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Salutul nostru, marelui popor sovietic — eliberatorul și prietenul 
poporului nostru! Trăiască prietenia, alianța și colaborarea frățească 
între poporul romîn și marele popor sovietic!

Slavă marelui Partid Comunist al Uniunii Sovietice, partidul 
lui Lenin și Stalin!

(Din Chemarea de 1 Mai 1954 a C.C. al P.M.R, 
s căfre fofi oamenii muncii din R.P.R.)
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Pentru o agitație politica 
strîns legată de viață!

Unul din mijloacele cele mai impor
tante pentru educarea comunistă a oa- 

I menilor muncii, pentru mobilizarea lor la 
' înfăptuirea politicii partidului, îl consti

tuie agitația politica Ea are ca principal 
scop de a lămuri zilnic oamenilor muncii, 
ipolitica internă și internațională a parti
dului nostru, de a mobiliza masele cele 
mai largi pentru înfăptuirea ei. Sarcina 
actuală centrală a agitației politice este 
concentrarea tuturor forțelor poporului 
nostru, pentru îndeplinirea programului 
de măsuri economice adoptat.de plenara 
din august 1953 a C.C. al P.M.R. masuri 
menite să ducă la dezvoltarea proporțio
nală, continuă a economiei noastre na
ționale, la ridicarea neîncetata a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. Trebuie 
avut totodată în vedere că agitația poli
tică este o pirghie importantă a îmbună
tățirii vieții de organizație, a întăririi 
legăturilor U.T.M. cu masele tineretului.

In (desfășurarea muncii de agitație po
litică.} condusă și îndrumată de organiza
țiile, de partid, participa numeroși ute- 
mi «i. Ei ajuta organizațiilor de partid în 
ni f îca de educare politică a tineretului, 
n /.bilizează forțele tinerilor de la orașe 
s/ sate pentru îndeplinirea sarcinilor de 
■producție, ii atrag și ii îndruma în acti
vitatea obștească. Urmind exemplul co- 
nmuniștilor, agitatorii utemiști influențea
ză zi de zi tineretul atît prin cuvintul lor 
Înflăcărat, cit și prin fapte, prin exem
plul lor personal in muncă.

Una din trasaturile esențiale ale agi
tației comuniste, este legătura sa cu 
viata. De aceea ea trebuie sa fie subor
donată luptei pentru îndeplinirea și de
pășirea planului cincinal, pentru îndepli
nirea sarcinilor economice care se pun 
In fata regiunii, raionului, fabricii sau 
satului respectiv. Daca agitația poT’ .a 
nu ajută la îndeplinirea sarcinilor con
crete ce stau in fața colcctauiu: de muti
că respectiv, acesta este primul indiciu 
că ea se face formal, că nu este eficace.

In domeniul industriei, agitația poli
tică trebuie îndreptată spre ridicarea pro
ductivității muncii, îndeplinirea ritmica a 
șpianurilor de producție, realizarea de 
economii, îmbunătățirea calității produ
selor și scăderea prețului lor de cost..

La uzinele ,,Matias Rakosi" din Bucu
rești, organizația de bază U.T.M.. sub 
îndrumarea organizației de partid contri
buind la folosirea dileriteior mijloace de 
agitație vizuala ca gazete de perete, pa
nouri, lozinci etc., a reușit să antreneze 
un mare număr de utemiști și tineri în 
întrecerile socialiste. La mașinile la care 
lucrează tinerii, sint afișate angajamen
tele pe care și le-au luat, gazetele de pe
rele popularizează cu regularitate rezul
tatele obținute în producție, sint afișate 
lozinci mobilizatoare cu privire Ia respec
tarea angajamentelor luate, folosirea 
maximă a timpului de muncă etc.

Unele organizații U.T.M. pornind însă 
de la ideia greșită, că agitația politică 
trebuie desfășurata numai in jurul cam
paniilor mari politice nu sprijină organi
zațiile de partid în munca politică dusă 
zi cu zi, în mod permanent în rindurile 
oamenilor muncii. Așa stau lucrurile și 
cu comitetul organizației de bază U.T.A1. 
de la fabrica „Olga Bancic" din Timi
șoara care desparte in mod artificial 
munca politica de sarcinile ce le revin 
uterniștilor și tinerilor în producție. După 
părerea secretarului organizației de bază 
U.T.M. din această fabrică, nu este nece
sară desfășurarea unei agitații politice 
susținute in jurul îndeplinirii de către 
tineri a sarcinilor de plan, întrucît 
aceștia obțin oricum rezultate bune. 
Aceasta în timp ce se produc încă măr
furi ' cu defecte, iar disciplina în produc
ție lasă de dorit.

In satele noastre, atît în sectorul socia
list cît și printre țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, agitația politică 
trebuie să contribuie la îndeplinirea prin
cipalei sarcini a agriculturii noastre: 
sporirea producției agricole la hectar. 
Mobilizînd oamenii muncii în lupta pen
tru îndeplinirea hotărîrilor partidului și 
guvernului în vederea dezvoltării produc
ției agricole, agitația politică trebuie să 
contribuie la aplicarea metodelor înain
tate în agricultură, la mobilizarea tutu
ror forțelor existente pentru realizarea la 
timp și in bune condiții a muncilor agri
cole, la convingerea țărănimii munci
toare asupra superiorității gospodăriei 
colective și întovărășirilor agricole, să 
contribuie la întărirea alianței clasei mun
citoare cu țărănimea muncitoare.

Agitația politică prin multiplele ei 
forme trebuie să militeze neobosit pentru 
lămurirea țărănimii muncitoare despre 
marile avantaje pe care le oferă folosirea 
metodelor agrotehnice în agricultură, 
trebuie să popularizeze pe larg princi
palele metode științifice de cultivare a 
pămîntului. Agitatorii utemiști instruiți 
de organizațiile de partid trebuie, prin 
exemplul lor personal, să antreneze cît 
mai multi tineri țărani muncitori la în
sușirea științei agrozootehnice, explicînd 
cu răbdare și perseverentă avantagiile 
acestor metode. Agitatorii sînt datori să 
sprijine eforturile oamenilor muncii de la 
sate în domeniul creșterii vitelor, să dea 
o mai mare atenție contractărilor și achi
zițiilor, să lupte pentru dezvoltarea 
schimbului între sat și oraș.

Lămurind politica partidului nostru, 
agitatorii trebuie să pornească de la 
exemplele și faptele locale, arătînd con
cret ce poate să facă fiecare om la locul 
său de muncă pentru traducerea în viată 
jh acestei politici. Pornind de la sarcinile 
care revin comunei lor în campania de 
primăvară, agitatorii utemiști din Măr- 
tinești, raionul Orăștie, au sprijinit 
munca de agitație desfășurată de orga
nizația de partid. Astfel agitatorii ute
miști Cincă Ion și Cîndea Ion, care acti
vează în grupul de agitatori al organiza
ției de partid, au contribuit la lămurirea 
țăranilor muncitori de a ieși la timp la 
însămințat de a folosi metodele de

muncă indicate de hotărîrea cu privire la 
lucrările agricole de primăvară. îndru
mați de organizația de partid ei au con
fecționat un panou în care sînt trecuti 
fruntașii precum și codașii în muncile de 
primăvară și cinci lozinci mobilizatoare 
care indeamnă pe tinerii țărani muncitori 
sa-și îndeplinească la timp și in bune 
condițiuni sarcinile ce le revin. Aceste 
masuri au și dat rezultate.

Agitația politică are totodată ca scop 
să Iacă cunoscut situația politică inter
națională, sa popularizeze pe larg forța 
politică și economica a Uniunii Sovietice, 
să arate ca lupta consecventă pentru 
pace a U.R.S.S. este sprijinita cu infla- 
carare de popoarele țărilor de democrație 
populara, de întreaga omenire progre
sista Facind cunoscută uriașa forța a 
luptătorilor pentru pace, agitatorii ute
miști trebuie sa contribuie la întărirea 
hotarîrii tineretului muncitor din tara 
noastră de a apăra cauza păcii, de a 
obtme noi succese in construirea socia
lismului.

Hotarîrea plenarei a X-a a C.C. al 
U.T.M. arata ca: „agitația politica de 
masă se desfășoară adeseori in mod for
mal, în fraze generale și neconvingă
toare, fără o strinsă legătură cu prooie- 
mele care interesează tineretul". Cu toate 
rezultatele pozitive obținute în direcția 
îmbunătățirii muncii politice in rindurile 
tineretului, agitația poiitica nu se des
fășoară încă la nivelul necesar, nu este 
destul de bogată în conținut. E necesar 
să se ducă o luptă continua pentru îmbu
nătățirea conținutului agitației politice, 
pentru a ridica roiul său educativ, pentru 
a face din agitația politică un instru
ment de educare patriotica și internatio
nal istă a maselor.

Multe organe și organizații U.T-M. 
n-au înțeles încă iaptul ca fiecare ute- 
mist, și in primul rind cadrele LTM, 
treouie să fie agitatori și propagandiști 
înflăcărați ai politicii partidului in rincu- 
riie tineretului. Tnv. Bucur Gabriela, se
cretara organizației de bază L.T_'L d:n 
comuna Unirea, raionul Aiud, de piluă. 
n-a desfășurat personal nici o muncă de 
agitație in jurul aplicam metodelor îna
intate de cultivare a pâmintului indicate 
de hotărîrea partidului și guvernului cu 
privire la muncile agricole de primăvară, 
sub motivul ca ea, fiind funcționara a 
sfatului popular, nu este direct legata de 
munca cimpului. Deși gospodăria colec
tiva din comună, cițîva țarani muncitori 
in frunte cu deputății, folosesc metoda de 
cultivare a cartofului in cuiburi dispuse 
in pătrat, floarei soarelui și a altor cul
turi, tinerii țarani muncitori n-au lost 
antrenați să cunoască și să aplice 
aceasta metoda. Organizația de baza 
U.T.M. n-a mobilizat tineretul la conte- 
rintele de specialitate organizate de că
minul cultural, gazeta de perete tratează 
probleme generale, nelegate de specifi
cul comunei.

Multe organizații de bază nu se pre
ocupă de găsirea formelor specifice, 
tinerești de agitație politică. Nu sint su
ficient folosite asemenea forme de agi
tație ca : gazetele fulger sau suplimentele 
gazetelor de perete, gazetele de perete 
satirice, vitrinele sau expozițiile posturi
lor utemiste de control, caricaturile, arti
colele umoristice, etc., care atrag tine
retul.

O mare atenție trebuie dată îmbunătă
țirii muncii politice de la om la om care 
este forma principală de agitație. In 
această direcție cel mai important lucru 
este justa orientare și îndrumare a agi
tatorilor. Agitatorii utemiști care acti
vează sub conducerea organizațiilor de 
partid trebuie recrutați dintre utemiștii 
pregătiți din punct de vedere politic, care 
știu să se apropie de oameni, știu să-i 
convingă.

Foarte interesante devin convorbirile 
agitatorilor cu tineretul atunci cînd aceș
tia folosesc și anumite materiale ajută
toare ca diagrame, fotografii, etc., mate
riale care pot fi ușor confecționate de fie
care agitator.

Setea de cunoștințe, dorința de a afla 
tot ce e nou și de a impărtăși cele aflate 
oamenilor este o calitate indispensabilă 
unui agitator. El trebuie să studieze 
temeinic hotărîrile partidului și guvernu
lui, să cunoască evenimentele politice in
terne și internaționale.

O mare însemnătate trebuie acordată 
folosirii presei în munca de agitație po
litică. In afara datelor pe care presa le 
oferă, agitatorii trebuie să învețe tinere
tul ca citirea ziarului să le devină o ne
cesitate de fiecare zi.

De un mare ajutor în desfășurarea 
muncii de agitație politică este Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. din anul trecut cu privire 
la măsurile de îmbunătățire a agitației 
politice în ' rindurile oamenilor muncii, 
hotărîre ce trebue studiată de fiecare 
agitator.

îndeplinind această hotărîre precum și 
hotărîrea plenarei a X-a a C.C. al U.T.M., 
activiștii organizației noastre trebuie să 
participe ei însăși la munca de agitație 
politică în rindurile tineretului, ținînd 
conferințe, referate, informări politice.

Organele și organizațiile U.T.M. trebuie 
să înțeleagă că agitația politică nu este 
un scop în sine, ci unul din cele mai im
portante mijloace de luptă pentru aplica
rea politicii partidului nostru, Aceasta 
înseamnă că ea nu poate fi despărțită de 
întreaga activitate a organizației noastre, 
că ea nu este o sarcină exclusivă a sec
țiilor de propagandă și agitație, că face 
parte integrantă din munca politico-edu- 
cativă pe care o desfășoară organizația 
noastră în rindurile tineretului. De aceea 
organele și organizațiile U.T.M. sub con
ducerea organizațiilor de partid au dato
ria să se preocupe în permanență de agi
tația politică în rîndurile tineretului, să 
lupte pentru ridicarea nivelului ei pentru 
întărirea legăturii ei cu viața,

In cinstea zilei de 1 Mai
Numeroase întreprinderi 

din raionul Sibiu 
și-au îndeplinit planul

Ziua de 1 Mai este tnttmpinată de munci
torii din 29 de întreprinderi din orașul ți 
raionul Sibiu cu sarcinile de pian pe luna 
aprilie îndeplinite înainte de termen.

Printre acestea sint fabrica de postav 
.Dumbrava", fabrica ..Balanța”. întreprin
derea de Electricitate Sibiu și fabricile a i. 
mentare ..Victoria”. ..Olga Bancic”. care •’!- 
crează în contul lun'i mai.

Muncă rodnică
Meșteșugarii cooperatori de la „Cootex” 

Oradea folosesc cu pricepere In munca lor 
metode înaintate la Încadrarea tiparelor de 
crcit pe stofă. Dovada vie a muncii rodnice 
este faptul că tn prima jumătate a lunii 
aprilie ei și-au îndeplinit pianul de producție 
în proporție de 103.2 la sută. In această pe
rioadă au fost produse peste pian 436 de 
secouri. 210 perechi ce pantaloni ți alte 
confecții. (Agerpresl.

Să realizăm viteza zilnică 
la insâmînțări

• Intre W și 20 aprilie în regiunea Cra- 
. iova s-a însămințat peste 36 la sută din su

prafața planificată In campania agricolă de 
primăvară. Realizările obținute se datoresc

j respectării vitezei zilnice de insăngnțare. In 
special in ultimele zile ale acestei decade.

la urma mobilizării largi a cultivatorilor. 
. viteza zilnică a sporit continuu, in z na de 
■ 16 aprilie s-a obținut o viteză zilnică de 91 
' la sută.

• Vi.eza cea mai mare la fnsămlnțări • 
tost realizați de raionul Caracal, unde s-a

I obținut o depășire a vitezei zilnice de 48. 41 
la sută.

• In succes deosebit a fost realizat In 
raionul Plenița care cu cîteva zile în urmă 
se alia printre raioanele codașe. Datorită 
mobilizării tuturor forțelor, viteza zilnică 
la fnsămlnțări a fost realiza ă în ziua de 18 
aprilie In proporție de 107.50 la sută.

• In raionul Caracal încă 7 comune au 
terminat de însămințat toate culturile inclu
siv porumbul, în afară de bumbac.

• In comuna Bălțați, din raionul Tg. Fru
mos muncile agricole sînt tn toi. Insămînță- 
rile din epoca I au fost terminate mai de
vreme. Viteza zilnică de însămînțări a fost 
depășită cu 30 la sută.

Numai pînă la 17 aprilie, peste 50 la sută 
din producătorii agricoli au terminat tn între
gime însămînțările de primăvară.

Multe »tnt de povestit despre termocen
trala Sîngeorgiu de Pădure. Iată-1 de pildă 
pe tovarășul Birțu. El era pe atunci — cînd 
s-a început construcția — dealtfel ca și astăzi, 
secretarul organizației de partid. Intr.o bună 
zi vine pe șantier un tînăr roșcovan și tare 
vesel. Constructorii au cam băgat de seamă 
că noul venit se cam „crede", dar l-au 
sat o vreme în apele lui. Secretarul însă 
a tolerat și l-a chemat deoparte.

—Ascultă măi Diacone, nici cei venlțl 
acum un an nu.și dau atîtea aere. Tu 
mai bine să-ți vezi de lucru.

— Cum cei vechi, eu nu sînt vechi? 
crat la Doicești.

— Așa... atunci asta-1 
La cîtva timp Diaconu

să conducă o echipă de 
a auzit de una ce asta 
gînduri. Era doar o lucrare de foerte mare răs
pundere. ȘI probabil ne mai avînd expresia 
obișnuită, zîmbitoare-zefiemistă, cîțiva con
structori eu glumit cu el.

— Ei ce e. te-ei dezumflat? Tu ăla de le Doi
cești nu eșu In stere să lucrezi la fundații?

Diaconu s-a posomorit la față dar n-a 
mai răspuns ca deobicei.

— O să vedem noi și încet către sine.: auzi 
eu să nu...

Pe la începutul anului acesta Diaconu a fost 
pe aciasă, la Mărăștl. Și de, unul oare cîș- 
tigă peste 1.000 lei lunar nu se oade să vină 
cu mîna goală la ai săi. II întrebă tatăl său: 
,.Mă Nicule ce faci tu acolo ? La aceasta 
Nicu trăgind aer în piept a răspuns : „Am 
lucrat fundația turbogcnenatorului.

„Știi ce e ăsta tetă ? e inima uzinei!“.
Le rampe de descărcare s-e instalet o ma

cara catarg care a început să salte din va
goanele grele pe osii duble ambalaje cu piese 
din echipamentul, uzinei. Și deși aveau piese 
diferite, lăzile purtau tot aceeași inscripție 
sus cam în colțul sting : ,,C.C.C.P.‘‘

Lucrul a căpătat un ritm neobișnuit. Alături 
de zidari și dulgheri au 
apărut sudori, electri. 
cieni și mecanici. In 
interiorul clădirii a în
ceput să se contureze 
o miatahială cenușie, ca
zanul nr. 1. La început, 
o țesătură de țevi. Și 
zilnic țesăturile se Iun. 
geau, se lățeau și că
pătau forme tot mai 
greu de pătruns cu pri
virea. Miile de țevi au 
fost 
s-au montat redactoa
rele, 
toare.
_ Și în căldarea meta. 

Ilci de unde aburul tre-

apoi acoperite,

venale și arză-

lă- 
nu

de 
ai face

Am lu-

pricina.
Nicohae primi 
fierari betoniști. Cînd 
Dhaconu s-a pus pe

sarclna

Cinste

Succese în ziua schimbului de onoare
Cînd s.a terminat schimbul de miercuri di

mineața, fiecare muncitor de Ia uzinele meta
lurgice ..Mathyas Rakosi” din Capitală era 
curios să cunoască rezultatul muncii sale din 
acest schimb. Ziua schimbului de onoare Ia 
cinstea iui I Mai.

Și iată că rezultatele se arătau rodmce. 
Lingă strungul unde lucrează fruntașul tn în
trecerea socîa'istă Stelian Furtună s-au strîns 
aproape de 5 ori mai multe p ese decît tre
buia să dea după norma sa zilnică de pro
ducție. iar montoru! fruntaș în întrece*ea so
cialistă Ion Neaga a montat cu 71 la sulă 
mai multe p:ese

Succese însemnate au înscris ți fruntaș:: tn 
întrecerea socialistă Mihai Drop, frezor, care 
a dat peste plan cu 53 Sa sută mai multe 
piese. Victor Butcă, fierar, cu 114 Ia sută 
și alții.

Realizările înscrise de Fecare maurilor ta 
ziua schimbului de onoare au tăcut ca la 
secția prelucrare, planul primului schimb să 
fie depășit cu 150 la sută, la secția utilaj 
cu 100 la auti. iar la a'elieruf de fierărie 
cu 99 la sută.

Muncitorii din schimbul de dimineață al uzi
nelor „Mathyas Rata»:" și-au depășit tn ziua 
sch-rr.butjn de onoare planul de prodnrtie ce 
le revenea cu 49 la sută. (Agerpres)

*
CI miercuri vor ntjnci în schimb de onoare 

In cinstea zilei de I .Mai. muncitoarele de la 
uzinele textile J Noiembrie” din Capitală, o 
știau încă de acum cîteva zilei Și de aceea 
ele s-au pretră’it temeinic pentru această zi. 
Rezultatele obținute dovedesc că Ia cinstea 
zilei de I Mai. țesătoarele ți filatoarele de 
aici au știut să muncească bine ți cu spor.

In schimbul 1. In sectorul fitatură-ringuri.

Importante economii
Metalurgiștii de la uzinele 

„Progresul” din Brăila Iți 
îndeplinesc cu cinste angaja- 
rrcrrele >Te în Înîlmp 
rei mar4 țârhiinrj a soi 
rității internaționale a celor 
ce muncesc. In primele 15 
zile ale lunii aprilie, ei au e-

conomisit. printr-o folosire 
mai rațională, materii prime 
ți materiale In valoare de 
peste 51.090 lei. O contribu
ție însemnată au adus-o bri
găzile conduse de Petre Kla
us, Dobre Cosma și Alexan-

planul de producție a fost depășit cu 3,1 la 
sută, iar la țcsăîorie cu 7 la sută. De aseme
nea. un succes deosebit au obținut și cei ce 
muncesc in secția filatură-preparație, oare In
tr-un singur schimb au dat cu 13 ia sută mai 
multe produse.

Fruntașele in întrecerea socialistă Maria 
LTeanu si Rozina Rott de la filatură-ringuri 
au constituit in această zi un exemplu In 
muncă pentru celelalte tovarășe ale lor. Ele 
ți-au depășit planul de producție, prima cu 
«4 la sulă și a doua cu 39 la sută. Succese 
însemnate obținute in ziua schimbului de o- 
noare sînt și cele ale filatoarei Tudora Stă- 
oe<cu de Ia fîlatura-preparație care a dat cu

31 la sută mai multe produse peste plan, pre
cum ți ale Gherghinei Duguliță de la secția 
fia ere care ți-a depășit planul vde producție 
ce-i revenea In 8 ore. cu 20 la sută.

*
TURDA. — Muncitorii, tehnicienii ți ingine

rii de la fabrica de ciment ..Victoria Socia
bilă” au organizat miercuri schimbul de o- 
noare In cinstea zilei de 1 Mai. La sfirșitul 
acestui schimb rezultatele au întrecut cu mult 
pe cele obținute zilnic in cursul acestui an. 
Astfel echipele conduse de Zoltan Petran și 
Andrei Bărbuță de la moara de ciment a i 
dat 51 tone de ciment peste plan. Arzătorii 
ia echipa condusă de fruntașul In întrecerea 
social stă Nicolae Ciocirlan de la cuptoarele 
de clinker au depășit planul de producție cu
32 lone clinker. In secția concasoare, echipa 
lui loan Lehuț a depășit planul cu 17.2 la 
sută. La morile brute in fruntea întrecerii 
sociaiis'e se află echipele conduse de Dionisie 
Boko. Ila-ie V asa și Andrei Kubasek care au 
reușit să depășească planul secției cu 19 la 
sută.

de materiale
dm Gheorghiu de la sectorul 
construcții metalice care au 
realizat In această perioadă 
economii In valoare de peste 
41.000 lei. Brigada de sudori, 
condusă de Avram Herman, 
a economisit diferite piese 
In valoare de 3.794 lei.

Inițiativa elevului Vasile Pop
Vasile Pop e elev în anul 

II la Școala profesională 
metalurgică din Rîșnov. A- 
lături de ceilalți colegi, el 
desfășoară practica la fa
brica de scule din localitate. 
Invățînd tratamentul termic, 
el luptă neobosit pentru ri
dicarea calificării profesioma. 
le. Astiel in decursul prac
ticei el a observat că pie
sele scoase din cuptor și că
lite în apă nu sînt de cea 
mai bună calitate, unele din 
ele spărgîndu-se foarte ușor. 
Sezisarea lui a tras în mod 
deosebit atenția muncitori

lor cu experiență. Trebuia 
găsit un mijloc pentru a e- 
vita acest neajuns, în tra
tarea sculelor confecționate 
dintr-un oțel anumit. Răs
punsul l-a dat tot el mai tîr- 
ziu. Pasionat după citit, el 
a studiat minuțios cartea 
sovietică „Tratamentul ter
mic al oțelului și fontei".

In urma mai multor ex
periențe, el a ajuns în cele 
din urmă la concluzia, că 
dacă piesele scoase din cup
tor se introduc mai Intîi în 
ulei solubil diluat răcirea lor

se îace mai lentă, evitîndu se 
în acest fel spargerea atît 
de ușor a unor piese. S-a 
încercat apoi în secția dg 
tratare a pieselor această 
experiență. Piesele s-au do
vedit a fi de calitate supe
rioară.

Astăzi în secția tratament 
termic a fabricii de scule 
Rîșnov se folosește cu mult 
succes pentru tratarea piese
lor din oțel inițiativa elevu
lui Vasile Pop.

Corespondent
LEONTIN PAP

Pentru obținerea titlului 
de „cel mai bun îngrijitor 

de animale"
Mulgătorul Gitej Ioan de la gospodăria agri

colă de stat din Cofușca, regiunea Suceava, 
a adresat Comitetului Central al Sindicatului 
muncitorilor agricoli următoarea scrisoare:

Tovarăși,
Pentru Înfăptuirea hotărîrilor Plenarei lăr

gite a C.C. al P.M.R. din august 1953, o sar
cină importanta revine și sectorului zootehnic, 
care trebuie să asigure dezvoltarea creșterii 
animalelor — condiție de seamă pentru îm
bunătățirea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, atît de la orașe cît și de la sate.

In realizarea acestui obiectiv, colectivul gos
podăriei noastre a obținut, prin folosirea me
todelor înaintate de muncă, o producție ridi
cată de lapte, atît in anul 1953, cît și în 
primul trimestru al acestui an. Conștient fiind 
că de munca și priceperea fiecărui muîgălor, 
îngrijitor de animale, depinde obținerea Unei 
cantități tot mai mari de lapte și alte produse.

Chem la inîrecere socialista pentru obținerea 
titlului de ..cel mai bun îngrijitor de animale” 
pe toți muncitorii care lucrează In sectorul 
zootehnic din țara noastră, luindu-mi urmă
toarele angajamente :

— In sectorul taurin, unde lucrez eu, să 
obțin in medie pe o perioadă normală de lac- 
tație de la fiecare vacă de rasă Pinzgau, cîte 
700 de litri lapte peste planul de 2.836 
litri, ceea ce reprezintă o depășire de 25 la 
sută.

— Să obțin de Ia vaca cu nr. matricol 122, 
5.000 litri de lapte, adică cu 38,84 la sută ntai 
mult decit cantitatea planificată. De asemenea, 
de la vaca cu nr. matricol 227, tot 5000 de 
litri lapte, adica o depășire de 32,62 la sută 
față de cantitatea planiiicată, clasiîicîndu-le 
prin aceasta la categoria ,.Record pe gospo
dărie”.

— Să obțin în medie un procent de grăsime 
de 3.8 la sută față de procentul de 3,5 la suta 
p'anificat. ceea ce reprezintă o depășire de 
10,8 la sută.

— Să obțin de Ia fiecare vacă cite un vițel. 
Pentru aceasta voi lua următoarele măsuri :
— voi pregăti vacile în cele mai bune con

diții în vederea reproducerii și a fătării ;
— voi mulge vacile rațional, la orc fixe, de 

3—4 ori pe zi, iar ia vacile cu producție de 
peste 20 litri lapte pe zi, de cel puțin 4 ori și 
voi îace masajul ugerului în trei etape pentru 
fiecare mulsoare la toate vacile ;

— voi asigura condițiile necesare vacilor de 
care răspund, pentru a putea da întreaga lor 
capacitate de producție prin :

— hrănirea raționaîa ciupii producția pe care 
o dau, utilizind la maximum în timpul verci 
convecrul verde, iar in timpul iernii, zemoa
sele, rădăcinoascle și fibroasele ;

— pășunatul și adăpatul'in timpul nopții, cît 
și respectarea repausului normal la vaci ;

— voi asigura igiena mulsului la vacile pe 
care le Îngrijesc, respectînd regulile zoovete- 
rinare.

GITEJ 10AN, mulgător, 
Gospodăria agricolă de stat Coțușca 

regiunea Suceava

buia să plece spre turbină se sudau conductele 
de înaltă presiune. Aici lucra specialistul so
vietic Ab’dulaev. La primele conducte a lucrat 
numai el. Apoi alături de el a venit sondorul 
Anghel Alexandru iar mai tîrziu Eremia Cons
tantin. Să fii sondor de înaltă presiune nu-i 
lucru ușor și specialistul sovietic s-a gtndit 
la organizarea unui curs de perfecționare pen. 
tru sondorii rotnîni. Dar cum să te împaci cu 
limba. Secretarul organizației de partid de la 
„Electromontiaj” a rezolvat această problemă 
practici „Vreau să învăț și eu sudura și cu- 
noscînd limba rusă voi fi interpretul dumitnle, 
tovarășe Abdulaev”.

De fapt însă acesta nu este singurul oaz ce 
vorbește despre calificarea oamenilor. Școala 
din barăcile întreprinderii „Energoconstruc- 
ția" a dat uzinei zeci de muncitori calificați. 
Iată-1 pe Pali Ianoș, un utemist din împreju
rimi, care părăsind munca cîmpului a învățat 
la uzină meseria de tîmplar, sau iată-i pe cei 
doi fii de plugari, Bogat Ștefan și Ioo Ianoș ; 
primul strungar iar celălalt electrician.

Și de fapt însă acesta nti este singurul caz 
ce vorbește despre ajutorul dat constructorilor 
romîni de tehnicienii și inginerii sovietici. La 
stația de transformare a lucrat specialistul 
sovietic Ivanov Vasilii. Transformatorul de pe 
șinele de fier unic în țară prin mărimea lui
— cum spun, nu fără mîndrie cei de la uzină
— întrerupătoarele, sistemul de bare, conexi
unile, toate au fost montate de cîțiva oa
meni ; specialistul sovietic și cîțiva tineri. 
Szabo Eugen e maghiar de prin partea locu
lui și nu pricepe el bine limba romînă nici 
pe cea rusă. Totuși pe tovarășul Ivanov îl 
înțelege întotdeauna.

— Szabo, prașu te’oia...
Și Eugen înțelegea că n-a introdus bine 

clamele întrerupătorului și că trebuie să le 
schimbe poziția. Iar dacă „prașu tebia" venea 
atunci cînd era suit pe un susținător, Eugen 
înțelegea că trebuie să întindă mai mult le
găturile de cupru. Le înțelegea pe toate nu 
așa de la sine ci pentru faptul că specialistul

sovietic executa întotdeauna primele operați! 
și atunci el și cu Alexandru fiind chemați 
doar să privească, erau numai ochi.

Curînd au început să vină pentru construc
tori zile de victorii. Pe la sfîrșitul anului 1953 
la cazanul nr. 1 se termină complet cu mon
tarea. S-a tras apă în el cu ajutorul sistemu
lui hidrotehnic, proaspăt terminat, s-a făcut 
presiune iar în jurul menometrelor eu alergat 
constructorii. „Oare nu va plesni vreo con
ductă?" se întrebau electricienii. „De ce nu 
crește presiunea, nu merg bine motoarele elec. 
trice?'1 se mirau sudorii. Maistru de cazane 
mai comandă adiată regulatorul și acul ma- 
nometrului se ridică din nou .Presiu
nea era acum mai mare decît cea normală de 
lucru. Cazanul rămase cîtăva vreme sub pre
siune. Pe șantier se așternuse un fel de tăcere. 
Doar cîte unul mai neștiutor întreba: „ce e?“ 
Cel care îi răspundea își punea degetul ară. 
tător la buze: sst, se încearcă oazianul". Apoi, 
oazianul a fost eliberat de presiune și monta- 
torii s-au apuoat să cerceteze în interiorul lui 
și de.a lungul conductelor. După o treabă de 
cîteva ore ei s-eu privit veseli cu sudorii. 
Nici o picătură de apă nu apăruse pe undeva. 
Victorie!

După aceasta s-au apropiat zilele Altor vic
torii: terminarea montării turbinei, a camerii 
de comiandă... A venit însă Iarna năpnaznică. 
Intr-una din nopți gerul a atins 26 de grade 
sub zero. Dacă nu s-iar fi luat măsuri, conduc
tele de apă ar fi plesnit și atunci... atunci 
punerea tn funcțiune a electrocentralei nr fi 
fost iamîniată cu tot etîtea zeci de zile ce ar fi 
fost necesare instalării de noi conducte. Pa- 
trubani n-a montat la conducte ci fa turbină. 
Cînd a simțit pericolul a alergat la tovarășii 
săi de muncă.

— Oameni buni, să știți că plesnesc din 
cauza geruluil

fruntașilor în

— Nu te speria, n.are ce plesni la turbină.
— Conductele, ele pleznesc I Au apă în ele.
Au confecționat împreună arzătoare de gaz 

metan, pe care le-nu atașat de conducte și zile 
și nopți au veghtat în jurul lor, menținîud 
căldură.

Și în sfîrșit după ce tot echipamentul primu
lui grup a fost montat complet a venit și 
ziua așteptată de toți constructorii, a victoriei 
depline. Din sutele de țevi supraîncălzite ale 
cazanului, forța năpraznică a aburului a por
nit spre paletele turbinci. A mișcat rotorul în- 
tîi încet iiar apoi din ce în ce mai repede dînd 
naștere ha un iureș de mii de învîrtituri pe 
minut. In camera de comandă unde ochii ver
zi și roșit ai semnalizatoarelor vegheau asupra 
tuturor comenzilor uriașului agregat, erau In
gineri, constructori și maiștri. Unii din ei n- 
laveiau ce face; alții doar să manevreze vreun 
buton. Toți aveau însă broboane de sudoare 
pe față. încordarea clipelor era mare iar tă
cerea prevestea parcă izbucnirea unei furtuni. 
Doar din cînd în cînd se auzea careva vor
bind în receptorul unui telefon-.

Alo, stația de epurare, trimiteți apă mai 
multă ba cazan Intrăm în paralei.

Acele aparatelor de pe panoul mobil arătau 
tensiunea curentului produs de uzina cu care 
trebuia să se intre în paralel. Tensiunea pro
dusă de agregatul termocentralei era mai 
mică.

Alo, oazianele, ridioați presiunea!
Cînd un bec roșu i-a semnalizat îndeplini

rea comenzii, inginerul manevră excitatorul 
generatorului. încă o linie. Acum.... cele două 
ace erau în aceleași gradații.

Acul sincronoscopului se învîrtea însă In- 
vers. Se manevrează servomotorul mărindu-se 
turația turbinei.

Acul de pe cadranul fără gradații se .învîrtea 
din ce în ce mai încet... se oprește... apoi por- 

„ „ -1 sovietic
servomotorul slăbi maneta.

Cineva din partea stin
gă a tabloului apăsă 
un buton negru ; auto
matul, anchanșă, un bec 
roșu se aprinse... cu
rentul a pornit.

Două clipe mai tîrziu 
furtuna izbucni: cei de 
față aplaudau. ■

Doi constructori spun 
că în seara aceea ia 
dormitoare lumina .a 
tresărit deodată iar a. 
poi a devenit mai pu. 
ternică.
V. GONSTANTLNESCU

ni încet pe sensul săgeții. Inginerul 
care manevra

construirea și punerea în funcțiune a termocentralei !

dulgher :De ia stingă spre dreapta: GHEORGHE ALEXANDRU — tehnician; DROPA ARPAD
CH1HER ION — »udor i D1AGQNU NICOLAE — tlerar-beton ; COȘEREANU ALEXANDRU — inginer.
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Institutul de literatură „Maxim Gorki"
In Uniunea Sovietică, 

literatura și arta se 
bucură de dragostea 
întregului popor. Oa
menii sovietici văd în 

S. Petrov
directorul Institutului de literatură

„A. M. Gorki"
---- O------

scriitori „inginerii sufletelor omenești", ■ că
ror creație joacă un rol de seamă în munca de 
educare a tinerei generații, în ridicarea ne
contenită a nivelului moral-politic și cultural 
al poporului sovietic.

Dezvoltarea literaturii șl arte! în Țara So
cialismului este privită ca o sarcină de im
portanță de stat. Statul Sovietic oferă maeș
trilor, artei, și literaturii largi posibilități pen
tru dezvoltarea cu succes a creației lor ; el 
se îngrijește, de asemenea, necontenit de încu. 
rajarea ncilor talente ridicate din sinul po
porului.

1 In paginile ziarelor și revistelor sovietice a- 
par numele unor noi și noi scriitori, poeți și 
dramaturgi. Mulți dintre ei, tineri începători 
care își încearcă forțele în creația artistică, 
au nevoie de studii speciale pentru dezvolta
rea talentului lor, pentru perfecționarea ca
pacității lor de creație. In acest scop pe lîngă 
Uniunea Scriitorilor Sovietici a fost creat 
acum 20 de ani un Institut de literatură oare 
poartă numele marelui scriitor Maxim Gorki.

Desigur, nu e posibil să faci un scriitor sau 
un poet dintr-un om lipsit de talent, care 
nu are aptitudini pentru creația literară. Dar 

■este incontestabil că avînd capacitatea nece
sară, tînărul scriitor începător va avea mult 
de cîșrigat dacă își va ridica nivelul ideolo
gic, dacă își va îmbogăți cunoștințele, dacă 
își va însuși o largă cultură literară, dacă își 
va forma un gust estetic și va înțelege din 
punct de vedere științific specificul artei și 
literaturii, dacă va afla legile dezvoltării lor, 
va cunoaște logica și psihologia creației artis- 
tice.

Astfel privea această problemă marele învă
țător al scriitorilor sovietici A. M. Gorki. U- 
niversitatea lui Gorki era în primul rînd via
ța, pe care a cunoscut-o în condiții atît de 
dramatice în anii tinereții sale. Dar în ace
lași timp, o altă universitate a fost pentru Gor
ki studiul său, datorită căruia el a devenit un 
scriitor cu o uriașă cultură, înzestrat cu cu
noștințe excepționale. Și tocmai Gorki a pus 
problema creării în Uniunea Sovietică a pri
mului institut de creație literară din iume, 
care să dea scriitorului — acestui artist al 
cuvîntulu! — studii literare superioare, sis
tematice. Astfel a apărut în anul 1934 Institu
tul de literatură al Uniunii scriitorilor.

După cum se spunea în llotărirea cu pri
vire la organizarea acestui institut, el era în
ființat „ca un centru de studii literare, care 
să ofere posibilitatea scriitorilor ce s-au ma
nifestat în domeniul creației și în primul rind, 
scriitorilor din rîndurile muncitorilor și țăra
nilor, de a-și ridica calificarea, de a se dez
volta multilateral și de a-și însuși în mod 
critic patrimoniul literar al trecutului". In 
munca didactică a institutului, guvernul re
comanda „să fie folosită o metodă didactică, 
care să țină seama de particularitățile fiecă
rui scriitor care urmează institutul, de deprin- 

■ derile și procedeele lui de creație".
Institutul de literatură a luat naștere în a- 

nii cînd Uniunea Sovietică se afla în plin iu
reș al muncii de construcție, cînd se îndepli
nea cu succes cel de al doiiea plan cincinal. 
Erau încă în viață și munceau fără preget 
A. M. Gorki și A. N. Tolstoi. Se conturau 
deja noi figuri de tineri scriitori care în scurt 
timp aveau să dăruiască cititorilor opere de 
seamă. La Institutul de literatură al Uniunii 
scriitorilor sovietici, soseiau noi și noi tineri, 
în special tineri poeți înflăcărați, plini de 
avîn‘.

In fiecare an, primăvara, comisia de admi
tere a Institutului, din care fac parte renumiți 
scriitori sovietici, primește din toate părțile 
Uniunii Sovietice cereri, la care sînt anexate 
manuscrise — versuri, povestiri, nuvele, scri
se de oameni care doresc să studieze la insti
tutul de literatură. Comisia studiază cu ia- 
tenție materialele care caracterizează posibi
litățile de creație ale fiecărui candidat. Aici 
este necesară o selecționare riguroasă și a- 
mănuntită. Nu ori și cine poate deveni un
poet sau un scriitor de talent și ar fi nejust 
să se manifeste la admitere o indulgență de 
prisos.

Cursurile încep toamna. In acest institut 
se studiază estetica, istoria și teoria literatu
rii și criticii, Istoria artelor, problemele fi
lozofiei marxiste, istoria popoarelor U.R.S.S. 
O deosebită atenție se acordă studierii proble
melor literaturii contemporane sovietice și 
de peste hotare. Toate acestea contribuie la 
formarea unei serioase culturi literare, dez-

voltă cultura generală 
a scriitorului' începător.

Un loc important îl 
ocupă studiul discipli
nelor lingvistice: isto-

rfa limbii ruse, limba rusă contemporană, gra
matica practică (aceasta are o importanță 
deosebit de mare pentru tinerii scriitori de di
ferite naționalități) și limbile străine.

Paralel cu aceasta, în decursul celor cinci 
ani cît urmează institutul, începînd din a- 
nul I, fiecare student, în conformitate cu po
sibilitățile sale de creație își însușește măes- 
tria literară sub conducerea unor scriitori, 
poeți sau dramaturgi de seamă. Seminariile 
de creație ale institutului sînt forma cea 
mai vie de muncă : studenții citesc lucrările 
lor proprii, le discută, primesc sfaturi de la 
maeștri. In fiecare săptămînă au loc întîlnirl 
ale studenților cu cei mai mari scriitori ai 
țării, care le împărtășesc bogata lor experien
ță. Studenții pleacă în deplasări de creație, 
fac practică la redacțiile gazetelor și revis
telor.

Ce face scriitorul — conducător al cursului 
de creație din institut ? Analizînd amănunțit 
lucrările studenților, el le insuflă.gustul pen
tru arta adevărată, dezvoltă la ei obiceiul de 
ia cugeta, de a compara, îi îndeamnă să-și 
însușească cu îndrăzneală tema, materialul o- 
ferit de viață, să lucreze la cizelarea formei.

In istoria institutului de literatură au in
trat mulți scriitori contemporani care se bucu
ră pe drept cuvînt de renumele de educatori 
iscusiți ai tinerilor literați — K. Fedin, F. 
Gladkov, L. Leonov, K. Paustovski, B. Ro- 
mașov, E. Dolmatovski, L. Kassil și alții.

Din cei 500 de oameni care au absolvit în 
timp de 20 de ani acest institut, mai bine de 
jumătate s-au consacrat literaturii. Pe băn
cile institutului au studiat în diferite perioa
de scriitori sovietici ca : M. Aligher, K. Si
monov, S. Mihalkov, V. Ajaev, S. Babaevski, 
M. Lukonin, L. Oșamin, E. Dolmatovski, cri
ticii V. O.gniov, L. Skorino, A. Turkov și mulți 
alții. Ei își amintesc cu recunoștință de insti
tutul lor.

Institutul de literatură contribuie de aseme
nea lia pregătirea unor cadre calificate de spe
cialiști în probleme literare. In acest institut 
există o aspirantură, care numără peste 30 de 
oameni, ce se specializează în literatura rusă, 
sovietică și străină

Afară de aceasta, în anul acesta au tost 
înființate în institut cursuri superioare de li
teratură, destinate oamenilor de talent care 
au și devenit scriitori, dar care mai au nevoie 
de o serioasă pregătire suplimentară din punct 
de vedere cultural și ideologic și mai ales tn 
ceea ce privește cunoașterea literaturii.

Studenții și aspiranții institutului primesc 
burse de stat. Printre acestea sint multe bur
se instituite în cinstea unor clasici ai litera
turii popoarelor din U.R.S.S.

In prezent, în institut studiază tineri lite
rați de peste 40 de naționalități.

In institutul „Gorki", studenții au posibili
tatea de a-și cunoaște reciproc creația, de a 
cunoaște operele scriitorilor diferitelor po
poare ale Uniunii Sovietice și ai țărilor de 
democrație populară. „Mă bucur foarte mult 
și îi sînt recunoscător institutului pentru fap
tul că mi-a dat posibilitatea să învăț multe 
de la tovarășii mei de institut, de la poeții u- 
craineni, abhazi, buriat-mongoli și alții" — 
spune tînărul poet polonez Victor Voroșilski, 
student al institutului.

Institutul se mîndrește cu studenții săi — 
talentați poeți, prozatori și dramaturgi din ce
lelalte țări. Culegerea de poezii a poetului 
grec A. Parnis a obținut un premiu la Festi
valul Mondial al Tineretului de la București. 
Textul Imnului Republicii Populare Democrate 
Mongole a fost scris de un absolvent al insti
tutului — Dașțevghin Senghe, laureat al pre
miului Cioibalsan. Cînd cunoscutul scriitor 
roraîn M. Sadoveanu, vizitînd institutul, a în
trebat dacă tovarășii din Romînia care învață 
la noi în institut dau speranțe, profesorii cate
drei de măestrie literară au apreciat pozitiv 
capacitatea de creație a tinerilor scriitori 
George Maiorescu, loan Grigorescu, Tiberiu 
Utan și Petru Sălcudeanu. Noi am văzut cum 
a crescut și s-a format talentul acestor tineri 
In cadrul institutului de literatură.

Institutul de literatură ,,Gorki" s-a dezvol
tat și și-a perfecționat treptat, an cu an, meto
dele sale de muncă.

In anul acesta, opinia publică sovietică și 
cercurile literare au sărbătorit Jubileul de 20 
de ani al institutului.

★

tr *

Din ansamblul artistic popular tal Re
giunii Autonome Maghiare face parte și 
echipa de Jocuri romtnești a comunei Lu- 
criu, raionul Reghin.

In fotografie : 'echipa de dansuri a co
munei Lucriu după ce a executat jocul 
.țfitta".

W *
*

Bondor Petre are 20 de ani, e strungar cali
ficat și lucrează Ia uzina „Unirea" din Cluj. 
A terminat de puțină vreme școala profes'ona- 
lă și gîndul nu-i fuge încă ia însurătoare. In 
Cluj are cercul lui de prieteni cu care merge 
la teatru, cu care se plimbă. Ii plaee și mu
zica și deseori merge ia Operă.

L-am întîlnit pe Bondor în urmă cu cîteva 
zile în atelierul de strungărie al S.M.T.-ului 
din Sieu-Odorhei, raionul Beciean. Stătea aple
cat asupra strungului și tăia dintr-o bucată 
de meta’, șuruburi. Cînd a fost să stea de 
vorbă cu mine, m-a dus Intr-o cămăruță cu 
cîteva paturi, unde lucrurile îi erau unduite 
gospodărește, semn al unei îndelungate obiș
nuințe cu locurile. Cînd a început să-mi vor
bească cu glas calm și liniștit, nu m-a mirat 
hotărîrea lui de a părăsi orașul și de a veni să 
se statornicească aici, la țară.

*
In urmă cu zile. Bondor a fost chemat la 

direcțiunea uzinei. Era in schimb atunci. Și-a 
șters mîinde de ulei, și-a „reglat” salopeta și 
s-a prezentat în fața directorului. Acesta re 
un om între două vîrste. cu părul pieptăna: pe 
spate și poartă ochelari. L-a poftit pe Bondor 
să stea jos, și apoi i-a spus pentru ee l-a 
chemat.

— Se apropie campania agricolă de primă
vară — așa a început directorul. In regiu
nea noastră S.M.T.-urile duc lupta pentru ter
minarea la timp a reparațiilor. In unele 
S.M.T.-uri treburile merg mai bine, în altele 
mai rău. In Sieu-Ordorhei situația e earn 
proastă, au rămas tn urmă cu reparațiile. Unii 
muncitori din fabriea noastră -au propus să 
plece într-acolo. Le-am aprobat cererile. Ne-am 
gîndit să pleci și tu. Nu vrem să-ți ascundem 
însă nimic. O să-ți fie greu și cu dormitul și 
poate și cu condițiile de muncă. Apoi, satul nu 
este oraș. N-ai să ai posibilitatea să te dis
trezi așa cum făceai aici. Gîndește-te bine 
înainte de a-mi da răspunsul.

Directorul și-a aprins o țigară și la privit pe 
Bondor drept tn ochi. Acesta s-a sculat, a 
întins mina directorului și l-a întrebat scurt:

— Pe cînd plecarea ?...
★

Deși este tinăr în meserie, Bondor Petre s-a 
obișnuit cu ritmul și organizarea muncii din 
fabrică. Ajuns la S.M.T. 'el nu s-a împăcat de

Pentru obținerea unor recolte bogate de bumbac
Condițiile de temperatură din sol în regiu

nile cultivatoare de bumbac, după datele Ins
titutului Meteorologic Central, vor fi în anul 
acesta prielnice începerii însămînțării bum
bacului începînd cu primele zile ale lunii mai.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii stabi
lește data începerii însămînțării bumbacului 
la 3 mai a.c.

Intrucît temperatura solului diferă de la o 
zonă la alta, în raioanele și comunele în care 
condițiile de temperatură ale solului — de 
120 ța adîncimea de 10 cm. —nu vor fi întru
nite, data începerii însămînțării bumbacului 
se poate amîna cu 1—2 zile.

N S. M. T
fel cu organizarea muncii'de-aici. In stațiune 
exista -un singur strungar care de fapt era 

'electrician. Bonurile de lucru nu erau distri
buite la timp de către normator. In atelier era 
frig ca afară, iar în sala de ajustaj. noroiul 
trecea de glezne. Oamenii nu primeau sarcini 
corespunzătoare calificării lor iar uneori n- 
aveau ce lucra.

împreună cu ceilalți tovarăși, Bondor a în
ceput să lupte împotriva dezorganizării în 
muncă. A luat parte la ședințele de producție 

și acolo a criticat lipsurile conducerii stațiu
nii. E noroi în hala de ajustaj? Băieții au pro
pus să se confecționeze poduri de lemn. Nor- 
matorul a fost scuturat și el pentru neglijență 
în distribuirea bonurilor de lucru. A#fost orga
nizat lucrul pe schimburi: ziua și noaptea. Și 
piesele de schimb pentru tractoare -au început 
să iasă în număr tot mai mare din univer
salul strungului.

Lucrurile nu s-au petrecut însă chiar atît de 
simplu. Intr-o vineri dimineață, directorul uzi
nei „Unirea" s-a pomenit la Cluj cu un telefon.

— Alo? tovarășul director? Noroc! Noi sîn- 
tem. eei din S.M.T. Părăsim azi stațiunea. 
Venim acasă, nu mai putem sta. E frig, 
n-avem unde să ne spălăm... — V-am telefonat 
ca să știți.

La capătul celălalt al firului s-a făcut liniș
te. Apoi, vocea directorului s-a auzit calmă și 
liniștită.

— Vreți să plecat'? Foarte bine. Așteptați 
Insă pîna nritne. Vin și 'eu pe acoio și ne în
toarcem împreună. Da?

Băieții -au 'așteptat cu -nerăbdare ziua de 
sîmbătă pită a venit directorul. L-au încon
jurat precum puii pe cloșcă.

— Să stăm -de vorbă — te-a spus directorul.
— Să nu pierdem trenul — a întrerupt ca

reva.
— Nici o grijă. II luăm pe cel de după a- 

miază.
Rînd pe rînd, au fost pierdute toate trenurile 

din ziua-aceea, și apoi, și cele din zilele urmă
toare. După discuția cu tovarășul lor mai 
vîrstnic. băieții nu mai îndrăzneau să se uite 
unul la altul. In definitiv, ce-au vrut ei ? Să 
plece! S-au speriat și... adio stațiune. Credeau 
că vin la colaci cu miere ? E mai bine în

Direcțiile -agricole regionale, prin Inginerii 
și tehnicienii-agronomi, vor lua toate măsurile 
pentru ea'îns-ămințarea'bu'mbasutui să înceapă 
imediat ce aceste condiții vor fi constatate pe 
teren.

Avînd în vedere faptul că semănatul are un 
rol hotărîtor în obținerea unei recolte sporite 
de bumbac, direcțiile regionale agricole tre
buie să ia măsuri ca tnsămînțarea să se desfă
șoare într-un ritm viu, astfel ca aceasta să se 
termine în 5—7 zile de la data începerii.

Direcțiile agricole regionale vor asigura apli
carea integrală a măsurilor agrotehnice prevă

uzină? Sigur, -e mai'bine-acolo. Dar atei mi se 
poate lucra ca în uzină? Nu se pot transforma 
oamenii, nu se poate organiza munca lor ea 
la oraș? 'Se poate! Cine s-o facă? Nu stă în 
datoria lor să-i învețe pe cei neștiutori cum 
să-și rostuiască lucrurile?

Cînd directorul -a plecat din stațiune i-a în
trebat pe băieți, zîmbind:

— Vasăzică, de săptămînă viitoare lucrați 
In uzină.

— Nu, tovarășe director. Cînd vom termina 
-aici, atunci 'da, vom lucra tar în uzină.

★

Cînd era în uzină, Bondor nu participa la 
activitatea culturală. Ii plăcea muzica, dar nu 
cînta nici la cor, nici în orchestră, și nici în 
echipa de dansuri nu era. In S.M.T. însă -și-a 
amintit de activitatea culturală din uzina lor. 
Participînd la adunările generale ale organi
zației de bază U.T.M. din stațiune, el a pro- 

.pus înjghebarea unei echipe culturale. S-au 
făcut repetiții și într-o seară pe-scena căminu
lui cultural din comună a apărut echipa cul
turală a S.M.T.-ului. Programul era modest, 
interpretarea nu tocmai ca la Opera din Cluj, 
dar acesta era doar începutul. Printre coriști 
se auzea și glasul de cîntăreț nu tocmai for
mat al lui Bondor și al celorlalți metalurgiști 
de la „Unirea". Un lucru asemănător s-a tn- 
tîraplat și cu înviorarea activității sportive 
din stațiune.

Sînt oameni care visează viața la țară după 
Imaginile vechi ale poeziei lui Depărățeanu. Ii 
entuziasmează pe acești oameni liniștea, 
cîmpul verde,-apa rece a rîuriîor, laptele proas
păt de vacă. Sînt alții însă — cej mai mulți — 
care tn primăvara aceasta au plecat Ia țară 
fără să-l cunoască pe Depărățeanu, dar avînd în 
buzunarul hainei un ziar uneori mototolit 
cuprinzînd Hotărîrea partidului -și a guvernu
lui cu privire la reușita campaniei agricole 
de primăvară. Pe -aceștia, satul i-a întîmpinat 
mustind de viață — dar pentru eă-așa-e viața 
mustind și de bucurii și de greutăți : oamenii 
s-au entuziasmat, uneori s-au necăjit de lip
suri, dar treabă tot fac. Unul dintre acești oa
meni e și utemistul -Bondor Petre.

ION DELEANU
corespondentul „Scînteii tineretului*’ 

pentru regiunea Cluj

zute pentru cultura bumbacului în Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri -și a Comitetului Cen
tral al P.M.R. din 3 martie a.c.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii chea
mă pe toți inginerii și tehnicienii agronomi, pe 
toți țăranii muncitori cu gospodării individu
ale, pe membrii gospodăriilor agricole colec
tive, pe membrii întovărășirilor agricole, pe 
muncitorii și tehnicienii din gospodăriile agri
cole ale statului să execute la timp și în bune 
condiții însămînțarea bumbacului în acest an, 
pentru obținerea unor recolte de bumbac bo
gate și de bună calitate. (Agerpres).

Roadele erlflcll

„Să conducem concret 
învățămintul politic U.TM*

In -articolul de fond intitulat „Să conducem 
concret’învățămîntul politic U.T.M." apărut 
tn ziarul „Scînteia tineretului" Nr. 1515 prin- ( 
tre altele ’erau criticate și comitetele raionale 
U.T.M. Sibiu, Mediaș și Tîrrtăveni. In articol 
Se -arăta că în cadrul acestor comitete raio
nale nu -a existat o preocupare pentru asigu
rarea funcționării regulate și în bune condi- 
țiuni a seminariitor penn-ariente de instruire 
a propagandiștilor Adeseori munca în cadru) 
acestor seminarii era formală, desfășurîndu-se 
la un nivel scăzut și din această cauză nu-și 
atingea scopul.

In răspunsul trimis ziarului, comitetul raio
nal -U.T.M. Sibiu însușindu-și critica făcută 
arată ce măsuri a luat pentru îmbunătățirea 
învățămîntului politic. Problemele desfășu
rării -anului de învățămînt politic și mai ales 
felul cum sînt instruiți propagandiștii au fost 
analizate într-o ședință de birou.

Apoi -activiștii au fost instruiți, arătîrfdu.li-se 
cum trebuie s:ă ajute și să controleze cercu- 
rile de învățămînt politic din organizațiile de 
bază. Acum mulți dintre ei ajută în mod con
cret propagandiștii dîndu-le metode practice, 
ar.ătîndu-le cum trebuie să predea lecțiile 

In urma măsurilor care s-au luat învăță- 
mîntul politic al utemiștilor din raionul Sibiu , 
s-a îmbunătățit. ’ A

k ri
Biroul comitetului raional U.T.M. Mediaș 

a analizat lipsurile arătate în articolul apărut 
în ziar. și, a luat măsuri care să ducă ta îm
bunătățirea activității cercurilor "politice. Sîp- 
tămînal, în două organizații de bază, acti
viștii. vor analiza felul cum decurge anul de 
învățămînt politic. Activiștii raionali vor 
ajuta în mod concret pe propagandiști în în
tocmirea conspectelor și vor preda ei înșiși 
lecții la cercurile politice.

— Instruirea propagandiștilor se va tace pe 
centre de comune asigurîtidu-se participarea 
a cîte unui membru al biroului raional.

Va fi îmbunătățit totodată și invățătnî'itul 
politic -al activului comitetului raional și mai 
ales studiul individual al activiștilor.

In încheierea răspunsului biroul raional 
arată că articolul le-a fost de un real fo 's 
în munca tor și că în urma ajutorului prim:t 
ei vor putea să îmbunătățească munca pen
tru educația comunistă a tinerilor din raza 
raionului.

★

In cadrul comitetului raional U.T.M. Tîml- 
veni -a avut loc o ședință cu propagandist^ 
unde s-a luat în discuție desfășurarea anu
lui de învățămînt politic, f-ăeîndu-se și un in
structaj în vederea pregătirii în bune cond.ți- 
uni a lecțiilor.

In urma controlului efectuat — scrie tn 
răspuns comitetul raional U.T.M. Tîrnăveni — 
s-a constatat o Îmbunătățire a muncii în 
ceea ce privește anul de învățămînt politic. 
De pildă cercurile politice din comunele Cor. 
nești și Cr-ăIești care era-u rămase în urmă au 
reușit să ajungă cu lecțiile la zi.

------ «S.------

Aparatul de radio 
„a prins viața"

In cursul anului 1951. ’căminul cultural 
„Vasile Roaită" din satul Coțofănești. raionul 
Teleajen, a primit un aparat de radio. Dar 
ce fotos I Din cauza foștilor directori ai cămi- 
nulul cultural care s-au schimbat foarte des 
doar arareori aparatul de radio a putut fi 
folosit.

Anul acesta, director al Căminului cultural 
a fost numit tov. Grigore Vulpe. Acest to
varăș este și gestionarul cooperativei din Co- 
țofăriești. De cînd -a luat el în primire munca 
din cadrul căminului cultural, și aparatul de 
radio a început să prindă viață. însă nu cum 
era de așteptat la căminul cultural, ci la 
cooperativa de băuturi. într-adeviăr acum 
cooperativa are mai mulți consumatori, iar 
unii tineri își duc „activitatea" -aci ciocnind 
de zor paharele cu rachiu, pe cînd alții, re- 
zemați de tejghea ascultă la aparatul de radio 
cîte o emisiune care abia se aude din pricina 
-gălăgiei.

Bine ar fi ca aparatul de radio să prindă 
viață la căminul cultural.

Corespondent
VIRGIL PETCU

Prețul de
(Continuare din numărul trecut)

In economia socialistă reducerea prețului de 
, cost al producției se poate realiza pe mai 
multe căi.

Creșterea continuă a productivității muncii 
constituie factorul hotărîtor în reducerea pre
țului de cost.

Lenin a spus că .Productivitatea muncii 
este lia urma urmelor lucrul cel mai impor
tant, cel mai de căpetenie, pentru izbînda 
unei noi orînduiri sociale"

■Prin sporirea productivității muncii unui 
muncitor, se înțelege că acel muncitor reali
zează în aceiași unitate de timp o cantitate 
sporită de produse. Acest fapt înseamnă că Ia 
fiecare obiect produs se realizează o economie 
de salariu, iar cheltuielile cuprinse în prețul 
de cost se reduc.

Creșterea productivității muncii depinde în 
mare măsură de progresul tehnic, înzestrarea 
întreprinderilor cu mașini și mecanisme per
fecționate, cu un randament mărit și meca
nizarea într-o măsură tot mai mare a mun
cilor manuale, precum și folosirea cît mai de
plină a tehnicii.

Datorită uriașului ajutor pe care îl primim 
din partea Uniunii Sovietice, dezvoltării in
dustriei noastre de construcții de mașini și co
laborării tot mai strînse cu țările de demo
crație populară, industria noastră socialistă 
a fost și continuă să fie înzestrată din ce în 
ce mal mult cu mașini și mecanisme noi, cu 
o tehnică înaintată.

Industria metalurgică a fost înzestrată în 
ultimul timp cu peste 7.000 mașini noi. mo
derne. In locul unor strunguri cu o viteză 
de tăiere de 400 ture pe minut în numeroase 
întreprinderi au fost aduse strunguri cu care 
se pot realiza 900—1.200 ture pe minut.

Sînt însă întreprinderi în care mașinile noi,
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cost și căile reducerii sale
moderne nu sînt utilizate suficient. In unele 
întreprinderi se manifestă dezinteres pentru 
introducerea micii mecanizări care, cu chel
tuieli mici, poate aduce o contribuție mare 
la creșterea productivității muncii. In rapor
tul ministerului de Finanțe al R.P.R. tov. 
D. Petrescu „despre Bugetul de Stat al R.P.R. 
pe anul 1954“ se arată că o cauză principală 
a neîndeplinirii planului de reducere a pre
țului de cost este creșterea necorespunzăioare 
a productivității muncii în raport cu înze
strarea întreprinderilor cu mașini și unelte 
noi, precum și gradul scăzut de folosire al 
utilajelor.

Creșterea productivității muncii prin mai 
buna folosire a utilajului, prin introducerea 
mecanizării, trebuie să fie o preocupare de 
seamă a organizațiilor U.T.M. din fabrici, 
uzine, S.M.T.- etc.

Ridicarea calificării oamenilor muncii 
contribuie într-o măsură însemnată la creș
terea productivității muncii.

Pentru a folosi din plin posibilitățile pe 
care le oferă mașinile moderne și mecaniza
rea, este neapărat necesar să existe cadre 
capabile, care să stăpînească tehnica nouă.

In regimul nostru de democrație populară 
se acordă cea mai mare aten(ie pregătirii 
cadrelor de muncitori și tehnicieni cu o 
înaltă calificare.

Calificarea mai ridicată a muncitorilor 
contribuie la creșterea productivității muncii 
și la reducerea prețului de cost, pentru că 
muncitorii mai calificați lucrează un produs 
într-un timp mai scurt, fac mai puține rebu
turi, înlătură timpii morți și feresc cu price
pere utilajul de stricăciuni.

In domeniul pregătirii profesionale a ca
drelor s-au făcut serioase progrese, zeci de 
mii de muncitori absolvind diferite cursuri de 
calificare, precum și școli tehnice și profesio
nale.

Nu toate organizațiile U.T.M. acordă însă 
suficientă atenție calificării tinerilor. Adese
ori se tnai tntîmplă ca această sarcină Impor
tantă să fie îndeplinită formal, far tinerii 
absolvenți ai școlilor de calificare să nu aibă 

cunoștințele și priceperea necesare unui mun
citor calificat.

Creșterea productivității muncii este condi
ționată și de organizarea producției și a 
muncii. De aceea trebuiesc creiate muncitori
lor condițtani de muncă, în care ei să aibă 
putința de a munci național, de a ridica pro
ductivitatea, de a îmburtătăți calitatea pro
ducției.

O bună organizare a muncii se poate ob
ține înainte de toate printr-o mai justă re
partizare a muncitorilor și o folosire mai 
raț'onală a zilei de muncă, prin separarea 
muncilor auxiliare de muncile de bază, prin 
specializarea muncitorilor, cu alte cuvinte, 
cu ajutorul unei diviziuni raționale a muncii.

De mare importanță pentru creșterea pro
ductivității muncii este buna aprovizionare 
a locului de muncă, amenajarea lui cu toate 
instalațiile și dispozitivele necesare, respec
tarea normelor tehnicii securității, precum și 
buna îngrijire a locului de muncă. In legă
tură cu aceasta, Inițiativele tineretului din 
întreprinderi au dus la rezultate deosebite și 
ele trebuiesc popularizate și extinse în masa 
largă a tinerilor muncitori.

Pentru a ajunge ca productivitatea muncii 
să urmeze o linie ascendentă, din lună în 
lună, din trimestru în trimestru, este nece
sară organizarea unei producții ritmice pe 
bază de grafic. In unele din întreprinderile 
noastre, se observă la începutul lunei o de
lăsare, pentru ca apoi, în ultima decadă, să 
înceapă un „asalt" în vederea realizării sar
cinii de plan lunare. „Asalturile" de sfîrșit 
de lună au -efecte negative asupra productivi
tății muncii, precum și asupra duratei utila
jului.

Pentru lichidarea „asalturilor", un rol im- 
portant îl are introducerea graficului de lu
cru. Graficul -este o mare forță mobilizatoare 
și organizatoare a producției, căci contribuie 
Ia îmbunătățirea planificării și organizării 
muncii, mărește responsabilitatea fiecărui mun
citor în parte.

Creșterea -productivități muncii este deter
minată ri de aplicarea consecventă a prind- 
piului socialist al retribuției după muncă.

Imbinînd interesele generale ale întregului 
popor muncitor cu interesele individuale ale 
fiecărui om al muncii în parte, salarizarea, 
după cantitatea și calitatea muncii depuse, 
constituie un stimulent puternic pentru mun
citori și tehnicieni de a lucra cît mai bine, mai 
cu folos, de a spori mereu producția și pro
ductivitatea muncii și de a reduce prețul de 
cost -al produselor.

In această privință, o atenție deosebită tre
buie dată păstrării unei corelații juste între 
productivitatea muncii și salariul mediu, în 
așa fel ca ritmul de creștere al productivi
tății muncii să fie mai mare decît ritmul 
de creștere al salariului mediu. Numai ast
fel se asigură reducerea prețului de cost, 
creșterea neîncetată -a producției și asalariu- 
lui real și ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. In cursul 'anului trecut cîști- 
gul mediu al muncitorilor din industrie a 
crescut cu 12 la sută față de 1952. Dar, deși 
aceasta constituie un fapt pozitiv, în unele 
întreprinderi și chiar direcții generale, dato
rită încălcării disciplinii de salarizare, creș
terea salariului mediu a depășit creșterea 
productivității muncii. Aceasta are o influență 
negativă 'asupra dezvoltării "economiei națio
nale și dăunează intereselor oamenilor 
muncii. Abaterile de Ia pricipiul socialist de 
retribuție, 'după cantitatea și calitatea 
muncii depuse trebuiesc combătute cu toată 
hotărîrea.

Un izvor puternic de creștere a productivi
tății muncii este dezvoltarea largă a între
cerii socialiste.
întrecerea este expresia autocriticii creatoare 
revoluționare, a oamenilor muncii în lup
ta pentru o nouă atitudine, față de muncă, 
'împotriva oricărei r-ămîneri în urmă, a orică
rei stagnări.

In întrecerea socialistă, apar necontenit 
forme și inițiative noi de muncă, izvorîte 
din conștiința socialistă tot mai înaltă a 
muncitorilor și tehnicienilor.

In centrul întrecerii socialiste din țara 
noastră, stă preocuparea pentru extinderea pe 
scară largă a minunatelor metode de muncă 
ale stahanoviștilor sovietici și ale fruntașilor 
noștri în producție. Tineretul, urmînd exem
plul comuniștilor, luptă cu entuziasm tn 
cadrul întrecerii socialiste. Minunate pilde de 

■avînt în muncă al tineretului au fost date cu 
prilejul întrecerii tn cinstea zilei de 1 Mai 
1954.

Creșterea productivității muncii este de ne
conceput fără o luptă hotărîtă, perseverentă, 
■pentru întărirea •disciplinei socialists a mun
cii. Ugganiaațiile utemiste au datoria de a se 
preocupa îndeaproape, de educarea tinerilor 
muncitori și tehnicieni tn spiritul respectării 

stricte a disciplinei în muncă, explicîndu-le 
că disciplina în muncă este o manifestare a 
dragostei față de patrie, față de măreața 
cauză a construirii socialismului.

Trebuie creată în masa tinerilor muncitori o 
asemenea stare de spirit, îneît elementele 
nedisciplinate, dezorganizatoare, să fie supuse 
criticii aspre a maselor de muncitori, deoarece 
ele frînează avîntul în muncă și în lupta pen
tru creșterea producției, a productivității 
muncii și reducerii prețului de cost a pro
duselor.

De asemenea vigilența oamenilor muncii 
trebuie să fie mereu trează pentru a desco
peri și zădărnici încercările elementelor duș
mănoase, care în ura lor de moarte împotriva 
regimului de democrație populară, urmăresc 
să submineze disciplina socialistă a muncii, 
să împiedice creșterea producției și produc
tivității muncii și lupta pentru un regim 
strict de economii, pentru -a lovi în mărețele 
cuceriri -ale clasei muncitoare.

Creșterea volumului producției este un fac
tor de bază în reducerea prețului de cost al 
produselor.

In afară de cheltuielile care cresc odată cu 
creșterea producției cum ar fi consumurile 
de materii prime, materiale -etc. sînt o serie 
de alte cheltuieli, de .pildă, încălzitul și lumi
natul secțiilor, -atelierelor și birourilor, chel
tuieli cu -salariile personalului de conducere 
administrativ și de pază, amortizarea clă
dirilor birourilor, etc. care nu cresc od-ată cu 
creșterea producției, sau care cresc într-un 
ritm mult mai mic, aceste cheltuieli avînd 
un caracter oarecum constant.

Ga urmare a creșterii volumului producției 
cheltuielile de această natură, repartizîrrdu-se 
asupra unui număr mai mare de produse, de
termină pe unitate de produs o micșorare a 
prețului de cost.

Micșorarea cheltuielilor în legătură cu -a- 
provizionarea întreprinderilor cu -materii 
prime, materiale și combustibil constituie 
de asemenea, un factor care contribuie la re
ducerea prețului de cost.

întreprinderile pot realiza economii la a- 
eeste cheltuieli, atît prin micșorarea cheltuieli
lor de transport făcîndu-se aprovizionări de la 
sursele cele mai apropiate de întreprindere, 
cît și printr-o mai bună organizare -a încăr
cării și a descărcării materialelor, prin re- 
ducerea cheltuielilor de depozitare, înlătura, 
rea amenzilor -pentru locații, -prin tnfocu- 
trea unor materii prime cu altele mai ieftine, 
bineînțeles, fără a 'dăuna calității produselor.

O rezervă însemnată în lupta pentru redu
cerea prețului de cost o constituie accelerarea 
vitezei de rotație a mijloacelor circulante.

Una din cete mai importante căi, care duc 
la accelerarea, rotației mijioaeetor circulante 
și deci la reducerea prețului de cost, este re
ducerea duratei ciclului de producție, prin 
aplicarea metodelor înaintate de producție, 
introducerea sau perfecționarea metode
lor de producție pe bandă .rulantă. De a- 
semenea pentru accelerarea rotației mijloaCetor 
circulante ca și pentru reducerea prețului de 
cost o importanță toi mai mare o are intro
ducerea tehnologiei înaintate și mecanizarea 
continuă a muncilor complexe.

Trecerea ta metoda de producție continuă, 
mărind de cîteva ori volumul producției, re. 
duce stocurile de producție neterminate, con
tribuind la accelerarea rotației ■mijtoăcetor 
circulante și la reducerea prețului de cost.

L-a reducerea duratei ciclului de producție 
contribuie de asemenea regimul de prelu-, 
cnare rapidă, în special tăterea rapidă a me
talului, care reduce timpul de prelucrare a 
pieselor de 3—4 ori, determinînd creșterea 
productivității muncii, -accelerarea rotației 
mijloacelor circulante și reducerea prețului 
de cost.

Reducerea la minimum necesar a stocurilor 
de materii prime, materiale, combustibil, etc. 
determină -accelerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante și reducerea prețului 
de cosi deoarece întreprinderile, în -acest caz 

‘apelează mai puțin la credite ’și plătesc do- 
bînzi mai puține.

Accelerarea desfacerii produselor și îm
bunătățirea sistemului de decontare între 
furnizori și cltenți, determină nu numai ac. 
celerare-a rotației mijloacelor circulante din 
sfera circulației, dar permițînd transformarea 
mai rapidă a produselor în 'bani, contribuie 
la scăderea necesităților de credite pe ter
men scurt, legate de plata de dobînzi, scu
tește întreprinderea pentru plata de -amenzi, 
penalități etc. care măresc prețul de cost al 
producției.

Regimul de economii
Reducerea continuă și sistematică a prețu

lui de cost poate fi asigurată numai pe baza 
redueerii consumurilor specifice, pe baza 
respectării unui regim sever de economii.

Regimul de economii înseamnă o luptă ho- 
tărîtă și continuă împotriva risipirii fondu
rilor statului tnssamnă înlăturarea cheltuieli
lor neproductive.



Viața U. T. M.

Despre ce nu se vorbește 
în cercul politic

în comuna Pleșoiu, raionul Slatina, funcțio
nează un cerc politic pentru începători. Ți- 
nînd seama de importanța pe care o prezintă 
munca de ridicare a nivelului politic și ideo
logic al tineretului, comitetul organizației de 
bază U.T.M. s-a străduit să organizeze în cele 
mai bune condițiuni acest cerc politic.

S-a vorbit cu fiecare cursant în parte 
ți de comun acord cu sfatul popular s-a fixat 
îa într-una din clasele școlii elementare din 
comună să se țină săptămînal cercul poiîTlt. 
Tovarășul Ilie Georgescu a fost propus propa
gandist. Toate aceste pregătiri au dat și rezul
tate. Cercul politic a funcționat fără întrerupe
re, ceea ce a făcut posibilă respectarea progra
mului de lecții. Cursanții, în marea lor ma
joritate, au frecventat cu regularitate cercul, 
propagandistul a venit la toate lecțiile cu 
planuri dinainte pregătite, nu s-a mulțumit nu
mai cu studierea lecției din manual, ci a 
consultat și bibliografie suplimentară.

S-ar părea că toate merg bine. De altfel 
comitetul raional U.T.M.-Slatina nici nu ne 
cere mai mult. Tovarășii de la raion sînt 
foarte mulțumiji dacă săptămînal le trimitem 
o notă în care le arătăm că s-a ținut cercul 
politic, care a fost frecvența, motivele pen
tru care au lipsit unii cursanți și alte amă
nunte de ordin organizatoric, care fără îndo
ială că sînt importante, dar nu constituie lu
crul esențial în activitatea unui cerc politic.

Este cunoscut că aprecierea asupra funcțio
nării unui cerc politic trebuie făcută nu nu
mai după frecvența cursanților Important 
este ce învață utemiștii și tinerii la acest 
cerc, cum aplică ei în activitatea zilnică cele 
învățate, dacă paralel cu însușirea noilor cu
noștințe politice ei devin luptător: mai activi 
pentru aplicarea Hotărîriior partidului și gu
vernului cu privire la sporirea producției agri
cole, la transformarea socialistă a satelor noas
tre, la creșterea bunăstării poporului muncitor. 
Privită sub acest aspect activitatea cercului po
litic din comuna noastră are încă serioase lip
suri.

Lecțiile și seminariile cercului politic sînt 
încă rupte de viață, de frămîntările satului

--------------------- e> ------------ .

Daruri de 1 Mai
In articolul pe care l-a scris la gazeta de 

perete, utemista îonescu Cecilia scrie des
pre avîntul cu care se muncește lă centrul 
mecanic în cinstea zilei de 1 Mai. Acest arti
col e scris cu mul< timp în urmă și s-a înve
chit. Faptele de zi cu zi însă adunate laolaltă 
sînt în stare să ne prezinte entuziasmul cu 
care muncitorii centrului mecanic Roșiori în- 
tîmpină ziua internațională a oamenilor 
muncii.

Muncitorii centrului mecanic se întrec la 
repararea mașinilor, la fabricarea pieselor de 
schimb, la întreg bunul mers al activității cen
trului mecanic. In .,spitalul" lor multe trac
toare și-au lecuit rănile și și-au recăpătat 
viața. Cei care le-au trimis n-ar putea f: ne
mulțumiți că nu și-au primit înapoi tractoa
rele ca noi sau că au zăbovit prea mulf Ia 
centrul mecanic tn reparație. Ba dimpotrivă 
ei s-au simțit satisfăcuți în ziua de 17 mar
tie 1954 cînd centrul mecanic Roșiori a fost 
declarat fruntaș pe întreaga țară, primind 
steagul roșu.

Strădania muncitorilor de a repara cu grijă 
și la timp toate tractoarele sosite la centru a 
avut ecou pretutindeni pe întinsul patriei 
noastre.

In afară de planul centrului mecanic, pe 
primul trimestru al anului acesta s-au reali
zat 400 anticamere IAR și 100 site pentru 
pompa de ulei la tractoarele IAR. Acest lu
cru a avut un ecou tot atît de puternic.

Dar titlul scump de fruntaș odată cîștigat 
trebuie și menținut. La centrul mecanic din 
Roșiorii de Vede lupta pentru menținerea ti
tlului de fruntaș pe întreaga ța-ă a-început 
chiar din ziua decernării steagului și conti
nuă.

In al doilea trimestru al anului muncitorii 
centrului mecanic Roșiori trebuie să facă 1200 
antioamere IAR, 1300 filtre pîslă IAR, 160 
bolțuri triunghi pentru tractoare Lantz, dife
rite alte piese de schimb, cazane metalice cu 
o capacitate de 33 tone pentru depozitele de 
carburanți ale S.M.T.-urilor etc.

Atunci ei s-au luat la întrecere. Utemistul 
montor Ion Radu s-a angajat în fața colecti
vului că va reduce timpul de montare al am- 
bielajului unui motor de la 18 ore la 9 ore.

Ajustorul utemist Odroiu Pavel s-a angajat 
să-și organizeze munca în sectorul său de re- 
condiționare a chiulaselor pentru ca cei de la 
montaj să nu aștepte nici măcar o clipă.

Regimul de economii presupune folosirea 
rațională a tuturor elementelor producției, a 
forței de muncă, a materiei prime, materia
lelor, combustibilului, energiei, presupune 
reducerea continuă a prețului de cost al pro
ducției pe baza procesului tehnic, ridicarea 
productivității muncii, micșorarea cheltuieli
lor materiale, îmbunătățirea organizării pro. 
ducției, reducerea cheltuielilor de adminis
trație.

Trebuie smulsă din rădăcini și combătută 
cu toată tăria atitudinea de indiferență și 
nepăsare — rămășiță a îndelungatei exploa. 
țări oapibaliste — față de bunul obștesc, față 
de orice formă de risipă.

★
In lupta pentru înfăptuirea unul regim 

strict de economii, tinerii muncitori își aduc 
contribuția lor însemnată. Este cunoscut ecoul 
larg care l-a avut în rîndurile tineretului 
inițiativa pentru cît mai multe produse finite 
din economii, pornită de tinerii de la uzinele 
metalurgice ,,Progresul"-Brăila. In acest an, 
în cinstea zilei de 1 Mai numeroși tineri au 
obținut mari succese în lupta pentru econo
mii. Astfel, tinerii Ștefan Gh., Alupei Gh., 
Sava Ion și alții de la serviciul suprafață al 
schelei Zemeș, au economisit în cinstea zilei 
de 1 Mai, 25 m.c. cherestea.

O sursă însemnată a economiilor o consti
tuie reducerea continuă a cheltuielilor admi
nistrativ gospodărești. In lupta împotriva 
risipirii banilor statului, un rol însemnat îl 
au tinerii care pot contribui cu succes la 
realizarea de economii în ce privește convor
birile telefonice, combustibil, rechizite etc.

De o mare însemnătate în lupta pentru eco
nomii este lupta împotriva tendințelor de 
umflare nemăsurată a aparatului administra
tiv, care răpesc activității direct productive 
forțe de muncă și duc la irosirea iondurilor 
statului.

De o mare importanță pentru realizarea de 
economii și reducerea prețului de cost este 
lupta pentru îmbunătățirea calității produ
selor, reducerea procentului de rebuturi și 
deșeuri. Se mai găsesc în unele întreprinderi 
tineri care dovedesc un total dezinteres față 
de problema îmbunătățirii calității produselor. 
In cadrul secției tineretului-țesătorie de la „Țe- 
sătoria"-Iași, de pildă, mulți tineri dau zilnic 
zeci de metrii de pînză defectă. Tinerii mun
citori conștienți înțeleg însemnătatea luptei 
pentru îmbunătățirea calității produselor. 
Dovadă acestui fapt stă activitatea plină de 
succes a multor brigăzi utemiste de calitate. 
Astfel, brigada de turnători condusă de tov. 
Nisipeanu Petre de la uzinele de utilaj agri

nostru, de sarcinile mari care revin țărănimii 
muncitoare. Iată, de pildă, probleme atît de 
importante ca creșterea vitelor, contractările 
cu organele de stat pentru creșterea anima
lelor sau contractările pentru alte produse 
agricole n-au fost nici măcar enunțate în lec
țiile cercului nostru politic. Nu întîmplător, I 
cursanții nu sînt agitatori înflăcărați printre 
părinții și rudele lor în vederea mobilizării a- j 
cestora de a încheia contracte cu organele de ' 
stat, pentru a-și valorifica produsele prin coo
perativă, intensificînd în felul acesta schim
bul de mărfuri dintre sat și oraș. Un singur 
utemist, tov. Stănculescu Dumitru, a înche
iat contract cu cooperativa din comună pen
tru îngrășarea unui porc.

In lecțiile cercului nu s-a vorbit p’nâ Tn 
prezent de avantajele mari pe care le aduce 
folosirea metodelor avansate, științifice în 
agricultură. Lecția despre alianța clasei mun
citoare cu țărănimea muncitoare, care olerea 
prilejul unor dezbateri foarte interesante în 
cadrul cercului, a fost expusă sec. fără nici 
un fel de exempie locale. Și doar în comuna 
noastră sînt destule fapte care vorbesc de la 
sine în această direcție. Dacă s-ar fi amintit 
numai despre echipa de muncitori din Slatina 
care a venit în actuala campanie agricolă și 
ne-a ajutat Ia repararea uneltelor s-ar fi putut 
lega lecția de lucruri vii. cunoscute cursan
ților, dar insuficient înțelese de ei.

S-ar mai putea da și alte exemple care do
vedesc că cercul nostru politic și îndeosebi 
propagandistul încă n-a înțeles că scopul cer
cului politic este de a-i Învăța pe cursanți să 
aplice în practică prețioasele învățături pe care 
le capătă. Numai în măsura în care utemiștii 
și tinerii care frecventează cercul politic vor 
deveni agitatori înflăcărați ai aplicării poli
ticii partidului nostru la sate, numai tn mă
sura în care ei înșiși vor fi exemple demne 
de urmat pentru ceilalți țărani muncitori din 
comună, numai atunci vom putea aprecia ca 
pozitivă activitatea cercului nostru politic.

Corespondent 
POPESCU ȘTEFAN

Toți muncitorii și-au propus ca pînă la 1 
Mai să facă 12 cazane mari pentru depozitele 
de la S.M.T.-uri și nu 8 cît sînt prevăzute.

Nici unul dintre aceste angajamente n-a. 
rămas în vînt. Montorul Ion Radu face am- 
bielajul unui tractor așa cum a spus, în nouă 
ore ; în sectorul lui Odroiu Pavel stocul cbiu- 
laselor recondiționate e în plină creștere iar 
5 oazane mari au fost terminate pînă ia 10 
aprilie. Ca și sudorul utemist Ion Manda 
care sudează zilnic peste normă, , strungarii 
Ștefan Petroșan și Ion Manea își depășesc 
normele pentru că aceeași dorință Ii însufle
țește deopotrivă.

375 anticamere IAR. 900 filtre pîslă IAR, 47 
bolțuri triunghi pentru tractoarele Lantz, 
au fost confecționate pînă la 12 aprilie.

In ziarul ..Scînteia • a apărut desenul unui 
dispozitiv manual pentru semănatul porumbu
lui în cuiburi așezate în pătrat. Mur.citorii 
centrului mecanic Roșiori au studiat cu a- 
tenție acest desen pentru ca apoi să ajungă 
la concluzia că deșeurile din tablă pot fi fo
losite pentru aceste dispozitive manuale. 
Și-au propus să facă 60. Acest lucru, spune 
utemistul Frederic Alexandru, inginerul șef 
al centrului mecanic, este secret ; întîi pen
tru că noi n-avem prevăzut în plan așa ceva și 
apoi vrem să le facem o surpriză plăcută co
lectiviștilor din comunele Belitori și Mozăce- 
ni.

Cum sînt oameni de cuvînt, muncitorii cen
trului mecanic Roșiori le vor face pînă Ia 1 
Mai colectiviștilor din Belitori și Mozăceni 
darul pe care-1 pregătesc.

Strungarul Ion Manea, membru în comite
tul organizației de bază U.T.M. dorește și el 
o „surpriză" din partea tovarășului Stancu 
Constantin, directorul centrului mecanic. A- 
desea îi tot amintește tovarășului Stancu 
că ar trebui luate măsuri pentru introducerea 
conturilor personale de economii și a'desea 
tovarășul director îi răspunde: „da, o să 
luăm măsuri". Ce mult l-ar surprinde dacă în 
locul acestui răspuns s-ar lua într-adevăr mă
suri I

Cu succese și avînt în muncă, astfel în- 
tîmpină 1 Mai muncitorii centrului mecanic 
Roșiori.

ION BURCUȘ 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea București

col „7 Noiembrie‘‘-Craiova, trimit țăranilor 
muncitori utilaj agricol de cea mai bună 
calitate, contribuind astfel la îndeplinirea 
sarcinilor date de partid în vederea sporirii 
producției agricole. •

In lupta pentru reducerea prețului de cost, 
sarcini importante revin și organizațiilor 
U.T.M. din S.M.T.-uri, care trebuie să mobi
lizeze pe tinerii tractoriști împotriva tendinței 
de umflare a prețului de cost al lucrărilor pe 
hantru. Și organizațiile U.T.M. din gospodă
riile agricole de stat și din comerț își pot 
aduce contribuția la lupta pentru reducerea 
prețului de cost.

Reducerea continuă și sistematică a pre
țului de cost al producției, constituie o con- 
diție esențială, pentru înfăptuirea progra
mului complex de măsuri economice, stabilit 
de către Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din 19—20 august 1953.

In vederea îndeplinirii acestui măreț pro
gram, sarcini de seamă revin organizațiilor 
utemiste din întreprinderi și instituții.

In domeniul industriei, organizațiile ute
miste trebuie să educe tinerii pentru a fi 
tn primele rînduri, în lupta pentru desco
perirea și utilizarea inepuizabilelor rezerve 
interne, pe care le posedă industria socia
listă, pentru extinderea sistematică a metode
lor înaintate de muncă.

Tinerii din întreprinderile economice tre
buie să fie în primele rînduri în lupta pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor de plan, 
pentru îmbunătățirea permanentă a calității 
produselor și lărgirea sortimentelor, pentru 
Întărirea disciplinei socialiste a muncii și des
fășurarea largă a întrecerii socialiste.

Organizațiile utemiste trebuie să educe 
tineretul în spiritul atitudinii socialiste față 
de muncă, prin combaterea atitudinii de ne-, 
păsare față de bunul obștesc, prin stimula
rea inițiativelor creatoare.

Lupta pentru economii, pentru folosirea din 
plin a utilajului, nu trebuie considerată ca o 
acțiune de campanie care se cere dusă numai 
tn anumite împrejurări. Ea constituie o me
todă permanentă, proprie socialismului și tre
buie să constituie un obiectiv principal în 
întrecerea socialistă.

Realizarea de economii trebuie să devină un 
obiectiv central de luptă în toate întreprin
derile și instituțiile noastre.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, prip munca, inițiativa și elanul crea
tor ale oamenilor muncii, să obținem tot mai 
multe succese în lupta pentru scăderea pre
țului de cost al produselor, cale sigură spre 
ridicarea continuă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

V. NEDELCU |

Sosirea a numeroase 
delegații sindicale 

in Capitală
Ia Capitală au început să sosească nume

roase delegații sindicale de peste hotare, pen. 
tru a participa Ia sărbătorirea zilei de 1 Mai 
în țara noastră.

Miercuri a sosit delegație Consiliului Cen
tral al Sindicatelor Sovietice

Delegația, condusă de V. I. Uliu, președin
tele Consiliata: Sindical Republxaa din 
R A^.S Baștară. membru în Consiliul Cen
tral al Sindicatelor Sovietice, deputat !-i Sovie
tul Suprem al R S.F.S. Rusă, este alcătuită din 
E. B. Kozlova, textilistă din Odessa. deputat 
In Sovietul Suprem al U.R.S-S„ B. I. Samso. 
nov moielar la uzina d* ma«n: agrcole din 
Liubersk. deoutat în Sovietul Saprem al 
UJLS-S

In aceeași zi a sosit din R.P. Chinezi. Wu- 
Stu-lang. membru tn Constatai Executiv al 
Federației Sindicatelor din Întreaga Ch _ă.

La sosire, oaspeții au fost toftuzuați de mr 
merosi oameni ai minei: si activiști de râs- 
pundere ai Consiliufoi Central a! Srisdicatefor. 
In frunte cu tov. Steiiac Morwru. președ.n. 
tele C.C.S

Au fost de față reprezentanți aî ambasa
delor Uniunii Sovietice si R.P. Cfe mere la Bu
curești.

Tot miercuri « sos t tu Capitel! delegația 
sindicatelor din R. P. Bulgaria, «Icltu ti din 
Ștefan Nikotov Gabeovsk:. peețed.gteh S:ndi. 
catului munciforifor din P.T.T. și Parasch:va 
Stoianova Hachamova. muncitoare textTrstâ

In Gara de Nord membrii deiegațte. bulgare 
au fost salutați de tov. Ioan Udrea. președin
tele C.C. al Sindicatului Muncitorilor din 
C.F.R. și P.T.T.R., precum ș; de act viști ai 
Consiliului Central al Sindicatelor.

Au asistat ia sosire reprezentanți ai Antba. 
sadei R.P. Bulgaria.

In Capitală a sosit de asemenea o delegație 
de oameni ai muncii din Marea Britanie: 
Eduard Williams, sudor. Eduard Lloyd, miner. 
Ivor Davies, miner ș: Sam Wagenheint. 
croitor.

Oamenii muncii englezi au fost întîrr.pmaț.' 
la sosire de activiști de frunte ai mișcării 
sindicale din tara noastră .

(Agerpres)

-----•-----

Mini ituri
TIMIȘOARA (de la corespondentul nostru 

Isacov Svetislav).
Sînt unii oameni care se dau în vînt după 

miniaturi. Unii pentru portrete în miniatură, 
sculpturi de fildeș lucrate cu măiestrie de 
vechi maeștri, sînt gata să facă orice sacrifi
cii. Dar după toată aparența sînt amatori de 
miniatură nu numai tn lucruri de artă ci și... 
în natură.

Cel mai mare amator de miniatură naturală 
trebuie să fie Institutul Agronomic Timișoara, 
care a trimis pentru însămînțări gospodăriei 
sale anexe din comuna Ciocova—gospodărie la 
care fac practică studenții anului I, cartofi... 
în miniatură. N-ați mai auzit de așa ceva ? 

'Nici ei, dar să vedeți că Institutul Agronomic 
socotește că pentru practică și experiență este 
destul să pună în pămînt oartofi de mărimea 
alunelor pentru ca să obțină o recoltă demnă 
de numele Institutului. Și apoi să-vedeți : Ca 
să nu fie și recolta în miniatură deoarece 
cartofii nu sînt numai cît alunele dar sînt și 
stricați pe jumătate — suau gîndit oa o parte 
să-i planteze în cuiburi așezate tn pătrat. 
Poate așa dte 10—20 la un loc cartofii în mi
niatură vor da recolte gigantice. Credeți că 
asistenții și studenții nu-și dau seama că re
zultatele vor fi tn miniatură ? Ba da. dar de ce 
să se deranjeze cu sezisări ? Mai bine să 
tacă și să aștepte.

...Oare nu cumva și cunoștințele lor sînt 
tot în miniatură ?

„Maeștrii baletului rus“
Baletul» rus care se bucura încă din secolul 

trecut de aprecierea publicului mondial, a 
cunoscut în anii puterii sovietice o larga și 
puternică dezvoltare atît din punctul de ve
dere al tematicii cît și al ținutei sale artistice, 
atingînd culmile cele mai înalte ale arte: 
coreografice contemporane. De marele drum 
pe care l.a străbătut baletul sovietic, ducînd 
înainte tradițiile baletului clasic rus, îți dai 
lesne seama vizionînd filmul „Maeștrii ba
letului rus" care rulează acum în Capitala țâ
rii noastre.

Despre balerinii sovietici nu se poate vorbi 
numai ca despre niște dansatori desăvîrșiți 
care stăpînesc pe de.a-ntregul tehnica dansu
lui, ci și ca despre neîntrecuți actori care îm
bină armonios grația și suplețea cu puternica 
trăire interioară a rolului.

Iat-o pe cunoscuta balerină sovietică Galina 
Ulanova dînd viață pe scenă Odettei din ba
letul „Lacul lebedelor" de Ceaikovschi. 
Mișcările-i line, pline de grație, pașii care 
abea ating pămîntul dîndu-ți impresia că 
plutește, dezvăluie de la început trăsăturile 
care o caracterizează pe frumoasa Odetta — 
fată gingașă și suplă — pe care vrăjitorul a 
transformat-o într.o lebădă . albă. Dansul 
Ulanovei te face să urmărești ma: departe în
treaga gamă de gînduri și- sentimente ale 
acestei fete, nemărginita ei suferință în fața 
iubitului, alături de care poate fi doar atîta 
timp cît este liberă de vrajă. Ulanova te ui
mește nu numai eu perfecțiunea tehnicii 
sale ci mai ales pentru că dansul ei vorbește 
într-un limbaj viu sufletului spectatorului, ‘ar 
mișcările îi sînt subordonate dezvăluirii stă. 
rilor sufletești ale pensonajului, conținutului 
de idei al operei.

Resursele creatoare deosebite ale Galinei 
Ulanova se manifestă și în baletul „Fîntîna 
din Bahcisarai" unde balerina are de realizat 
un personaj mai complex, în rolul tinerei po
loneze Maria. Cît e de fericită în casa tată
lui ei, cneazul Potoțki I Maria dansează prin 
grădină cu pas ușor, plin de vioiciune, așa 
cum îi e inima. Iubește doar. Fericirea eroinei 
e de scurtă durată însă. Iubitul îi este omorît.

Hotărîrea sesiunii Sovietului Suprem al U. R. S. S.
Cu privire la alegerea Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
.MOSCOVA 28 (Agerpres). - TASS tram- 

m:te Hotărîrea din 27 aprilie a sesiunii Sovie- 
’.ului Suprem aî U.R.S.S. cu privire la alegerea 
Prezidiului Sovietului Suprem al L’.R.S-S.

Sovietul Suprem al Ur unii Pepublicitor So
vietice Socialiste hotărăște:

Să aleagă Prez ciul SovjetaU Suprem al 
U.R.S.S. ia următoarea componență :

Președinte al Prezidiului Sovietului Suprem 
ai U.R-S-S- — Voroșitov Kliment Efremoriei 
— deputat din partea circumscripției KmoT, 
ora șui Leningrad.

Vxvprejeduți a: Prezidiului So.ietuiui Su
prem al UJt&S.:

Tarasov Mihail Petros Kt — deputat din 
partea c.rrumscripție: Ufa. R-ST.S.R.

Korotceako Derman Sergheevici — deputat 
din partea circumscripției Dnepropetrovsk. 
R-SA. Ukraineană.

Koziov 1 asii* K anovici — deputat din partea 
circumscripției Siuțk. RSS Bietorusă.

Rașădot Șarav Rașidovici — deputat din 
partea .--cwnscripție» sătești Samarkand 
R-S-S. Uzbecă

UatesăBOT Nartas Dandfbaevici — deputat 
din partea arcmnscnpției sătești Petropa- 
vtovsk. RSlS. Kazahă-

CăsMaudae Mirau DuxtnesKi — deputat din 
partea cireum'tripțîe: „Cei 25 de comisari" 
din Tbilisi. R-S.S. Gruzină.

Ibrigtuatua Mirza Ajdar Ogtî — deputat din 
partea c.-cumscnpțre. Nuha. R.S.S. Azerbaid
jan!.

PaletkH Instas Ignovici — deputat din par
tea cimumserpțiet fonîsk. R S-S. Lifjartiznă.

Kodtța Iraa Sergheevici — deputat Cin

Hotărîrea sesiunii Sovietului Suprem al U. R. S. S.
Cu privire la formarea Guvernului U. R. S. S. — 

Consiliul de Miniștri al U. R. S. S.
.MOSCOVA 2S (Agerpres). — TASS trana- 

m:te Hotărîrea cu privire la formarea Gu- 
vernulu: U.R.S.S. — Consiliul de Miniștri sl 
U.R.S.S., adoptată la 27 aprilie de sesiunea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Sovietul Suprem ai Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste hotărăște:

Să formeze Guvernul U.R.S.S. — Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., în următoarea com
ponență :

Președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. — Malenkov Gheorghi Maximiliano- 
vici.

Prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri sl U.R.S.S. și ministru al Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. — Molotov Viaceslav 
Mihailovici.

Prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și ministru al Apărării al 
U.R.S.S. — Mareșal al Uniunii Sovietice, 
Bulganin Nikolai Alexandrovich

Prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. — Kaganovici Lazar Moise
evich

Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Comerțului al U.R.S.S.
— Mikoian Anastas Ivanovici.

Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și Președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. — Saburov Maxim Za
harovich

Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U R.S.S. — Pervuhin Mihail Gheorghievich

Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri el 
U.R.S.S. — Tevosian Ivan Fedorovici.

Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Construcțiilor de 
mașini mijlocii al U.R.S.S. — Malîșev Via
ceslav Alexandrovich

Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. — Kosîghin Alexei Nikolaevich

Ministru al Industriei de avioane al U.R.S.S.
— Dementiev Petr Vasilievici.

Ministru al Construcției de automobile, 
tractoare și mașini agricole al U.R.S.S. — 
Akopov Stepan Akopovici.

Ministru al Transportului auto și al șosele
lor al U.R.S.S. — Lihacev Ivan Alexeevich

Ministru al Industriei htrtiei și de prelu- 
-■--e a lemnului al U.R.S.S. — Varaksin Fe
dor Dmitrievich

distrusă, iar ea adusă prizonieră hanului 
tătar Ghirei. Dansul Galinei Ulanova exprimă 
acum deznădejdea Măriei. In zadar hanul se* 

- : -ă în fața frumuseții și gingășiei ei. 
Maria trăiește acum doar cu amintirea cînte- 

pe care i l-a cîntat iubitul, cînd 6-au 
ultima oară. • Expresivitatea dansului 

Uianovei atinge culmea în scena finală a ba-
. cînd cade omorîtă de Zarema, geloasa

: ‘.â a hanului. Mișcările ei aici îți 
sugerează întreaga gamă de sentimente pe 
care le-a adus moartea, nenorocitei Maria : 
surprinderea, durerea, dar și seninătatea 
aceste: clipe care o face să scape de dureri 
și înjosiri.

Asemenea Ulanovei, creații deosebite reali- 
zează în baletele „Lacul lebedelor", „Fîntîna 
ctrt Bahcisarai" și „Flăcările Parisului" și 
cun--scu;:: maeștrii ai baletului sovietic 
D. Dudmskara (Lebăda neagră), Konstantin 
Sergheev (prințul din „Lacul lebedelor"), V. 
Car .-:;ani (Filip din „Flăcările Parisului") 
Și alții.

In fi'm se evidențiază numeroși tineri so- 
itșt: de balet. Printre aceștia se numără și 

creta Zaremei din „Fîntîna din Bahcisarai" 
— Maia Piisețkaia. Înzestrată cu un talent 
deosebit, tînăra balerină evocă prin mișcări 
pl.r.e de siguranță femeia pătimașă care este 
caps?.ia să sacrifice totul pentru dragostea ei. 
Pi ->ă de supunere, felină și mlădioasă se 
apropie Zarema de bărbatul iubit. Cînd 
acesta o respinge însă, dansul ei reflectă 
dezlănțuirea întregului temperament pătimaș 
care o caracterizează. Cu totul alta devine 
Zarema atunci cînd se furișează în camera 
Mar.ei. Ea se tîrăște la picioarele rivalei, îi 
cade în genunchi, o imploră, cerșește mila 
acesteia, iar atunci cînd crede că a fost înșe
lată se repede și înfige pumnalul în presupu
sa-: rivală.

O caracteristică a artei coreografice sovie
tice o constituie folosirea largă a ansamblu, 
lui de balet în desfășurarea acțiunii ca și 
pentru sublinierea ideilor, crearea cadrului, 
a atmosferii în care se desfășoară acțiunea. 

partea circumscripției Edineț, R.S.S. Moldo
venească.

Ozolin Karl Martlnovici — deputat din 
pa-tea circumscripției Ekabpils, R.S.S. Letonă.

Kulatov Turabai — deputat din partea dr- 
ccmscmpției Prjevalsk, R.S.S. Kirghiză.

Dodhndeev Nazarțo — deputat din partea 
circumscripției Koktaș, R.S.S. Tadjică.

Arașanian Șmavon Mrnasovici — deputat din 
partea cț-cumscripțieî Erevan-Molotov, R.S.S. 
Armeană.

Șariev Akmamed — deputat din partea cir- 
emnscr.Bț ei Kaganovich R.S.S. Tarteneni.

iakobsoa August Mihkelevici — deputat din 
panea circumscripției Haapsalu — R.S S. Es
tonă.

Kuusinen Otto Wtlhehnovici — deputat din 
partea circumscripției Kurkiok, R S.S. Careio- 
Fină.

Secretar al Prez:d u’.ui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — Pegov Nikolai Mihailovici— depu
tat din partea circumscripției Kungur din re
giunea Molotov, R.S.F.S.R.

Metr, ai Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.:

Andreea .Andrei Andreevici — deputat din 
partea circumscripției Tuia-Riazan. R.S.F.S.R.

Arhipova Taisia Ivanovna — deputat din 
panea circumscripției Dmitriev, regiunea 
Kursk. R.S.F.S.R.

Balakina Varvara Semenovna — deputat din 
par’ea circumscripției Petrograd, orașul Lenin
grad.

Boianova Vera Rincinovna — deputat din 
pa-ea c -cumscripției Barguzin, R-A.S.S. Bu- 
riat-Mongolă.

Budionnii Semi on Mihailovici — deputat din

Ministru al Comerțului exterior al U.R.S.S.
— Kabanov Ivan Grigorievich

M:-:stru al Afacerilor Interne al U.R.S.S.
— Kruglov Serghei Nikiiorovici

Mir.istru ei Invățăndntului superior al 
IIK S.S. — Eliutin Viaceslav Petrovich

Ministru al Geologiei și al protecției sub- 
soluiu al U.R.S.S. — Antropov Piotr lakov- 
levici

ătinistru al Controlului de Stat al U.R.S.S.
— Javoronkov Vasili Gavrilovich

Ministru al Colectărilor al U.R.S.S. — 
Kornieț Leonid Romanovirl.

Ministru al Ocrotirii Sănătății el U.R.S.S.
— Kovrighina Maria Dmitrievna.

Ministru al Culturii al U.R.S.S. — Alexan
drov Gheorghi Fedorovich

Ministru al Industriei Forestiere al U.R.S.S.
— Orlov Gheorghi Mihailovici,

Ministru al Construcției de mașini și apara
te al U.R.S.S. — Parșin Petr Ivanovici.

Ministru al Flotei Maritime și Fluviale al 
U.R.S.S. Șașcov Zosima Alexeevici

Ministru al Industriei petrolului al U.R.S.S.
— Baibakov Nikolai Konstantinovich

Ministru al Industriei Apărării al U.R.S.S.
— Ustinov Dmitri Fedorovici.

Ministru al Industriei produselor de carne 
și produselor lactate al U.R.S.S. — Antonov 
Serghei Fedorovici.

Ministru al Industriei mărfurilor alimentare 
al U.R.S.S. — Zotov Vasili Petrovich

Ministru al Industriei materialelor de con
strucții al U.R.S.S. — Iudin Pavel Alexan
drovich

Ministru al Mărfurilor industriale de larg 
consum al U.R.S.S. — Rîjov Nikita Seme
novich

Ministru al Căilor de Comunicație al
U.R.S.S. — Beșcev Boris Pavlovich

Ministru al Industriei radiotehnice al
U.R.S.S. — Kalmîkov Valeri Dmitrievich

Ministru al Industriei Peștelui al U.R.S.S.
— ișkov Alexandr Akimovich

Ministru al Telecomunicațiilor al U.R.S S.
— Psurțev Nikolai Demianovici.

Ministru al Agriculturii al U.R.S.S. — Be
nediktov Ivan Alexandrovich

Ministru al Sovhozurilor al U.R.S.S. 
Kozlov Alexei Ivanovici.

O scenă

Corpul de balet nu este o masă amorfă care 
execută mașinal mișcări întîmplătoare ci un 
grup de dansatori compact, perfect omogen, 
din care parcă sînt desprinși soliștii. Mișcă
rile fiecărui dansator în parte sînt desăvîrșite; 
ele par a izvorî din adîncul melodiilor fiind 
o ilustrare și întregire a imaginilor muzicale,

Acest lucru se vădește deosebit de distinct 
în fragmentul din baletul „Flăcările Parisu
lui" al compozitorului sovietic B. Asafiev care 
evocă revoluția burgheză din Franța de la 
1789. Aici desfășurarea conflictului reiese din 
felul în oare întregul corp de balet se mișcă, 
acționează. Momentul în care masele răs
culate năvălesc în palatul regal, de pildă, îl 
face pe spectator să înțeleagă mai bine eveni
mentele și epoca respectivă. Tot în acest 
balet, cele cîteva dansuri populare din diferite 
regiuni ale Franței aduc o contribuție pre
țioasă la desfășurarea întregii acțiuni a ba. 
letului.

Lărgind cadrul scenic, realizatorii filmului 
(regia G. Rappaport, operator Serghei Ivanov) 
au dat prin peisagiile pe care le-au introdus 
de-a lungul filmului o atmosferă pitorească, 
plină de farmec. Lacul pe care plutesc lebe
dele, răsăritul soarelui sau stînca de pe care 
se prăbușește vrăjitorul în apă (Lacul lebede
lor) grădina cneazului (Fîntîna din Bahcisa. 

partea circumscripției Șepetovka, regiunea 
Hmelnițki, R.S.S. Ukraineană.

Daniialov Abdurahman Danialovicl — depu
tat din partea circumscripției Mahacikala, 
R.A.S.S. Daghestană.
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Kozlov Frol Romanovici — deputat din par- 
tea circumscripției Smolnîi, orașul Leningrad.

Muratov Zinniat lbetovici — deputat din par
tea circumscripției sătești Kazan, R.A.S.S. 
Tatară.

Nuriev Zia Nurievicl — deputat din partea 
circumscripției Meleuz. R.A.S.S. Bașkiră.

Pankratova Anna Mihailovna — deputat din 
partea circumscripției orășenești Gomei, R.S.S. 
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Ponomarenko Panteleimon Kondratievici — 
deputat din partea circumscripției orășenești 
Alma-Ata, R.S.S. Kazahă.

Hrușciov Nikita Sergheevici — deputat 
din partea circumscripției Kalinin, orașul 
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Șvernik Nikolai Mihailovici — deputat din 
partea circumscripției Sverdlov, R.S.F.S.R.
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al U.R.S.S — Nosenko Ivan Isidorovici.

Ministru al Construcției de Mașini de Tran
sport al U R.S.S. — Stepanov Serghei Alexan
drovich

Ministru al Construcției de Mașini Grele al 
U.R.S.S. — Kazakov Nikolai Stepanovich
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rai) sînt doar cîteva din peisagiile care ajută 
la întregirea intensității dramatice a filmului.

Un mare merit îi revine operatorului care 
a prins în prim plan figuri deosebit de expre
sive, menite să fixeze în atenția spectatorului 
stările sufletești ele eroilor. Astfel figura 
hanului Ghirei, asupra căreia aparatul cine
matografic se oprește mai mult, dezvăluie 
întreaga frămîntare sufletească a hanului 
pentru pierderea Măriei.

Tot prin acest procedeu îți rămîn de neuitat 
multe figuri de răsculați din „Flăcările Pari
sului" pe care operatorul le.’a apropiat de 
spectator, punîndu-le în umbră sau - lumină, 
ajutînd astfel efectiv la înțelegerea mai a- 
dîncă a subiectului.

Filmul ,,Maeștrii baletului rus" constituie 
un ex eniment artistic deosebit de însemnat 
oferind maselor largi de spectatori încă un 
prilej de a cunoaște pe neîntrecuții artiști so
vietici. de a-i prețui odată mai mult pentru 
înaltele lor calități.

ADA SIA1IONESCU

„Scînteia tineretului"
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Conferința de Ia Geneva a miniștrilor afacerilor externe Garanții imperialiste

Ședința din 27 aprilie
GENEVA 28 (Agerpres). — TASS transmite: 

La 27 aprilie a avut loc cea de a doua ședință 
a conferinței de la Geneva a miniștrilor aface
rilor externe, sub președinția lui V. M. 
Molotov,

Miniștrii au trecut la examinarea primului 
punct de pe ordinea de zi — problema 
coreeană.

Re'lectînd starea de spirit a opiniei publice 
iubitoare de pace, interesată în succesul confe
rinței de la Geneva, o serie de ziare își expri
mă satisfacția în legătură cu faptul că confe
rința a trecut neîntîrziat la munca practică și 
că încercările de a împiedica acest lucru prin 
provocarea de neînțelegeri asupra chestiunilor 
de ordin procedural și organizatoric au dat 
greș. Astfel, de pildă, ziarul „Gazette de 
Lausanne", referindu-se la acordul în chestiu
nea prezidării ședințelor conferinței, realizat 
datorită inițiativei delegației U.R.S.S , scrie că 
acesta este „un început bun al conferinței 
diplomatice de la Geneva în ciuda pronosticu
rilor pesimiste".

O sarcină a conferinței de la Geneva, așa 
cum a fost ea definită la conferința celor patru 
miniștri de la Berlin, este reglementarea paș
nică a problemei coreene. Conferința trebuie să 
găsească calea spre unificarea națională a 
Coreei pe baze democratice. Evident că aceasta 
nu intră în calculele guvernului sud-coreean și 
ale conducătorilor lui.

După cum se știe, perioada de pregătire a 
conferinței de la Geneva a fost marcată prin 
manevre provocatoare ale anumitor cercuri 
agresive. La Seul s-au făcut și se fac auzite 
îndemnuri la reluarea operațiunilor militare în 
Coreea și se face propagandă în favoarea unui 
marș spre nord pînă la fluviul Yalu. Guvernul 
de la Seul a condiționat participarea sa la 
conferința de la Geneva de obținerea „promi
siunii solemne" a S.U A. cu privire la sporirea 
ajutorului militar acordat Coreei de sud. în
cercând să dea impresia că S.U.A. caută să 
înduplece guvernul de la Seul să-și trimită 
reprezentanți la Geneva, Dulles într-o scri
soare adresată lui Li Sîn Man la 17 martie a 
promis să sprijine poziția lui, dacă la confe
rința de la Geneva nu se va obține nici un suc
ces în decurs de trei luni. Cît despre Li Sîn 
Man, el a declarat cu nerușinare că reprezen
tanții guvernului său merg la Geneva numai 
pentru a „demonstra inutilitatea tratativelor".

Toată această agitație provocatoare, care a 
precedat conferința de la Geneva, a arătat că 
reprezentanții regimului sud-coreean au venit 
la conferința de la Geneva cu singurul scop de 
a împiedica realizarea unui acord cu privire la 
unificarea Coreei pe cale pașnică. Ministrul 
sud-coreean al afacerilor externe, Bion Ion Te, 
care în ședința din 27 aprilie a luat primul 
cuvântul în cadrul dezbaterilor în problema 
coreeană, nu a făcut decît să confirme toate

acestea. In discursul său, reprezentantul sud- 
coreean a făcut un istoric din ultimii ani al 
evenimentelor din Coreea. Acest „istoric", făcut 
în spiritul propagandei americano-lisînmaniste, 
a constituit o denaturare vădită a faptelor. El 
a încercat să absolve guvernul sud-coreean și 
Statele Unite de răspunderea pentru scindarea 
Coreei și pentru agresiunea americană, și a 
repetat calomniile răsuflate la adresa Uniunii 
Sovietice, a Republicii Populare Chineze și a 
forțelor democratice ale poporului coreean. El 
s-a pronunțat împotriva retragerii de pe teri, 
toriul Coreei a trupelor americane pe ale căror 
baionete se sprijină regimul lisînmanist. După 
cum era de așteptat, el nu a făcut nici un fel 
de propuneri de natură a contribui într-o oare
care măsură la rezolvarea pașnică a problemei 
coreene pe baze democratice.

Președintele a dat apoi cuvântul ministrului 
afacerilor externe al Republicii Populare Demo
crate Coreene, Nam Ir, care a făcut o decla
rație în problema coreeană și a făcut propuneri 
concrete îndreptate spre restabilirea unității 
naționale a Coreei și ținerea de alegeri libere 
pe întreaga Coree.

Apoi s-a dat cuvîntul reprezentantului 
Columbiei Acesta a declarat că, după părerea 
delegației Columbiei, conferința de la Geneva 
trebuie să aibă ca scop realizarea unui acord 
cu privire la crearea pe cale pașnică a unei 
Coree unite și independente, pe baze democra
tice. Cînd însă reprezentantul Columbiei a tre
cut la enumerarea mijloacelor prin care poate 
fi atins acest scop, el nu a făcut nici un fel de 
propuneri în afară de relevarea necesității de 
a se organiza în întreaga Coree alegeri sub 
controlul „Comisiei O.N.U. pentru Coreea", 
potrivit recomandării cuprinse în rezoluțiile 
Adunării Generale care, după cum se știe, au 
fost impuse de majoritatea docilă dictatului 
S.U.A din O.N.U. Reprezentantul Columbiei a 
trecut 'ub tăcere faptul că rezoluțiile amintite 
ele Adunării Generale au fost 'n vremea lor 
condamnate cu hotărîre de întreaga opinie 
publică democratică din Coreea, deoarece ale
gerile, desfășurate sub un control străin și în 
condițiile prezenței pe teritoriul coreean a unor 
trupe străine, nu pot constitui un mijloc pentru 
exprimarea cu adevărat liberă a volutei po
porului.

După discursul reprezentantului Columbiei. 
V. Al. Molotov, care a prezidat șed a anun
țat că pe lista celor ce s-au inse-:* ia cuvint 
figurează numai reprezentantul S.U.A . care 
însă și-a exprimat dorința de a-și amina 
discursul pentru ședința următoare.

Din acest motiv, Molotov a propus ca ședința 
din 27 aprilie să fie ridicată și să se continue 
discutarea problemei Coreei în ședința urmă
toare.

Această propunere nu a tntîmpir.a: o^ecțiun: 
Miniștrii afacerilor externe se vor întruni în 
următoarea ședință la 28 aprilie.

28 (Agerpres). — TASS trans- 
declarației făcută la 27 aprilie la
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discută problema coreeană, atrage asupra 
Poporul coreean acordă

Ședința din 28 aprilie
GENEVA 28 (Agerpres).
La 28 aprilie a avut loc cea de a treia șe

dință a Conferinței miniștrilor afacerilor ex
terne de la Geneva.

Ședința a fost prezidată de ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii, A. Eden. Se
cretarul Departamentului de stat american J. 
F. Dulles, care a luat primul cuvîntul, a că
utat să prezinte într-o formă denaturată isto
ricul problemei coreene. Dulles a respins pro
punerile delegației R.P.D. Coreene în proble
ma unificării pașnice a Coreei și a organizării 
de alegeri libere pe întreaga Coree. El a de
clarat că propunerile delegației R.P.D. Core
ene care prevăd retragerea In termen de șase 
luni a tuturor trupelor străine de pe terito
riul Coreei sînt inacceptabile pentru delegația 
americană.

In continuare Dulles a încercat să dovedeas
că că un program efectiv de unificare a Co
reei este cuprins în rezoluția din 7 noiembrie 
1950 a Organizației Națiunilor Unite. care 
după cum se știe a fost adoptată sub presiu
nea delegației americane

Această hotărîre nu prevede retragerea tru
pelor americane din Coreea de sud și presu
pune extinderea regimului lui Li Sîn Man în 
Coreea de nord.

A luat apoi cuvîntul ministrul afacerilor 
externe al R.P.f Chineze, Ciu En-Lai. Cu-

vîntarea sa a fo't ascultată cu «r.are atenție 
de către delegații la conferință. Ciu En-Lzl 
a reconstituit adevărul istoric în problem’, 
coreeană și a reamin'it cine este adevăratul 
agresor în războiul din Coreea. El a arătat 
totodată care sînt căile pentru rezolvarea 
Justă a problemei coreene. Unificarea Coreei 
— a spus Ciu En-Lai — trebuie realizată pe 
calea unor alegeri cu adevărat libere.

După ce a arătat că R.P. Chinexă a fost 
recunoscută de 25 de țări cu o pepcla-.se •-"» 1 
de un miliard de oameni. Ciu En-Lai a decla
rat că un grup de țări In frrw ca S.EA «e 
opun cu încăpățînare recnnoa«Sera V-P. Ori— 
ze. Pînă în prezent, a spes ta «ocnrraare ■»- 
nistrul afacerilor externe al " P Cr S’a-
tvle Unite încearcă să prezinte c sta ">da- 
nistă în diferite conferințe interna; ■>« ca 
reprezentant al poporului chinez. Aceasta t»- 
piedică reglementarea și înțeleg»'?» ~ ncc'e- 
mele internaționale. Conferința de ia Geneva 
trebuie să pună capăt acestei situații.

Guvernul R.P. Chineze, a su*l:-.at Cm Ea- 
lai, va lupta cu ho ărîre și de acuau -~» rfe 
pentru apărarea păcii.

După cuvântarea șef-rla: delegiei P P. Or
neze ședința a luat sîîrșit.

Următoarea ședință va avea ioc Ia 29 aprflte 
orele 1-5 (ora locală) sub președinția waistr»- 
lui afacerilor externe al Ta lande

se 
ei atenția generală 
o deosebită importanță acestei conferințe și 
își exprimă speranța că ea va contribui la 
rezolvarea pașnică a problemei coreene.

Nu încape îndoială că reglementarea paș
nică a problemei coreene are o mare însem
nătate nu numai pentru Coreea, ci și pentru 
cauza generală a asigurării păcii și securită
ții în Extremul Orient și a slăbirii încordării 
în relațiile internaționale.

In rezolvarea probiemei coreene, sarcina 
principală o constituie unificarea națională a 
Coreei, crearea pe cale pașnică a unui stat 
coreean unit, independent, democrat.

De aceea, poporul coreean așteaptă ca con
ferința de la Geneva să elaboreze și să a- 
dopte hotărîri care ar putea contribui la 
trecerea de la armistițiu la o pace trainică 
și la unificarea pașnică a Coreei pe baze de
mocratice.

După cum se știe, Coreea are o is'orie 
multiseculară de stat suveran independent. 
Apărîndu-și independența națională, poporul 
coreean iubitor de libertate a respins în re
petate rînd-jri agresiunea străină. Peste 40 
de ani poporul coreean nu a încetat lupta "sa 
curajoasă împotriva co Topitorilor japonezi, 
pentru eliberarea națională și restabilirea 
drepturilor suverane ale statului său.

Este de asemenea îndeobște cunoscut faptul 
ca victoria repurtată în 1945 asupra Japoniei, 
victorie în care Armata Sovietică a avut un 
rol hotărîtor. a adus poporului coreean elibe
rarea de sub jugul colonial al imperialismu
lui japonez. După eliberare, poporul coreea" 
a luat puterea în mîinile sale și a trecut la 
construirea unui stat național, independent, 
democrat. Pe întregul teritoriu al Co
reei au fost create de populația însăși co
mitete populare, care reprezentau organele 
locale aie pu.erii democratice.

Dar comitetele populare au funcționat nor
mal ți au înfăptuit 
numai In Coreea de

In Coreea 
icane, 
■ cu forța, iai 

lipsi ă de drepturile și 
ce elementare.

rimele zile ale eliberăi
it să se dezvolte pe două căi diferi’e. 

importantă In rezolvarea proble- 
coreene a fost conferința din decembrie 

lițtriJor afzcerijzr 
ți Angliei.

‘ea adoptată de conferința de la 
problema coreeană s-a arătat că 
restabilirii Coreei ca stat irde- 
creării condițiilor pentru dezToi- 
pe baze democrat ke ți a! IîdD- 

iai g-abnice a consecinleJor nefave 
■ze în Coreea 
i democratic 
lăsurile ne-

mijloacele de telecomunicație. Transformările 
democratice au contribuit la dezvoltarea în 
ritm rapid a economiei naționale ă Coreei de 
nord. Ca urmare a îndeplinirii cu succes a 
planurilor economiei naționale, încă în anii 
1947—1948, nivelul producției industriale a 
depășit nivelul anului 1944, iar în 1950, ni
velul producției industriale a fost cu 51,4%, 
mai mare decît în 1944. Au fost realizate suc
cese importante și în domeniul agriculturii. 
Recolta globală de orez, care constituie prin
cipala cultură, a crescut în 1949 cu 148%, în 
comparație cu 1944.

Coreea de nord, care în trecut ducea o 
lipsă acută de alimente, a obținut Intr-un 
timp scurt mari succese în rezolvarea proble
mei alimentare. Bunăstarea maselor populare 
din Coreea de nord s-a îmbunătățit an de an 
iar șomajul a fost lichidat în întregime.

Mari 
nord și 
ționale 
berare. 
exi: 
In 
15

:i

sovietice.

transformări democratice 
nord unde se aflau trupe 
de sud însă, ocupată de 

comitetele populare au 
forța, iar populația Coreei 

liberii- 
Așadar, chiar 

ii sale. Coreea »

trupe.e amerii 
fost dizolvate 
de sud a fost 
țile democrat» 
din pi 
încep:

O etapă importantă In 
mei coreene a fost confer 
19*5 de Ia Moscova a mi 
externe ai U.R.S S.. S.UJU

In botării
Moscova în 
„în scopul 
pendent, a! 
tarea țării 
dării 
ale îndelungatei dominații Jzpone: 
se crează un Guvern coreean 
provizoria, care va lua toate m 
cesare pentru dezvoltarea hsdsst 
portarilor «s agricultură Coreei, ță a 
sațăanaje a poporaus coreean ~.

Dar aordx. rea—zat 
Moscova ca pmire la

—tereselor 
a iosz apt. 
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succese au fost obținute In Coreea de 
în ce privește dezvoltarea culturii na- 
a poporului coreean. înainte de cli

pe teritoriul Coreei de nord nu 
nici o singură școală superioară. Dar 

:ă la începutul anului 1949 au fost crea e 
instituții de învățămînt superior printre 

care Universitatea „Kim Ir Sen", unde stu
diau zeci de mii de tineri și tinere.

Năzuința neabătată a poporului coreean 
spre unificarea pașnică a Patriei pe baze de
mocratice și-a găsit expresia în ținerea unor 
alegeri generale In august 1948, la care a par
ticipat atît populația din Coreea de nord, cît 
șl populația din Coreea de sud. Ca urmare a 
ținerii acestor alegeri a fost creată Adunarea 
Populară Supremă, care constituie organul le- 
g-slativ suprem al Republicii Populare Demo
crate Coreene și a fost format guvernul Re
publicii Populare Democrate Coreene.

In opoziție cu aceasta, sub pro ecția trupe
le- americane de ocupație în viața politică 
șl economică a Coreei de sud au continuat 
ca și pînă atunci, să-și exercite dominația 
elemente antidemocratice, care în trecut co
laboraseră cu imperialiștii japonezi. In Co
reea de sud nu au fost înfăptuite nici un fel 
de transformări democra.ice și populația nu 
a primit drepturile elementare ale omului și 
niri libertățile democratice.

Reforma agrară ciuntită, efectuată în Co
reea de sud. nu a ușurat cu nimic viața țâ
ra-'or. După această „reformă", pămlntul 
a rămas tot în mîinile moșierilor, iar țăranii 

—ră să sufere de pe urma lipsei de pă- 
a fost ușurată cu nimic nici viața 

lor și funcționarilor din Coreea de 
victime ale șomajului ți ale exploatării 

te a'e industriașilor.
«.--r - dezmembrării Coreei șl

ealizării -dependenței țării. Republica 
. --i D»moc": ă Coreeană a făcut de trei 
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O noua întrevedere între V. M. Molotov 
și G. Bidault
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de 1-șă fniepli 
acest acord.
la crearea unui 

m-zoriu. S.UJ4. au a- 
cării Coreei, iar în acest 

L".-ălri-șdu «e acordul de ia Moscova, 
ost organizate In Coreea de sud Ia 10 

» -gsn separa.e. care s-au desfă
ta encd:; .> unor represiuni polițienești.

■szsia provizorie O.N.U. pentru 
-c nevoită să recunoască caracte- 
ar al aces’or așa numite alegeri 

e sad. la raportul oiicial nr. 59 al 
rsii ca privite la rezultatele su- 
aiegerilor se arăta: „..actualele 

cuprins întreaga Coree și la 
icipat toate ți nici măcar cea 

a partidelor politice și orga- 
asă existente.

leles că aceste 
uare în

la se

a
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De aceea este 
alegeri nu sînt 
"aport se spune 
afla chiar în In-

GENEVA 28 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 28 aprilie, orele 11, la sediul delegației 
Uniunii Sovietice a avut loc cea de a doua în
trevedere între V. M. Molotov și G. Bidault. 
S-a continuat schimbul de păreri în legătură 
cu organizarea dezbaterilor asupra problemei 
îndochineze.

La convorbirea care a avut loc în ajun. G. 
Bidault a enumerat printre participanții la 
discutarea problemei îndochineze în cadrul 
conferinței de la Geneva, în afară de cele 
cinci mari puteri, cele trei state asociate 
(Vietnamul lui Bao Dai, Laos și Cambodgia). 
V. M. Molotov nu a avut obiecțiuni în legă
tură cu aceasta, dar a subliniat că printre 
participanții la conferință, după cum este și 
firesc, trebuie să se afle și reprezentanții ce
leilalte părți, adică ai R.D. Vietnam. In le
gătură cu aceasta. G. Bidault nu a exprimat 
un punct de vedere precis. S-a căzut de acord 
6ă se continuie schimbul de vederi.

In cadrul întrevederii din 28 aprilie, minis
trul de externe francez a fost de părere că

înainte de a se cădea de «cerd es_p-« per - 
cipanților la discuțiile asupra p—r e~e: .rdo- 
chineze, ar trebui să se rezolve — ■ pro
blema evacuării rănițiior de la Dien Bien Fu

V. M. Molotov a răspuns că delegația ec- 
vletică împărtășește părerea, ca problema ră- 
niților de la Dien Bien Fu să fie rezolvată ne- 
întîrziat și că în scopul rezolvării cît mai g*ab- ’ 
o:ce a problemei susmenționate. rec-tze- a-, 
celor două părți interesate să se totîînească ! 
de îndată și dacă este necesar, chiar la Ge
neva.

Molotov a subliniat că în comunicatul con
ferinței de la Berlin nu sînt specificate ricl 
un fel de condiții preliminare, pe-.'rij sta*»:- j 
lirea participanților la conte" ița de -a Ge- . 
neva. In acest comunicat este menționat nu
mai că pe lingă cele cinci mari pu'eri. a con
ferința asupra problemei indori: --ze re 
să participe și alte state nte'esa e. ur rtre 
care se află desigur, R.D. Vietnam. G. Bi
dault a declarat că se va consulta asupra 
acestei probleme.

Prima conferință de presă a delegației R. P. Chineze
GENEVA 28 (Agerpres). — China Nouă 

transmite:
La 28 aprilie, ona 17,30, în fostul palat al 

Ligii Națiunilor de la Geneva, delegația 
R. P. Chineze la conferința de la Geneva a 
convocat prima sa conferință de presă.

Huan Hun. purtătorul de cuvînt al dele
gației, a vorbit ziariștilor despre desfășurarea 
ședinței din 28 aprilie. El s-a ocupat pe

larg de declarația ministrului de externe al 
R.P.D. Coreene. Nam Ir, și de propunerile 
făcute de acesta pentru restabilirea unității 
naționale a Coreei și ținerea unor alegeri li
bere pe întreaga Coree. La conferința de 
presă au participat peste 100 de gazetari.

Huan Hua a răspuns de asemenea între
bărilor puse de ziariști.

Prima conferință de presă a delegației R.P.D. Coreene
GENEVA 28 (Agerpres). — China Nouă 

transmite:
La 28 aprilie, ora 17,50, delegația R.P.D. 

Coreeană, la conferința de 1-a Geneva a ți
nut prima sa conferință de presă.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 29 aprilie 1954

Kim Min Ku, purtătorul de cuvînt al dele
gației, a expus ziariștilor propunerile cu pri
vire la restabilirea unității naționale a Coreei 
și la ținere-a de alegeri libere pe întreaga 
Coree, făcute în ședința din 27 aprilie de 
Nam Ir, ministrul de externe al R.P.D. Co
reene. Propunerile reprezentantului R.P.D. 
Coreene au stîrnit un viu interes în rîndurile 
ziariștilor. Purtătorul de cuvînt al delegației 
R.P.D. Coreene a răspuns la întrebările puse 
de ziariști.

oci propuneri pent

D_-pl cum se șt 
■nzfâcarea pașnică 
* tunse 1949. în 
Democra'ic Unit. 1 
Dsrmjrm:ic Unit a lansat apoi un apel în 
care ce asemenea tormula propuneri pentru 

■•--a-ea pașnică a Coreei.
A t'e a propunere, prezentată la 19 iunie 1950 

4e Adunarea Populară Supremă a R.P.D. 
Coreene, prevedea unificarea pașnică a țării 

Adunării Populare Supreme i 
Democrate Coreene ți a 

icii Coreene într-un 
regi: Coree.

> <ud au lăsat tr-să
v zu r *nc-me*.V Coree- de nord 
■•narea pațrrieă a țări, și la insti- 

aa căutat să impună cu forța 
Coreei de nord. In urma ameste- 

:t un război greu ți 
s’ngeros. care a durat mai bine de trei ani și 
care a adus grele încercări ți suferințe poporu
lui coreean. întreaga lume a fost martoră a 
metodelor barbare de ducere a războiului folo
site de intervenționiștii americani împotriva 
Coreei de nord. Întreaga omenire progresistă

prima propunere pentru 
Coreei a fost făcută la 

ului Patriotic

t:e.
1 a 

numele Froi
C. C. al Frontului Patriotic

prun contopirea 
Pepabirii Populare 
Adunării Xaponaie a Rep 
organ lieg->'atrr onic al
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fi"ă r*

I ■
tarea S.UJL.
~er Iretzî lor s 
ruhri din afară a încei 
ânzeros. care a durat

și-a exprimat simpatia față de poporul coreean 
care a dus un război drept de eliberare. In 
Republica Populară Chineză s-a desfășurat o 
largă mișcare pentru acordarea de ajutor po
porului coreean în lupta sa împotriva interven
ției străine, care constituia o primejdie și pen
tru Republica Populară Chineză. In Corcea au 
plecat detașamente de voluntari chinezi care, 
fără a-și cruța viața, au ajutat poporul 
coreean în lupta sa dreaptă pentru libertate și 
independență. Ajutorul acordat de voluntarii 
chinezi poporului corecan a constituit o condi
ție din cele mai importante care a asigurat 
victoria asupra intervenționiștilor străini 
înarmați în Coreea. încheierea armistițiului la 
27 iulie 1953 și încetarea războiului din Coreea 
a deschis calea spre unificarea pașnică a Co
reei pe baze democratice.

Se înțelege de ia sine că înfăptuirea acestui 
scop este posibilă numai în cazul cînd cele 
două părți vor respecta cu strictețe prevederile 
acordului de armistițiu și vor năzui spre asi
gurarea unei situații pașnice trainice în Coreea. 
In Coreea de sud nu contenesc îndemnurile la 
reluarea operațiunilor militare. Autoritățile 
Coreei de sud măresc efectivele armatelor lor, 
Statele Unite ale Americii aduc în Coreea o 
mare cantitate de armament încâlcind acordul 
de armistițiu. In afară de aceasta, Statele 
Unite ale Americii au încheiat cu guvernul 
Coreei de sud așa-numitul tratat de „apărare 
mutuală", care prevede menținerea trupelor 
americane pe teritoriul Coreei de sud și luarea 
altor măsuri cu caracter militar.

In legătură cu aceasta nu trebuie neglijată 
problema prizonierilor de război.

In conformitate cu acordul de armistițiu din 
Coreea, toți prizonierii de război trebuie să se 
întoarcă în ținuturile natale și să ducă o viață 
pașnică. In ciuda acestui fapt, 48.000 de prizo
nieri de război ai părții noastre au fost reți
nuți în mod ilegal de comandamentul O.N.U. 
și înrolați în armata Republicii 
lui Cian Kai-și.

Toate acestea nu contribuie la 
pașnică a problemei coreene.

Considerăm că ambele părți 
măsuri pentru preîntîmpinarea reînceperii 
războiului 
mentarea 
coreene.

Condiția
făptui unificarea pașnică a Coreei pe o bază 
democratică este retragerea trupelor străine 
din Coreea, întrucît prezența în țară a unor 
trupe străine duce la amestecul străin în tre
burile interne ale Coreei.

Delegația Republicii Populare Democrate 
Coreene consideră că toate trupele străine tre
buie să fie retrase din Coreea în termen de 
șase luni. Noi insistăm ca cauza unificării 
Coreei pe cale pașnică, să fie lăsată pe seama 
coreenilor înșiși fără vreun amestec dinafară. 
Totodată, avem în vedere că între Coreea de 
nord și de sud trebuie să se ajungă la un 
acord privitor la desfășurarea unor alegeri 
pe întreaga Coree cu participarea liberă a în
tregului popor coreean.

Unificarea Coreei pe cale pașnică trebuie 
desăvârșită prin crearea unui guvern democra
tic unic 
întregul 
poate fi 
geri pe 
coreean

Considerăm că pentru discutarea și elabo
rarea rrrr măsuri concrete în vederea pregă
tirii fi organizării unor alegeri democrate tre
buie »1 se convoace o conferință comună a 
reprezentanților Coreei de nord ți de sud 
care, după părerea noastră va trebui să for
meze o comisie pe întreaga Coree. Această 
comisie ar trebui să ia de asemenea măsuri 
urgente .avînd drept scop apropierea economică 
și culturală între Coreea de nord și de sud.

Delegația Republicii Populare Democrate 
Coreene vă prezintă spre examinare următoa
rea propunere cu privire la reglementarea 
pașnică a problemei coreene :

— Nu-ți fie teamă.
— Vezi, doar sîntem alături

1 Desen detEUG. TARU

Coreene și a

reglementarea

trebuie să ia
pentru

în Coreea, precum și 
pașnică definitivă

cea mai Importantă

pentru regle- 
a problemei

pentru a în-

al întregii Coree, care să reprezinte 
popor coreean. Un astfel de guvern 
format numai prin ținerea unor ale- 
întreaga Coree, la care poporul 

să-și manifeste în mod liber voința.

Cu privire Ia restabilirea unității naționale a Coreei 
și la desfășurarea uner alegeri libere pe întreaga Coree

In vederea restabilirii cît maf grabnice a u- 
nității naționale a Coreei și a creării unui 
stat coreean unit, independent și democratic:

1. Să se recomande guvernelor Republicii 
Populare Democrate Coreene și Republicii Co
reene :

a) să organizeze pe baza liberei manlfes- 
din întreaga Coree 

pentru Adunarea 
un guvern unic al

Grevă generală de 24 ore 
in Franța

PARIS 28 (Agerpres). — Răspunztnd che
mării Confederației Generale a MumcT din 
Franța, la 28 aprilie muncitorii franceel din 
întreaga țară au declarat o grevă generală 
de 24 de ore, în sprijiinul revendicărilor lor 
ou privire la salarii.

Alături de muncitorii aflliațl la Confederația 
Generală a Muncii și Confederația franceză a 
muncitorilor creștini, au mal participat la 
grevă și numeroși membri ai organizației 
Force Ouvriere, deși liderii de dreapta al aces
tei organizații au refuzat să organizeze greva 
de 24 ore împreună cu celelalte centrale sin
dicale.

Potrivit relatărilor agenție! France Presse, 
greva a afectat încă din noaptea de 27 spre 
28 aprilie principalele mijloace de comunicație, 
cuprinzînd în special gările din Paris, Mar
silia, Lyon, Bordeaux, Vierzon, Rennes, Tou
louse, precum și cele din nordul Franței. Ș!-au 
încetat de asemenea activitatea muncitorii de 
la oficiile poștale din Strasbourg, Grenoble, 
Poitiers, Marsilia și alte orașe, de la socie
tatea de transporturi aeriene Air France de la 
aeroportul Orly, precum șl de la numeroase 
alte întreprinderi.

Scurte știri
e In cadrul unui discurs rostit la Bombay, 

primul ministru al Kașm’.rului, B^ksh! Ghu- 
lam Mahommed a respins ideea unirii Kașml- 
rului cu Pakistanul. El a declarat că „din 
punct de vedere constituțional, legal șl mo
ral, Kașmirul face parte integrantă din In
dia".

• Primul ministru al Birmanlef, U Nu, a 
reafirmat poziția țării sale în ce privește 
zborul prin spațiul aerian al Birmaniei al 
avioanelor americane, care transportă trupe 
și muniții pentru trupele franceze din Indo
china.

« Luînd cuvîntul le clubul presei americane 
din Londra, lordul Alexander, ministrul de 
război britanic, și-a exprimat speranța că 
„Marea Britanie va putea evita trimiterea de 
trupe terestre în Indochina". „Noi nu vrem 
să fim tîrîți într-o a doua Coree", a adăugat 
Alexander.
• La 25 aprilie a încetat din viață în vîrstă 

de 60 de ani Lidia Selfullina, cunoscută scri
itoare sovietică.

<9 In urma refuzului unor partide de e 
participa la un guvern de coaliție sub condu
cerea lui Urha Kekkonnen, președintele Re
publicii finlandeze, Juho Paasikivi, a încre
dințat formarea noului guvern lut Ralf Toern- 
gren, liderul partidului minorității suedeze 
din Finlanda.

•9 Intr-o rezoluție adoptată miercuri în 
unanimitate, comitetul executiv al partidului 
laburist își afirmă opoziția față de „ori ce 
măsură oare ar angaja Anglia într-o acțiune 
militară pentru sprijinirea unei politici im
perialiste în Indochina". Luînd totodată ati
tudine împotriva extinderii ostilităților în 
această parte a lumii. Comitetul executiv se 
pronunță în favoarea propunerilor premieru
lui indian Nehru pentru reglementarea pașni
că a războiului din Indochina, cerând dele
gației britanice să asigure succesul lucrări
lor conferinței de la Geneva. Observatorii po
litici subliniază că această rezoluție a fost 
adoptată în urma reacțiilor maselor largi ale 
partidului laburist.

semnării candidațllor în organele legislative 
pentru toți cetățenii țării, indiferent de con
vingerile lor politice și religioase, de sex sau 
naționalitate ;

d) pentru a contribui la restabilirea eco
nomiei Coreei, la ridicarea bunăstării mate
riale a poporului coreean, la menținerea și 
dezvoltarea culturii sale naționale, ceea ce 
constituie un pas important spre crearea con
dițiilor necesare înfăptuirii unificării naționale 
a Coreei, comisia pe întreaga Coree trebuie 
să ia de urgență măsuri pentru stabilirea și 
dezvoltarea unor relații economice și culturale 
între Republica Populară Democrată Coreea
nă și Republica Coreeană: comerț, decontări 
financiare, transport, relații de frontieră, li
bertatea circulației populației și a corespon
denței, relații culturale, științifice șl altele.

2. Să se recunoască necesitatea ca toate 
forțele armate străine să fie retrase de pe 
teritoriul Coreei într-un termen de șase luni.

3. Să se recunoască necesitatea asigurării 
dezvoltării pașnice a Coreei de către statele 
respective, cele mai interesate în menținerea 
păcii în Extremul Orient și necesitatea creării 
în acest fel a condițiilor care să contribuie 
la rezolvarea grabnică a sarcinii unificării 
pașnice a Coreei într-un stat unit, indepen
dent, democratic.

Considerăm că aplicarea măsurilor prevă
zute în propunerile noastre ar putea să asi
gure reglementarea pașnică a problemei co
reene.

Reglementarea pașnică a problemei coreene 
va însemna totodată o contribuție la cauza 
asigurării păcii și securității în Extremul O- 
rient și va contribui la micșorarea încordării 
țn relațiile internaționale.

țări a voinței populației 
alegeri pe întreaga Coree 
Națională, care va forma 
Coreei ;

b) pentru pregătirea și 
alegeri libere pe întreaga 
narea Națională a Coreei 
rea măsurilor urgente, avînd drept scop a- 
propierea economică și culturală între Coreea 
de nord și de sud să constituie o comisie pe 
întreaga Coree alcătuită din reprezentanții 
Coreei de nord și de sud, aleși res
pectiv de Adunarea Populară Supremă a Re
publicii Populare Democrate Coreene și de A- 
dunarea Națională a Republicii Coreene. In co
misie trebuie să fie de asemenea incluși re
prezentanți ai celor mal mari organizații de
mocratice de masă din Coreea de nord și de 
sud ;

c) să prevadă că una din sarcinile 
diale ale comisiei pe întreaga Coree, 
laborarea unui proiect de 
rală pe întreaga Coree care 
un caracter cu adevărat 
alegerilor în condiții de libertate, care să ex
cludă amestecul străin și exercitarea de pre
siuni asupra alegătorilor din partea autorită
ților locale și a unor grupuri teroriste. Comi
sia trebuie să ia de asemenea măsurile nece
sare pentru a asigura populației Coreei liber-

libertatea de.
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Forțele democrate ale Coreei desfășurau 
pre-.• -ceri lupta împotriva acestor alegeri 
separate. IntnKft acestea duceau la dezmem- 
brarea Coreei. Partidele politice ți organiza
țiile de masă din Coreea de nord ți de sud, 
de diferite erneepții ț: convingeri politice, con.

In aprilie, 1948 la Phenian o confe.
:ă a reprezentanților lor.

această conlerință s-a adoptat hotărîrea 
se boicota alegerile separate din Co
de sud de la 10 mai 1948 -ți s-au 

elaborat măsuri concrete îndreptate spre rea
lizarea urttflcării pașnice pe baze democratice 
a Coreei.

Biz. -.du-se pe acordul cu privire la Co
reea realizat la conferința de la Moscova a 
ml-.iștrilor afacerilor externe, masele popu
lare din Coreea de nord au înfăptuit în scurt 
timp transformări democratice fundamentale. 
A fost efectuată o reformă agrară, în urma 
căreia 727^22 de gospodării țărănești lipsite 
de pămî.nt sau cu pămînt puțin au primit 
fără plată peste I milion ha. .de pămînt con
fiscat de la moșierii Japonezi, de la elemen
tele projaponeze și de la trădătorii de patrie.

După reforma agrară au fost naționalizate 
marile întreprinderi, transporturile, băncile și tatea întrunirilor și a presei,

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Opinia publică mondială salută conferinfa de la Geneva

desfășurarea unor 
Coree pentru Adu
și pentru înfăptui-

vocaserl 
rință

La 
de a

primor- 
este e- 
electo- 

asigure
lege

să 
democratic Informații sportive

Ziarul „Drum nou“ organ al Comitetului re
gional P.M.R., și al Sfatului popular regional 
— regiunea Stalin, în colaborare cu Comite
tul pentru Cultură Fizică și Sport al regiunii 
Stalin, organizează și în anul 1954. tradițio. 
nala întrecere sportivă Ediția III.a a Circui
tului ciclist al regiunii Stalin „Cursa ziarului 
„Drum nou" în cinstea Zilei Victoriei.

Cursa ciclistă cuprinde un traseu de cca. 
1.000 km. și se desfășoară pe teritoriul a patru 
regiuni : Stalin, Autonomă Maghiară, Cluj șl 
Hunedoara.

Ziarul nord-coreean „Nodon Sinmun" pu
blică un artico' In care scrie că ținerea confe
rinței de la Geneva dovedește că este posi
bilă rezolvarea problemelor coreeană și tado- 
chineză pe ca'ea tratativelor.

Dacă participanții la conferință, scrie ziarul, 
doresc în mod sincer să contribuie la destin
derea încordării internaționale și să respecte 
interesele popoarelor din Asia, atunci aceste 
două probleme acute pot fi rezolvate ipe o 
bază rațională.

„Problema coreeană, subliniază ziarul, tre
buie soluționată potrivit dorinței poporului co
reean. Pacea și unificarea trebuie restabilite 
în Coreea pe baze democratice. Aceasta este 
unica cale rezonabPă pentru rezolvarea proble
mei coreene".

Presa indoneziană își pune mari speranțe 
în conferința de la Geneva.

Ziarul „Hartan Rakjat" scria în număru' 
din 26 aprilie: „Conferința de la Geneva va 
înscrie o pagină Importantă în istoria mon
dială. Ea este o victorie a păcii".

Poporul ungar manifestă un viu interes față 
de conferința de la Geneva. Consiliul păcii din 
Ungaria a adresat un apel Comitetelor de

luptă pentru pace din întreaga țară, invftîn- 
du-le să urmărească Informațiile publicate în 
presă și transmise prin radio, să organizeze 
întîlniri și dezbateri pentru a discuta proble
mele actuale ale politicii internaționale.

Ziarele din sectorul democratic al Berlinului 
salută convocarea conferinței de la Geneva, că
reia îi consacră articole de fond și redacțio
nale.

Ziarul „Tăgliche Rundshau" scrie : Convo
carea conferinței de la Geneva este o nouă 
dovadă a forței mișcării mondiale pentru pace. 
Ea a fost convocată în ciuda politicii obstruc
ționiste a puterilor occidentale, în special a 
S.U.A.

Marea și puternica Republică Populară Chi
neză va participa la această conferință pe pi
cior de egalitate ou celelalte mari puteri. Par
ticiparea Chinei este o dovadă a faptului că 
ea a fost recunoscută drept mare putere chiar 
dacă Washingtonul încearcă să nesocotească 
acest lucru.

Ziarul „Junge We't' scrie că orice acord 
realizat între marile puteri cu privire la pacea 
In Coreea și la terminarea războiului în Indo
china va însemna o importantă contribuție

la menținerea păcii în întreaga lume și va 
micșora încordarea în relațiile internaționale.

Noi, germanii, adaugă ziarul, ne punem mari 
speranțe în conferința de la Geneva, deoarece 
destinderea încordării internaționale va ajuta 
la soluționarea problemei germane și a pro
blemei securității europene.

Ziarele britanice publică numeroase infor
mații și corespondențe asupra primei ședințe 
a miniștrilor afacerilor externe de la Geneva. 
Ziarul „Daily Mail", referindu-se la problema 
Indochinel, care urmează să fie discutată în 
cadrul conferinței de la Geneva, arată peri
colul pe care-l prezintă pentru pacea lumii o 
intervenție fățișă a puterilor occidental în 
războiul din Indochina.

Ziarul ,,Neuer Vorwărts", oare apare în 
Germania occidentală, publică un articol con
sacrat conferinței de la Geneva în care scrie 
printre altele: „Se pre.a poate ca la Washing
ton să se co'nsidere convocarea conferinței de 
Ia Geneva oa o concesie făcută de Dulles cole
gilor săi britanici și francezi. Fapt este însă 
că popoarele din întreaga lume așteaptă cu 
mari speranțe rezultatele acestei conferințe. 
Aceste speranțe nu pot fi ignorate de nimeni".
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CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu, Al. 
Sahia: Povestea micului cocoșat; Republica, 
București, înfrățirea între popoare: Maeștrii 
baletului rus; Maxim Gorki: Pe malurile Voi- 
găi de mijloc, Ceferiștii. Fiăme pentru cei 
mici (matineu); Elena Pavel, 1 Mai: Nicholas 
Nickleby; Lumina, Olga Bancic: O scrisoare 
pierdută; AL Popov: Partizana; Victoria: Re
publica Populară Romînă, Mnrinică; Gh. Doja: 
Suspine pe stradă: V. Roaită, T. Vladimirescu: 
Un pichet în munți; 8 Martie: Mizerabilii (seria 
I); C. David: Solii Teatrului Sovietic, Cîn- 
tece natale; Cultural: Prințesa trufașă; Grivița: 
Omul cu 1000 de fețe; Flacăra: Schubert; llie 
Pintilie: Aventură la castel; 8 Mai: Insula mis
terelor; Volga; Nunta cu zestre; Libertății: Oa
meni curajoși; N. Bălcescu: Boier cu orice 
preț; Rahova: Documentul misterios; Arta: 
Spre cer; Popular: Corăbiile atacă fortărețele 
(seria a Il-a).
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