— Ia mai taci — spune Titiță cu o ciudă 
rece. — Mai bine dă-i drumul pe șantier. Și 
nu mai sări cu bocancii în pat.

Revolta subită a lui Titiță îi pare atît de 
nefirească lui Nicolae Carp, că nici măcar 
nu se poate înfuria ci caută să descopere pe 
fața celuilalt o urmă de șugubeție.

— Cum ? — întreabă el. Ești beat ? Ai tras 
la măsea cu nea igienă?

— Cum ai auzit. Cît despre doctor, să vor
bești cum trebuie: nu sîntem aici în piață 
la Obor.

★
Așa a pornit să se strice prietenia între 

Carp și Titiță, și, după cum se vede, totul se 
trage de la higienă și mai ales, de la docto
rul Matei, care împreună cu Titiță a salvat 
un artificier rănit, într-o noapte de octombrie, 
cînd pe șantier ploua cu găleata.

Aniversarea Teatrului 
Maghiar de Stat din St Gheorghe

TG. MUREȘ 23 (Agerpres). — Săptămînă 
trecută, la Teatrul Maghiar de Stat din Sf. 
Gheorghe s-a prezentat în premieră piesa sa
tirică originală „Szolj szâm" de Bokor Andrăs 
și Volgyesy Andrăs. In actuala stagiune, pe 
scena Teatrului Maghiar de Stat din Sf. 
Gheorghe s-au mai prezentat în premieră pie. 
sele „Paraziții” de Csiky Gergely, ,,Schimbul 
de onoare" de M. Davidoglu și ,,Magazin de 
Stat" de Barabas Tibor și Găbor Bela.

Anul acesta. Teatrul Maghiar de Stat din Sf. 
Gheorghe și-a sărbătorit cea de a 5-a aniver
sare. In decursul activității sale, colectivul 
teatrului a dai 1.698 de reprezentații la care 
au partic’pat 566.351 de spectatori.

Pentru oamenii muncii de la sate colectivul 
teatrului a prezentat 1.134 spectacole care 
s-au bucurat de participarea a 411.818 spec
tatori.

In primele luni ale acestui an, după ce a 
vizitat localitățile Gheorghieni, Toplița și 
Miercurea Ciuc, colectivul Teatrului Maghiar 
de Stat din Sf. Gheorghe a prezentat cu suc
ces la Tg. Mureș piesele „Familia lui Allan" 
de Muhtarov și „Nunta lui Figaro" de Beau
marchais. Cunoscuta piesă a lui Beaumarchais 
a fost prezentată și în orașele Cluj. Sibiu, 
Mediaș și Odorhei.

In prezent, la Teatrul Maghiar de Stat din 
Sf. Gheorghe este în pregătire piesa „Răz
boiul în umbră" de Lev SOmoilev,

Ziarele... sub masă
De mat mult timp, tinerii din întreprinderea 

„11 Iunie" din Rîmnicu Vîlcea nu mai pri
meau ziarul „Scînteia tineretului". Mulți 
tineri abonați la ziar se întrebau unde sînt 
ziarele pe luna martie, dar nimeni nu știa 
nimic. .

S-au adresat atunci tOv. Drăgușinoiu Mir
cea, secretarul Organizației de bază U.T.M., și 
astfel s-a hotărît să se țină o adunare gene
rală în care să se discute problema difuzării 
ziarelor în întreprindere.

Din discuțiile purtate în adunarea generală 
tinerii au descoperit adevărata cauză a proas
tei difuzări a ziarului „Scînteia tineretului" 
în întreprinderea lor : ziatele erau ținute sub 
mase de croit pînze de la sectorul încălță
minte de către 'tovarășul Neagoe Ion, difuzo
rul voluntar. El nu a împărțit ziarele abona- 
ților, pentru că tov Verdoni Anton, care 
strînsese mai înainte banii, nu i-a lăsat lista 
cu abonamentele făcute. Anton Verdoni a ple
cat liniștit în concediu luînd cu el și banii 
pe opt abonamente, iar Neagoe Ion s-e mul
țumit să îngrămădească ziarele sub mesă.

D:scutîndu-se atitudinea acestor doi utemiști 
adunarea generală a făcut propuneri pentru 

i sancționarea lor.
Corespondent 

GHEORGHE SĂNDULESCU

Informați e
Sîmbătă dimineață a părăsit Capitala pia

nistul maghiar Lajos Hernadi. artist emerit al 
R.P. Ungare. In cadrul Săptămînii culturii 
maghiare, pianistul maghiar a da; mai multe 
recitate deosebit de apreciate de publicul 
bucureștean.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele maghiar a fost salutat de reprezentanți 
ai Institutului Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea.

Au fost de față colaboratori ai Ambasadei 
R.P. Ungare la București.

------  Cărți noi ------
Xz «păru: în
Editura Energetică de Stat:

V. M- MEEROV: — Bazele reglării au
tomate a mașinilor electrice.
Traducere din limba rusă. 208 pag. — 
10.60 lei.

M. POPA și J. WAGNER : - Culegere de 
probleme de electricitate și electroteh
nică. 620 pag. — 21,65 lei.

I. ANTONIU și H. ALBERT ; - Culegere 
de probleme de electrotehnică. Ches
tiuni speciale (Ediția Il-a). 412 peg. — 
19.30 lei.

I. I. ANOSOV: — Cuplaje electromagne
tice.
Traducere din limba rusă, 88 pag. — 4 
lei.

I. S. HANDURIN și L. V. KIRCENKO : 
— Economia de combustibil și sporirea 
debitului de abur în instalațiile de ca
zane.

Traducere din limba rusă, 72 pag. — 2.60 
lei.

V. A. ZARVA: — Fenomene magnetice. 
Traducere din limba rusă. 144 pag. — 
2.20 lei.

P. N. KEND1Ș și O. BARȘTEIN : — Fo
care pentru arderea combustibililor 
locali.

Traducere din limba rusă. 116 pag. — 6,20 
lei. *

A crescut preocuparea față de aplicarea metodei Lidia Savelieva
Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19-20 

august 1953, stabilind planul de măsuri eco
nomice pentru dezvoltarea economiei noastre 
naționale și ridicarea nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor muncii, a subli
niat că O sarcină de frunte a fiecărui munci
tor este aceea de a contribui ]a creșterea 
producției și productivității muncii, la reduce
rea prețului de cost al produselor.

Una din căile care pot fi folosite pentru în
deplinirea directivelor partidului și guvernu
lui este descoperirea și folosirea inepuizabile
lor rezerve interne ale întreprinderilor.

Principala rezervă a întreprinderilor, care 
asigură deplina folosire a mașinilor și utila
jului precum și a timpului de lucru, în scopul 
măririi producției și productivității muncii, o 
constituie înaintatele metode de lucru ale oa
menilor sovietici și inițiativele fruntașilor 
noștri în întrecerea socialistă

La sfîrșitur anului care a trecut — prin 
luna noiembrie — tinerii de la fabrica de în
călțăminte „Simion Bărnuțiu” din Alba-Iulia. 
au aflai despre o nouă metodă de muncă — 
controlul pe fiecare fază de operație — ini
țiată de comsomolista Lidia Savelieva, și au 
aplicat-o.

La cîteva zile după ce ziarele au răspîndit 
vestea că metoda a fost aplicată la fabrica 
„Simion Bărnuțiu”, la fabrica de încălțămin
te „Ianoș Herbac” din Cluj, a avut loc un 
miting. Prea multe lucruri nu s-au spus a- 
tunci. S-a vorbit despre faptul că numărul 
refacerilor este prea mare, s-a explicat în ce 
constă metoda comsomolistei Lidia Savelieva 
și s-a arătat ce însemnătate are aplicarea ei 
pentru întreaga fabrică. Și astfel, tinerii de 
la fabrica de încălțăminte „Ianoș Herbac” 
din Cluj, s-au hotărît să aplice această nouă 
metodă, pentru a da produse mai multe și de 
calitate superioară, așa cum cer oamenii 
muncii.

In același timp, în planul de muncă al Co-

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 25 aprilie 1954

mitetului orășenesc U.T.M. Cluj a fost pre
văzută ca una din sarcinile principale spriji
nirea și îndrumarea comitetelor organizațiilor 
de bază U.T.M pentru aplicarea acestei pre
țioase metode. In scurt timp metoda comso
molistei Lidia Savelieva a fost aplicată și de 
muncitorii de la „Victoria pielărie"; „Victo
ria confecții"; „Victoria tricotaje".

Antrenarea tineretului în cunoașterea și 
aplicarea înaintatelor metode de lucru, este 
prevăzută la loc de cinste și în planul de 
muncă al Comitetului regional U.T.M. Cluj.

In deosebi, în ultima perioadă preocuparea 
biroului regional U.T.M. față de această im
portantă problemă a crescut.

Nu de mult timp, în cadrul unei ședințe, 
membrii biroului comitetului regional U.T.M. 
au analizat felul cum s-a introdus și s-a ex
tins metoda comsomolistei Lidia Savelieva, 
la fabrica de încălțăminte „Ianoș Herbac”.

La ședință au participat și secretarii co
mitetelor organizațiilor de bază U.T.M. din 
cele 3 fabrici, unde se aplică metoda contro
lului pe fiecare fază de operație.

Raportul și coraportul prezentate în ședin
ță au scos în evidență multe și frumoase suc
cese obținute de utemiștii și tinerii care apli
că această metodă, precum și lipsurile care 
încă mai dăinuie.

Astfel a fost subliniat, ca unul din cele 
mai mari succese, faptul că începînd din luna 
ianuarie a acestui an, marea majoritate a 
muncitorilor fabricii de încălțăminte „Ianoș 
Herbac” aplică metoda comsomolistei Lidia 
Savelieva și că acest lucru a făcut să scadă 
simțitor numărul refacerilor și să crească ca
litatea produselor, la secția tineretului cu 3,05 
la sută, iar la secția lux cu 3 la sută.

In mod deosebit a fost subliniat și faptul 
că mulți tineri care în trecut executau opera
țiile în mod mecanic, lucrează astăzi cu spi
rit de răspundere, și nu le este indiferent 
dacă tovarășul din dreapta sau stînga sa nu 
dă lucru de bună calitate. Printre acești ti
neri se află Pop loan, Buș Gavril care înapo
iază pantofii cu defecte, și oare de mult timp 
n-au primit nimic la refăcut. Și asemenea 
tineri există și în secția lux, Ago, G. V. etc.

La ședința biroului regional s-a relevat de 
asemenea ca succese obținute, datorită apli
cării metodei comsomolistei Lidia Savelieva, 
faptul că muncitorii de la fabrica „Flacăra 
confecții", au redus cu 40 Ia sută numărul 
refacerilor, iar muncitorii din secția tălpuit, 
a fabricii „Confecția pielărie” au îmbunătățit 
calitatea cu 2 la sută.

Cu toate succesele obținute de muncitori, 
au existat o seamă de lipsuri care au împie
dicat realizarea unor succese și mai mari. 
Despre aceste lipsuri raportul și coraportul 
nu au vorbit prea mult Despre ele au vorbit 
însă participants la ședință, care au criticat 
atitudinea membrilor comitetului organizației 
de bază U.T.M. de la fabrica „Ianoș Herbac” 
și mai cu seamă pe tovarășul Ioan Lorincz 
— secretarul — oare în urma succeselor ob
ținute s-au culcat pe laurii victoriei.

Membrii comitetului organizației de bază 
U.T.M. — în frunte cu tovarășul Lorincz' — 
nu au studiat materialele care au apărut în 
legătură cu această metodă. Iar pe cele care 
vorbeau despre experiență nu le-au afișai în 
secțiile în care metoda se aplică. Ei nu au 
dus o muncă de antrenare a tineretului în 
această privință. Există tendința — chiar la 
secretarul organizației de bază U.T.M. ca ti
nerii care nu aplică această metodă să fie 
discutați în adunări generale — lucru com
plet greșit. Comitetul U.T.M. trebuie să des
fășoare o muncă politică de antrenare a tine
rilor în aplicarea metodelor sovietice, expli- 
cîndu-le că aceasta duce nu numai la creș
terea producției și productivității muncii, dar 
și la îmbunătățirea calității produselor.

Tovarășii oare au luat cuvîntul la discuții 
au criticat pe membrii comitetului organiza
ției de bază U.T.M. pentru inexistența unei 
agitații vizuale.

Nu există panouri explicative a acestei me
tode, iar la gazeta de perete nu se scrie 
prea mult de tinerii care au obținut succese 
de seamă. Muncitorii din fabrică nu cunosc 
că Velva Iacob, care lucrează la mașina 
dopel economisește zilnic ață și nici faptul

că Balaș Gheorghe a economisit într-un tri
mestru 303 metri de ramă.

Au fost de asemenea aspru criticați membrii 
comitetului orășenesc U.T.M. Cluj care au slă
bit controlul și îndrumarea și care n-au luat 
măsurile necesare pentru înlăturarea lipsuri
lor semnalate.

Firește că dacă au existat atît de multe 
lipsuri în această problemă, biroul comitetu
lui regional U.T.M. își are partea sa de vină, 
și în special tovarășul Pop Grigore, care răs
pundea în acea perioadă de problemele sec
ției muncitorești, și care a dat mai mult in
dicații din birou, fără să cunoască situația 
pe teren.

însăși această ședință a fost organizată 
mult prea tîrziu — la aproape 6 luni de la a- 
plicarea metodei.

Și tovarășii din biroul comitetului regional 
U.T.M. s-au mulțumit de roadele obținute și 
s-au autoliniștit și mulți activiști n-au fost 
ajutați să cunoască îndeaproape această me
todă.

In cea mai mare măsură ședința și-a atins 
scopul. Ea ar fi fost însă mult mai fructuoasă 
dacă biroul comitetului regional ar fi invitat 
la ședință și pe directorii de întreprinderi.

In ședință a fost prezentat un plan 
de hotărîri. El cuprinde organizarea de con
sfătuiri cu tinerii care aplică metoda, inten
sificarea muncii de agitație etc.

Un lucru nu trebuie însă să-l uite tovarășii 
din comitetul regional și orășenesc Cluj 
controlul. Dacă nu vor merge să stea de 
vorbă cu tinerii, să-i vadă cum lucrează, da
că nu vor îndruma concret munca organiza
ției de bază U.T.M., nil vor reuși să lichideze 
lipsurile care au reieșit în această ședință.

Analizarea problemelor de producție în șe
dințe de birou este un început bun și el tre
buie continuat. înlocuind munca superficială 
cu munca activă, .vie, comitetul regional 
U.T.M. Cluj va reuși să mobilizeze întregul 
tineret în lupta pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan

LIDIA IVANCO

Fumul-concert „Cîntece natale” care ruleaza acum pe ecranele cinematogratului 
„Maxim Gorki" din Capitală ne oferă un nou prilej de a cunoaște și prețui arta mare
lui popor sovietic. Aducînd în fața spectatorilor cîteva dintre cele mai prețuite ansam
bluri artistice din U.R.S.S., filmul arată odată mai mult înflorirea la care a ajuns 
creația artistică în marea Țară a Socialismului.

Fotografia noastră înfățișează una din scenele acestui film.

Foileton

Buricul pămîntului
M0TT0

— A venit primăvara...
— Ei și ce-i dăcă a venit!

Și anul trecut a venit primăvară...
— Oamenii nu ies la cintp ?
— Nu.' Noi nu ieșim la cimp...
— Dece ?
— D'aia... Nu vreau eu...
— Dar cine sinteți dumneavoastră?
— înțelepciunea, cumsecădenia, forja și 

priceperea acestei comune...
— Țoale virtufile comasate intr-o singură 

persoană ?
— Da, tovarășe, toate... Ce te miri așa? 

(Fragment din interviul acordat pre
sei de buricul pămîntului).

înzestrat cu putere de muncă. Matei Cotan 
îndeplinește două funcții. Prima : obligatorie. 
A doua : facultativă. Prima — cea obligatorie 
— e funcția de președinte al sfatului popular al 
comunei Leu din raionul Craiova. A dopa — 
cea facultativă — e funcția de buric al pă- 
înîntului pe care o exercită în aceeași comună 
și în același raion. Cu funcția obligatorie 
nu-și bate capul. Cu funcția facultativă și-l 
bate și încă toarte mult.

După cum ați văzut. Matei Cotan are sim
țul proporțiilor. Nu exagerează. Așa e obișnuit 
dînsul. Nu ți-ar exagera ceva — doamne fe
rește. N-a susținut nici cînd — în tot de
cursul carierei sale — că persoana dînsului e 
același lucru cu buricul întregii noastre pla
nete. Matei Cotan e modest, Cotan Matei își 
îndeplinește prerogativele de buric al pămîn
tului pe un teritoriu restrîns, riguros delimitat: 
comuna Leu. Dar buric mic, buric mare, tot 
buric se cheamă.

Fiind îngăduitori — noi am putea spune:
— Buric..., buric..., dar să muncească...
Ți-ai găsit cine să muncească I Buricul pă- 

mîntuiui stăpînește în egală măsură și cu e- 
gală virtuozitate, arta de a tăia clinilor frun
ze și arta de a face prostii imense, nemai
auzite, nemaivăzute.

Fiindcă avem convingerea fermă că titlul de 
buric al pămîntului îi furnizează o plăcere in
comparabilă ma- mare decît titlul de preșe
dinte. îi vom satisface bănuita doleanță nu- 
mindu-l de acum înainte în cadrul istorisirii 
noastre exact și edificator: buricul pămîntului.

înainte de a depăna firul povestirii noastre 
"rebuie să răspundem la o întrebare legitimă: 
în definitiv, ce e un buric al pămîntului? După 
cum se știe — buric al pămîntului sau mai 
exact — „se crede buricul pămîntului" — e o 
expresie populară foarte cunoscută care bi- 
ciuie oamenii ce se socot centrul pămîntului, 
oare se cred atotștiutori și atotvăzători. Dar 
expresiile, proverbele, sînt o noțiune abstractă. 
Există — ca să spunem așa, deși expresia e 
hazardată — un buric al pămîntului în carne 
și oase. După cum ați văzut există! In aceasta 
constă descoperirea noastră. Noi am găsit o 
expresie populară întruchipată, materializată 
într-un om viu. care trăiește, are leafă și e 
președinte de sfat.

★
A venit primăvara. Mai tîrziu — mal greu

— dar a venit Țăranii muncitori gîndeau așa: 
„Vremea-i întîrziată... să ieșim la cîmp". To
tul ar fi decurs firesc, obișnuit, dacă... Dacă 
buricul pămîntului n-ar fi avut o altă părere. 
Dar acest lucru e imposibil. Buricul pămîn
tului tocmai de aceea e buricul pămîntului ca 
să aibe păreri proprii, deosebite, originale.

Plimbîndu-s^ încruntat și solemn prin biroul 
său (ce e drept e drept: biroul nu arăta în
deajuns de elegant) buricul pămîntului cu
geta :

— De ce oare să însămînțăm acum ?... Zilele 
n-au intrat în sac. De ce n-am da drumul la 
o acțiune de seamă îneît să plesnească de 
necaz toate comunele — inclusiv Craiova? Și 
privind sediul sfatului I se părea acum mai 
sărăcăcios, mai neîncăpător ca orieînd. Ingîn- 
durat, buricul pămîntului își șterse nasul cu 
melancolie...

— Ne trebuie un nou sediu... murmură el cu 
'ristețe și ho'.ărîre, vîrîndu-și batista în bu
zunar cu un gest repezit, energic.

Marea hotărîre a fost luată I Buricul pă- 
mîntului, original, vorbăreț și independent cum 
e, a hotărît să îndrepte toate forțele — chiar 
acum, în aceste zile, cînd campania de însă- 
mînțări trebuie să se desfășoare din plin, cînd 
timpul e atît de întîrziat și atît de prețios — 
spre construirea sediului sfatului popular. Țara 
arde și buricul pămîntului se piaptănă.

Oamenii au venit la sediul sfatului, au in
trat în biroul buricului pămîntului, l-au sa
lutat respectuos, și-au scos căciulile și — la 
urmă — și-au mărturisit necazul.

— Pămîntu-i buh... Să ieșim la cîmp...
— Nu e bun pămîntul, preciză implacabil, 

fără drept de apel buricul pămîntului.
— Ba... nu. taman acum e bun pămîntul... 

protestează oamenii nedumeriți și necăjiți.
— Și chiar de-ar fi bun — nu se poate... Eu 

sînt împotrivă... Nimeni nu iese la cîmp... 
Cine să construiască sediul ? Cine — oameni 
buni ? Eu ?

— Nu dumneata, ci noi, cu toții, dar nu 
acum... Mai așteptați o țîră...

Ol Ce sublim era buricul pămîntului în 
acele clipe mari și eroice. își duse obosit mîna 
la frunte și — după o clipă de gîndire — le

spusă demn, precum vorbește un general 
teaz solilor veniți cu gînduri vrăjmașe.

— Nu aștept nici o țîră...
Cum a zis — așa a fost. N-a așteptat nici o 

țîră. Tuturor oamenilor li s-a cerut -să lasă 
însămînțările baltă și să pornească la cons
truirea sediului.

După vreo două zile Gheorghe Tudor, secre
tarul sfatului, dădu buzna în biroul buricului 
pămîntului — fapt cu totul și cu totul ieșit 
din comun, deoarece în tot decursul carierei 
sale el intra în biroul superiorului tiptil, tiptil. 
Secretarul era roșu la față. Răsufla anevoios. 
Drumul și emoția îl osteniseră amarnic. Abia 
izbuti să șoptească :

— Catastrofă, tovarășe președinte.
— Ce catastrofă? Răspunde...
— Ceva nemaipomenit.
— Zi, odată, secretare — își pierdu răbdarea 

buricul pămîntului.
— Au ieșit...
— Cine-a ieșit ?... Unde-a ieșit ?.
— Cîțiva oameni au ieșit Ia cîmp... Contra» 

dispozițiilor dumneavoastră.
Intr-adevăr, de ce i-a fost frică n-a Scăpat. 

Ea era: catastrofa. Teribila, înspăimtatătoarea 
catastrofă!

— I-ai văzut dumneata ?
— Personal, tovarășe președinte.
— Și ce făceau ?
— însămînțau.
— Cum? însămînțau?
— Da! însămînțau.
— Ce însămînțau?
— Mazăre, porumb...
— Er.au mut ți ?
— Nu prea... Vreo 50—60...
— Răul trebuie tăiat de lâ rădăcină — hotărî 

buricul pămîntului.
— O să-l tăiem... tovarășe președinte. Con

form instrucțiunilor dumneavoastră vom tăia 
în scurt timp răul de la rădăcină.

— Iar îți iei angajamente? — îl dojeni blînd 
buricul pămîntului.

— Le voi îndeplini... Voi lua măsuri ener
gice. Gheorghe Tudor zîmbi, privind cu admi
rație și teamă figura acum neînduplecată și 
mînioasă a buricului pămîntului. Buricul pă
mîntului se plimba agitat și vorbea tot agitat. 
Ca un vrăjitor, secretarul îi prindeș imediat 
vorbele ce le rostea și le însemna pe un caiet.

— Nu vreau ca acum, cînd sfatul popular 
are misiunea istorică de a construi un nou să- 
diu, elemente iresponsabile să se ocupă de în
sămînțat mazăre, porumb si altele. Ii punem 
la punct.

— Țara arde si baba se piaptănă... com
pletă vesel secretarul.

— Fără proverbe — îi reteză scurt buricul 
pămîntului... De aceea eu hotărăsc: emitem 
ordine de. rechiziție. Ordine de rechiziție. Ai 
notat? Și animale și căruțe și oameni.

— Exact expresia dumneavoastră; ordine d« 
rechiziție...

— Toată lumea să vie să lucreze Ia cons
truirea sediului în mod obligatoriu. Ai văzut 
unde am ajuns cu voluntariatul?

— Am văzutl La catastrofă...
— Deci voluntariatul stop... In mod obliga

toriu acum. Nimeni n-are voie să iasă la 
cîmp... Toți pînă la unul la construirea se
diului...

— Da... obligatoriu... dar... dar nu-i legal... 
îndrăzni secretarul să mufniure. 11 luase gura 
pe dinainte și acum nutrea speranța'că buricul 
pămîntului n-o să-l audă.

Buricul pămîntului știe tot. vede tot si aude 
tot.

— Cum să nu fie legal, tovarășe secretar ? 
Dumneata, omul legii, să vorbești așa ? în
țeleg... elementele iresponsabile... dar dum
neata? Eu sînt legai președinte? ,

— Legal, cum să nu. cine-i mai lega' ca 
dumneavoastră?

— Deci, tot ce fac eu tot legal e. Doar cum 
ar veni asta : președinte legal, fapte ilegale ? 
Nu se poate, tovarășei

Secretarul se topi de admirație:
— Văi, tovarășe președintei... Ce bine gîn- 

diți dumneavoastrăl
★

Buricul pămîntului se ține de bazaconii. Bu
ricul pămîntului își face de cap. Buricul pă
mîntului taie și spînzură. Buricul pămîntului 
nu vrea să lase oamenii să iasă la cîmp. Și 
starea însămînțărilor în comună e teribil de 
proastă. Din 208 hectare floarea-soarelui s-au 
însămînțat 14 hectare. Din 80 hectare mazăre 
s-au însămînțat 0,25 hectare. Din 595 hectare 
de porumb s-au însămînțat 166 hectare.

Și poate că situația era și mai proastă dacă 
nu s-ar fi găsit cîțiva oameni îndrăzneți care 
au călcat dispozițiile buricului pămîntului, 
dispoziții ce interziceau ieșirea Ia cîmp.

Ce 1 se poate recomanda unui buric al pă
mîntului?

In primul rî.nd să abdice de pe tronul de 
buric al pămîntului și, cuviincios, modest, să 
se apuce de treabă, să nu se mai creadă atot
știutor. In al doilea rînd — dacă are minte — 
să și-o îndrepte de grabă spre cap. Acolo e 
locul ei stabilit de la începuturi, de legile firii. 
Căci buricul pămîntului — trebuie să țină 
minte un adevăr simplu, elementar:

Buricul — fără pămînt — nu poate să tră
iască...

Pămîntul — fără buric — trăiește și încă 
mai bine.

TEODOR MAZILU



Să aplicăm metode înaintate
pentru o recoltă sporită de porumb

De vorbă cu președintele colectivei
TIMIȘOARA (de la corespondentul nostru aceasta vreau să-ți povestesc acum, tovarășe.

Nu am iăcut marcarea terenului numai da
torită istețului nostru fipnar, Mac Bella. Este 
un om bătrîn. foarte de treabă. Nimeni nu-1 
întrece în meseria sa. Noi . avem mașini de 
semănat porlitfibul. Dar cu-acestea nu se putea 
îrisămîtițiă porumbul decît în rinduri drepte 
căci aruncă săitiînța continuu și du la 70 cm. 
cum am fi vrut. Ei, și fierarul nostru a aran
jat tuburile la distanțe de 70 cm. Mai greu 
i-a fost fierarului nostru să aranjeze mașina 
oa să arunce cîte 2—3 boabe le 70 cm. dis
tanță. Dar s-n descurcat omul ce-i drept pină 
la urmă. A construit un dispozitiv care se de
clanșează automat la o distanță de 70 cm. și 
lasă în pămînt cele 2 pînă la 3 boabe. 
Apoi cele două plăcuțe de la tuburile care 
au dat drumul la boabe sînt trase la loc de 
un arc și se deschid din nou la distanța de 

70 cm. cînd trebuie să lase din nou boabele. 
Iată de ce nu am făcut marcarea terenurilor, 
îmi povestește cu entuziasm tovarășul 
președinte.

Cu ajutorul acestor două mașini aranjate de 
fierarul gospodăriei noastre, noi am in=âmîn- 
țat în cuiburi așezate in pătrat 24 de hectare 
porumb. Cu aceste 2 mașini, alături de cei 
lalți colectiviști mat în vîrstă au lucrat u e 
mistui Fridman Martin, tinârul colectivist Ho- 
las Iosif. Trebuie să știi tovarășe că acești 
doi tineri au lucrat acolo unde a fost mai 
greu. Ei. nu este ușor să fii la „cizma" aces
tor mașini, act trebuie să fii cu ochit in pa
tru. ca mașina să meargă drept căci de nu, 
rîndurile ies strimbe.

i e n ț a
Cind a ieșit Mălăescu Ion cu plugul la 

cfmp. au ieșit și ei. Au Insămințat po-j-n- 
bul înaintea celorlalți oameni din sat. pe 
locurile unde făceau experiența. Cind a în
ceput să se ramifice trei sau petru fo; ța 
porumb, au trecut cu prășitoarea printre 
rinduri. dar nu au făcut șanțuri, fiindcă In 
carte scria să nu se facă. Prin șanțuri se 
putea pierde apa di.n pămînt La cele trei 
prasile au tăiat cu temeinicie buruientie și 
nu au mușuroi) pămîntul Ia rădăcina po
rumbului. Mulți priveau cu interes experiența 
celor patru țărani muncitori din Bălești ș: 
se întrebau care va ii rodul Au privit Insă 
și mai mulți. cind porjmbul a început să se 
arate Înalt, puternic și promițător de rod bo
gat. Cînd Mălăescu I. G Ion și ce.ialț: au 
început să culeagă polenul din spicul po
rumbului și să-I scuture pe mătasea știule- 
ților. au spus unii că. aci. s-a mtntuit cu 
experiența.

Dar în ciuda lor. porumbul a crescut înalt 
și șth-leții au legat rod. Dacă ar fi știut 
acest lucru Mălăescu Ion. Gheorgft: Nico
lae. Sarapatin Gr. Ion ș: Păducel Nicolae. 
ar fi făcut experiența pe întregal -eren ce-1 
aveau de însămînțat cn porumb.

Cînd i fost Ia strinsai recofeei. s-a vă
zut că nimeni din sat tn a resțet să ab
țină mai molt de l-Tt) sg. Ia hectar. Lăsam 
însă Ia o parte loterite de c.;e S de an 
pe care s-au. făcut experienșeăe

S-au strtes într-o zi Ia scats! popular dm 
Bălești. Mălăescu L G km. Gbeorghi Ntoo- 
lae, Sarapatin Gr. Ion și Păducel Nicolae. 
Fiecare a spus cît a cules de pe cei 25 de 
ari și un referent le-a făcut socoteala. Cal
culat la un hectar. Mălăescu I. G. Ion a re
coltat 1600 kg. porumb. Gheorghi Nicolae — 
1580 kg., Sarapatin Gr. Ion — 1800 kg. și 
Păducel Nicolae tot '6W> kg.

Cînd s-a pomenit așa ceva la Băești? 
Nici odată ! Și iată că. de acum ăacoăoi o 
să se pomenească- Oameră ster totărîți 
să se războiască ca zgîrrecfa pănrfctxlm. 
Experiența retor patra țăram mt-x *orf ie-a 
dovedit că se poate.

In coerureie de munte, zăpada se topește 
mai tfrzrx Anul acesta, s-a topit șă mai 
tîrziu. fiindcă a tos: iarnă grea șa Orzâe. 
Cei din Bă iești aa încetezi puterea de ger. 
rattiațte a porixnba’.-ji. și-au ales st-—j. ar 
pregătit uneltele și sînt gara de a tecepe ta- 
sămințările. de a mmxu așa cam scrie ia 
carte.

Ce. numai Mălăescu Ion. Sarapatin loc. 
Gheorghi Nicolae și Păducel Nicolae să ob
țină 1600 kg. de porumb la hectar?

LLC1AM ZATT1

Isacov Svetislav).
Tovarășul Toth Ștefan, președintele gospo

dăriei colective ,.Oleg Coșevoi” din comuna 
Deta, mă cercetă mai întîi atent, apoi Inii 
răspunse :

— Nu am făcut marcarea terenului, dacă-ți 
spun.

— Bine, dar atunci n-ați pus porumbul în 
cuiburi așezate în pătrat ?

— Ba da, ascultă. Prima dată o să-ți poves
tesc cum am pregătit terenul, te interesează și 
aceasta, știu eu. înainte de toate l-am deztni- 
rjștit, imediat după seceriș. In toamnă tracto
riștii de la S.M.T. Deta ne-au făcut arături 
zdravene la 25—27 centimetri. Odată cu ară
tura adîncă am îngropat și bălegarul.^ In tim
pul iernii zăpada a căzut din belșug așa că 
pămîntul nostru a strîns apă suficientă. In pri
măvară. îndată ce pămîntul s-a zvîntat și a 
început să prindă scoarță, l-am grăpat, ca să 
înlăturăm evaporarea apei din pămînt și să 
distrugem buruiana. Cu cfteva zile înainte de 
însămînțări harnicii tractoriști de la S.M.T. 
Deta au trecut cu polidiscUl peste cele 44 hec
tare planificate pentru a se însămînța cu po
rumb.

In felul acesta noi am pregătit pămîntul 
pentru însămînțări afînîndu-1. Ei, și după ce 
l-am grăpat am trecut ba însămînțarea porum
bului.

— Bine, dar cum l-ați pus în cuiburi așe
zate în pătrat dacă spuneți că n-ali făcut 
marcarea terenului ?

— Ai răbdare o laacă doar că despre

E x p e r
Comuna Bălești «e găsește la cîțiva kilo- 

rttetri de orașul Tîrgu Jiu. Ca și în celelalte 
comune din jur, țăranii muncitori de aci au 
luptat ani de-a rindul să smulgă din sărăcia 
pămîntului de munte — roșu și pietros — 
cit mai multe bucate. In anii cînd norii s-au 
arătat darnici și au slobozit la vreme ploaia 
peste tarlalele însămînțate cu porumb, multi 
au cules cîte 700— 800 kg. boabe la hectar. 
Asta se chema că anul a fost bogat. In 
anii cu multă arșiță însă, pămîntul se bă. 
tătorea la rădăciqa porumbului. îi îngălbe
nea frunzele înainte de vreme și rodul 
era tare sărac. Așa s-a făcut că, în această 
comună, oamenii în afară de agricultură, se 
Ocupă și cu creșterea animalelor sau cu că
răușia.

Mălăescu I. G. Ion se numără printre a- 
ceia care nu prea au mult pămînt. Pe a. 
tîta cît are cultivă în fiecare an grtu. car
tofi, fasole dar mai ales porumb, fiindcă în 
comunele de munte porumbul e tare cău
tat în vreme de iarnă.

A venit de multe ori Mălăescu Ion la a- 
gentul agricol și l-a întrebat dacă e drept 
că în alte comune — tot dintre cele de rr. _ -re
— au recoltat unii de pe an hectar 1000 
kg. de boabe. Agentul i-a vorbit despre fe
lul în care trebuie muncit pămîntul. despre 
fătul cum trebuie băiegărit. despre poleniza
rea suplimentară și despre multe altele care 
fac să sporească producția de porumb ia 
hectar. A ztmbit abătut Mălăescu și i-a spas:

— Și moșul și tata au muncit cu caznă 
și nu au dovedit să învingă sărăcia pămtn- 
tului. Așa e la noi. Prin satele Banatului — 
e altă socoteală I

In altă zi agentul agricol, pentru a-I în
lătura temerile, a venit la el și i-a citit din- 
tr-o carte despre felul cum se muncește pă
mîntul după știinfă. Ceva mai mult, i-a dă
ruit lui cartea aceea — să o mai răsfoiască 
din cînd în cînd Și a răsfoi: Mă I. G
Ion cartea, mai ales în vreme de iarnă cînd 
vedea că porumbul din părul este pe termi
nate.

Anul trecut. în primăvară, ce să vezi. Mă
lăescu I. G. Ion a ieșit primul cu ~ pe 
cîmp. A brăzdat pămîntul. dar r.: tot Nu
mai 25 de ari pe care îi băîegărise în toam
nă și pe care hotărîse să facă experiența. 
Se hotărîse omul să muncească 25 de ari 
după carte. Restul, tot așa cum îl muncise 
Cu ani și ani în urmă. Poate că nu s-ar fi 
hotărît la aceasta dacă Gheorghi Nicolae, Sa- 
rapatin Gr. loan și Păducel Nicolae. cu care 
citise cartea dăruită de agronom și cu -are 
se sfătuise, nu ar fi hotărît și ei să facă 
experiență pe cîte 25 de ari fiecare.

Semăn porumbul 
în cuiburi așezate în pătrat
La noi în comună s-au ținut lă căminul 

cultural multe conferințe de către agronomi 
și tehnicieni veniți de la raion sau S.M.T., 
despre felul cum am putea să muncim pă- 
mîhtul mai bine, după metode nbt. ca să ob
ținem recolte bogate la hectar.

Intr-o conferință pe care ne-a ținut-o nu 
de mult un agtonom, ni s-a vorbit și ni s-a 
arătat apoi practic cum se poate semăna po
rumbul în cuiburi așezate în pătrat, metodă 
care ușurează mult munca omului pentru în
treținerea culturii și sporește recolta la hec
tar

Am citit în ziare și în Hotărîrea partidului 
și guvernului cu Drivire la p-egătirea și exe
cutarea la timp și în bune conditiuni a lucră
rilor agricole din această primăvară că da
torită aplicării acestei metode, unii țărani 
muncitori au obținui recolte mari de porumb 
la hectar

E drept că )a început cînd am auzit de la 
agronomi și apoi am citit în ziare că unii 
cultivatori de porumb au scos de pe un hec
tar 4.000—5.000 kg. de porumb și chiar mei 
mult, nu mi-a venit de fel să cred și-mi pu
neam mereu întrebarea . Dar ce fel de pă
mînt o fi acela ? Cum l-o fi muncit ? Nu se 
poate cu nici un chip să scoată atltea bucate 
la hectar— 5.000 de kilograme!... Asta-i re
coltă. nn jucărie...

Răspunsul ia aceste întrebări mi l-a dat un 
agronom, cînd a venit la no; In comună și 
ziarele pe care am început să le citesc; am 
aflat că asemenea roade se pot obține dacă ai 
făcut lucrările după carte: păm'ntu! gunoit 
și arat adine toamna, șririețti de sămință 
aleși încă din tac. grăoatul primăvara ime
diat c« pămîntul s-a zvîntat Ca sâ țină mt 
zenit. semănatul în cuiburi așezate în pâ—ar.

miră de fe? dacă au scos atitag f.ngra-ne ta 
hectar

prâșfTnl dr t*atra ori. polenizaree artific
curițitui! de tâctant tot tacriri pe aere n

iidart p’nl In acest an.
Apoi. deci așa l-au mundt. nu rel

Poete că și ea aș fi aplicat dri toate astea 
cîte ceva te anii t recuri dacă le-aș 5 ștrrt 
și ca siguranță că juraltatra aea de hectar 
Pe care am cu!tivat-o ca por^t. aa-ar fi 
dat ani awls de : JW efi aoa scos
de pe ea

Aczao test. fsadcă arz terârfe- toate astea
î» ■wsrooc. taceptad fa «BMtt

wri. st ap5c ef aa» ■ fer țâțtar*
specie
aiLruriior

lor. atB ta porj 
nse>.

se. efi si Io -ese-x*

îmi voi semă-j porumba| !n cnibarî
te pătrat; pentru aceasta mi-am și făcut un 
raereator.

Ap bea rea aceste: metode teu va ușura foarte 
moft munco de praștii, tar porumbel se va 
denota sene Și ster sigxr că voi obȚ'-ne și o 
recnJtă ta*, sporrtă de pnr—b. ipță de atr 
trecuta.

Semănatei ;mr notatei te czfbcrî așezate 
te pătrat, este arma: =na din nr-odeie pe 
care le voi Moși ta cnftrrarea poriimbaZui te 
•cest an; aiătari de ea. voi aptxa și altele, 
nu: ales ta întreținerea porumbului.

MLNTEANL HARALAMB1E 

țăran muncitor cn gospodărie indi
viduală din comuna Fi iești, 

regiunea Găleți

Pe marginea scrisorilor sosite la redacție

Elevii în sprijinul agriculturii
Dezvoltarea agriculturii și sporirea produc

ției la hectar a devenit o cauză a întregului 
nostru popor și în spre ea se îndreaptă cele 
mai mari forțe.

Pionierii și școlarii au înțeles că și aju
torul pe care îl pot da ei agriculturii aduce 
însemnate foloase, contribuie la creșterea ni
velului de trai al oamenilor muncii. In multe 
sate și orașe elevii și pionierii sint acum și 
niște mici agricultori. Terenurile de pe lingă 
școli și internate, diferite loturi de pămînt de 
pe la marginile orașelor, satelor, sint Impîn- 
zite de elevii care cu miini harnice lucrează 
pămîntul. Creșterea și buna îngrijire a ani
malelor domestice a devenit de asemenea o 
preocupare permanentă a pionierilor și șco
larilor.

Pe aceste teme ne sosesc la redacție zeci de 
scrisori interesante

Tovarășul Ion Cordoș ne scrie că elevii șco
lii med:: tehnice horticole din Turda lucrează 
intens pentru a contribui și ei ia realizarea 
hotăririior partidului și guvernului cu privire 
la dezvoltarea agricultorii într-un timp scurt 
Ei muncesc co multi dragoste tedeplinindu-și 
conștiincios sarcinile; își însușesc și aplică 
înaintatele metode ale fruntașilor dir. diferitele 
sectoare agricole — scrie ta continuare tova
rășul Cordoș Și rezultatele na Inttrzie să se 
arate. Zăpada mai stăruia pe alocuri rind din 
curtea școlii și-a taat drumul spre cantina 
uzinelor „Industria StnueF* din Ompia Torzn 

I primei transport de salată proaspătă, iar 
puțin ihap după aceea ac lost valorificați 

| pe piața orașului, prin —Aprozar ’. castraveți 
* jroaspeț- Seprafața destinată pemra cele 

23 de răsadr. șe este taa'ă ziua plină de e- 
I levL Sub ladrazsarea pricepută a provesori- 
! lor. ei hurează de tnr. Pfnă ta M martie a c. 
I ac termLaat 3e seudott varza de vară, gulș 
I ile timpor*. vinetele, ardei, gros și gognvșa- 
I rit eu'tcrri care se pia-rteoză ba prima peri- 
I iadă a primi erh

Ca e5ev școte teorticoie dm Tmda sfnt mulți 
I rieri tai școfile patriei noastre. Tovarășul 

Vasita Gbeorgtae de la școala medie tetaracă 
. agricolă dor Wzd spume ta corespondența pe 
1 tare ne-o adre«ear4 că elev î gafe sale, pentru 
I a da și ei • măoă de ajtaor te ritarsTv» ov- 
I retalui de trai al oameeatar manca, oo elec- 
I taat pregărirea subdM ș» apoi tacrărtae de ta- 
I săszărsțări la cefe mai tuoe candgzon' _£te* â 
J n mame* cu mmfită tragere de rial - ne 
I spâne ei Și am tumori demn de urmat In 
I eseccaarea acestor lucrări l-a constituit echipa 
I de deservire a mașinii de semănat, compusă 
| dm utemisteie Aneta Biter. Valeria Bratu. 
J Viorica Domitrașcu și Aurelia Răican. care 
| s a Indepîm' prima normele de Insămințări**.

Dat Sud hărnicia ce-i caracterizează, nu-i 
I potam lăsa deoparte fără să vorbim despre ei 
I oita pe elevii școia agricole din Roman, lată 
I re ne scrie elevul Faraoami Leoo despre co- 
I eg-: să; „Elevii analei III A stat care de 
I care mai karaicL De curind ei au plantat o 
i mxtțHDe de butași de steciâ <fe zahăr pentru 
! -ă-si-ță. ao sădit arpagic și au efectuat tăieri 
■ ta Ihadă. Pe terenul destinat pentru butași. 
In • ti înainte s-a Iăcut marcarea spre a se 

putea planta în cuiburi dispuse in pătrat 
Operațiunea s-a făcut cu ajutorul plantatoare
lor. pe un teren In care fusese țelină și pe 
care In prealabil s-a presărat superfosfat. La 
această lucrare elevul Corneiiu Niță a depășit 
norma cu 600 m.p.. adică cu 25 la sută, iar 
Gh Melariței cu 20 la sută De asemenea, la 
această școală e de evidențiat felul cum au 
,-crat elevii la săditul arpagicului. Astfel 

elevul C. Ilaș a plantat cu 50 la sută mai 
mult arpagic față de norma fixată. In felul 
acesta. încheie corespondentul, elevii anului III 
A au sprijinit campania de însămînțări, au 
ajutat la creșterea producției la hectar".

Despre asemenea realizări în sprijinirea a- 
griculturii ne scriu și alți elevi, ca de pildă 
Vasile Bulichi de la Școala medie tehnică vi
ticolă din Huși, care arată că elevii școlii sale 
au fost exemplu pentru podgorenii din orașul 
Huși, muncind intens la aplicarea agromini- 
mului in viticultură. S-au evidențiat în această 
privință în deosebi elevii anului III care au 
depă șit zilnic norma.

Pomicultura este o ramură importantă a 
agriculturii. Ea asigură populației fructe gus
toase, bogate în substanțe hrănitoare.

Elevul Vasile Dobrinoiu de la Școala medie 
tehnică de cooperație din Blaj ne scrie că co
legi: săi au dat un ajutor important la scoa
terea puîețrtor de pomi fructiferi de pe terenul 
pep "rerei Croind, reușind să scoală in numai 
oouă ore. 9f»v> de puieți care urmează sâ fie 
-a ■ Iar corespondentul voluntar loan Mată- 
saru ne Incu-tostioțează că elevii Școlii medii 
tehnice de mecanizare a agriculturii din Bacău, 
au sădii rites a sute de puieți pe marginea șo
selei ce străbate orașuL

♦
CC al L'.T.M a inițiat de curind. de comun 

acord ca ministerele agriculturii și Invățămin- 
tulv-. organ-zarea „concursului tinerilor gră
dinari și pocnicultori" pentru pionieri și 
jco ari. urmărind antrenarea unui număr 
rit oh; mare de copii la cultivarea legumelor 
si zarzavaturilor și creșterea pomilor fructi
feri. Țtaerea acestui concurs a fost primit de 
către tast.rac*or:: de pionieri ca un ajutor în 
numea tor ți mulți dintre ei au pornit de în
dată la acțiune.

A- iel i-<ractoră din raionul Mihăilești. re- 
g.unea București — ne scrie Ion Savu. acti
vist al con»tetului raional L'.T.M. Mihăiiești 
— după ce 1' '-sat cunoțtință despre concurs 
au și taat măsuri ca pionierii să ia parte la 
eL AstieL pionierii din acest raion, in urma 
mtai corrrortan ca instructoarea superioară 
N ■> Vas- ca aa botărit să planteze 2000 de 
•«ți.

In-sructarul superior al unității Dărăști. din 
aceiași rama, ne scrie chiar el despre măsurile 
aate pentri: asigurarea succesului la concurs 

în unitatea sa. El scrie : ..Pionierii au primit 
cu mare bucurie vestea ținerii concursului. Ei 
s-au înscris să lucreze în ramura de activitate 
care le place mai mult; unii se vor ocupa de 
colțul viu. alții de cultura pomilor și a viței 
de vie. sau de cultura legumelor, iar o altă 
parte de cultura cerealelor, a florilor sau a 
plan teior medicinale. Pentru tinerii crescători 
de animale, noi am luat sub îngrijire de la 
G.A.C. „1907" din satul Dumitra, 42 iepuri 
de rasă belgiană Pionierii îi vor îngriji și în 
același timp, sub supravegherea crescătorului 
Tă nasc Ganciu de la gospodărie, vor urmări 
' ■deaproape felul cum se dezvoltă și se în
mulțesc iepurii".

Asemenea exemple despre felul cum spri
jină pionierii și școlarii, dezvoltarea agri
culturii. se mai pot da multe. Ele însă nu 
trebuie să ne mulțumească. Constituie o da 
torie pentru fiecare comitet regional, raional 

' sau orășenesc, pentru fiecare școală, de a lua 
măsuri ca de acum înainte toți elevii, atît 
cei mari cît și cei mici, să ajute — după pu
terile lor — la sporirea bunurilor agro-alimen- 
tare în țara noastră.

Prin munca de cercetare științifică stu
denții își ridică necontenit nivelul pregă
tirii profesionale, îmbinînd cunoștințele că
pătate la curs cu cercetările practice fă
cute pe teren.

In fotografie: un grup de studenți de la 
Institutul Agronomic „N. Bălcescu" din 
București în timpul orelor de curs în una ’ 
din serele institutului.

Ședința plenară 
a C.C.S.

în ziua de 23 aprilie a.c. a avut loc ședința 
plenară a Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P.R.

Plenara a dezbătut pe larg referatul prezen
tat de tovarășul Stelian Moraru, președintele 
C.C.S.. cu privire la sarcinile sindicatelor în 
vederea realizării planului de stat și încheie
rea contractelor colective pe anul 1954.

Plenara a subliniat că sarcina principală a 
organizațiilor sindicale în momentul de față 
este dezvoltarea întrecerii socialiste a munci
torilor. inginerilor, tehnicienilor și funcționari- 
lor p?:n.r-j îndeplinirea planului de stat pe 
anul 1954 la toți indicii, condiție do bază pen
tru ridicarea nivelului de trai, material și cul- 
’ i - muncii. Obiectivele centrale
ale întrecerii socialiste pentru îndeplinirea pl-a- 

;r i ,::e «a fie mărirea producției și creș
tere’ productivității muncii, folosirea deplină 
a utilajuiu: ș: a timpului de lucru, reducerea 
prețului de cost, realizarea, pe toate căile, d6 
economii complexe și îmbunătățirea calității 
produselor.

Pentru a aduce o contribuție cît mai mare la 
obținerea unei recolte bogate în acest an, or
ganizațiile sindicale ale muncitorilor agricoli, 
vor trebui să mobilizeze pe tractoriști, meca- 
■y.ri >ri și pe '.-Imirienii agricoli în întrecerea 
socialistă, pentru folosirea din plin a mașini
lor și uneltelor, pentru executarea lucrărilor 
de bură calitate, pentru aplicarea regulilor 
agrotehnice avansate.

P'enara a mai ascultat raportul prezidiului 
prezentat de tovarășa Liuba Chișinevschi, se- 
cretar al C.C.S., asupra executării bugetului 

șcâ sindicale și a asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1953 și asupra proiectului de bu
get al mișcării sindicale și al asigurărilor so
ciale de stat pe anul 1954.

Tovarășa Viorica Moisescu a prezentat un 
referat al comisiei de revizie, scoțînd în evi
dența unele deficiențe în activitatea financiară 
a sindicatelor.

Plenara a aprobat bugetul mișcării sindi
cale și bugetul asigurărilor sociale pe anul 
1954 și a adoptat totodată o hotărîre cu pri
vire la îmbunătățirea muncii financiare și de 
asigurări sociale a sindicatelor.

In continuarea plenarei, tovarășul Mihail 
Mujic, secretar al C.C.S., a informat plenara 
despre unele măsuri organizatorice lu-ate de 
prezidiul C.C.S., privind schema organelor sin
dicale.

Plenara C.C.S. și-a exprimat încrederea de
plină că organizațiile sindicale îmbunătățin- 
du-și activitatea, vor strînge și mai puternic 
rîndurile oamenilor muncii în jurul partidului 
și al comitetului său central, luptînd sub con
ducerea partidului pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. din au
gust 1953, privind dezvoltarea economiei națio
nale. în vederea îmbunătățirii condițiilor de 
trai ale celor ce muncesc.

(Agerpres)

Superioritatea marii agriculturi socialiste
Scopul fundamental al politicii Guvernui-J 

Sovietic și al P.C.U.S., este asigurarea ridi
cării continue a bunăstării materiale și cultu
rale a muncitorilor, colhoznicilor, intelectua
lității, a tuturor oamenilor sovietici.

Pentru atingerea acestui scop sînt concen
trate astăzi toate forțele Statului Sovietic. Ho- 
tărîrile C.C. al P.C.U.S. „Cu privire la măsu
rile pentru dezvoltarea continuă a agriculturii 
U.R.S.S." și >tCu privire la sporirea continuă 
a producției de cereale în țară și la valorifi
carea pămînturilor virgine și înțelenite". sînt 
dovezi grăitoare ale preocupării P.C.U.S. pen
tru asigurarea unui belșug de produse alimen
tare destinate populației orașelor și satelor.

Aceste Hotărîri aprofundează problemele 
fundamentale în legătură cu viitoarea dezvol
tare a agriculturii U.R.S.S. și arată căile 
creșterii vertiginoase a tuturor ramurilor agri
culturii. ale sporirii considerabile a producției 
agricole.

I.
In urma victoriei orânduiri) colhoznice, agri, 

cultura sovietică a dobîndi: imense posibili
tăți de dezvoltare rapidă Alegînd calea colho
zurilor. țărănimea muncitoare din U.R.S.S. s-a 
transformat în țărănime colhoznică, cea mai 
înaintată țărănime din lume

In condițiile fărîmițării agriculturii, în con
dițiile menținerii micii producții de mărfuri 
în agricultură, nu poate Interveni o coti
tură radicală în ceea ce privește ridicarea 
nivelului de trai al țărănimii muncitoare. Cu 
toate că țărănimea muncitoare are posibilitalea 
— în condițiile trecerii de la capitalism la so 
cialism — să folosească mașinile agricole ale 
statului și să aplice metode de muncă înain 
tate, ea nu poate loturi obține realizări într-o 
măsură asemănătoare cu cele ce se pot obține 
în marea gospodărie agricolă socialistă

Singura cale pentru dezvoltarea continuă a 
agriculturii și asigurarea bunăstării țărănimii 
muncitoare este trecerea la marea gospodărie 
agricolă socialistă, tn stare să folosească pe 
scară întinsă tractoare, combine și alte mașini 
agricole complexe și să sporească producția 
agricolă pe baza folosirii rezultatelor celei mai 
înaintate științe. Politica de colectivizare Ini- 
țietă și dusă pînă la capăt de P.C.U.S, a 
asigurat victoria marii agriculturi socialiste 
în Uniunea Sovietică și rapida dezvoltare a 
forțelor de producție în agricultură.

Odată cu apariția ofînduiril colhoznice s-a 
schimbat și tehnica agriculturii. Succese deose

bite au fost obținute în înzestrarea agriculto
rii ai mi; toace tehnice txx. modeme, ceea ce 
a permis mecanizarea completă a multor ca
tegorii de muncu ușurarea muncii țărăninui 
colhoznice și ridicarea productivități; eL La- 
crtnd cu mijloace azecanizate, folosind pămih- 
turile socotite înainte neproductive, Etrodu- 
cînd metodele agrotehnice cele ma înaintate 
țărănimea colhoznică a putut spor-, an de an 
producția de cereale la hectar.

In timpul Marelui Război de Apărare a Pa
triei. orînduirea colhoznică a Învins imensele 
greutăți provocate de război, a asigurat apro
vizionarea frontului ș: populației ca alimente, 
dovedind superioritatea sa bo'ăritoare asupra 
oricărei producții agricole bazate pe proprie 
tatea particulară

Pe măsura dezvoltării eoih-izurilor a crescut 
avuția obștească a colhozurilor, membrii tor 
primind venituri In bani și ta natură din ce 
în ce mai mari. Veniturile reale ale colbozni 
cilor depășesc în prezent de cîteva ori nivelul 
veniturilor țărănimii muncitoare d:nainte de 
revoluție.

Cu totul opusă este situația agriculturii ca
pitaliste care oglindește ruină și descompu 
nere. sărăcia masei de mici agricultori și. te 
același timp, creșterea profiturilor mariior mo
nopoluri.

In țările capitaliste mijloacele tehnice mo
derne sînt concentrate în mîinile unui grup 
restrîns de fermieri capitaliști în timp ce în 
gospodăriile aparținind majorității covîrșitoare 
a țăranilor muncitori predomină munca ma 
nuală In timp ce veniturile fermier-lot 
scad vertiginos cheltuielile de producție 
agricole sînt în creștere. Pentru aceeași 
marfă, fermierii din stalul Georgia (S U A ) 
trebuie sâ plătească de 4 ori mai mult ca acum 
2 ani 908000 familii de mici fermieri ameri 
câni realizează un venit de 8 ori mai mic 
decît minimul întreținerii lor Agricultura din 
țările capitaliste, atît mica producție de măr
furi, cît și marea producție capitalistă, se do 
vedește a fi într-un total declin atît în ceea ce 
privește posibilitatea creșterii producției agri
cole. cît și asigurarea unui trai civilizat mun 
citărilor din agricultură. Marea superioritate 
a agriculturii socialiste asupra celei capitaliste 
lese ș* ma< puternic în evidență prin recen. 
tele măsuri luate de P.C.U.S și guvernul so 
vietic tn vederea asigurării unui ritm vertigi
nos de dezvoltare a agriculturii U.R.S.S. 
Numai agricultura socialistă, cea mai înain

tată dm lume, care se sprijină pe proprietatea 
«oteoznică ș: fotosește cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnici-’ își poate propune un 
asemenea ritm de dezvoltare.

II.
Sub conducerea P.C.li.S. poporul sovietic a 

crea’ o industrie grea, puternică, și o agricul
tură mecanizată, cea mar înaintată din lume.

Col-rozurile ți sovhozurile din U.R.S.S au 
cunoscut o serioasă dezvoltare și s-au conso- 
lidat deinitiv In anii de după război au cres
cut cu muT suprafețele însămînțate, a sporit 
producția la hectar a principalelor culturi a- 
gricole A crescut numărul maeștrilor sovietici 
ai recoltekx bogate.

Partidul Comunist consideră totuși că agri- 
cultura sovietică, care a cunoscut mari succese 
în dezvoltarea sa, a rămas în urmă față de 
ritntui puternic al dezvoltării industriei și față 
ie cerințele crescinde ale populației în ceea ce 
privește articolele de consum.

Pos bititățile agriculturii socialiste — cea 
-nai înaintată din lume — sînt uriașe și ele 
po: satisiace la maximum cerințele mereu eres- 
dnde ale poporului sovietic.

Așa cum a arătat plenara din septembrie a 
C.C al P.C.U.S rămînerea în urmă a unbr 
ramuri importante din agricultură, se dato 
rește mai multor cauze O cauză obiectivă, 
este faptul că Partidul Comunist s-a orientat 
in mod consecvent tn primul rînd spre dez
voltarea prin toate mijloacele a iridustriei 
grele fca o condiție necesară pentru dezvolta
rea cu succes a întregii economii naționale ; 
pentru îndeplinirea acestei sarcih: au fost în
dreptate principalele forțe ale statului sovie
tic. Nu a existat astfel posibilitatea de a se 
asigura dezvoltarea simultană în ritm rapid, 
atît a industriei grele cît și a agriculturii și 
industriei ușoare Pentru aceasta trebuiau 
create condițiile necesare Azi. cînd există o 
mdustrie grea puternică șl cu un înalt nivel 
tehnic și cînd orînduirea colhoznică s.a întă. 
rit considerabil, există toate condițiile pentru 
a asigura pe această bază un avînt vertigi 
nos al tuturor ramurilor agriculturii.

Alte cauze ale rămînerii în urmă a unoi 
ramuri din agricultură constă în lipsurile din 
conducerea agriculturii A fost încălcat prin 
cipiul cointeresării materiale a colhoznicilor, 
n-a fost folosită în mod satisfăcător tehnica 
înaintată.

Partidul Comunist și Guvernul Sovietic con
sideră că cea mai arzătoare și mai importantă 

U.R.S.S. în 
este ca, dezvoltînd și în viitor 

saretnă a economiei naționale a 
etapa actuală

pe toate căile industria grea, temelia dezvol
tări; întregii economii naționale, să obțină un 
a. în: vertiginos al tuturor ramurilor agricul
tor:: și în decurs de 2—3 ani, să fie ridicat 
considerabil nivelul asigurării cu măriuri ali
mentare a întregii populații a U.R.S.S. și tot- 
odâ'.ă. să se asigure masei țărănimii colhoz
nice un nivel mai înalt de bunăstare mate
rială.

Plenara din septembrie a C.C. al P.C.U.S. 
a stabilit ca o sarcină de cea mai mare ur
gență a agriculturii U.R.S.S. dezvoltarea creș
te.-;: animalelor proprietate obștească, sporirea 
producției de cartofi și legume, îmbunătățirea 
muncii stațiunilor de mașini și tractoare.

In anii de după război colhozurile și sovho
zurile din U.R.S.S. au recuperat în scurt timp, 
grelele pierderi suferite în anii războiului în 
sectorul creșterii animalelor. Din iulie 1945 
pînă în iulie 1953 numărul vitelor cornute mari 
din U.R.S.S. a crescut cu 11,3 milioane, al 
ovinelor și caprelor cu 53,9 milioane, al porci
lor cu 25,1 milioane și al cailor cu 6,2 mili
oane. Ținînd însă seamă că există posi
bilitatea ca numărul de vite să crească într-un 
ritm și mai rapid decît pînă acum, statul so
vietic a luat o serie de măsuri în acest dome
niu.

Bazînd'U.se pe marile posibilități ale agri, 
culturii socialiste P.C.U.S și Guvernul Sovie
tic au trasat sarcina dezvoltării considerabile 
a producției de cartofi, legume și zarzavaturi 
pe baza introducerii în acest domeniu a expe
rienței înaintate și a ultimelor realizări ale 
științei. Datorită mecanizării pe scară laigă 
și aplicării procedeelor agrotehnice înaintate, 
producția de cartofi, legume și zarzavaturi va 
spori în 2—3 ani în asemenea măsură îneît 
va satisface complet nu numai nevoile popu
lației de la orașe și ale industriilor prelucră
toare, ci va acoperi și cantitățile de cartofi 
necesare hranei animalelor.

III.
Uniunea Sovietică a obținut imense realizări 

în economia cerealieră. Suprafețele cultivate 
cu cea mai prețioasă plantă alimentară - 
grîul, au crescut cu 8.100.1)00 de ha. în compa
rație cu anul 1940 Multe colhozuri și raioane 
întregi recoltează cîte 150—200 puduri de grîu 
la hectar. Colhozul ..Stalin’’ din raionul Vur- 
nav R.A.S.S Ciuvașă obține cîte 212 puduri 
de grîu de primăvară la hectar. Acestea sînt 
realizări foarte serioase, dat colhozurile și 
sovhozurile au posibilități de a mări an de an 
producția de grîu secară, orz. ovăz și alte 
culturi cerealiere.

De mare însemnătate sînt succesele obținute 
în perioada care a trecut de la Plenara din 
septembrie 1953 a C.C. al P.C.U.S. în ceea ce 
privește dezvoltarea producției cerealiere. In 
urma aplicării Hotărîrilor acestei plenare și a 
hotărîrilor ulterioare ale Partidului Comunist 

și Guvernului Sovietic, veniturile colhozurilor 
și colhoznicilor au crescut cu peste 13 miliarde 
de ruble. Și de acum înainte statul sovietic 
va veghea la respectarea strictă a principiului 
cointeresării materiale a colhozurilor și col
hoznicilor în vederea dezvoltării producției a- 
gricole.

Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.U.S. din 
martie a.c. „Cu privire la sporirea producției 
de cereale în țară și la valorificarea pămîn
turilor virgine și înțelenite” subliniază că baza 
întregii producții agricole o constituie gospo
dăria cerealieră Dezvoltarea cu succes a gos
podăriei cerealiere este o condiție principală 
pentru dezvoltarea într-un ritm rapid a creș
terii animalelor și satisfacerea nevoilor cres
cinde ale populației și ale întregii economii 
naționale. De aceea, Partidul Comunist, soco
tind că sporirea simțitoare a producției de ce
reale este de o mare însemnătate actuală a 
pus în fața poporului sovietic sarcina de a 
mării considerabil producția de cereale alimen
tare, furajere, pentru crupe șl producția de 
culturi leguminoase pentru boabe asttel ca în 
anii următori colectările și achizițiile de stat 
la cereale să crească cu 35—40% în comparație 
cu 1953. In vederea îndeplinirii acestei sarcini 
plenara C.C. al P.C.U.S. din martie a.c. a 
stabilii o serie de măsuri, printre care o în
semnătate uriașă o are aceea de valorificare 
a noi pămînturi, în special în regiunile de est 
și sud-est ale U.R.S.S. Numai un stat cu o e- 
cdnomie socialistă își poate propune realizarea 
unui asemenea plan uriaș de dezvoltare a a 
griculturii. Măreția acestui plan reiese cu putere 
numai din următorul fapt : în anii 1954- 1955 
se vor lărgi în Cazahstan. Siberia, Ural regiu
nea Volgăi și parțial în regiunile Caucazului 
de nord suprafețele însămînțate prin valorifi
carea pămînturilor virgine și înțelenite pe o 
întindere de cel puțin 13.000.000 hectare ; în 
1955. pe aceste suprafețe se va obține o can
titate de cereale de 1.100—1.200 milioane pu 
duri, din care 80(1—900 milioane piidurf cerea- 
le-marfă. Răspunzînd inițiativei C.C. al 
Comsomoiuiui zeci și zeci de mii de tineri 
sovietici, însuflețiți de un înalt patriotism au 
pornit cu entuziasm pehtru valorificarea pă
mînturilor virgine și înțelenite.

Rolul principal și hofărîtor în dezvoltarea 
continuă a agriculturii revine stațiunilor de 
mașini și tractoare.

in vederea înzestrării S.M.T.-urilor și sovho
zurilor cu noi tractoare, mașini agricole și u- 
tiiaj se vor livra agriculturii pînă la I Mai 
1957 cei puțin 500.000 de tractoare de uz ge
neral socotite în tractoare de 25 cai putere și 
250.000 tractoare pentru prășit, un mare nu- 
măi de mașini agricole, automobile, ateliere 
volante, rezervoare pentru combustibil și alt 
utilaj, se vor construi noi ateliere, remize etc. 
Numai în trimestrul IV al anului 1953 in
dustria sovietică a furnizat agriculturii aproxi

mativ 42.000 de tractoare (socotite tn tractoare 
a cîte 15 c.p ), peste 11.000 combine pentru ce
reale, peste 22.000 semănătoare de tractor și 
alte mașini de primă calitate. La începutul 
anului 1954 în S.M.T.-urile din U;R.S.S: se 
aflau peste 1 milion de tractoare (socotite în 
tractoare de cîte 15 c.p.). 270.000 de combine, 
cca. 450 de semănătoare de tractoi și alte 
mașini moderne.

Guvernul Sovietic a trimis la sate numeroși 
specialiști și organizatori experimentați în a- 
gricultură. în ultimele luni au plecat spre a 
munci în S.M.T.-uri peste 100.000 de agronomi 
și zootehnicieni și 23.000 de ihgineri și tehni
cieni din producție. Marea majoritate a aces
tor specialiști sînt tineri.

Uri mare rol îl au organizațiile de Comso- 
mol de la sate în lupta pentru asigurarea unui 
ritm vertiginos de dezvoltare a agriculturii 
sovietice. Tineretul sovietic se găsește și acum 
în primele rînduri în lupta pentru înfăptui
rea politicii P.C.U.S în munca încordată pen
tru crearea unui belșug de produse și asi« 
gurafea unui nivel de trai tot mai ridicat al 
poporului sovietic.

★
Cît de convingător demonstrează măsurile 

luate de P.C.U.S. și Guvernul Sovietic pentru 
dezvoltarea continuă a agriculturii U.R.S.S., 
că numai marea agricultură socialistă poate 
deschide drum liber dezvoltării forțelor de pro
ducție în agricultură, poate cohtribui la asi
gurarea pentru poporul muncitor a unei vieți 
tot mai îmbelșugate și fericite I

Rezultatele obținute de agricultura colhoz
nică din U.R.S.S constituie Un convingător 
exemplu pentru țărănimea muncitoare din 
(ara noastră asupra avantajelor ce le oferă 
marea gospodărie agricolă socialistă. Partidul 
și guvernul nostru socotesc oa o sarcină cen- 
trală a întregului popor muncitor lupta 
pentru creșterea producției agricole în vederea 
îmbunătățirii aprovizionării populației cu bu
nuri de larg consum și a industriei cu materii 
prime. Hotărtrile plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R din 19—20 august 1953 reprezintă un 
larg program de măsuri economice menite să 
ducă la ridicarea nivelului de trai al oameni
lor muncii de la orașe și sate.

Mergînd neabătut pe drumul luminat de mă
reața învățătură marxist-leninistă și însușin- 
du-și experiența gloriosului P.C.U.S., partidul 
nostru conduce neabătut poporul muncitor 
spre o viață îmbelșugată și fericită.

S. LUPU 
S. POPPER
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Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
' MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 23 apnilie, în marele Palat al Kremlinului, 
sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. și.a 
continuat lucrările. Seara a avut loc o ședință 
a Sovietului1 Uniunii.

In ședință fost ascultat raportul deputatu
lui Imam Alitetafaev, președintele Comisiei de 
validare cu privire la verificarea mandatelor 
deputaților Sonetului Uniunii aleși la 14 mar
tie 1954. Rapottforul a declarat că, în urma 
verificării, Comfeia de validare a stabilit că 
alegerile în toate «ele 708 circumscripții elec
torale au fost efectuate în deplină conformi
tate cu Constituția, U.R.S.S. și cu . Regulamen. 
tul cu privire la alegerile pentru Sovietul 
Suprem. In Sovietul Uniunii au fost aleși 188 
muncitori, 114 țărarnî și 406 reprezentanți al in
telectualității sovietiice: ingineri, tehnicieni, 
activiști ai organizațiilor de partid și sovieti
ce, oameni ai științei, culturii și alții. Au fost 
aleși deputați cei mai buni fii ai țării. 33 de- 
putați sînt Eroi ai Uniunii Sovietice, 42 depu
tați sînt Eroi ai Muncii Socialiste, 64 sînt 
laureați ai Premiului Stalin. Un număr de 
642 deputați sînt decorați cu ordine și medalii 
ale Uniunii Sovietice. Printre deputați sînt 
170 femei.

Comisia de validare consideră valabile man
datele tuturor celor 708 deputați aleși în So
vietul Uniunii cu majoritate absolută de vo
turi*

După ce a ascultat raportul Comisiei de va
lidare, Sovietul Uniunii a recunoscut în una
nimitate ca fiind valabile mandatele deputa- 
ților aleși.

Au continuat apoi discuțiile pe marginea bu. 
getului de stat al U.R.S.S.

Asculttnd raportul asupra noului buget, — 
a spus deputatul Ilya Gavrilov, — am anali

■---- —.--------- —------------------------------------«S»-----------------------------------------------------------

La Ministerul Afacerilor Externe al IL R. S. S.
MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 23 aprilie, A.A. Gromîko, prim loc
țiitor ial ministrului afacerilor externe 
ai U.R.S.S., l-a primit pe dl. B.C. Hill însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Australie! în 
U.R.S.S. și i-a înmînat următoarea notă a 
Guvernului Sovietic :

Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste consideră necesar să declare Gu
vernului Australiei următoarele:

La 3 aprilie a.c., V.'M. Petrov, al treilea se
cretar al Ambasadei U.R.S.S. în Australia, 
care îndeplinea la Ambasadă funcții consulare 
și administrative, plecî.nd de la Camberra la 
Sydney în interes de serviciu nu s-a îna
poiat la Ambasadă.

La 7 aprilie, Ambasada a cerut Ministerului 
Afacerilor Externe al Australiei să ia măsuri 
pentru găsirea 1-ui Petrov. Deși Ambasada șl-a 
formulat în repetate rînduri cererea. Mi
nisterul nu a răspuns la cererea Ambasadei 
timp de aproape o săptămînă.

In urma reviziei minuțioase efectuate în le
gătură ou dispariția lui Petrov s-a constatat 
că Petrov șl-a însușit prin falsuri o mare 
sumă de bani al statului, săvîrșind în felul a- 
cesta o infracțiune penală. Cererea făcută ver
bal de Ambasadă, și confirmată apoi în nota 
din 21 aprilie, de a se lua măsuri pentru ares
tarea lui Petrov ca infractor și predarea Iul 
Ambasadei, nu a fost satisfăcută nici pînă în 
prezent de Guvernul Australiei. In același tunp 
autoritățile australiene au pornit o largă cam
panie de calomnii împotriva Ambasadei sovie
tice din Australia și l-au declarat pe Petrov e- 
migrant polibe, referindu-se la niște docu
mente care ar f fost predate de Petrov șl 
care nu puteau fi decît acte false, ticluite din 
ordinul unor persoane Interesate în înrăutăți
rea relațiilor sovleto-australiene.

Mal mult, autoritățile australiene au între
prins o serie de acțiuni îndreptate spre agra
varea continuă a relațiilor cu U.R.S.S. și spre 
crearea unor condiții care fac cu neputință 
activitatea normală a reprezentanțe! diploma
tice a Un'unii Sovietice în Australia.

Astfel, autoritățile australiene au întreprins 
acțiuni pentru organizarea răpirii soției Iul 
Petrov, care a vrut să plece în Uniunea So
vietică. Lucrurile au ajuns pînă tntr-acolo în- 
cît în ajunul plecării lui E.A. Petrova, în 
ziarele australiene, printre care în ziarul 
„Sunday Telegraph” s-a publ’cat o Informa
ție din care reeșea că autoritățile australiene 
iau măsuri pentru reținerea forțată a •soției 
lui Petrov în Australia.

La 19 aprilie, Ambasadorul Uniunii Sovietice. 
N.I. Gheneralov, l-a v'zitat pe ministrul ad- 
interim al afacerilor externe, Mac Bride și 
referindu-se la această Informație apărută în 
presa australiană, a cerut să se la măsurile 
necesare pentru preîntîmpinarea oricăror în
cercări de a împiedica plecarea soției lui Pe
trov. Totodată, ambasadorul a declarat că dacă 
Ia plecarea ei va f: întreprinsă vreo acț'une 
care ar împiedica plecarea ei normală din Aus
tralia, Guvernul Sovietic va considera aseme
nea acțiuni ca reținerea forțată a unui colabo
rator al Ambasadei sovietice și întreaga răs
pundere pentru aceasta va reveni Guvernului 
Australiei.

Scurte știri
© După cum anunță agenția Reuter .Birma- 

nia nu a permis avioanelor americane care 
transportă trupe franceze în Indochina să 
zboare deasupra teritoriului său.

O La 24 aprilie s-a deschis la Londra, sub 
auspiciile Asociației pentru prietenia romîno- 
engleză, o expoziție de artă populară romî- 
nească.

© Fostul cancelar german Joseph Wirth 
și Wilhelm Elfes, președinții Uniunii germa
nilor care lupta pentru unitate, pace și liber
tate, au adresat la 22 aprilie populației ger 
mane chemarea de a lupta pentru interzice
rea armelor de exterminare în masă și pen 
tru înțelegere reciprocă între germani.

© Ziarele din 23 aprilie publică dări dc 
seamă asupra celei de a 12-a plenară, a Co
mitetului Central al Uniunii Tineretului Ce
hoslovac care a avut loc la 22 aprilie la Fra
ga. Plenara a făcut bilanțul îndeplinirii ho 
tărîrilor adoptate la tea de a II a plenară a 
C.C. al Uniunii Tineretului Cehoslovac. La 
plenară s-a subliniat că tinerii și tinerele din 
țară iau parte activă la viața economică și 
culturală a țării. In ultimele luni ltt rtnduri- 
le Uniunii au fost primiți 190.000 de noi mem
bri. s

© După cum anunță agenția France Presse, 
la 22 aprilie, Curtea de apel militar din Te
heran s a declarat competentă pentru a ju
deca procesul fostului prim ministru iranian 
Mosaddîc. Prin această hotărîre Curtea -a res
pins apelul lui Mosaddîc, care contesta tribu
nalului militar dreptul de a I judeca.
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zat fiecare cifră a iul și fiecare rublă sovietică 
alocată pentru dezvoltarea economiei naționale 
și am văzut creșterea continuă a bunăstării 
materiale a poporului. Sprijin intru totul pro
punerea de a se aproba acest buget.

A luat apoi cuvîntul deputatul Gavrilov, 
vechi marinar, căpitanul motonavei „Vilnius”. 
Cuvîntarea sa a fost consacrată mai cu seamă 
activității flotei maritime. El a prezentat o 
serie de propuneri pentru o mai bună folosire 
a vaselor care transportă încărcături pentru 
economia națională.

Deputatul Tursunbai Uldjabaev a vorbit des
pre succesele oamenilor muncii din Tadjikis
tan care vor sărbători anul acesta Împlinirea a 
25 ani de la constituirea republicii. In decurs 
de un sfert de veac. în această republică au 
fost create întregi ramuri industriale, s au 
construit multe fabrici, uzine, mine, exploatări 
miniere, linii de cale ferată șl autostrăzi. Da. 
torită construirii de canale și alte instalații 
de irigație, Tadjikistanul s-a transformat în- 
tr-o importantă bază producătoare de bumbac 
brut.

A urmat la cuvînt deputatul Ivan Ganenko, 
reprezentantul regiunii Astrahan, una din re
giunile cele mai importante ale industriei peș
telui.

In cifrele bugetului U.R.S.S. — a spus depu. 
tatul Ganenko — sînt reflectate hotărîrile Par
tidului Comunist cu privire la întărirea conti
nuă a puterii industriale a Statului Sovietic, 
Ia avîntul rapid al agriculturii, la crearea unui 
belșug de mărfuri de consum popular în țară.

Vorbitorul a citat o serie de posibilități ne
folosite pentru un nou avînt al pescuitului și 
pentru sporirea producției produselor de pește. 
Printre altele, el a ridicat problema completă-

Cu toate acestea, în seara zilei de 19 apri
lie pe aerodromul din Sydney, la plecarea din 
Australia a lui E. A. Petrova, a lui F. V.
Kislițîn, cel de al doilea secretar al amba
sadei, și a lui F. N. Jarkov și V.V. Kar
pinski — curieri diplomatici — un grup de 
persoane alese într-adins și care au acționat 
în strinsă legătură cu reprezentanții poliției 
austra.iene aflați pe aerodrom, a încercat 
să răpească cu forța pe Petrova și s-o 
împiedice să se urce în avion. Unele dintre 
ele cu concursul fățiș al autorităților austra
liene, l-au atacat pe A. G. Vislîh, prim secre
tar al ambasadei, pe R. V. Vislîh, soția sa 
și pe cetățeana sovietică N. I. Antonova, — 
care au venit la aerodrom pentru a conduce 
pe cetățenii sovietici sus-amintiți — precum 
și pe Kislițîn și pe curierii diplomatici so
vietici, făcînd uz de forță împotriva lor. Po
liția australiană care era de față nu numai 
că nu a acordat diplomaților sovietici apă
rarea necesară împotriva samavolniciei și ne
legiuirii vădite, dar mat mult unul din po
lițiști l-a lovit pe primul secretar Vislîh.

Intrucît încercarea de a o răpi pe Petrova 
la Sydney a dat greș, și avionul a plecat în 
portul australian, Darwin, poliția australiană 
din acest port a .recurs ea însăși la acte de vio
lență pentru a o reține pe Petrova. In momen
tul aterizări! avionului la Darwin, pe aeroport 
a sosit R. Leydin, administratorul adjunct al 
teritoriului de nord al Australiei, însoțit de un 
detașament de poliție australiană. După ate
rizarea avionului, Petrova. Kislițîn și cei doi 
curieri diplomatici sovietici au fost Invitați să 
părăsească avionul. Apoi ei au fost înconjurați 
imed'at de polițiști, care au luat-o pe Petrova 
Ea a fost dusă apoi de la aerodrom cu o ma
șină a poliției.

Polițiști! australieni, care sub conducerea 
sus-amintitulut Leydin au organizat răpirea 
Petrovel, au făcut uz de forță față de cel de 
al doilea secretar al ambasade1, Kislițîn. și 
au percheziționat cu forța pe curierii diplo
matic! sovietici.

După cum reese din cîteva declarații publice 
făcute de primul ministru al Australiei, dl. 
Menzies, și de alțl reprezentanți oficiali a! gu
vernului australian, planul răpirii Pe'rove1 a 
fost elaborat d:nainte de guvernu1 australian, 
care a hotărît s-o rețină cu forța pe Petrova 
Astfel, după cum a anunțat corespondentul 
din Camberra al agenției Reuter, într-o decla
rație tăcută la 20 aprilie, di. Menzies a spus : 
„Noi am organizat lucrurile în așa fel In
cit pe aerodromul Mascot (Sydney) să fie re 
prezentanți ai ministerului nostru de afaceri 
externe, ai serviciului nostru de securitate și 
al serviciului de securitate al acestui stat... 
înainte și după plecarea d-nei Petrova, 
situația a fost examinată extrem de 
amănunțit de ministrul justiției, de minis
trul ad-interim al afacerilor externe șt de 
mine..." După cum reie«e din declarația d lui 
Menzies. în avionul tn care au luat loc colabo. 
ratoril ambasadei sovietice șt curierii dlp'o- 
matici sovietici se afla un agent special al 
serviciului de securitate ca-e trebuia s-o con
vingă pe Petrova să rămînă tn Australia. Dl. 
Menzies a declarat: ..Am dat imediat instruc
țiuni șefului serviciului de securitate ca tn con

■e-

• Zilele trecute, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S S. V.M Molotov a a’resat 
prin intermediul ambasade: U.R.S.S. în Fran
ța o scrisoare lui L. Evans, director general 
al UNESCO (Organizația Națiunilor Uni
te pentru problemele invățăinintului, științei 
și culturii) In care comunica că guvernul 
Uniunii Sovietice a hotărît să accepte statu
tul U.N E.S.C.O. și l-a însărcinat pe amba 
sadorul U.R.S.S. in Anglia să semneze acest 
statut în numele guvernului U.R.S.S.

La 21 aprilie a.c. ambasadorul U.R.S S tn 
Anglia, I A. Malik a semnat ia Londra sta
tutul U.N'E.S.CO.

© Iii urma intensificării operațiunilor rr’lî- 
tare ale unităților Armatei Populare de elibe
rare din Khmer, regimul marionetă din aceas 
tă țară se află într-o situație deosebit de critică 
Agenția France Presse relatează că primul 
ministru al Khmerului. Penn Nuth. a declarat 
în > ursul unui interviu că a cerut un ajutor 
militar american „direct" independent de aju
torul militar francez. Primul ministru al 
Khmerului a declarat că armata sa are mare 
nevoie de arme și fonduri. El a anunțat de 
asemenea că vor fi mobilizați 12.000 de cam- 
begieni în viitorul apropiat.

• Agenția Indiană de Informați:, anunță că 
primul ministru al Cașmirulu Bakș- GhuUn 
Mohammed, luînd cuvîntul ka conferința pa.n- 
indiană a musulmanilor, a condamna: pactul 
militar încheiat între S.U.A. și Pakistan.

Premierul Cașmlrului a adăugat de e-eme 
nea că țara sa sprijină întru totul atitudinea 
negativă adopta'ă de primu' mm stru al I.n 
chei, Nehru, față de acest pact.

O Intr-un interviu acordai ziarului grec 
„Eth.nikos K'rix", Adenauer a declarat că 
imedial după ratificarea tratatelor -le la Bonn 
și Paris, guvernu! de la Bonn va cere primi
rea Germaniei occidentale I.n Organizația Na
țiunilor Unite. 

iii flotei Volga Caspîca cu vase cu instalații 
irigorifere și problema extinderii pescuitului 
în Marea Caspică.

Deputatul Ivan Kebin (R.S.S. Estonă), a ci. 
lat în cuvîntarea sa cifre despre munca tncu. 
minată de succes a industriei din republică 
Cel de al 5-lea plan cincinal pentru dezvolta
rea economiei naționale a U.R.S.S. a trasat 
printre altele sarcina sporirii producției indus
triei ușoare și alimentare cu cel puțin 70% 
Industria ușoară și alimentară a Estoniei va 
înregistra încă în anul 1954 o creștere a pro. 
ducției cu 88,4% față de 1950.

Deputatul Kebin a propus să se aprobe pro
iectul bugetului de stat al U.R.S.S. pe anul 
1954 ca un buget ce asigură dezvoltarea eco
nomică și culturală continuă a "Țârii Sovietice 
Ghiorghi Orlov, ministrul industriei forestiere 
și al hîrtiei al U.R.S S , Ian Kalnberzin (R.S.S. 
Letonă), Konstantin Nikolaev (regiunea Sverd 
lovsk) și ceilalți deputați care au luat cuvîntul 
în ședința Sovietului Uniunii au propus de ase
menea să se adopte proiectul noului buget cu 
rectificările Comisiei bugetare.

Următoarea ședință a Sovietului Uniunii are 
loc în dimineața zilei de 24 aprilie.

• ★
In dimineața zilei de 24 aprilie a avut l-x 

o ședință a Sovietului Uniunii în cadrul cărr • 
a continuat discutarea bugetului de stat a- 
U.R.S.S. pe anul 1954.

In cadrul ședinței Sovietului Uniunii, dep :- 
tatul L. M. Kaganovici, prim vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. înttmpina’ 
cu aplauze îndelungate a rostit o am, i 
cuvîntare.

formitate cu măsurile pe care le am luat d na 
inte. în timpul zboru'u! să se mențină eg« 
tura cu comandantul avionukif. în care se - 
afla un agent, și am cerut să se afle de 
d-na Petrova... dacă ar vrea să răm'ta In 
Australia”.

Guvernul Australiei, după cum reese din de
clarația făcută la 19 aprilie de dl. Menz e- T 
transmisă de corespondentul din Sydney 
al agenției Reuter, știa că Petroxa 
avea intenția să rămînă in Australia In a 
ceastă declarație dl. Menzies a spus că 
există nici un fel de dovezi că Petrova nj a 
plecat d::i propria ei dorință”. Ț ttînd se. 
de acest lucru. Guvernul Australian a lua- ri-s 
suri suplimentare pentru a o reț-ne cu S 
pe Petrova la Darwin „Datorită faptele. ca 
am fost prevăzător, a dec'arat d' Mnr es 
'a 29 aprilie la Darwin se și aflau rep-e.e- 
tanți a: organelor noastre de «tJ'la’e ca'e 
trebuiau să tnttmplne avionul". Suo : ca 
instrucțiunile guvernului au fost i.-itep 
de Leydin. administratorul adjunct a: 
riului de nord, și de serviciul de securiu-e 
primul ministru ajstral.a i a subi’n at in de
clarația sa din 20 aprilie că .,izolarea rap 
a d nei Petrova de cei doi curieri, cînd au ce 
horit din avion la Darwin, a reprezentat - 
parte a planului".

Zarva provocatoare ațîța'ă de guvernul a«s- 
tralian ta legătură cu intractoeu! pena1 Peri-n 
răpirea Petro vei — colabora'oare a Ambasade- 
Sov!et:ce in Australia de către aj’cr'âț 
australiene, atacarea d piomaptor și corieciW 
diplomatici sovietici, precum șs percbez-țxxia 
rea curier lor d plomatict de către po’ ta a.s 
traliană însoțită de acte de vio e ță <u »: 
tuie încălcări dintre cele ma’ fiagra r.e a-e 
melor unanim recunoscute ale drept- =ter- 
națiotial și sînt inadmisibile in conJ V te «nur 
relații diplomatice normale între state. In le
gătură cu aceasta. Guvernul U.R S.S. pretes 
tează cu hotătire împotriva acte>?r arVtra'e 
sus-menț'onate. a căror răspundere rev te In 
întregime Guvernulu1 Austra a-.. Gj.r-..
Sov etic stăruie, ca și pînă acum ca autortă 
țile australiene să p'edea imedat Gr-rraata 
Sovietic pe infractorul penal Petrov <ă e. 
bereze p? colaboratoarea răpită a Ambasade-, 
Petrova, și să pedepsească cu severitate pe ce 
vi novați de săvîrștrea acte or de v-n-eață ma 
sus enumerate. Guverna S-j-e'c cvncta'ă 
că acțiutrle de acest fe’ a e Gu-err. a Austra
lian. incompatibile cu cer-.nțe e eleaeeieare a e 
relațiilor inter naționale, creează t> tare
nu narna’ că exclude pos b a ea «*e ac: . 
tăți diplomatice normale a Awxiadr Sore 
t ce dar reprezintă totodată o p-~e.: * pen 
tru securitatea persona’â a aectpe «ar Amba
sadei.

In cond {iile create. Guverna' Soret c a bo- 
fărît să recheme imediat pe tatbasadoru: 
U.R.S.S. în Australia și în-reju persxznal a 
Ambasadei Sovietice. La rî-rlul său Gaveroa 
Sovietic declară de asemenea că in eees’e con 
dlțil râmi nerea mat departe a Mnscnva a 
persona'ulu; Ambasadei Aastzafici ese ca pe 
putință".

însărcinatei cu aîacerî ad-Meria al Aastra- 
l’eî In U.R.S S a deciarat că va fa-vra te fără 
Intîrziere guvemulut său taoca de sta sus.

Neliniște în Congresul american 
în legătură cu recenta 
declarație a lui Nehru

WASHINGTON 24 (Agerpres) — HoCârîrea 
primului miniștrii al Inifeei. Nefers de a In
terzice zborurile ar-oaneier a mers: a ne ca*e 
transportă trupe de In:ănre pectra forțele <o 
ionialtșlilor francezi din lndoduna. pnn spa
țiul aerian indian, a provocat o profundă ne
liniște tn Congresul american

Senatorul Bridges di:- Ne» Herrpshire. a 
declarat că este „încremenit, scandalizat și 
Inspăimintat de hotărî rea indiană". Indigna 
rea Iul Bridges a mers pînă acolo. Incit el a 
cerut lui Stassen, directorul așa zisului „ofi 
ciu pentru ajutorul acordat străinătății**, să 
ia notă de acțiunea lai Nehru „înainte de a 
apare In fața comitetului pentru alocații, ce- 
rînd alte milioane pentru India™. Cu alte cu
vinte. Bridges a cerut o politică de represa
lii împotriva Indiei pentru „vina" de a nu 
fi permis ca teritoriul indian să fie folosit 
drept pod aerian pentru avioanele americane 
care acționează In războiul împotriva popor» 
Iui vietnamez

De asemenea, senatorul William Knowland, 
liderul majorității republicane din senatul a 
merican. cunoscut partizan al politicii cie 
continuare și intensificare a războiului d’n 
Indochina, a protestai vehement împotriva 
hotărîrii premierului indian.

In sprijinul lui Knowland s a pronunțat și 
senatorul I erguson, care a adus injurii In
diei și primului său ministru Nehru.

Declarația lui 
la sosirea

GENEVA 24 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 24 aprilie a sosit ta Geneva pentru a 
participa la conferința miniștrilor afacerilor 
externe, V. M. Moiotov, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și mi
nistru a; afacerilor externe al U.R.S.S., pre
cum și A. A. Gromîko, V. V. Kuznețov. loc
uitori ai ministrului afacerilor externe al 
U R.S S., și consilieri și exoerți ai delegației 
sovietice. La aerodromul din Geneva V. M. 
Molotov a fost întlmp.nat de A. Zehnder, șe
ful secției politice a Departamentului politic 
(Ministerul Afacerilor Externe) al Elveției, 
R. Maurice, șeful protocolului din Departa
mentul politic al Elveției, Ch. Dubouie. șeful 
guvernului cantonului Geneva, reprezentanți 
ai autorităților din Geneva, F. F. Molocikov, tri
misul U.R.S.S. tn Elveția, Ciu En-lai. premie
rul Consiliului Administrativ de Stat și mi
nistru al atacerilor externe al Republicii 
Populare Chineze. Nani Ir, ministru a| afa
cerilor externe al Republicii Populare Demo
crate Coreene, consilieri și experți ai dele
gațiilor R P. Chineze și R.P.D. Coreene la 
conferința de la Geneva, A. Pelt, director al 
secțiunii pentru Europa a O.N.U., șefii mi
siunilor țărilor de democrație populară, acre
ditați In Elveția.

Pe aerodrom erau de față reprezentanți ai 
presei sovietice și străine cărora V. M. Mo
lotov le-a făcut urmă'oarea declarație:

Declarația făcută de Ciu En-lai 
la sosirea la Geneva

! GENEVA 24 (Agerpres). — CHINA NOUA

! transmite :
La 24 aprilie. Ciu En.lai, premierul Con- 

siliu'ui Administrativ de Stat și ministru al 
afacerilor externe al Republicii Popula'e 

(Chineze, a sosit la Geneva, unde va parti- 
!'Ipa la conferi ița miniștrilor afacerilor 
' externe.

Ciu En-lai a fost întîmpinat de șeful sec- 
ț e: politice a Departamentului politic (Mi
nisterul Afacerilor Externe) al Elveției, Zehn
der. de șeful protocolului din departamentul 
politic al Elveției. Maurice, dc șeful guver
nul ui cantonului Geneva. Duboulo, de trimi
sul Republicii Populare Chineze în Elveția. 
Fi . Sian, de co> - l erii și expcr{ii delega- 
Vei R. P. Chineze la conferința de la Ge
neva. de locțiitorul ministrului afacerilor 
externe al U.R S S.. V. V. Kuznețov de am
basadorul U.R.S.S. In R P. Chineză. P. F. 
Iu<; n. de trimisul -U.R.S.S tn Elveția. F. F. 
Mokxîkov, de comlberii și experții delega
te U.R.S.S la conferința de la Geneva, de 
m-nlstrul afacerilor externe al Republicii 
Pop_ are Democrate Coreene. Nam Ir, de șefii 
— or (Arilor de democrație populară 
■creditate In Elveția.

La sos -ea sa pe aerodromul d:n Geneva.

Sosirea delegației R.P.D. Coreene 
la conferința de la Geneva

GENEVA 21 (Agerpres). - TASS transmite:
La M ap' . e a sosit la Geneva pentru a 

p.-’cpi La conte" ”a miniștritor afacerilor 
ea'erne Nan» Ir. ministru! afacerilnr externe al 
-rș_- Populare Democrate Coreene, și 
■e w-.. delegaț e: car» |l însoțesc.

Cuvîntarea lui Howard Fast 
cu prilejul înmînării Premiului International Stalin

Pentru întărirea păcii între popoare"
NEW WRK 24 tAgerpres) — TASS trans- 

mMe:
La 2! apriHr. la holeM „Macaîpîn* din New 

Tort a aval ioc ceseraon » înmînării Premiului 
Ir'rrrxațianai Stata» „Pentru întărirea păcii 
- re popoare™ rt -»er.:ului scriitor american 

s-i ? s uc activ pentru pace.
PabBcCm ma! jos textul prescurtat al cu- 

rtn:ării ac Hovard Fa«t.
„Ceea ce srmk an om Intr-un asemenea mo- 

—-r- . a Ascixrat Fast, nu poate fi niciodată 
i 'i Ce semnificat-T ca însuți prilejul, deoare- 
c» acr^ a are o semnificație mult mai profun
dă. Am fost distins ca un premiu pentru con- 
c_"ș- >e care l-am dat la întărirea păcii între 
popoare pe pămînt ți sînt recunoscător, 
pra7jnd aașca! ți mîndrn de aceasta.

Așa iw Jnsoți faptul decernării premiului pe 
care i-am primit ad neauri este important. El 

I este an premia al păci: Nimic ți niciodată nu 
poa'e scitfraba acest lucra ți nimic nu-1 va 

—zi $ afu-ac. cînd. fie chiar șt pentru o 
stegwă clipă, esie destrămat, măturat, păien- 
jenițal de amnesuni ți cakxnnit care separă 
tara atMs’râ de Uniunea Sovietică, dincolo de 
a<e*t premh» noi vedem o măreață forță care 
apără pacea pentru omenire.

Cred că —umniîul de fată este tocmai un a- 
semenea moment, cel puțin aici ți presupun 
că no», ce care ne aflăm Tn această sală pu
tem dsst* i ma acest pâ enjeniț.

A_- as: oameni, oarte mulți oameni, care 
a'că *r a: Ir- p'ag-jl distrugerii
omeniri: ți a bogatei ți minunatei civilizații 
create de omeaire. Ae fost ți alții care ahr- 
■raa că această distrugere este inevitabilă. Nu 
lăgăd-tesc că tră tn tremuri întunecate, !n- 
g*-jz=y»are Dar na pot spune aceasta fără să 
adaug că aceste vremuri stat In același timp 
_-r.-mase ți minunate Dacă ne aflăm In pra

gul d.striigera, ne aflăm totodată șl In pragul 
a altceva, tn pragul unor zori noi, etnd genul 
oman In întreaga sa complexitate ți varietate 
minunată va ajunge la concluzia că trebu e să

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

O nouă declarație a lui Nehru 
în Parlamentul Indian

NEW DELHI 24 (Agerpres). - La 23 aprilie 
primul ministru al Indie'. Nehru, a dat citire 
în parlamentul Indian unei declarați: ofi
ciale * guvernului cuprinzînd o propunere în 
cinci puncte tn vederea soluționăm pașnice 
a problemei indochineze.

Subliniind dnrlnta guvernului Indian de a 
se ajunge ia o reglementare pașnică, declara 
ția propune stabilirea une: atmosfere de pace 
și tratative prin încetarea focului și propune 
ca conferința ie La Geneva să acorde priori
tate încetării imediate a ostilităților tn In
dochina și constituirea unei Comisii de su
praveghere a armistițiului De asemenea, de-

V. M. Molotov
Ia Geneva

La 26 aprilie urmează să se deschidă con
ferința de la Geneva a miniștrilor afacerilor 
externe. La această conferință vor fi luate 
în discuție probiem-a coreeană și problema 
restabilirii păcii In Indochina.

Nu se poate trece cu vederea faptul că pen
tru prima oară în ultimii ani Ia o conferință 
internațională vor participa reprezentanți oi 
tuturor marilor puteri : Franța, Marea Bri- 
tanie. Statele Unite aie Americit, Republica 
Populară Chineză și Uniunea Sovietică. De
legația sovietică la conferință își propune ca 
țel să contribuie prin toate mijloacele la 
crearea pe cale pașnică a unei Coree demo
cratice, unite și independente, ceea ce cores
punde intereselor întăririi păcii în Extremul 
Orient și în întreaga lume.

Totodată, delegația sovietică consideră ca 
o sarcină principală a conferinței de la Ge
neva restabilirea cit mai grabnică a păcii 
în Indochina concomitent cu asigurarea liber
tății și drepturilor na.ț'onale a popoarelor din 
Indochina.

Conferința de la Geneva trebuie să fie pă
trunsă de năzuința spre slăbirea încordării 
internaționale, spre întărirea păcii generale. 
Atunci ea va obține rezultatele sale pozitive.

Perm:teți-mi astăzi să salut în numele de
legației sovietice pe locuitorii Genevei și 
populația Elveției.

Ciu En-lai a făcut reprezentanților presei ur
mătoarea declarație :

In curind se va deschide conferința de la 
Geneva. La aceaslă cottfetință vor fi dezbă
tute chestiunile privind reglementarea pașnică 
a probi miei coreene și restabilirea păcii în 
Indochina Rezolvarea acestor două probleme 
actuale va contribui la asigurarea păcii in 
Asia și la slăbirea continuă a încordării în 
relațiile Internaționale.

Popoarele și guvernele Iubitoare de pace din 
întreaga lume vor urmări cu atenție desfășu
rarea conferinței de la Geneva. Ele își ex
primă speranța fierbinte în succesul acestei 
conferințe Poporul ch'nez t.și pune aceleași 
speranțe in această conferință.

Ddegația Republicii Populare Chineze a so
sit la Geneva pentru a participa la această 
conferință fluid animală de cele tna< sincere 
atenții. Noi sîntem convinși că eforturile co

mune ale participanților la conferință șl nă 
zuințele de consolidare a păcii vor face cu 
putință să se găsească calea pentru rezolva
rea susamintitelor probleme actuale ale 
Asiei.

Țin să folosesc acest prilej penlru a trans- 
mite un salut locuitorilor Genevei și întregu
lui popor al Elveției.

Pe aerodrom, delegația R.P.D, Coreene a 
fost întîmpinată de reprezentanți ai delega. 
ț:ei sovietice și delegației Republicii Populare 
Chineze la conferința de la Geneva.

tră ască tn pace și într-o frăție care va cu
prinde toată această varietate. Și cred că vom 
hotărî ma' curînd să trăim laolaltă decît să 
murim laolaltă — aceasta este nădejdea mea 
ți nădejdea întregii omeniri.

N'-am venit azi aici pentru a polemiza tn 
aceste chestiuni, pentru a formula o politică 
externă, pentru a critica o politică externă. Am 
venit aici doar pentru a primi un premiu — 
Premiul păcii. Acest premiu, decernat mie și 
multor a to'a de către un juriu internațional a 
fest insrituit de Uniunea Sovietică. Dacă n-ași 
avea alte motive pentru a admira Uniunea 
Sovietică, ași admira o sincer și profund nu. 
mai pentru că decernează premii pentru pace.

Nu-i înțeleg pe oamenii care spun că Pre
mii:! pentru pace nu este un premiu pentru 
pace. Pentru acești oameni nu există un înce
put în sensul înțelegerii și dacă nu există un 
început, cum poate fi cu putință desăvîrșirea 
înțelegerii ? Op, noi avem nevoie de înțele
gere reciprocă. Problema arzătoare a timpu
rilor noastre este coexistența pașnică a lumii 
noastre cu lumea socialistă și această coexi
stență, dacă în genere se va realiza, trebuie 
să fie bazată pe înțelegere.
Avem copii, și sîntem îngrijorați pentru copiii 
noștri, deoarece viața omului datorează tot atît 
de mult viitorului cît și trecutului. Vom putea 
oare spune copiilor noștri că am încetat lupta 
ș; le-am lăsat drept moștenire scrum și cenu- 
șe numai pentru că drumul spre pace a fost 
greu ? Cred că nu. Cred că vom lupta pentru 
pace, cred că vom cîștiga lupta pentru pace și 
că dobîndind pacea vom dobîndi tot ceea ce a 
visat vreodată omenirea.

Nu este un simplu vis. Știu că aici, în Ame
rica. există oameni haini care uneltesc și pre
gătesc un război și care nu-și vor cruța for
țele pentru a menține omenirea într-o stare 
de criză. Dar acești oameni haini atentează la 
viața ți speranțele întregii omeniri. Și nu nu
mai fiopoarele aitor țări, ci și poporul țării 
mele le declară din nou și din nou : „Nu I Nu 
vrem război 1 Vom trăi în pace I" 

clarația preconizează ca să se proclame in
dependența deplină a Indochinei printr-o de
clarație a guvernului Franței care să recu
noască formal încetarea suveranității fran
ceze în Indochina, precum și inițierea în ca
drul conferinței de la Geneva de tratative di
recte la care să participe toate statele inte
resate în problema indochineză.

Corespondentul din New Delhi al agenției 
Associated Piess subliniază că declarațiile 
lui Nehru au fost ascultate cu un deosebit 
interes de numeroși diplornați asiatici și eu
ropeni care au asistat la ședința parlamentu
lui Indian.

Koi divergențe la sesiunea 
pactului Atlanticului de nord
PARIS 24 (Agerpres). —
La 23 aprilie a luat sfîrșit la Paris sesiu

nea Consiliului de Miniștri ai țărilor parti-» 
cipante la pactul Allanticului de nord, cara 
a durat o singură zi.

După cutn s a mai anunțat, sesiunco a 
avut .drept principal scop stabilirea sarcini
lor de viitor ale »ces:ei organizații ș’ c.a- 
borarea — potrivit „indicațiilor" lui Dulles — 
a unei ..tactici comune" față de evenimen
tele internaționale.

In comunicatul fina! dat publicității, mi
niștrii de externe ai statelor membre ale pac
tului nord atlantic subliniază din nou „deose
bit., Importanță pe care o reprezintă pentru 
această organizație consfătuirea „comunității 
defensive europene”. Comunicatul anunța 
to to dată că cele Î5 țări din organizația nord- 
atlantică vor continua cursa înarmărilor, 
noi sarcini bugetare urmînd a fi fixate pen
tru îndeplinirea acestui program.

Referindu-se la discuțiile purtate în jurul 
acestor probleme, agenția France Presse ci
tează declarația unui purtător de cuvînt al 
pactului nord-atlantic care a arătat că „im
presia gsnerală oare se desprinde din dis
cursurile ros1 tie este ră în viitor vom avea 
de întîmpinat dificultăți mult mai mari de
cît cele în.finite în ultimii cinci ani. Ni se 
cere să depunem un efort ș! mat mare, deși 
sacrificiile făcute pînă în prezent sînt consi
derabile”.

Corespondentul agenției France Presse re
latează .că actuala sesiune a scos la iveală 
divergențe serioase în rinduț membrilor orga
nizației nord-atlantice. Aceste divergențe sînt 
deosebit de puternice în ce privește slaie'e 
mici, care s-au plîns că nu sînt niciodată 
consultate cînd este vorba de adoptarea unei 
atitudini în probleme de politică internațio
nală.

O altă problemă care a preocupat înd.a- 
proape Consiliul de Miniștri este probletna 
comunității defensive europene. Forurile con
ducătoare ale pactului nord-atlantic nu-și 
ascund îngrijorarea în legătură cu faptul că 
puternica opoziție manifestată în Franța și 
Italia față de acest tratat va determina poa e 
în cele din urmă respingerea lui. Agenția 
Associated Press anunță în legătură cu acea
sta că secretarul Departamentului de stat. 
Foster Dulles, a cerut „convocarea unei sesi
uni speciale în cursul anului curent", care .va 
avea de reexaminat posibilitatea reîtiarmării 
Germaniei occidentale sub o formă sau alta, 
„în cazul cînd tratatul armatei europene nu 
va fi ratificat în cursul verii".

----o

Interviul acordat 
de președintele Ho Și Min

PEKING 24 (Agerpres). - China Nouă trans
mite .

Președintele Ho Și Min a acordat cores
pondentului postului de radio „Vocea Viet
namului", un interviu în legătură cu inter
venția S.U.A. în Indochina. El a condamnat 
ajutorul în armament acordat de Statele 
Unite Franței și marionetelor sale cu scopul 
nimicirii popoarelor indocliineze. Președintele 
Ho Și Min a subliniat că Statele Unite au 

dat în vileag din ce în ce mai fățiș planul 
lor de a înlătura Franța și de a ocupa Indo
china. El a declarat : „Puterea unită a po
poarelor din Vietnam. Patet-Lao și Khmer va 
reuși să înlăture pe colonialiștii francezi și 
pe intervenționiștii americani. După cum im
perialiștii americani au fost înfrînți in China, 
tot așa vor fi înfrînți și în Vietnam Noi 
vom mai avea de întîmpinat multe greutăți, dar 
sîntem convinși că pînă la urmă vom fi vic
torioși I”

Știri sportive
© La 24 aprilie a părăsit Moscova, plecînd 

la Varșovia, pentru a participa la cea de a 
Vil-a ediție a tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii”, echipa de ciclism a Uniunii 
Sovietice. Din lotul sportivilor sovietici lac 
parte Rodislav Ctjikov, Viktor Verș.ntn. Ev. 
ghenii Nemîtov, Nikolai, Mateev, Viktor Ka- 
tucikov, Evghenii Klevțov și alți sportivi.

„Cursa Păcii" — Varșovia-Berlin-Praga, la 
care participă anul acesta 21 de echipe din 19 
țări, este una din cele mai mari competiții 
din istoria sportului ciclist. Sportivii sovietici 
iau parte pentru prima oară la această mă
reață întrecere sportivă.

O Asociația sportivă „Voroș Lobogo" or. 
(Janizează în zilele de 29 șl 30 mai un mare 
concurs internațional de atletism care se va, 
desfășura pe „Stadionul Popular" din Buda
pesta. La acest concurs vor participa atleți, 
din U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria, R.P.R., R. D. Germană, Nor. 
vegia. Suedia, Anglia, Belgia și Germania oc
cidentală.

Spectacole
Duminică 25 aprilie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. : Tnaviata (matineu), Dama de pică 
(seara); Național „I. L. Caragiale”: (sala Co
media) Floarea purpurie (orele 10 și 15),Mie
lul turbat (seara); Național „I. L. Caragiale": 
(sala Studio) Viață nouă (ora 10), Schimbul 
de onoare (ora 15), Ultima oră (seara); Tea
trul de Stat de Operetă: Aculina (ora 10,30), 
Ana Lugojana (seara); Municipal: Afaceriștii 
(ora 10), Lumina de la Ulmi (seara); Mun
citoresc C.F.R. Giulcști : Piatra din oasă și 
Chirița în provincie (ora 10), Vara furtu
noasă (seara); Armatei (b-dul Magheru) : De 
partea cealaltă (ora 10), Avarul (seara); Ar
matei (13 Septembrie): Vlaicu Vodă (ora 10), 
loan Vodă cel Cumplit (seara) ; Studioul acto
rului de film C. Nottara" : Familia ; Tine
retului: Un flăcău din orașul nostru (ora 10), 
Cravata roșie (ora 15), Simeon Albac (seara); 
Ansamblul de estradă: ...Și Hie face sport 
(ora 17), Fără mănuși (seara).

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu: 
Povestea micului cocoșat; Republica, București: 
Maeștrii baletului rus ; Elena Pavel, înfrățirea 
între popoare, Libertății: Nicholas Nickleby; Lu
mina: Viața în citadelă; Victoria, Miorița: Un 
pichet în munți; Timpuri Noi; Patinatorii so
vietici, Campionii lumii, Pomul de iarnă la 
Kremlin, Pionieria nr. 12, jurnal romînesc nr, 
14, jurnal sovietic nr. 12, Circul vesel; M. 
Gorki : Filme pentru cei mici (după amiază): 
Solii teatrului sovietic, Cîiitece natale (seara); 
Gh. Doja: Boier eu orice preț;’ Al Popov: 
Preludiul gloriei; 8 Martie: Rănirea; Grivița: 
Inimi de oțel: Vasile Roaită: Tata în vacanță; 
Cultural: Spre cer: Unirea: Marea aventură; 
C, David Pavlioca; Al. Sabia: Lupta pentru 
viață; Flacăra: Republicii Populară Romînă, 
Marinică; T. Vladimirescu: Sadco; Arta, Donca 
Simo: O scrisoare pierdută: Moșilor: Arena 
celor curajoși, 23 August: Cu inima tînără; 
Iile Pintilie: Cîntărețul stepelor; Popular : 
Partizana; 1 Mai: Apărătorii patriei; Volga : 
Schubert; M. Eminescu; Nu-i pace sub măs
lini ; 8 Mai : Căpitan la 15 ani ; N, Bălcescu : 
Maximoa; Rahova: Nunta cu zestre; Olga Ban
ele: Corăbiile atacă fortărețele (seria a ll-aj.
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