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Economiile 
atenția tineretului

CRAIOVA (de la corespondent J 
nostru Sîrbu Opreai.

Mături de muncitorii vîrstnici, 
e de tineri îndrumați de orgs- 
ațiile de bază U.T.M. din fa
cile și uzinele orașului Craio

va, lup:ă cu multă hotărîre "pen
tru > realiza însemnate economii 
de materiale.

O BRIGADA LTEMISTA 
FRUNTAȘA

Tineretal Europei
împotriva „comunității defensive europene'1

Au terminat însămînțările

Astăzi ?? deschxle ’a Berlin Conferința ti
neretului din țările Europei împoi’/iva ,,co- 
muni;ă: i defensive europene", pentru pire 
și prietenie. Reprezentanți tinerei generați 
din toâte țările Europei, tineri de cele mai 
dțerve opinlf politice, de cele mai diverse 
convingeri se întrunesc pentru a căuta și 
găsi cele mni bune căi și m-jloace de luptă 
înțpotrîvia creării armatei europene", împo
triva reînvieri: rnîJirarismuîui german.

Conferința de 1-a Berlin a tlneretuiu: euro
pean este, o expresie a procesului de întărire 
c solidarității popoardor a împo.riva
renașterii Wehrmachtulji. împotriva creării 
unor grupări m: ilare agresive, împotriva 
creă-’i M£onțunită i defensive europe- 
ia ,.armatei europene", pentru pace trainică 
și securitate eolecE ă peir.ru toate popoarele 
Europei. Această conferință este totodată o 
mărturie e lărgirii ș: întăririi rînduriior inte
rilor luptător: pentru pace din Europe, o 
mărturie a combativității Ier ereseînde în 
fapta pentru zădărnicirea urzelilor cercurilor 
agresive.

Tînăra generație din țările europene își dă 
tot m-ai bine seama de pericolul serios p? 
care-l reprezintă pentru viața și viitorul ei așa 
zisa „comunitate defensivă europeană" (c.d.e). 
Tinerii înțeleg că această „comunitate" nu e 
nici „defensivă" și nici „europeană". Care 
putere europeană e inițkitoarea acestei „comu
nități"? Franța, ItaFî sau Anglin? Nu! S.U.A.
— oare se găsește la 8.1MM) de km. de Europa. 
Continentul european cuprinde 32 de stale. 
Cîte sjnt reprezentate în c.d.e.? Doar 6.

Tinerii iubitori de pace din
mereu mai limpede că „comun’tatea defen
sivă europeană" duce la scindarea Europei 
îți două grupuri osiile de s.ate, că ea este 
menită să fie un instrument ai cercurilor o- 
gresiye americane care visează la domina ța 
mondială.

Cu mîn'e, tineri: d:n țările vest-europene au 
definit deosebit de plastic tratatul privitor 
la „armata europeană" drept un ,. 'p. st- 
șfreang". Ce ar însemna în mod con ret 
pentru Ita’in sau Era î.a. pentru Beig . sau 
Olanda parEciparea la c.d.e. ? Ea ar însem
na î:i pr mul rind pierderea suveranități; și 
independenței naționale -a acestor stale.

Inițiatorii de peste Ocean ai c.d.e. nu-șî 
«scund de altfeî disprețul bață de țările dc 
pe vechiul continent. După părerea lor, Eu
ropa ia ajuns în totală stare de descom
punere - șî popoarele ei sînt coapte — chipu
rile — pentru a fi transformate în sclavi 
Ion inii ©are acceptă în locul propriilor 
guverne, un supraveghetor împuternicit 
stăpîni’i americani. Acest supraveghetor 
trebui să Fe conform planurilor Washingto
nului — Wehrmachtul hitlerist pe cale de reîn
viere. Sub f.rrna „comunității defensive eu
ropene" se pregătește febril punerea grab
nică pe picioare a mim nou Wehrmacht. Sti
mulați și îmboldiți de flțîțătorii la război a- 
merican:. generalii naziști se pregătesc să 
ia coma îda diviziilor germane în cms de re
facere. M’litariștii germani încep să se s’mtă 
tot mai la largul lor. Ei acționează mereu mai 
mult nu ca o forță 
o primejdie reală 
peana.

Este 
sive în 
fenslve 
pentru 
sine

C.d.e.
vest europene ca, 
lupte sub comanda 
scopul realizării planurilor demente ale 
liiardarilor yankei. C.d.e. înseamnă creșterea 

. poverii cheltuelitor militare și înrăutățirea 
situației tinerilor din țările cuprinse în acea
stă coaliție agresivă. C.d.e. înseamnă ca 
nerii din toate colțurile Europei să nu 
măi întîlnească în adunări prietenești și 
competiții sporvve ci să se împuște imul 
altul. Aceasta înseamnă ca tinerii să 
trăiască în pace ci să meargă pe 
morții.

Tineretul din țările Europei nu vrea însă 
să-și pericliteze viitorul. El nu vrea ca la 
fiecare 20 de ani pămîntuj ‘ continentului eu
ropean să fie sTropit de sînge, să f’e trans
format într-o arenă de distrugeri. Recent, a 
avut loc lia Strassbourg o întrunire organi
zată de propagandiștii „armatei europene". 
Au fost invitați să vină un mare număr de 
tineri din Al.oac’a (regiune a Franței). A luat 
acolo cuvîntu] avocatul devotat al trusturi
lor, Robert Schuman. El ia pălăvrăgit mai 
bine de o oră despre „binefacerile comuni
tății defensive europene". De abia terminase 
Schuman discursul său cînd un tînăr mun
citor s-a urcat la tribună și a arăfat în cu
vinte pline de mînie că tinerii din Alsacia 
refuză să-i urmeze pe propovăduitorii „ar
matei europene". Toți part’cipianții l-iau a- 
plaudat pe tînărul muncitor. Domnul Schuman 
a plecat iute, cu coada între picioare. Iar în
trunirea s-a desfășurat mai departe dar ca , 
o demonstrație îinpoi'riva c.d.e. Faptul ace
sta simplu, un fapt oarecare, vorbește des
pre mînia și una tineretului Europe’ împotri
va „comunității defensive europene". De la 
Marsilia la Paris, de la Stnassbourg pînă în 
Normandia, pe garduri și pe zidurile oaselor 
tinerii francezi au scris două cuvinte: „c.d.e.
- niciodată !‘‘ Tinerii din Germania occi

dentală au organizat puternic* manifestații 
împotriva reintroducerii serviciului militar 
obligatoriu. In Berlinul occidental, pe. Schloss 
Strasse, tinerii patrioți au ars simbolic tex
tul tratatului „comunității defensive euro
pene". L3 Roma, Neapolc, Florența, Ter-anova
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«u avut Ioc demonsiratii putemxe a> 
rehilui i:*3i an împotriva c.d.e. T'.ner 
Dânerr-iraa au organiMt o ..săptămî 
1’jp‘ă împotriva reînvieri: rn‘” 
nrin*‘. Lulqd cuvîntul ia nn« din nur 
se’.e întruniri împotriva c.d.e., Am- €
un iînîr ceio’fc o'mdez • sp ->: ..No 
că toți cei care fl>is:im la această înt 
nu sîntem totdeauna de pă~er
trebuie să ne străduim «ă uâcim o ințe 
în fa a pericolulm .jormate» europene” 
refacerii Wehmrtchtu.ui”. T ne.' ' d n P 
și Cehosîovac'i eu organizat mr.incn 
protest împotriva c.d.e., man‘*e*iîndu-ș 
darilaiea cu lupta l:ne* ’.or d'n țăr;> 
europene. «e făurește uni a tea • >
lui în lupta patriotică împotriva trai 
militariste de Bonn și Par’*.

Tinerii înțeleg, că Mimai 
rentă, dîrză, poate zădămi 
sorîkir. Ca urmare <1 fapte- 
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fost ratificat în toate 
putut încă intra în 
rîtă a popoarelor, a 
ropa poate și trebu 
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Tineretul cinstit. Iubitor de pace din țările 
Europei a salutat și sprijină cu hnzărîre pro
punerile l’niunii Sov'etice „cu privire ’/i a< - 
gufarea secur’.ăț” în Europa--. Ideea secu
rității coîeciive. hazată pe participarea tutu
ror statelor Europei reprezintă cci’.ea pe care 
se poa4e reveni la o viață normală, pe^- ^-2. 
în condițT.e căreo popoarele dezvolt 
toate m j’.aace’.e legăturile culturale 
nomice dintre ele. se vor putea s;mt 
șil, eliberate de pericolul războiului, 
gerea de către pute: 
sovietice din 
propunea din 
ral Airopean 
arate și mai 
ropei că cen 
pentru menținerea 
nentului european, 
nute formarea

Tinerii din ți 
saț: In stabiliri 
și î:i întreaga* 
acum cu 
desfășoară la Geneva. Aceleași i 
oare vor să transforme Europa 
siune coloniială, uneltesc fățiș» 
fide împotriva popoarelor Asiei, 
jutor rnilibar 
na m, 
coloniali? 
poarelor asiatice. încearcă să împied 
cerea Coreei de ha armistițiu la o pac? trai
nică. Alături de toate popoarele Europe’, ti
nerii din țările europene doresc fierbinte re
zolvarea echitabilă a problemelor care pri
vesc Coreea și Indochina, stabilirea unei 
păci trainice în Asia, în Europa și-n în
treaga lume,

La Berlin. în zilele de 18 și 19 mai va ră
suna cu putere ghasul tinerei generații a Eu
ropei, în apărarea păcii. Conferința de Ja 
Berlin poate și trebuie să ducă ia un nou 
avînt a 1 luptei tinerilor iubitori de pace de 
pe toate meleagurile vechiului continent eu- 
ropeah. Schimbul harg de păreri, discut :> 
oare se vor purta vor duce fără îndoială la 
lărgirea rîndurilor celor oare se ridică împo
triva c.d.e., împotriva urzelilor agresor..or.

Tineretul patriei noastre salută c i încre
dere și dragoste deschiderea conferinței de ia 
Berlin a tinerilor din țările Europe’. Noi nu 
putem ui,a că țar.a noastră a fost totdeauna 
un obiectiv de subjugare și acaparare al po
liticii de ..Drang nach Osten“ a militaris
mului german. Țara noastră a suferit de 
două ori în cursul unui sfert de veac oro
rile ocupației miliiariștilor germani. Nu vrem 
ca aceste orori să se repete ! Poporul nos
tru înțelege primejdia pe care-o reprezintă 
pentru securitatea sa și a celorlalte popoare 
europene refacerea mașinii de război ger
mane. Noi vedem în comunitatea defensivă 
europeană și în uneltirile țintind refacerea 
Wehrmiachtului hitlerist o amenințare pentru 
munca noastră pașnică, pentru viitorul nos
tru.
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poarelor Europei. Exprimînd
voința noastră, guvernul R.P.R. a arăt.at prin 
declarația publicată la 25 marile 1954, că 
este giatia să-și unească eforturile cu toate 
țările interesate spre a conlribu; la asigura
rea securității europene, la apărarea păcii în 
lume.

Mereu și mereu poporul și tineretul nostru 
muncitor și-au exprimat solidaritatea de luptă 
cu toți oamenii iubitori de pace din toate 
țările Europei.

Tînăra generație din R.P.R. nutrește o dra
goste și o prietenie trainică pen.ru tinerii 
apărători ai păcii din țările Europe: occiden
tale care luptă în condiț’i gre'e împotriva 
urzelilor cercurilor agresive.

Delegația R.P.R. la conferința de la Ber
lin duce acum cuvîntul de salut și solidari
tate al tinerei generații din țara noastră 
turor tinerilor din toate țările Europei, 
exprimă voința noastră :

Să fie zădărnicită crearea „comunității 
fensive europene" 1

Să fie împiedecată reînvierea militarismu
lui - german 1

Să fie tradusă in viață ideea securității 
Iective în l Europa I

tu-
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La gospodăria agricolă de stat Zăicești din 
raionul Botoșani însămînțările s-au terminat 
încă de zilele trecute, începîndu-se lucrările 
de întreținere a culturilor. Printre altele, la 
această gospodărie s-a executat încă din luna 
trecută grăpatu! culturilor de grîu și orz de 
toamnă pe o suprafață de 400 ha. Acest lucra 
a dat posibilitatea, unei creșteri rapide a cul
turilor, astfel că p'.ivtu! -a început mai din 
vreme. Numai culturile de grîu au fost pil-

ha.gospodărie au mai fost prășite și pește 10 
de sfeclă.

Și în grădina de legume a gospodăriei 
depus pînă 'a data de 15 mai o muncă rod
nică care a și început să-și arate roadele. De 
aici au plecat pe piața orașului Bo.oșan:, spre 
valorificare legume timpurii ca : ridichi, cea- 
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Uite.pînă acum pe o suprafață de 150 ha. In și brigadierul legumicol Petre
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Pînă în scara zilei de 14 mai. In regiunea 
Salin planul de Insămînțări a fost îndeplini» 
In proporție de 101.6 la sjtâ la mazăre. 103.7 
la stila la floarea soarelui, cu l™* la su'ă la 
porumb, cu 1CO.2 la sută la carto::, cu 123 la 
sută la borceag. iar H plante tehnic» și legu
micole planul de Insămînțări a fost depășit 
2.5 ta sută. Planul de tnsămtnțare a culturi 
Tn cuiburi așezate In pătrat a foM tndepîi 
in proporție de 81,6 la sută la cartofi și 
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Colectiviștii în frunte
Colecția ’știi. Tntovărășiții și țăranii munci

tori cu gospodării individuale din sate!e și 
comunele raionului- Caracal au început zilele 
acestea lucrările de întreținere a culturilor. 
Numai în cî'.evo zile, in întreg raionul au 
tos: plivite 11.903 ha. cu grîu și orz. La gos
podăriile ag'lco'e colective din comunele Gos- 
tavățu. Traian, și Drăghiceni a fost termi
nală primi prășită la floarea soarelui pe o 
suprafață de 49 ha.

O muncă rodnică a desfășurat brigada l-a 
de Ia gospodăria agricolă colectivă din co
muna Gos-avățu, care din prima zi de lucru 
a depășit sarcinile de plen ce îi reveneau cu 
10 la sută.

Țăranii muncitori cu gospodării individuale 
din comuna Dobrotești au făcut numai în- 
T-o singură z- prașila l-a la floarea soarelui, 
pe o suprafață de 30 ha.

CONTRIBUȚIA INOVATORILOR 
Șl RAȚIONAL'ZATORILOR

.a

La cabinetul tehnic" al uzinelor 
de construcții de mașini și unelte 
agricole „7 Noiembrie" muncito
rii tineri și vîrstnici au propus în 
acest an 38 de inovații și raționa
lizări. Dintre ele 27 sînt aplicate 
In uzină. Datorită aplicări; lor, 
economiile uzinei vor crește la 
33.290 lei anual. Numai lăcătușul 
utemist Angliei Ion prin dispozi
tivul creat pentru filetul piulițe
lor la grape cu coiți, va aduce un 
venit anual uzinei de 10.184 lei. 
La fel s rungarul Bălan Alexan
dru prin crearea unui 
pentru găurirea axului 
nători a redus timpul 
de la 8 la 2 minute, 
vul creat de el va adu 
nit anual ele 2807 lei.
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Foto ; DUMITRU F. DUMITRU

I- C. Frimu" din Craîova, mcjorl- 
tosre sînt in intreeere socialistă. La secția 
cda utemistă nr. 3 — lucrează și Emilia 

de cusut butoniere. Zeci de confecții 
, lucrate cu multă atenție Cciitabea pro. 
de im ’a șfită, ier norma totdeauna și-o 

3Q ia sută.

O. nouă victorie 
^-petroliștilor noștri

»da tînrarățalai Radu Gh. 1 tneerul teraiul sondei 146, 
-ei*» rtei de II mai. orei» 630. In vederea acestui fapt, 

so-ie— di» brgada tmarâșuiui Radu, s-au pregătit intens. Ei 
a« luat tea-e maserile rentru-ca noua metodă, forajul cu apă 
să aplecata la această sondă, din plin. Odaîă început forajul, 
a crescat «■ elanul pentru a da sonda cit mai de vreme produc- 
Vei. E’aetarile și munca plina de entuziasm a tovarășului Radu 
și a tevarașiier sai de munci, au lost încununate duminică di- 
t»i«-eaț> ca • imsiă și importanta victorie.

La m-el» s.50 brigada a terminat forajul sondei 145. tnregis- 
»H»d « » rr- med;» comerciala de 7484.4 metri granic lună, ceea 
c» ~r-rr - an NOU RECORD OBȚINUT IN CADRUL TRES- 
TL LUI DE FORAJ PITEȘTI Șl IN INDUSTRIA NOASTRA PE
TROLIFERA.

Tot acea--:a brigada a forat în ziua de 12 mai, 183 metri, tn- 
trecind vechiul record cu 114 metri.

Un succes foarte important l-a obținut ți brigada tovarășului 
Duta Vasile. Aceasta brigadă a început forajul sondei 182 în 
ziua de • mai la orele 15. Aplicînd metoda de loraj cu apă, bri
gada tovarășului Duță a reușit ca in ziua de 16 mai orele 5 să 
termine forajul, inregistrind o viteză medie comerciala, de 5796 
metri granic lună. Un ajutor prețios l-au primit sondorii de 11 
«o»da 1*2. din partea cunoscutului petrolist Gh. Enescu, Laureat 
al Premiului de Stat.

C’nste harnicilor petroliști din cadrul acestor brigăzi, care sînt 
Tn fruntea luptei pentru a da patriei cit mai mult țiței I In contul celui de al doilea cincinal

Alina Vulcan este una dintre minele din Valea Jiului care nu
mără foarte multe brigăzi fruntașe. Ele și-au terminat în acest 
an sarcinile lor din planul cincinal, alături de Kopetin Gheza, 
de la Lone» și Haidu luliu de ia mina Peîrila. Numele frunta
șilor întrecerii socialiste Boyte Pavel, Feher Petru, Ivan An- 
dronic și alții care lucrează în contul anului 1956 la mina Vulcan 
au început să fie cunoscute printre mineri. Celelalte brigăzi de 
aici s-au avîntat acum și mai niult în Întrecerea pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de plan

In ziua de II mai o nouă brigadă de mineri de la Vulcan și-a 
îndeplinit sarcinile de plan pe 1955 și a început să lucreze în 
contul anului 1956. E vorba de brigada fruntașului tn întrecerea 
socialistă Martin Wass din care fac parte și tinerii mineri Ni- 
colae Szabodoș, Petru Popesdu, Ștefan Asiki și losif Szabodoș. 
Succesul lor se datorește metodelor înaintate de muncă Janda- 
rova și Voroșin și iolosirii din plin a utilajului. Aceasta a făcut 
ca brigada lui Martin Wașș ai cărei ortaci n-au absențe nemo
tivate, să realizeze depășiri zilnice de peste 40 la sută.

Pentru succestrl dobîndit și pentru atitudinea lor patriotică față 
de muncă, membrii brigăzii lui M. Wass au fost confirmați frun
tași ai Întrecerii socialiste

Corespondent
I. GRUIA

Duminica sportiva
9 recorduri de seniori și 5 de juniori
Campionatele de tir pe echipe ale R.P.R. 

s-au desfășurat timp de trei zile, începînd 
de vineri, la poligonul Tunari. Deși vremea 
nu a fost în decursul întrecerilor, tot timpul 
favorabilă, totuși dîrzenia și buna pre
gătire a concurenților a dat loc unei lupte 
sportive excepționale : au rezultat nouă noi 
recorduri republicane, dintre care unul ega
lează recordul mondial oficial al probei.

Trebuie remarcat faptul că junioara Jacque
line Zvoneschi în vîrstă de 
a stabilit 
cinci noi 
re.

Dintre 
dovedit maestrul sportului dinamovistul 
Herșcovici. El a stabilit două noi 
R.P.R., iprimnl l,a iproba de armă liberă 40 fo
curi poziția genunchi (394 p. față de 392 ve
chiul record aparținînd maestrului emerit al 
sportului Sîrbu) și cel de a1 doilea, la armă 
liberă 3 poziții cîte 40 focuri (cu 1164 punc
te), record care egalează cea mai bună per
formanță mondială.

Două recorduri, a stabilit de asemenea tră- 
gătoarea Marietta Juverdeanu, din echipa 
Metalul, la probele de armă liberă 40 focuri 
poziția picioare (367 p.) și armă liberă trei 
poziții cîte 40 focuri (1132 p.). Celelalte cinci

aproape 17 ani 
la probele de armă liberă 40 focuri 
recorduri republicane pentru junioa-

trăgători o formă ■ remarcabilă a 
H. 

recorduri

recorduri au 
mo (la armă 
echipa femenină 
armă liberă combinată, armă liberă 40 focuri 
poziția genunchi, armă liberă’ 40 focuri pozi
ția picioare și armă liberă trei poziții ctte 
40 focuri).

De remarcat că echipa feminină a asocia
ției Progresul (compusă din Lia Sîrbu, Car
men Stănescu, Felicia Iovănescu, Tereza Qu:n- 
tus și Ecaterina Tulbure) a fost f 
principal al victoriei reprezentativei 
ției respective, care a cucerit titlul de 
pioană absolută a R.P.R. pe anul 
Aceasta arată, în același timp, marele | 
înregistrat de elementul feminin în 
sport.

Pe probe, au cucerit titlurile de 
campioane următoarele echipe pe ;

C.C.A. (pistol precizie, armă liberă 40 focuri 
poziția genunchi și picioare masculin, 
și armă liberă trei poziții cîte 40 focuri), 
DINAMO (armă liberă combinată masculin, 
armă liberă 40 focuri poziția culcat) și PRO
GRESUL (pistol viteză și armă liberă corni.i- 
nată) feminin, armă liberă 40 focuri pozițiile 
culcat, genunchi și picioare feminin și armă 
liberă trei poziții cîte 40 focuri de asemenea 
feminin.

fost realizate de echipele Dina- 
liberă combinată masculin), și 

a asociației Progresul (la

factorul 
asocia- 

: cam- 
I 1954. 
prcxgres 

acest

• echipe 
asociații .

TENIS

• In țară au continuat întâlnirile de 
tenis pe echipe din cadrul campionatului 
republican. Iată unele rezultate obținute: 
Dinamo București — Metalul U.R.E.T. Ti
mișoara 8-3; Progresul I.T.B. București— 
Progresul Tg 
șie U.T.A. 8-3

BASCHET

RUGBI
• In urma rezultatului obținut dumini 

că. (Dinamo București—Locomotiva Grivi 
ța Roșie 6-0) 
clasamentului

Dinamo a trecut tn fruntea 
categoriei A.

Mureș 9-2; C.C.A.—FI. Ro- 
etc.

• Cea de a 
categoriei A. la baschet femenin s-a soldat 
cu următoarele rezultate : Știința 
Constructorul București 40-39 ; 
I.C.F.—Locomotiva București 33-32; 
sul 
sul

doua etapă ia campionatului

Arad —FI. Roșie
Oradea—Știința
HANDBAL

Oradea 24-39;
Iași 89-3.

Cluj —
Știința 
Progre- 
Progre-

să conducă în oampi-o
O'iatul categoriei A. la handbal. C.C.A. și-a 
consolidat poziția în urma meciului cîști- 
gat cu 7-4 împotriva Recoltei G.A.S. Va- 
riaș.

FOTBAL

campionatului categoriei A 
mare de

Dinamo București
Duminică. cel aproape 

100.000 spectatori care iau 
umplut pînă la refuz tribu
nele stadionului-,,23 August", 
veniți să asiste la desfășura
rea meciului de fotbal Dina
mo București- Dozsa Buda
pesta, s-au bucurat din plin 
de nn spectacol sportiv de 
bună calitate.

'Se poate spune fără a greși 
că partida aceasta a cores
puns din aproape toate pune-, 
tcle de vedere. Forma deose
bit de bună a dinamoviștilor 
în general, viteza și suplețea 
lui Ozon, agresivitatea lui 
Suru, Nicușor sau Soos, pre
cum și siguranța cu care Bă- 
euț II „l-a ținut" pe masi
vul Deak, toate acestea au 
constituit fără îndoială ex
plicația victoriei echipei di- 
nămoviste. Pentru succesul 
de duminică trebuiesc eviden- 
țiați toți cei „11“ dinamo- 
viști care au îmbogățit astfel 
palmaresul echipei cu încă 
o victor
atît mai prețioasă 
vorba de q puternică 
ție maghiară.

Chiar din primele 
înaintașii bucureșteni 
prind atacuri foarte 
loase la poarta hii 
Se remarcă îndeosebi
stingă Ozon-Suru, oare pro
duc multe emoții apărării ma
ghiare și în special lui Henni. 
Primele 15 minute de jqc se 
caracterizează printr-o conti
nuă hărțuiaiă între înaint-aș-i 
de la Dinamo 
oaspeților. Pe 
Suru și chiar 
cearcă poarla. 
fie că e reținut 
că trece cu puț
bară. Dominarea
a dinamoviștilor este concre
tizată în minutul 16 cînd O- 
zon trece pe partea dreaptă a 
terenului și fuge spre poartă 
urmărit îndeaproape de Kiss 
II și Solvom. Ajuns în apro
pierea careului de 6 metri, 
Ozon trimite mingea în pla
să pe lîngă Henni, ieșit în 
întîmpinare : 1—0. încurajați

internațională, cu 
cu cit e 

forma

minute 
între- 

pericu- 
Henni. 

aripa

e Reluarea 
la fotbal a confirmat interesul 
care se bucură această competiție în rîn- 
dul oamenilor muncii din țara noastră.

Un rezultat bun a obținut echipa cefe
riștilor din Tg. Mureș care a învins, în 
deplasare, cu 3-0 (2-0), echipa Dinamo 
Orașul Stalin. Flamura Roșie Arad 
continuat seria victoriilor, întrecînd 
1-0 (0-0) echipa Știința Cluj.

In celelalte meciuri s-nu înregistrat 
mătoarele rezultate : Ploești : Flacăra-Lo- 
comotiva Griviț.a Roșie București 0—2 
(0—0) ; Oradea : Progresul—Metalul Cîm- 
pia Turzii 0—0 ; Simeria : Metalul Hune
doara—Minerul Petroșani 0 0.

(Agerpres)

și apărarea 
rînd, Ozon, 
Băcuț II în- 

însă balonul 
de Henni. fie 
In pe lîngă 

categorică

și-a
cu

ur.

Cu metoda nouă 
de turnare

PLOEȘTI (de la corespondentul 
nostru Puiu Nicolae).

Nu de multă vreme secția tur
nătorie ă uzinelor de utilaj pe
trolifer „Gh. Gheorghiu-DeJ" 
din Tîrgoviște, a fost declarată 
secția tineretului.

Cele 6 brigăzi utemlste de pro
ducție care lucrează sici, aplicând 
metodele înaintate de muncă 
cum sînt elaborarea șarjelor ra. 
pide și inițiativa d? folosire la 
maximum a capac.Tății cuptoru
lui electric prin mărirea vetrpi 
de turnare, aj obținut realizări 
de seamă. Astfel s-a reușit ca la 
< jptorul electric de topire a oțe
lului. în prima decadă a lunii 
mai să s? .obțină la elaborarea 
șarjelor rapide de oțel lichid o 
depâș re de 5 la sută. Această de
pășire a dat putință uzinei să 
lucreze peste plan în lilna mai. 
un număr însemnat de piesa ne
cesare S.M.T.-urilor și G.A.S.- 
urilor

O altă pre acepsre ș colectivuiul 
acestei secții, este și lupta neîn
treruptă pentru un regim sever 
de economii. Numai prin econo- 
miile de oțel lichid, prin reclu. 
cerea maselotelor și e plusului 
de prelucrare, s-au realizat cir
ca 2.500 kg. piese diferite.

Reducerea simțitoare a masele, 
telor și plusului de prelucrare a 
unei piese turnate, se datorește 
în primul, rind noului sistem de 
turnare și anume sistemului 
cochila, care a făcut 03 produc
tivitatea muncii să crească lu
nar cu 4.5 la sută iar prețul" de 
cost la piesele turnate, să scadă 
cu 3.5 la sută pe întreaga secție.

Mai mu/fe sandale 
și de modele deosebite

4, dau o mare

SIBIL’ (de la corespondentul 
nostru Popa Gavril). La începu
tul acestei luni, muncitorii fabri
cii de încălțăminte „13 Decem
brie” din Sib'u, au început să 
confecționeze un nou model de 
sandale bărbătești.

Muncind.cu însuflețire, numai 
tn ctțeva zile, ei au confecționat 
peste 40.000 de perechi. Astfel 
muncitorii tineri și vîrstnici de 
la sectoarele nr.
atenție calității. Noul model ds 
sandale, care va fi pus în vîn- 
zare la magazinele de stat, peste 
puțin timp, va fi apreciat de cutu- 
părători.

Că muncitorii de a'ci. se stră
duiesc să facă acest lucru îl poate 
dovedi graficul de calitate al cî- 
torve tinere. Să luăm de exemplu 
pe tinerele Runea Maria și Stan- 
ciu Ana. membre ale unei brigăzi 
de calitate. Atenția cu care lu
crează la mașinile de cusut le dă 
posibilitatea să dea zilnic o caii, 
tate de peste 99 la sută. Cu ace
lași avînt tn muncă lucrează șl 
utemista Vereș Irina, deja sne ja 
finisaj. La mașina sa de ctts.it 
tălpi folosind metoda sovietică 
Voroșin, ea reușește să aibă în 
medie o depășire de normă da 85 
la sută.

Hotărîți să întreacă succesele 
din luna trecută cînd s-.au con
fecționat din economii peste 230 
perechi pantofi bărbătești, munci
torii de la secția croit desfășoa
ră acum o activitate și mai 
rodnică.

Un aport însemnat 'a aceste 
succese l-au dat și membrii bri
găzii utemiste condusă de Faza- 
cas Alexandru

Dozsa Budapesta 3:1 (2:0)

i

ia

R. CALARAȘANU

al întîlnirii : 3—1 în 
echipei Dinamo Bu-

de acest gol, dinamoviștii 
pornesc deslănțuiți spre poar
ta echipei maghiare. Nu trec 
decît 10 minute și dominarea 
lor insistentă le aduce încă 
un gol. Autorul, este același 
Ozon — în mare vervă de 
joc —care primind o min
ge de la Ene, intră în careu 
și trage la poartă. ‘Mingea se 
lovește de portar, acesta o 
respinge... la Ozon, care de 
data aceasta înscrie plasat : 
2—0. Cu acest rezultat 
sfîrșit prima repriză.

In primele 15 minute din 
repriza a doua oaspeții au o 
scurtă perioadă de dominare 
și reușesc chiar să reducă 
din handicap, Deak, scăpat de 
sub supravegherea lui Băcuț 
H trage puternic de la 20 m. 
în co’țul din dreapta ai porții 
și înscrie: 2—1. Dinamoviștii 
revin însă în atac și reușesc 
din nou să pună stăpînire pe 
Joc. Minutul 79 le aduce cel 
de al treilea gol, tot prin O- 
zon, care înscrie de la 6 me
tri in colț, stabilind rezulta
tul final 
favoarea 
curești.

O victorie 
meritată

Valoarea jocului de du
minică este incontestabilă. 
In special, forma deținută 
de toți jucătorii romlni a 
fost extrem de bună. 
Știam dealtfel înaintea 
meciului, că vom avea un 
adversar redutabil. Pre
supunerile mi s-au adeve
rit pe deplin în timpul jo
cului. Dinamo București a 
fost cu mult mai bună de
c'll noi. și a meritat pe de
plin victoria, chiar la a- 
cest scor. In special înain
tarea al cărui creer a fost 
Ozon — cu schimburile 
derutante de locuri și a- 
bundența șuturilor la 
poarta noastră, ne-a dat 
foarte mult de furcă. Mi
au plăcut de asemenea 
Suru și Soos, iar de la 
apărare, Birțașu a dove
dit un bun plasament și 
siguranță in reținerea 
mingii. Băcuț II, Szdko 
și Toma au muncit mult, 
contribuind la meritata 
victorie. JAVOR PAL 
adrccorul echioei Dozsj 

Budapesta

peir.ru
pen.ru
ctts.it


in curind vom fi 
învățătoare

Cînd termină școala elementară pe fiecare 
■tînăr tl frămîntă o problemă: ce profesiune 
sa. îmbrățișeze; E- adevărat că pentru unii 
aceasta nu e o problemă prea grea de re
zolvat: Unui tînăr îi place, o anumită ramură 

>L de activitate și se îndreaptă cu încredere 
înspre ea. Dar e bine ca oricine se află tn" 
fața alegerii profesiunii să. chibzuiască bine, 
fiecare să gîndească dacă profesiunea jț.leă- 

, să îl atrage, dacă sarcinile noii sale ocupații 
, . 16 va duce cu dragoste la îndeplinire.

Noi cînd am îmbrățișat profesiunea' de în
vățătoare ne-am gtndit la menirea mare ce 
o are Învățătorul, la rolul său de a educa 

k . tînăra generație, de a contribui la .culturali
zarea maselor, la lupta împotriva rămășițelor 
analfabetismului.
. Timp de 4 ani «m primit cunoștințe ce 
ne-aii pregătit pentru viitoarea noastră mun- 

. că. In timpul lacest'or 4 ani am învățat să 
educăm copiii, să le transmitem cunoștințe, 
să-i iubim. Acum sîntem în anul IV al. Șcplli 

. pedagogice și în curând anul se sfârșește. 
..'Va. trebui să dovedim partidului, tovarășilor

■ profesori, că cunoștințele primite în școală 
au devenit un bun al nostru pe care-1 vom 
folosi acolo unde vom merge. Acest lucru îl

. vom dovedi în primul rînd la examene și 
apoi în producție, prin succesele ce le vom 

? obține.
Examenul de sfîrșit de.an și mai ales cel 

de diplomă trebuie și vor fi pentru noi ade
vărate sărbători. Fieoare răspun-s trebuie să 
dovedească că munca noastră nu a fost za
darnică. De aceea am început din limp să 

... ne pregătim temeinic pentru examene.
La obiectele la oare materia e cea din anul 

I. am început să repetăm sistematic materia 
împreună cu tovarășii profesori. In fieoare 
după amiază repetăm cîte. o oră sau două 

l un obiect în așa fel îneît să avem timp șl 
pentru lecțiile de a doua zi.

La aceste ore tovarășii profesori ne pun 
întrebări pentru a ne reaminti unele lucruri 
din lecțiile trecute. Fiecare răspuns e com
pletat de tovarășul profesor respectiv sau 

. .. de elevele oare au ștri-diat în afară de clasă.
Pentru oa cunoștințele noastre să fie com

plete participăm la cercurile pe materii unde 
organizăm d’scuții asupra unei probleme. 
Desigur că e necesar și studiul individual. 

“Atest lucru noi îl facem după ce ne-am pre
gătit lecțiile și oricînd avem timp liber.

In clasa noastră sînt eleve oa : Cfvper 
,, .Geprgeta, Botez Aurica și Ghensă Sofia, care
■ .studiază materia! bibliografic și învață te

meinic lecțiile pentru examen. Acestor eleve 
le,,va fi foarte ușor să dea răspunsuri bune 
la - examenele de diplomă.

Celclialfe eleve ale clasei noastre le ’urmea
ză exemplul repetînd și ele cu sîrguință lec
țiile. Nu a rămas nici o elevă din clasă oare 

' să nu fi început repetarea materiei măcar la 
un obiect. Lia examenele de diplomă ne vom 

, prezenta toate bine pregătite, g.ata de ple
care la locul de muncă înarmate' cu cunoș
tințe temeinice, pentru a face educație tine
rei generații,

NICOLAU VIRGINIA
elevă în anul IV A al Școlii pedagogice 

de fete din Huși

Consfătuirea
de la Consiliul Central A. S I.T.

Sâmbătă după amiază și duminică au con
tinuat lucrlri'e consfătuirii pe țară organi
zată de Consiliu' Central A.S.I.T. cu condu
cerea filialelor regiona'e. In cadrul consfă
tuirii. tov. ing. Oliviu Rusu, prim secretar 
al Consiliului Central A.S.I.T.. a prezentat 
raportul despre sarcinile actuale a'e A.S.I.T.- 
ului pentru sprijinirea agriculturii, descoperi
rea și fo’osirea rezervelor interne ale între
prinderilor, s-porirea și îmbunătățirea calității 
producției bunurilor de larg consum, spriji- 

' nirea desfășurării întrecerii socialiste.
Numeroși participant la consfătuire au 

arătat în discuții sprijinul dat de filialele re
gionale agriculturii și dezvoltării producției 
bunurilor de larg consum. Pentru lărgirea a- 
cestiui sprijin filiala regională Constanța a 
cheTnat la întrecere socialistă filialele regio
nale din întreaga țară.

Concluziile consfătuirii au fost trase de a- 
cad. prof. bl. Profiri, președintele Consil-u-

■ râ Jui. Central A.S.I.T. (Agerpres)

/Z

,,L iberul a r b i t r ti“
O după amiază de primăvară cu soare, cu 

veselie și bună dispoziție. Pe coridorul Facul
tății de filosofic s-a adunat un grup.de 
denți și 
calează, 
cale.

— Ce 
feritiță ? 
pia Vișan, organizatoarea de grupă 
Iuliaoa Balintonî, responsabila profesională a 
grupei zîmbi puțin încurcată. \

— Faceți cum credeți... eu, după părerea 
mea...

— Ce părere ? — sări din mijlocul grupei 
Turcu Filimon, responsabilul sindical. Mer
gem, aia ,e ! Conferință științifică la Ateneu, 
de specialitate... Eu merg să știu bine că se 
dărâmă păinintul...

— Și eu, merg — interveni Monica Dobre-
seu. plăcut impresionată 
deri și strânsa colaborare 
e o conferință științifică, 
spre vecina din dreapta : 

Tu mergi, Jeni ?
— Cum să nu — zîmbi Eugenia Muntenescu,

să știu bine că nu mai fac seminar' de psiholo
gie toată viața...

— Ujide.ar fi norocul ăsta ? — oftă melan
colic, Mihai Stănescu. .

— Mergem 1' Plecăm cu toții 1 Care merge 
să ridice mîna, — Și cu asta, dînd dovadă de 
spirit organizatoric. Turcii Filimon începu 
numărătoarea participanților la conferință.

...1 ..... 2..... 7...i 12... toată grupa anului
II Psihologie, în afară de doi : Iuliaha Balin-
toni și Pantelimon Golu membru în . biroul
UT.M. din- an.

— Ttt* de ce nu mergi, Iulica? — întrebă examene, rămînînd corijenți „tn unanim •«- 
Eugenia Muntenescu.

— Păi... cum să plecăm toți și tovarășa 
asistentă de psihologie Tamara Gobrin, să nu 
știe nimic...

— Da, foarte just — Completă Turcu Fili
mon ; tu o anunți pe tovarășa asistentă... Nu

stu- 
studente. pișcțttă aprins, unii gești- 
se vede cît de colo că pun ceva la

facem Iulica, mergem sau nu la con- 
— o întrebă aproape în șoaptă Olini- 

U.T.M.

de unitatea de ve- 
a conducerii grupei; 
dragă... Se întoarse

ve^ trebui ,s-o supere plecarea noastră <te ba 
seminarul de psihologie... Ii vei spune...
. — Ii vei spune — reluă Monica, că grupa, 

conducerea grupei a luat hotărârea de a 
amîn>a seminarul ta o diată nestabilită încă.

— Cît mai tîrziu interveni Mihai Stănescu
— Tu vei căuta s-o convingi că noi am ple

cat datorită puterii obișnuinței... Sîntem psi
hologi și ea o să ne înțeleagă. Turcu Filimon 
rămase puțin pe gîndtiri.

— Tu ce zici Olimpia ?
— Eu ? Păi să-i spună că îti trecut ne învoia 

tovarășul profesor Iancu, de la orele de Ana. 
tomie. cînd erau conferințe. Și noi. obișnuiți,... 
ne-am luat inima în dinți și ne-am învoit sin
guri 1
’— Minunat !... izbucni Bara Stere și odată 

cu el întreaga grupă — nemaiputîndu-și stă- 
pîriî entuziasmul.

— Sîntem cît se poate de originali șj de 
convingători. Dar Golu Pantelimon ce-o să 
facă ?

— Eu ? — și Golu clătină din cap nedume
rit — în principiu nu sînt de acord... în cali
tate de cadru trebuie să dau exemplu...

— Să dai
deocamdată
de plecarea
seminar.

— Sigur că da ; de tine depinde totul, ești 
cadru, om cu influență 1

Intr-un iureș de rîsete și veselie, întreaga 
grupă coborî scările, grăbindu-se ca nu cura 
va să întîrzie de la conferință :

Este de admirat, într-adevăr un asemenea
„colectiv unit" cu „păreri comune". Nutr.a 
că dacă vor acționa de multe ori așa, își, vor 
manifesta, fără să vrea, unitatea de vederi •

exemplu ? Sigur că da 1 Numai că 
vei sta s.o convingi pe asistentă 
noastră justificată de la orele de

te" în frunte — măcar atunci 1 — cu conduce
rea grupei, care acum dovedește că preferă -« 

târască în coadă. Mai știi ce rezultate po«- 
să dea... puterea obișnuinței ? 1

. Corespondent
ANTON 1ORDACHE

se
te

Ceva trebuie expediat
12 martie 1954.„
Este ora 7 dimineața. Peronul gării Balta 

Albă pare pustiu. Dar nu peste mult timp 
apăru tin cetățean.

— Tovarășe, sînt Pîslaru Gheorghe, din co
muna Boldu, raionul Rîmnicu-Sârat. Vreau să 
expediez un colet pentru fiul meu care lu
crează la stația C.F. Ciu'nița — se adresă 
eț impiegatului de mișcare, Chiose Zaharia.

Impiegatul se făcu întîi că nu aude.
— Poftim? întreabă totuși, după un timp.
— Un colet, știți... de expediat...
— Da, băuturică ceva, n-ai ?
— Ba, am...
— Atunci, adu mîine 2 sticluțe cu vinișor, 

și. după aceea, facem ți formele de exped 'ție. 
Altfel...

A doua zi...
— Domnule impiegat. 13 vesrât.. râse : 

țeanul Pî slant Gheo-g-e. care -e=:șe 
promise.

Cum văzu sticle ie. impiegatului H luciră 
ochii de bucurie

— Dă-le Incoacet
Și le apucă repede, intrând în Hron! său.

10.000 kg.
Lucrurile mici, uzate, prin prelucrare pot fi 

foarte folositoare. Lucrul acesta l-au trrrâ.es 
tinerii din organizația U.T..M. G.A.S. Lugoj 
care au depus o muncă intensă pentru strânge
rea de fier vechi.

In această acțiune au fost antrenați 65 ti
neri utemiști și neutetniști. Secția mecar :i 
și atelierele au fost curățate. S-a muncit co

• • •

Drumul spre Casa Pionierilor din Tg. Mu
reș șerpuiește printre brazi ce răspândesc o 
mireasmă plăcută și printre copaci cu cren
gile încîlcîte de parcă ar fi rădăcinile unui 
arbore uriaș, bătrîn. Urcînd poteca îngustă, 
în vârful dealului zărești ©asa Pionierilor. 
Din încăperile luminoase se strecoară în fiece 
zi rîsete, frânturi de cântece,- o veselie tine
rească, gălăgioasă.

Să zicem că cel care ar veni să viziteze Casa 
Pionierilor de aici, să cunoască activitatea mi
cilor purtători ai cravatei roșii, s-ar opri pen- 
:ru o clipă. El s-ar întreba poate: „ce-ar trebui 
să văd mai întîi? După oare fereastră se as
cunde cea mai bogată și interesantă activi
tate ?'“ și ar deschide la întâmplare una din 
uși. Anume, cea din dreapta clădirii, în fața 
căreia sînt cîteva scări de urcat.

Zumzetul traforajelor, zbîrnîit de motoare, 
strunguri și... o ceată zgomotoasă de copii în- 
deietnicindu-se care mai de care cu cîte ceva 
— ne primesc.

Intr-o clipă de răgaz, vizitatorul privind 
-cindurile groase și subțiri, aripile, modelele 

de avioane orînduite pe mese sau atîr- 
nate deasupra pereților, își dă seama unde se 
află. Atît pfonjerii cit și tînărul profesor Hints 
O:.o. sin; bucuroși cînd sosesc musafiri, vizi
tatori cărora le pot arăta o părticică din munca 
lor. Nu de mult, cînd i-am vizitat pe aero. 

-am găsit strânși tn jurul unei mese, 
unui 
fără

Dar

modeliș:
cu capetele apropiate, aplecate asupra 
modei, aproape reținîndu-și răsuflarea și 
să bage de seamă că a intrat cineva.

— Tovarășe profesor, nil vă ssi-părați...
eram ati; de sigur că am calculat bine și iu 
se poate întâmpla eifm'c. Pionierul care spu- 

ea aceste cuvinte stătea în mijlocul grupului 
cu ochii lăsați în jos. pironiți asupra aripei 
de aeromodel, pe care o ținea în mînă. O fată 
-lc-.da care părea la prima vedere atît de 
? zj: iă. i. certă cu o asprime neașteptată:

Karoiy. Vrei 
Faci pe gro
pe tovarășul 
ceri și nouă

Aici, se răcori sorbind una din stiețe <er ape 
se pregăti să piece-n sat.

Cetățeanul îl întrebă :
— Ce faci, domnule impicgBt ? M:-a: '■»_ 

vinul, dar formele de expediție pe 'tr-j co e*_
— Păi, șă mai aduci una. că domnul șe 

nu-i ajunge atît.
Auzind gălăgie, șeful stației, G-v âr.esr.

Pevel, ieși afară.
— Ce-ai aici ?
— Sâ vedeți, don-șeî. am un cofe- ce expe

diat.
— L'nde-1 trimiți 7
— La gara Ctuinița.
— Da_  vin. ma: a; ceva >
— Puțin, don șef_
— Să ma: adori, auzi ? L-a

— Așa faci totdeauna. Torok 
să lucrezi singur, de capul tău. 
zaro!! N'J-! ascult: nici măcar 
profesor, dar mi-te să ne 
ajutorul?!

— Bine zice Soos Aniko 
ru.vș de s atură ș: care

«: mai apoi, îl c'nlamă Paraiz? Sandor și 
-< u;e mlndri cu faptul că este cel mai tânăr 

mode’ El nu întreabă niciodată ni
mic *i uite că strică materialul, pierdem timp 
d ~ casira lui. Iar modelul ,.P-7‘“ nu așteaptă! 

t-ebuie să fie gala, pentru serbarea de sfir. 
fit de an!

Torok Karoiy este din fire un băiat strguin- 
rios ți ac se poate spune că ar fi pricinuit 
p*ea mu.te greutăți pînă acum cercului ti- 
-*• -r aero.-nodrâiș'.' ai Case: Pionierilor, din 
-Z-» IKea s e parte. Ce e drept el lucrează 
ta jtaeral Jupi capul lu:. fără să ceară sfa- 

a. p -a ai un. Lui ners. De 
ăa’ra «sta '-.«ă a stricat o aripi.

— ,.F. s ut ued-epți fiindcă mă ceartă chiar 
i -■» ■» Diar e prima mea greșeală" — 
!*> zise in gft>d Torok. dar peste citeva m e 
* astfel: „Totuși, ei »u dreptate. Modelul
F 7~ i-.-r-j e să fie gata pînă la sfirșitul ce- 

•- de a patrulea pătrar. La serbarea închi- 
a-. .;: școlar vom organiza o demons- 

7at*e fnaoesă. unde ceilalți elevi ți toveri- 
o’c es-irâ. vor cunoaște ce! mai nou model 

enpcMnt de no; și uite că eu l-am stricat".
— To a-a-l. I — l voi repara singur gre- 

peeta. izbucni el deodată. Iar de acum înainte 
am șa a :*r și vouă ajutorul acolo unde simt

ma:

♦

*ă a’j’.oc' Ici și lotoda’ă. — să 
3Sa pe ca'e O i*ce Torok Karoiy 
r ai cercuiu.-

Poate că nici azi el ntt știu că am fost de 
față, la întâmplarea descrisă. Atît de preocti? 
păți cu lucrul lor m-au văzut abia; tîrziu. 
M-am apropiat de o masă unde Fall Ilonka și 
Kocsis Lașzlo.— cei doi colegi de clasă, elevi 
în clasa a VI l-a a școlii mixte elementare nr. 
2 din Tg. Mureș, lucrau la o aripă.

— Cum se poate? — am întrebat — aeromol 
delul e întreg, îmbrăcat cu hirtie roșie, luci
toare. Se vede că a fost folosit de acum 
ce-i lipsește o aripă?

Cea mai bună modelistă, Fall Ilonka 
mă lămuri însă :

— In timpul ultimului concurs, acest 
model destul de „plăpînd" era încă 
pe pămînt înainte de pornire. Unu! 
mai mare a venit din viteză, izbindu-se 
de el și retezîndu.i aripa. Dar noi pu
tem repara această stricăciune...

Curând am făcut cunoștință și cu un 
preparat executat de însăși tinerii mo- 
deliști împreună cu profesorul lor, un 
preparat care răspândește miros de ace
tonă, alcool .și lipește cauciuc, scîndttră 
subțire sau hîrtie. . •■

Fall Ilonka îmi vorbi mult despre e- 
moțiile ei în timpul cortcursuluî, despre 
străduință cu oare s-au pregătit'. Ea a 
fost prima la concursul ,de tnicro și 
aeromodele organizat pe oraș, de ase
menea și în cel' regional. Kopac Ianpș 
și Soos Aniko, n-au rămas cu mult în 
urma ei.

— Modelul meu a zburat 2 minute și 
54 secunde, iar al Iui Janos, 2 minute și 
53 secunde. Și cum eu făcui o mutră 
cam mirată mă lămuri: — La, uri con-, 
curs de tnicromodele e necesară o durată cit 
mai lungă, iar la. aeromodele importantă e mă
rimea distanței parcurse. Soos Aniko îmi arătă 
un astfel de micromodel oare avea greutatea 
totală de 1 gram. M-am mirat aflând de la 
p'onierl că 8 micromodele de acest gen au 
deabia greutatea unei țigarete. Tovarășul Hints 
dornic să mă lămurească, deschise un -sertar Și 
scoase de acolo o bucată de lemn alb obișnuit, 
cu lungimea cam de vreo 30 cm. și lată de a. 
proximiativ 15 cm, rugîndu-mă s-o țin puțin.

— Cum de e atît de ușoară? Din ce fel de 
lemn e?

Pionierii din juru-mi zîmbiră șiret. „Ce* 
mai tînăr modelist", micul Par.aizs Sandor 
mă lămuri:

— Aceasta e o scândură cu totul deosebită 
de celelalte. E adusă din Indochina și se 
numește „Lemn din balză". Vedeți bucățica 
asta de seîndură? Din ea tăiem cu lama zeci 
de straturi subțiri și construim destul de multe 
micromodele. Leitinul din balză e de zece 
mai ușor decît bradul — imi zise el în 
cheiere.

Cu cît mai repede se scurg sferturile și . 
mătățile de ceas, cu atît rrtai mult simțeam 
că înțeleg pasiunea lor pentVu construirea a- 
cestor m'ci modele, care pot fi perfecționate 
pînă într-atît, îneît să semene mult cu struc
tura unui avion adevărat. La fiece scîn-durică 
tăiată cu dibăcie, fiece aripă, elice 
pe care le executau pionierii acolo, si 
alături de ei bucuria constructorului " 
modele, mîndria celui care a dat ceva
— astăzi, cercului fie aeromodeliști — 
patrie; întregi. Deodată am simțit alături de 
acești copii pasionați — o înflăcărare puter
nică și am devenit curioasă să cunosc mult 
mai multe amănunte despre modelele înșirate 
în fața mea. Par atît de simple. Dar cum 
zboară ? Parcă mi-a ghicit gîndul Varga 
Emese, u:»a dintre cele mai bune aeromode

s’* ale cercului ș: cea mai bună elevă a 
clasei, hni zise:

O zi la

fier vechi
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— Să vă arăt toate modelele executate pînă 
acum și ceva despre confecționarea lor.

Rînd pe rînd. .au fost luate de pe pereți, din 
lăzi, aeromodelele. Pionierii s-au strâns in iu- 
ru-mi și vorbeam cu muțită căldură despre mo- 
delele lor.

— Acesta
Iată-1 și pe 
accident cu

e primul mode! intitulat ,.P-1“. 
al doilea. „P>3“ a suferit un mic 
ocazia pri-mei experiențe. Acum

însă e teafăr.

ori 
în-

ju-

și alte'e 
simțeam 
le aero- 
folositor 

tnîine

nai amănunțit cu profesorul 
utemisl am observat că nici el nu e mai pu
țin pasionat decit ori care pionier constructor 
de aeromodele. El a început să se ocune cu 
aeromodelismul cam de la vîrsta de 12 ani. 
Avea de pe atunci dorința să zboare cu un 
avion adevărat, să-i cunoască toate șurubu
rile. toate chițibușurile. Acum le transmite 
și copiilor această dragoste pentru aviația 
sportivă și priceperea de a lucra aeromodele. 

La construirea primelor modele am ajut?: 
mai mult — zise tînărul profesor — dar de- 
acuin eu lucrez tot mai puțin la ele.

— Dar să vedeți ceva mai interesant decit 
cele văzute pînă acum — ne întrerupse Torox 
Karoiy.

Făli Ilonka aduse o siringă mare, înfă^u-* 
rată grijuliu în cîrpe, iar un pionier în vîrsta 
de vreo 13 ani aduse un motoraș,

— Ei. ce ne mai lipsește? — întrebă profe
sorul, punîndu-i totodată Ia încercare

— Eterul, alcoolul, uleiul de ricină — se 
auzi glasul voios al pionierilor,

Gurind erau toate pregătite
— Iar acum îi dăm o injecție motorului. 

Toți priveau fără să clipească la Sooi- \ni!-o 
Peste oîtev.a secunde ■ motorul porni. Noroc, 

că era prins bine de colțul mesei, altfel..'.
Cum stăteau ap'ecați asupra motoarelor, 

veseli și totodată atît de preocupați, am vă
zut și mai limpede tn acești copii pe viitorii 
oameni ai științei, tehnicei, constructori d* 
avioane și apărători neînfrica.ți ai patriei 
noastre.

Cele cîteva ore în cadrul cercului de aero. 
modelism au trecut repede.. Modelele au fos’ 
așezate din nou în lăzi, pe masă; traforajele 
în sertare, la locurile lor. Peste o săptămînă 
tinerii aeromodelișt! își vor petrece din nou o 
după-arniază folositoare aici.

Acum se grăbesc spre casă. Mîine dimi
neață îi așteaptă din nou școala, lucruri tot 
mai multe și mai interesante de învățat.ECATERINA REDEI

practică
AffW (de Ia corespondenta noastră ANA 

CASANTIL).
' "e— sta Cioran Maria este elevă a școlii 

P'O.’esionale comerciale din Arad. Pentru a 
r-Moa-te practic cele învățate în școală, elevii 
> fost repartizați la diferite magazine de 
stat Au trecut cîteva luni, de cînd Cioran 
Maria face practică în 
Sil". încă din prima zi. 
ajwtat-o pentru ca să
Apoi i-au vorbit despre
• un rinzător în comerțul socialist. Utemista 

D'zz - : âena de la raionul confecții, n-a sc'ă- 
- ur ?n> să o ajute pe practicantă.

As* cum fiecare din personalul magazinului 
—: --re să deservească cît mai bine
pe cumpărători, a început să se străduiască

magazinul „Univer- 
tovarășii de aici au 

cunoască mărfurile, 
felul cum trebuie să

și eleva practicantă Maria Cioran. In maga
zin se aplică metoda sovietică Corovchin.

Aplicînd metoda aceasta noi deservim bine 
cumpărătorii — i-a spus într-o zi Măriei, E- 
lena Dragoș. Văzînd că fiecare din personalul 
magazinului vine cu cîteva minute înainte de 
deschiderea magazinului, a făcut și practican
ta la fel. In timpul acesta a ajutat la aran
jarea mărfurilor

La ora deschiderii fiecare era pregătit să 
primească cumpărătorii.

Oamenii intrau pe rînd, îndreptîndu-se spre 
raioanele de unde vroiau să facă cumpără
turi. Două tinere îmbrăcate cu paltoane la fel, 
înaintară spre raionul confecții.

Viitoarea vînzătoare Maria Cioran le în- 
tîmpină cu zîmbetul pe buze.

— Cu ce vă putem servi, tovarășelor?
— Am vrea niște fuste albe cu .motive na

ționale vorbi fata cea mai înaltă.
— Da, una mai mare pentru ea și alta mai 

mică pentru mine, completă tînăra. cealaltă.
Maria zîmbi din nou. Apoi spuse:
— Le puteți încerca tn cabină.
Tinerele tractoriste Margareta Șebeștein și 

Doina Mîtcă de la S.M.T. Sîntana, au venit 
să facă cumpărături.

Și-au cumpărat arnîndouă fuste la fel. Acum 
mai vroiau pantofi și jachete.

Au fost mulțumite arnîndouă de felul cum 
le-a servit eleva vînzătoare din magazinul 
„Universal". La plecare le-a condus cu pri
virea pînă la ușă, spunîndu-le „să purtați 
cumpărăturile cu plăcere".

In primăvara asta satul parcă e pustiu. La vremea prinzulul, doar 
la Sfat mai dai de cîțiva oameni, sau la ghizde : unei ; - - - :e 
oprești o clipă ademenit de jocul gălăgios al unor copii care lac 
diguri în nisip. Bate în spre Focșani un vînt cald. Mi-au spus 
niște copii că dincolo de sal, la \reo 3 kilometri, după re e a'unzi 
pînă la genunchi în apa Putnei, dai de ogoarele Into ă-ăș’lor.

Am găsit oamenii în timp ce prinzeau la umbra săracă a căru
țelor. In timpul hodinei, întinși intr-o rină, pe a-ă -a. c«— ■ - .1 
Nicolae Rotaru mi-a povestit despre felul cum a lua’, r vra Ir «:a- 
șirea lor, cu numele „30 Decembrie".

Lucrătură chiaburească
u trei ani în urmă, cîțiva comuniști d:n Răstoace, și-au 
scris pe cîte un petec de hîrtie dorința de a înființa o întovă
rășire agricolă. Au iscălit jos, ei și nevestele lor. Alți țărani 

muncitori s-au mai sfătuit între ei, s-au mai certat cu nevestele, alții 
cu frații și părinții și, în cele din urmă, au făcut ca numărul cererilor 
să crească pînă aproape de douăzeci.

Toate acestea au pus pe gînduri pe toți chiaburii din sat. 
Cu dibăcie și tact, chiaburii au început să organizeze o acțiune 
d* împiedicare cu orice chip a înființării întovărășirii, intr-o sea
ră, pe la toate porțile batea vestea (pentru cei mai mulți revoltătoare, 
pentru cîțiva îmbucurătoare): s-au furat cererile. Cine le-a furat, 
nu se știe nici pînă astăzi.

Oamenii din sat au însă bănuieli pline de temei.
Ca să reconstituim faptele, după cum povestesc uni’, lucrurile 

s-au petrecut astfel:
Fostul secretar al sfatului, Tănase Ștefan, unul dintre .bețiva-. . 

nii din sat, se aciuase pe ltngă văduva Safta Turbatu, care avea 
pe lingă un vin ghiurghiuliu cum nu se mai găsea prin împreju
rimi, niște ochi focoși și o făptură ademenitoare, car* l-au scos 
din minți. Pentru că un ginere voia să-i smulgă cu orice chip ceva 
din avere, și fiindcă aflase că cei ce au avere ca a ei sînt socotiți 
chiaburi, a făcut și ea de ochii lumii și al Sfatului, cerere de a 
intra în întovărășire. In vremea cind întovărășirea, era pe cale de 
a lua ființă. Safta Turbatu îndemnată și de alți chiaburi, a căutat 
cu orice preț să pună mîna pe cereri. Secretarul era un om des
compus din orice punct de vedere. Furînd din banii sfatului o sumă 
importantă el fu scos din acest poșt și dat pe mîng justiției popu
lare. La plecare secretarul a descuiat casa, de bani, a înfipt mîna 
in cereri (cfteva au mai rămas răspîndite) și le-a făcut cadou ale
sei inimii sale care, fără îndoială, nu le-a pus la păstrat sub grin
da casei alături de buchetele de busuioc și lămîiță, ci le-ia aruncai 
pe foc. Așa spun unii că s-ar fi întîmplat furtul. Alții au altă părere.

Tot în acea vreme, era referentă la sfatul popular fiica de chia
bur Mandea Maricica din satul Movileni, de prin, părțile Tecuciu
lui. Mandea Maricica ședea în gazdă la ruda. ei Gheorghe Gh. 
Miu. Prietenă și cu ceilalți, chiaburi din sat pe care-i servea 
cu credință, se poate ca și eg să fi contribui! la furtul cererilor. 
Curând după aceasta ea a dispărut din sat fără să-și ia „la reve
dere" de la nimeni.

Intr-un fel sau altul furtul cererilor a fost pus la cale de către 
chiaburii satului care s-au cinstit cu vin și s-au felicitat între ei 
sărbătorind „parastasul întovărășirii". Au risipit însă băutura în

zadar. Hotăztrea oame ■ ci - ’ — cop ce se pr <n *e cind în
cercase sj Iaci primii păți, se ndici iarași ți Iți lua In m!ini un 
ba; mai bun ca sâ se apere cu nădejde de șerpii care încercau sâ-i 
muște de moarte.

„Să ne mai gindim...4*

Pe ia stlrșitul lui decembrie începu' «ă coboare iama și prin 
părțile de jos ale Moldove!. Un ger uscat îți băga.' a dușmănie 
parcă, răceala pînă în sînge. Pe o asemenea vreme să stai 

doar în casă la gura sobei și să spui trăsnăi la copii și nevastă. 
Nu-ți vine să ieși nicî să dai un snop de coceni la o vită.

In serile acestei ierni, comuniști1 de nădejde din Răstoaca au 
pornit din nou să strângă cereri pentru înființarea întovărășirii. 
Era un grup, mai bine zis, o brigadă care se mărea din săptă
mînă în săptămînă. Erau în ea lg început Ion Rotaru, Ilie Bădoi, 
Mihaj Gheorghe și Ion Pătrașcii. Seara se adunau la unul dintre ei.

— Ce facem, pornim iar cu coliridul?
— Hai să mergem, răspundea vesel llie Bădoi. 
înainte de plecare brigada își făcea planul.
— Ei, la cine mergem în seara asta?
Mergem pe la Gheorghe Nanu, pe la Peșterău, pe la Angheluță. 

pe urmă mal vedem noj ce facem.
...Peste cîtva timp casa luj Gheorghe. Nanu era plină de gă

lăgie.
După ce paharele se umpleau cu vin și copaia cu floricele albe 

de porumb discuția începea în taină.
— Ce zic' Gheorghe, te faci întovărășit ?
Gheorghe Nanu se uită lung, la nevastă întrebînd-o cu privirile.
— Am faee și noi cerere — intră în vorbă nevasta, scuipînd în 

firul de in -ce se înșira într-una pe fus; — dar decît-să-și aprindă 
ia. vreun chiabur focul cu ea, mai bine nu. mai facem de loc.

— Ștji că e o vorbă, îi spuse Ion Rotaru, cică dă-rni doamne 
mintea de pe urmă. Am fost noi proști, de-aia au pierit cererile. 
Chiaburii au. crezut că de-acutna, gata, s-a dus cu întovărășirea. 
Noi dacă sîntem uniți le arătăm că tot o facem. Matale vrei să 
iie chiaburii mai tari sau noi să-i punem cu botul pe labe?

— Dracu să-i ia ! — îi blestemă femeia. Doar nu-mi vreau ei bi
nele mie.-

...Peste o oră, două, copilul gazdei care n-adormise nici o clipă, 
scotoci din ghiozdan tocul și călimara și Gheorghe Nanu scria în
cet, cu migală, pe o foaie de hîrtie: „Eu Gheorghe Nanu, împreu
nă cu nevasta și copiii, de bună voie cer să intru în întovărășire..."

Ion Rotaru, acum președintele întovărășirii, s-a întîlnit într-o 
zi cu finul său Traian Borcea.

— Ce faci măi Rică, spuneai,că te înscrii și tu în întovărășire, dar 
văd că nu miști de loc.

Traian Borcea dădu din cap a neputință,
— Bre, eu m..aș înscrie, dar nu vrea nevasta. Dacă o aduci 

mala' la cale-, eu nu sînt împotrivă.
— Bine, Uite, diseară viu pe la voi,

- Seara, Ion Rotiaru a fost într-adevăr în casa lui Traian Borcea. 
Nevasta tocmgi răsturnase pe masă mămăliga caldă și aburindă.

După ce-au stai la masă și. au mai vorbit despre altele, Ion Ro
tai u a pus degelul pe rană.

— E adevărat ce spune bârbet-tu fină? Cică nu vrej să intri în 
Întovărășire cu nici un chip.

— Nu intru, prim: răspunsuri. Deci a: venit pentru asta, poți 
Bici sâ nu mai deschizi vorba.

— Păi de ce nu vrei? Gare-s motiveîe?
— Șlij eu ce mor .e. Crezi că eu nu pricep planurile voastre cu 

tntovărățirea ? Ehe. ăsta-i pui rie colectivă, nașule.
— N i d-eptate. - a. G->*podârâe colect’vă nu se face cu de-a

sile. Dacă toți oameni- vor după un an, do', de bună voie facem 
gospodărie coiectivâ. Daci nu, n-o facem. Cu forța n-o face ni
meni. Asta ogmenii din Întovărășire hotărăsc. Așa că din partea 
•sta sâ n-ai nici o g’ eu zic că dacă vrea bărbatul n-are
nici un rost sâ stai împotrivă acum.

Bătrâna li reteză vorba, plină de amar;
— Apoi el. tot de . :>e : p .* ia cale. In loc să-ți vezi de tîrla" 

ba. că ai și tu aliția copii, 'umbli prin ca-sele oamenilor cu prostii. 
Nu ne trecem noi în întovărășire să ne dați și miere. Lasă că noi ne 
vedem de treabă așa cum am apucat ți nu murim de foame. Pro
știi și golanii sa:.ii:ii să iacă ce-or vrea.

„.Cintaj cocoșii de miezul nopții și cele două femei tot „nu" 
spuneau. Ion Rotaru se ridică să plece. Părea liniștit și vesel de 
parcă atunci veaise în casă. Totuși vorbele bătrânei „lasă proștii 
și golanii satului să facă ce-or vrea“ îi umpiuseră sufletul de mîh- 
nire.

— Ei. dgcă nu vreți nu vă forțează nimeni, Cînd o să credeți 
că e bine așa cum zicem no', să veniți că vă primim cu brațele

deschise. Poate ma: s;ăm de verbâ și altă dată. Eu să știți că nu 
sint supărat pe dumneavoastră. Sîntem prieteni ca și mai înainte. 
Nu știu dacă dumneavoastră sînteți supărați pe mine.

— Na sîntem supărați, vorbi femeia. De ce să fim? Dacă mai 
vrei ,maî vino pe lg no-. Ușa n-o să ți-o închidem niciodată. Mai 
vorbim, ne mai siâtuim aci între noi ca oamenii...

Au fost și înfrângeri și izbinzi Dar mai multe izbînzi. Adunate 
la un loc ele trec de douăzeci. întovărășirea a luat ființă. Ziua 
aceea a fost tristă pentru chiaburi. Tristă cg o zi de înmormîn- 
tare.

Planuri de viitor

Piedicile n-au fost izbăvite odată cu înființarea. Zvonul chia- 
buresc că întovărășirea nu-i decît „o momeală pentru a-i 
prinde pe oameni în colhoz" a făcut ca în luna martie, 11 fa

milii să plece din întovărășire.
Seara, după ce adormeau copiii și nevestele, brigada comunistă 

pleca să stea de vorbă cu ei. Cu statutul în buzunar ei au mers 
la Ștefgn Peșterău, Tudorache Angheluță, Vasile M. Grigore și la 
ceilalți. Cea mai mare parte dintre ei s-au răzgîndit și au rămas 
tn întovărășire.

Din cei ii numai patru au rămas afară din întovărășire. Pleca
rea lor n-a lovit în unitatea întovărășiților. După ce au plecat aceștia 
alți 4 țărani muncitori au venit cu cereri de înscriere în întovără, 
șire. A venit comunistul Nicolae Rotaru, Ion C. Oncioiu. A venit 
cu cererea și Traian Borcea. Au semngt pe ea și nevasta și bă
trâna. cele care cu cîteva luni înamte ocărau întovărășirea

..Se apropiau zilele cînd trebuja să înceapă munca de înșămîn- 
țiaf. Putna începea să-și umfle apele, pămînturile începeau să. „în
florească" de soare și de vînt primăvăratic. Intr-o zi spre seară, 
întovărășiții s-au adunat să discute planul de muncă pentru pri
măvara aceasta.

Și discuțiile ținură pînă noaptea tîrziu. întovărășiții au hotărât 
să însămânțeze cele 5,50 hectare de floarea soarelui in cuiburi așe
zate în pătrat. Președintele le-a citit din Hotărâre cum recomandă 
partidul și guvernul să se fgcă lucrările la această cultură. Toate 
•jiîinile s-au ridicat afară de a lui Gheorghe Botezatu,

— E muncă multă tovarăși. Și pe urmă, noi n-avem prășitori și 
tot cu sapele o să prășim.

— Nu tovarăși, s-a ridicat președintele în sus, O să primițn pră- 
șitori. Secția agricolă de la raion o să aibă grijă de asta.

— Așa fgcem tovarăși — au hotărât oamenij.
Și așa a rămas.

Au ieșit tractoarele și oamenii pe cimp

Prima zi a primăverii a fost după Jumătatea lui martie. 
Atunci, cînd pămîntul mai mustea încă de zăpadă, au intrat 
tractoarele pe ogoarele întovărășiților. Oamenii veneau pe brazde 

în urma tractoarelor, luau cîte o mînă de țărână și o cercetau plini 
de cumpănire.

— Bună arătură, au spus unii.
Ilie Bădoi n-a? fost însă mulțumit. Plugurile nu erau reglate bine 

și brazdele ieșeau prea mari. Președintele l-a chemat de o parte pe 
șeful brigăzii, utemistul Dumitru Ion, și i-a spus că unii oameni 
nu prea sînt mulțumiți de arătură. Șeful brigăzii, un flăcău înde
sat, grămit de soare și vînt, s-a mîhnit de vorbele președintelui. 
Era adevărat ce spuneau oamenii.

— Nu-i nimic, tovarășe președinte. Arăm din nou tot ce n-a 
ieșit bine. Vrem să nu rămînă nici un întovărășit nemulțumii.

Și tractoarele au mgi întors încă odată brazdele de pe 6 hec
tare.

A început apoi însămînțatul. S-au pus în pămînt borceagul și
orzul, apoi floarea soarelui iar mai tîrziu porumbul. Munceau de
diminegță și pînă seara cu nevestele, cu băieții și cu fetele, Gheor
ghe Nanu, Ilie Bădoi, Tudorache Angheluță, Peșterău Ștefan. Sus 
pe semănătoare au stat zile întregi președintele Ion Rotaru și 
Traian Borcea.

întovărășiții și-au terminat primii din comună î-nsămînțările.
— Să rămînă cu gîttil strî’.nb toți cei care vor trece pe lingă o- 

goarele noastre cînd ne-or vedea lanurile.
Intr-adevăr, cînd treci acum pe lîngă ogoarele lor nu-ți' poți în

toarce capul din spre borceagul care a crescut pînă la glezne, de 
îa plantele de floarea soarelui înșiruite frumos în rânduri de parcă 
ar fi desenate pe o coală de hîrtie. într-adevăr, după ce treci de 
ogoarele lor te doape gîtul.

In fiecare zi întîlnești la capul lanuluj cîte un întovărășit. Stă 
c;1 un ghid în fața unei expoziții. Trec oameni din alte sate și se 
opresc la vorbă. „Ghidul" îi conduce prin lan.

— Is uită-te cum a mai crescut borceagul. Asta de aici e floa
rea soarelui. De acum e în cinci. frunze. Peste cîteva zile ne apu
cării de prășit.

Vizitatorul privește tăcut, smulge cîte o plantă și o ține în 
mînă ca pe o floare.

— Ați lucrat bine, bre...
— Așa cum scrie ia carte, îl aprobă omul.
...„Expoziția" aceasta va ține pînă la toamnă Atunci, la strân

sul' recoltei, vor fi mai mulți vizitatori și ghidul va fi întreaga înto
vărășire. Acest ghid va arăta tuturor :

— Iată, asta e recolta noastră. Am muncit-o cu toții împreună 
ășa cum scrie la carte.
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CitjiQ&i răspund utemîștîlor din comuna Pereț

„Cum să facem viața de U. T» M, 
mai interesantă, mai plină de conținut ?*•

Să nu ne-mpiedice copacii de a vedea pădurea
Vtemiștii din comuna Peret ridică o pro

blemă înțeleaptă și foarte, importantă pentru 
munca noastră: „Cum să facem viața de 
organizație mai interesantă, mai plină de 
conținut". Nu e ușor să răspunzi și eu cred 
că ar face un lucru neglndit acela care s-ar 
apuca să înșire pe puncte: unu, doi, trei... 
rețetele prin care să faci viața <je organizație 
mai frumoasă, să-i îmbogățești conținutul. 
La aceste întrebări, după părerea mea, nu se 
poate răspunde decit povestind fapte și tn- 
tlmplări din viața organizațiilor noastre de 
bază, metodele pe care le întrebuințăm cu 
unul sau altul dintre utemiști in diferitg si. 
tuații. despre mijloacele inirebuirtțate pentru 
activizarea fiecărui utemist ele.

Cred de asemenea că o muncă de organiza
ție interesantă și bogată în conținut, nu poa
te fi ruptă de sarcinile pe care partidul le 
pune în fața noastră. A proceda astfel ar în
semna să ne limităm numai la problemele 
mărunte, de fiecare zi, care iși au importanță 
lor și a scăpa din vedere sarcinile mari, ge
nerale, a scăpa din vedere scopul final a. 
muncii noastre. Dacă am proceda in telul ace
sta ni s-ar putea spune pe bună dreptate c« 
Hu vedem pădurea din cauza copacilor.

Noi sîntem o organizație de bază sătească 
și noi muncim pentru un viitor fericit ca și tine 
rii din industrie sau ca cei din școli și iacul- 
tăți. Sarcinile noastre practice, de realizare u 
acestui țel, diferă. Dacă la tinerii din indus 
trie cit și la tinerii care studiază nu-i admi
să munca pe campanii, la noi. muncitorii de L 
sate, se pune un accent deosebit tocmai pe 
campanii, terminarea lor ia timp și in bune 
condițiuni.

In momentul de față spre exemplu, ar fi 
deadreptul greșit dacă toate forțele noastre 
ar fi îndreptate să zicem spre munca cultu
rală și sportivă, așa cum s-a inumplat 'n pe
rioada de iarnă. E just că nici aceste lucruri 
nu trebuiesc neglijate. Dar problema princi
pală pentru noi este insă acum „terminarea 
la timp și in bune condițiuni a campaniei de 
primăvară".

De aceea și activitatea organizației de bază 
V.T.M. din gospodăria noastre colectivă este 
îndreptată in această direcție.

întrecerea

Din iarna aceasta, unii dintre finer'.' noștri 
au ieșit cu o meteahnă. In muncile din gos
podărie specifice perioadei de iarnă nu au 
cuprinși toți tinerii Au existat deci ți uni 
care iși pierdeau timpu -e g-gă cc~c 
dlu-se de fel de fel de lucruri, obițnuindase 
intr-un cuvin! sa ennească. Lu---. aer s

l-am observat tnai bine în primele zile, de 
muncă, cind o serie de tineri nu s-au prezen
tat, iar unii veneau o zi și două lipseau. Erau 
dintre aceia care se învățaseră să se țină de 
lenevie ca orbul de bîtă. Starea aceasta tre
buia neapărat schimbată. Trebuia găsit un 
mijloc care să-i trezească din nou pe tineri, 
să le stimuleze energia și entuziasmul lor ti
neresc, Intr-un cuvînt, să-i facă să munceas
că cu regularitate.

In acel timp, comitetul nostru lucra la pre
gătirea adunării generale în care să se dis
cute sarcinile care reveneau organizației noas
tre în această campanie. La adunare l-am in. 
vital și pe secretarul de partid și pe preșe
dintele colectivei.

Prima parte a adunării a decurs in mod o- 
bișnuit. Lucrul pel mai interesant s-a petrecu: 
in cea de a doua parte, după ce a luat cuv 
tul tovarășul Tihel Ion secretarul organiza
ției de partid. El a vorbit despre problema 
insămințatuiui in cuiburi așezate in pătrat c- 
un mijloc important de creștere a producției 
la hectar, despre necesitatea participării fie
cărui utemist și tinăr la muncile de primăva. 
că. Din această ședință a luat naștere între
cerea individuală intre tineri pentru cel mat 
mare număr de zile muncă nir-o lună .4 fe>. 
nevoie de această întrecere pentru a lichide 
starea de moleșeați existenta a unii t.-er 
Și ea a reușit să realizeze ace-: lucru. Prin 
tre primii care s-cu :rcadrat in acecv:a -:-e 
cere au fost Stan Vioară. Bornei Ecazerina 
Hui Pavel și elfii Poade-e aceste- -țr» er
ne tint dovedite țt de 'cptul ca aprerrr. 
de insdmimal pentru epoca / au zerm
nete cu 4 ziie înainte de termenul pic

Ceea ce Pavel încă nu $m
Se pune astăzi cu tărie prob emu marzri 

producției de animale In mx :e 'e>cun ma.o. 
ritatea oamenilor cure se ocara âe acea:e 
problemă sini tineri. Membri: :mr:r . v or
ganizației noastre de bază au tor.'Xera că 
e de datoria or -4 dea o atente ie **■ :e 
tinerilor din teri soctv Ara aru e - -•» 
In care s-a discmat acaasid prod'eata or mar- 
ginea legii trienale de creștere a ar m e>«r 
Se părea cd tineru aa 'ir es ca trei -iau td 
facă, leii insă ci s-a ‘n^mp'at -» ocru a 
care na lu-tn grndit prea mm:. M; ze dx'-ț 
oile gospodăriei noasfre eu cr dot mori 
Fere o îngrijire speciaîd mslți £l'l aerțr. 
miei ar fi pierd.

Cam oria vremea aceasta țn'Zndcric noas
tră a fost vizilaed de doi tocnran p— esm-. 
de ia Facultatea de roneehme A» 4rac 4» a#- 
error grajdurile de vde țs cu vârât fdă. aau

sînt îngrijite, cum li se dă hrană și la cit 
timp etc. La sfirșitul vizitei tovarășii profe
sori in adunarea generală a colectivei și-au 
spus părerile despre felul cum merge secto
rul nostru zootehnic. I.a această adunare 
ne-am străduit să mobilizăm toți tinerii. Tre
buie sa subliniem că de la această adunare 
em acut muite lucruri de învățat cu toții.

La ingrijitul Oilor muncește la noi Hise Pa
vel. E puțintel la trup ți tare iute. A lucrat 
5 luni de zile pe un șantier național și e tare 
mindru de lucrul acesta. E o mmdrie justifi
cată și noi o înțelegem. A muncit doar pe șan
tierul unei noi construcții din patria noastră. 
Cind a fost repartizat la oi a cam strimbal 
din nas, dar după ce Pazei a fost convins 
de importanța și frumusețea muncii lui s-a 
apucai de treabă cu rivnă lată insă că oile i 
au început să fete. Și unele din ele au fătat. ' 
așa cum am ara'.al mai sus. ți cile doi miei, i 
Pavel nu se pricepea ce să le facă ți eram 
amenințați ca o parte din miei să marii. ■ 
Intr-o zi a venit Ia el secretarul de partid, 
tovarășul Tine! Ion care e șt zocnehnicianui 
gospodăriei. .4 scos din buzunar o sticlă cu I 
•cp:e cu un biberon. Pazei ii privi mira:. Se I 
-propie de miei fi-i dădu să maniace cu bi- I 
beronul.

— Afa-i putem sa'za pe toți Pavele — li 
■souse ei.

— lă asta să-ți span drept nu m-cjm gind-l. I 
răspunse Parei. P:ră acum iacă nu am fr^i I 
3Odar4 Dor dară dumneata -pui că joiosefte

An moi discutat un timp despre unele re- 
Zuh țtânrnice de hrănise a mieilor ți secreta 
'ui a pieeaL Acum ti reci in r-.ocare n pe Pa 
zei <w slulute cu biberonul dind lapte r.: ei lor ! 
£*’ s-a angajat ca nici un mie' cure-t -sb in- 
grîjirea sa sd na piară dia cauza hraaei.

Acrsțfu sini doar cileva exemple pe cure eu 
doi pentru « saMiata sprat ci na șe 

miale rorbt de o viață de orgmuzaiie boge.â * 
ta raapa^ arc să «a aA4 fta ^a4«rc utobii- ! 
^reă Eneretrum ă raais»-eu saedaOm me
tode ce > aaar aarzta»? ia fețe sosivi 'ă'v 
o-i cerucinge pe tineri cd • **rrxa4 oricu le 
mied ar ji ac este mpurteasa ft «ace sere ca- 
ieaimăaL

la manea orțaxzmt aaestre moi sini fa . 
od madee sidburxmui, âa speriai ăa ăoesema. I 

a’acrrra at. i erftwa'- ~4r j .’ar. -• s>- . 
«aeam. 3aara*aa«^4rw m ^aia* a dunmim d-1 
tar. *ar cerr—*rc ra acaM •» ra atn I
Mcar*f> dba ade ergarurețu de bord sedeft I 
sd-fi teamă cariatul grâu ziar, te ar ngbr-

•I UO TVUAft
MMCcanf ît’S» “sațtc dr aart V T-M

GJLC Sa-a

In fata microfonului
Ședința comitetului de redact * •- sare 

stabilise programul lunar al stației de raCa- 
amplificare sc term.nașe. Acum Menu Eene. 
secretara organizației de bază U.T..M i - -
toyărășirea agricolă, șiia că are de pregă: 
0 nouă conferință pentru emisiunea locală

,.Nu.i ușor să întocmești o conierință oare 
să pună în lumină sarcinile utemiștilor ți ti. 
nerilor în perioada însăm’ntărilor de prima 
vară — îți spuse tovarășa Mânu Confer - a- 
pretențioasă, dacă nu convinge, dacă r.u 
flăeărează tinerii degeaba o mai iac. Da- 
trebuie să reușesc" — hotărî ea.

Ce e drept, a muncit cern muit tova âșa 
Alanu pînă a dat ultima formă conferinței, 
dar cînd tovarășul Paraschiv secretarul orga 
nizației de partid îi spuse că este bine întoc
mită. ea uită de toate greută; e înttmpînate 
In fata microfonului, deși era emoționată, se
cretara se strădui să vorbească cît mai simplu 
>i convingător.

Vocea utemistei Mânu Elena poate fi auzită 
deseori la emisiunile locale. Pe această cale 
ea face cunoscut tinerilor cele mai importante

iem.nzA pe ?j»eri 'e Șteiăraămcăm. j»
rteras<ri; ee~e * netot a dregpnze pexc-i lo- 
îep-ltn:.-ee sercîrrijor. țoe doerze naorârn* 
despre vie)* ți lupta tneretc _ <3 ' în
treaga ele. lin însemna: aport <ic oepui'- 
zațiile de bază U.T.M. din corn . i ș dn în
tovărășire te mobilizarea tinerilor pentro er- 
zantzarea de prog-a-ne a-t - t cat să 5e 
prezentate La sta;» ăe -ai-oaaap > care. De 
curind. aterarțCn ji tmerr Aa ada*a taaaraă* 
au preze-nar piesa _!■ pețtt' iar ăa aiana» 
zilei de 1 Mat au P'egâ' ' p>esa: _Zes sa De- 
njței“.

La ora locală, iote. Iși daa coac'iu-sal cei si- 
talentați soliști amatori și pjoner-1 Pras^v 
recenziile oare s-au ținut fn ultimul tuap te 
stația de -adioamplifioa-e se numără <; ces 
tăcută de utemista Stănilă Elena te cartee 
..Pămîht desțelenit" de M polonov Totooa'a 
stație de radtoampliiicnre const ♦ un spri
jin activ In munca organizației da aaza 
U.T.M.

Iată un singur exemplu:

L>-.'Z<ă a~w rw antei r te cionti -ram > 
dete Mx^enaA*. Vpete tete» ■■■ :•» «. ț 
-ugnae ra esi â.n. w.’t sT«te sate enei 
predteoane maatea-m. dhw-ao samae-rr 1» 
*~ rPs-r b berega. „a a ~di inar attsariL >rv 
«cete ae mepaăaa-ae. «penai «rmar au.-» k- f 
neret pena saațm de -admaoap... mcare. de a e» 
«ă opr«*scă aaaateațm.

■*spcmrîaa rin p-g»-nua-e U T.M oi
caatscrac carrate te actrper» a ape. ta hui 
«seara tarm Jarșeuar «aran a Mac «ep>-£ca 
« strap

zăeoe-ătosme* d.a ami Pmesr. ae punaa S • 
lasă an f saa ar— c aajtec ăe ag"-*'» ta 
rladnrite ttaereCaU dacă s-ar srgiruaa -tfu 
■a: are «le txuereta-us. cs pnagrase aerteor 
ăi beae intocm-te. Dar pentrz ace*--a &-e ae- 
cesar ca orgaaiaatnte de bază LT.M ba nă
meții ți drn Intosă-ășire să speij ne **. ar. 
siv activitatea static da absera» ba re
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După marea întrecere șahistă
I. Averbach

eampion a! U.R.S.S. la șah 
mare maestru internațional

Vasili Smîslov. Acest 
cu deosebit interes i 
dar și în întreaga lume, 
sovietică de șah, crescută în spiritul 

I. Cigorin

: meci > fost 
nu numai In

>-a terminat meciul 
de șah, care a durat 
aproape 2 luni, între 
campionul lumii Mihail 
Botvinik și pretenden
tul te acest titlu, marele 

maestru 
urmărit 
U.R.S.S.

Școala
celor mai bune tradiții ale lui M. 
și A. A. Alehin, a ciștigat pe drept cuvînt pri
mul loc în lume. Datorită grijii părtiduiui și 
guvernului pentru dezvoltarea mișcării spor
tive de masă In țara noastră, șahul a devenit 
un joc iubit de popor. El slujește marii și 
nobilei cauze a stringer:: relațiilor de prietenie 
dintre diferite popoare ale lumii.

Atit marele maestru Botvinik—campion a! 
lumii cit și marele maestru Smîslov sînt 
crescuți de școala sovietică de șah. dar crea
ția lor in domeniul șahului e profund i-xi vi- 
duală.

M'bail Botrinik s-a născut In anul 1911. 
încă de tinăr el a dovedit un mare talent pen 
ir» șab; la rirsta de 16 ani a prim: titlul de 
maestra iar la 30 de an: a deveni: pentru 
prima oară campionul țări'. De atunci ei este 
irunteșui șahiștilor sovietici. La turneele 
unionale ș: iotemațioaale ei a obținu: LS de 

dobândește 
campion al 
impa>«atul 
-rainind te
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de p
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Dincolo de Tîmpa, la marginea Orașului 
Sta'in, lingă uzinele „Steagul Roșu" s-a înăl 
țat ca din bazme un a.devărat orășel — cen
trul școlar profesional metalurgic. Acolo und« 
pînă mai acum cîțiva ani nu erau decît pa- 
mînturi sterpe, hățișuri nefolositoare, stră
lucesc vesele în soarele amiezii clădirile cen
trului : opt bioouri. minunate locuințe pentru 
elevi, atelierul, școala, punctul sanitar...

Aici, tineri de diferite naționalități, absol
venți a patru sau șapte clase elementare, din 
toate colțurile tării, au venit mînați de ace 
lași dor.

— Nu aveam nici zece ani cînd am început 
să îndrăgesc electricitatea — povestește Cos 
tau Romul din clasa 8-a anul I. lui Deneș 
Pali de la secția maghiară. Adusese tata niște 
cărți pe acasă. Toată ziua citeam, deși nu în 
țeiegeam mare lucru. Electrician mă fac - 
mi-am zis atu-nci. Cum am terminat școala 
elementară nt-am și înscris aici. învăț cu 
multă dragoste. Știu că peste trei ani voi fi 
electrician și sînt tare feric't. Dar' tu ?

— Eu vreau să mă fac Inginer, răspunde 
Deneș Pali. Sîntem șase frați. Eu vreau să 
urmez școala mai departe prin corespondență. 
Tata este lăcătuș. Cînd va ieși la pensie eu 
voi fi inginer.

In ochii lui s-au aprins luminițe. Se citește 
pe față o bucurie lăuntrică : „Va fi electri
cian I", „Voi fi inginer".

Visul copi'ăriei lor va fi împlinit.

OMUL. SUFLETUL UZINEI

De fiecare dată cînd intri în uzină, te cu
prinde o stare ciudată. Măreția muncii, forța 
uriașă ce se desprinde din huruitul mașinilor, 
luminile orbitoare ale sudurilor electrice, po
dul rulant și imensa macara ce se plimbă de 
la un capăt la altul al uzinei, te fac să nu 
mai respiri de uimire.

In uzină cresc viitorii muncitori, astăzi e'evi 
ai centrului școlar. Aici există o singură fami
lie. o familie mare alcătuită din maiștri, 
lucrători și elevi.

Lîngă o raboteză s-au oprit doi prichindei. 
Unul este Soare Stelian de la secția electri
citate. celălalt colegul său de la turnătorie. D« 
cite ori se întîlnesc, încing discuții aprinse.

— Să f'i electrician e lucru, nu glumă vor 
bește Soare.

— Nu-i chiar așa cum zic! tu. răspunde 
Neamțu cu glas tremurat de emoție. Turnător., 
e altceva... Să vezi oțelul curgînd în forme 
macaraua plimbîndtt-se de la o formă la alta, 
purtînd oala cu metal topit, formele um.plîn 
du-se cu focul metalului, seînteile sărind ca

I l te străduiești să înveți cît mai mult. La 
| tel face și elevul Lazarescu Theodor, de la 
I Școala profesionala I.M.S. Roman.

tarea noului, Smîslov 
a adus multe idei inte
resante în istoria des
chiderilor.

Cum s-a‘ 
lupta celor 

buni reprezentanți 
la primele partide 
un serios avantaj.

desfășurat 
doi mari 
ai șahiști- 
Botvinik a 

. Atît. rezul
tatul cît și conținutul partidelor dovedeau o 
bună formă a campionului mondial. Deosebit 
de interesantă a fost a doua jumătate a me
ciului. In care campionul mondial a demon
strat o gtndire profundă și o tehnică impe
cabili.

Cu toate acestea, tînărul pretendent l.i 
titlul de campion mondial nu s-a descurajat. 
In cea de a 7-a partidă a survenit o cotitură. 
Arătind o înaltă tehnică a jocului, Smîslov 3 
obținut prun* victorie a meciului. Această 
s :ctone l-a însuflețit pe Smîslov. După aceas
ta s-a inSmpte: ceva neașteptat : pentru prima 
oa-a - decursul a peste 25 de ani de practică. 
B-: ; l-s suferea trei infringeri la rînd. Deose
bi: de bine a condus Smîslov partida 9-a. 
Scor-jl meciului s-a egalat $<x apoi a devenit 
6:5 pentru Smîslov.

Xu in zadar în-ă Botvinik știe să-și mobi- 
c »re vo:n-,a. El conduce minunat partida a 
12 < - obține victoria meriută. Din nou e- 
gfe tele.

Dopa aceea adversarii cîștigă pe rînd cu 
negrele o partidă. Part-dele a 15-a și a !6-a 
aa loc sub semnal «uperior::âții camptonmtii 
rancidtel și se termină cu victoria acestuia. 
1 rraează o serie de 5 pariide. terminate re- 
? : *. care :o:-ts; s-aa'disputei sub semnul

maeștri, cei mai 
lor sovietici? De 
reușit să obțină

<< p4rea ci
>■ — >>F5 ra

jr-mc ă e

d

' Ulemistul Pavel Constantin măsoară 
, axele de pistoane cu un instrument de- 
* osebit. Acest instrument ii interesează și 
{ pe elev. Ds astăzi inainte el știe că mi- 
> cronietrul e mai sensibil dccit șublerul, in- 
J dieted cu precizie sutimele de milimetru.

Foto: AGERPRES
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'* •- tai '• «x-r îT'~ca wmiza. Sniîs-
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Bmtas a : aa Jemoceszrax o deoseb :a

de cses.* e_ aj: teoria ^aiisiluî
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rvtataa â»i ctaientar. ap&rarea francezi, aoâ- 
•arw w-jta.t^L raewr.i vedfc. apirarea Xim-
- •* X- parrîta 3»Sa_ la loaie ncesle

ti^e-iari aa adas ceva ooo.
- **Se* ~ i un ijnoiir taaoa <>-a onsi^L-inS titlul

-a : ar Swi s-a drr*ed»t a fi aa apr-? 
al
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« e»ie primat, dar primul între 
esil Hsciei Botvinik-Snrislov va ocupa In 

țaitotai un loc însemnat.

Semnarea Planului de Muncă 
pentru aplica ea Convenției 

de Colaborare Culturală între 
R.P R. și R.P. Albania

latrerem cklisU .Carsa Păcii- s-a încheiat
ăvVSl rAMtEfiesi —
Mana tocrecere cari» i râcecușorza 4 

,Cm> 7ac.;'fc. Varș^*ra Ser r.-Pra^a. ore s-a 
ftv» «aaă *or--« peocrai a 7-a aură, a
.ta.: tr’rpd im-, ata a oa Xspufarea etapei a 
ifeaș. Tadnc fe-aja (Mk te >.

La Fterxte acesoe- vae etepe s-au prezen. 
* ~ ie aergănr care aa au: râtaas in
.rra Aa c«i IM aa pornit de ia Var- 

La Fraga, pe s:adzxtjl Strachcn, in 
aa ase ra*X-«i wr-se. căcitstal cehoslovac 
î'zz oa a >1 ram primai pe piști stadionului 

Lcacpa R Ceăasxavace. care a fos'. cea mai 
:rrc. •”» ș tu' combați.ă In iot decursul 

.-eter-.t. a tițiiM1 locul Indi in clasamentul

7«e ți.- faterrrfra;. Xursa Picii" a fost dșt; 
gate âe oc-stei <Unez Daigiard.

aasata.-.-.-.j- general individuali 1. Dalgaard 
■ Danemarca) 53 h.59 ll”; 2. Ruzicka (R. Ueho. 
-•’ ate| Mn 32'W ; 1 Meeaen (Belgia 54 h. 
V3C~.

Clasamentul general pe echipe: 1. R. Ceho 
stosacă 16! h. L5-41“; 2. R. P. Polonă 162 h. 
ITMS"; 1 Danemarca 162 h.34‘49"; 4. Belgia 
<’ h.36Wt 3 Olanda 162 h.52'39‘ ; 6. U.R.S.S. 

152 h.sș'Sș"; 7. R. D. Germană 164 h.23’14"; 
r Anglia 164 h.59'02"; 12, R.P.R. 167 h.11‘14" 
Din cele 19 echipe care au luat startul la Var
șovia, numai 5, cele ale Belgiei, Olandei, 
U.R.SJj . R. Cehoslovace și R.P.R. au terminal 
cursa fără nici un abandon.

. t. .. .............................................................................................................................. ....

Însemnări din orașul tinerilor metalurgiști
un foc de artificii I lumina aceea v’oaie pu:«r- 
nică— iar tu, muncitorul stapîn pe toate as
tea... Ehei, e ceva să fii turnător 1

— Dar. dacă nu merge macaraua cu ce porțt 
oala la formă ? Macaraua funcționează sau 
nu electric ?

— Da, dar poți aduce formele lîngă cup
tor — răspunse Neamțu după o clipă de gîn- 
dire.

— Iți spun eu, continuă Soare, electricita
tea este sufletul uzinei. Fără ea, nimic nu se 
face. Moare uzina înțelegi ? Toate meșin;le 
funcționează electric • freza raboteză, strain 
gul, perforatorul, macaraua... Pînă și sudurile 
se fac electric. Ei. ce mai zici ?

— Iar vă sfădiți ? interveni un maistru 
care lucra în apropiere. Amîndouă mese 
riile sînt te fel de însemnate. Ca să faci o 
piesă a‘ nevoie de turnător și de electrician 
în aceeași măsură. Cît despre sufletul uzinei, 
despre viața el să știți că noi sîntem. oamenii, 
muncitorii, noi cei care dăm viată mașinilor 
neînsuflețite.

Rușinați, cei doi elevi se îndepărtară înce
tișor în direcții opuse.

Să fie adevărat ce spune maistrul ? Ml se 
pare că are dreptate, gîndește Soare. Intr-a 
devăr. dacă n-ar fi omul, ce s-ar întîtnpla cu 
electricitatea ? Ar exista degeaba. S-ar pierde 
în zadar

VREAU SA INVAȚ MESERIE

— Hai tovarășe să reparăm mașina de per
forat, îi spune maistrul cunoscutului nostru, 
Soare Stelian. Ia două siguranțe, o șurubelni
ță, un clește și sîrma cea din colț.

Lutnd sîrma. elevul întrebă ridicând puți» 
sprintenele subțiri.

— S-a întrerupt contactul electric?
— Deocamdată nu știu. Om vedea noi la fața 

locului — și maistrul zîmbind îi împinse șap
ca pe ochi. Incruntîndu-se Soare își dădu șap
ca pe spate, apo1 vorbi sigur de sine :

— Păi, dacă nu mai funcționează înseamnă 
că s-a întrerupt curentul.

— Hm ! Nu se știe.
Tovarășe maistru, dacă nu-i vorba de cu

rent. ce facem cu siguranțele și sîrma ? De ce 
ie-am luat ?

— Ți-am spus eu că nu-i vorba de curent ? 
‘întreabă maistrul surprins.

— Nu, răspunde elevul cu glasul moale.

— Atnad ? și maistrul zlmbi. Luăm de toa
te pentru ca nu știm ce s-i defecta" De ce sa 
facem mai multe dniraun degeaba ?

To: vorbind ce doi au ajuns ttngă mașina 
de perfora:.

— Așa că ne apucăm de treabă. Urcă-:e p* 
mase aste prichindelule și întrerupe coma, 
tul electric.

Ochii cafenii ai maistrului îl urmăresc cu 
atenție pe elev. Fiecare mișcare t: este urrrl 
rită cu grijă. „Cînd lucrezi cu eleciric - 
trebuie să știi să te păzești".

După ce duse te bun sfîrșit sarcina ce ! s-a 
încredințat, micul electrician sări mindru oe 
pe masă

— Gata. S-a făcut 1
— Foarte bine, ești un băiat de ispravă 

No ți-e teamă ?
— Păi. vreau să învăț meserie.
— Frumos, frumos I Acum desră șurubur e 

astea și scoate placa de tablă de aici.
Cu mîini îndemînatece Soare desfăcu, șurub 

cu șurub, apo’ maistrul, uitîndu-se 'a meca
nismul mașinei, înodă cîteva fire de sîrmă 
rupte.

— Am spus eu că s-a defectat corrtactu* ? 
izbucnește băiatul bucuros. Vedeți ?

— Ei. stai nu te bucura 1 Să vedem dacă 
funcționează acum.

— Funcționează 1
Dind din cap maistrul, îl puse pe Soare sa 

prindă la loc placa de tablă și șuruburile ș: 
să restabilească contactul electric.

Apoi, apăsînd .pe o pedală, dintr-odată ma
șina începu să funcționeze.

— Ați văzut ? Am avut dreptate, se bucură 
Soare.

— Ei da. da, îi răspunde maistrul. Giodul 
lui însă spune altceva... Strașnic băiat! Iși 
iubește meseria. Va fi un electrician de frunte

O VIZITA LA ORA DE TEHNOLOGIE

Astăzi clasa 8-a anul I a primit o vizită te 
ora de tehnologie din partea tovarășului se
cretar al comitetului organizației de bază 
U.T.M. Gluran Nicolae. Așezat în ultima ban
că, lîngă fereastră, ai impresia că nu aude 
nimic din discuțiile din clasă. In realitate el 
urmărește atent răspunsurile și întrebările 
elevilor.

— Ia spune Enoiule de ce învățăm noi cum 
se face o instalație de iluminat interioară?"

Gu glas subțirel și peltic cel întrebat răs-

- T.edteL — Ca să s:im unde se așează
priza, tntrerupăumil ș:...

— Saze.e ae ramificație, se aude deodată 
glasul lai Prodan.

Sprintenele negre și dese ale musafirului din 
. i -n» bancă -e încruntară ușor apoi se dest'n- 
rart Mr-an zîmbet ce-i lumină întreaga ti- 
;_r». j-, auzul celor spuse de profesor.

— \ c acum nu te-ai lecuit Prodăne ? Ți-am 
-xa1 de a l:ea ori să nu mai intervii în timp 

■ c e. a răspunde. Crezi că Enoiu avea 
ne o e de ajurorul tău ?

Te-a rugat el să-l ajuți?
— Nu.
— Pe ziua.de azi ești pedepsit. Nu ți se va 

pene nici o întrebare și n-ai voie să răspunzi 
In -orul altuia.

Cam greu pentru Prodan lucru! ăsta, gîn- 
ce-'.e Dogarii Stelian. cel cu ochii albaștri, se- 

La i place să răspundă întotdeauna. 
Toată vremea ridică mina. Ce-i al lui, e al 

învață foarte bine dar... va trebui să fie 
na disciplinat.

In banca sa Prodan stă îmbufnat. Deodată 
fa|a : se luminează și mîna îi zvîcnește în 
MM.

— Tovarășe proiesor, de ce pe stîlpi, afară, 
se p in conductori multifilari flexibili?

Ciatinînd <rln cap profesorul întreabă In 
ciasă :

— Cine știe să-i răspundă lui Prodan ?
— Eu 1 eu I
Numeroase mîini se avîntară In sus.
— Costan Romul.
— Pentru că, sînt mai ușor de atins și pen

tru a rezista la vînturi, viscole, furtuni.
— A’ înțeles Prodane ?
— Da. Mulțumesc.
Ochi: secretarului U.T.M., Gluran Nicolae 

• j înveselit de tot. Clopoțelul ou glas cris
is - anunță sfîrșitul orei. Profesorul nu ma5 
pr didește să răspundă la întrebările ce I sv 
pun. Ca un făcut atunci cînd sună se găsesc 
foarte multe întrebări de dus.

— Tovarășe profesor stăm șl în recreației
— Ei lăsați bateți, ajunge pentru azi. Dis

cutăm ora viitoare. Trebuie să plec la altă 
ctesa Sîn'.eți de aceeași părere?

— Da! Da! Să discutăm ora viitoare mai pe 
i.-.'L'. Acum iu mai avem nici timp, spuse un 
elev.

— Să mergem tovarășe Giuran .La revedere 
băieți, și făcîndu-le semn cu mîna, profesorul 
pleca alături de Giuran Nicolae în spre can
celarie.

— Minunați băieți! spuse secretarul U.T.M. 
—Foarte buni. Sînt mulți care au numai

4 -■ ' Prodan. Soare, Costan. Dogaru... 
aproape toți, ce să-ți mai spun? Mie îmi sînt 
tare dragi.

— întregului colectiv îi sînt dragi elevii. 
Din școala noastră ies oameni de ispravă.

NOUA NU NE PASA, DAR LOR?

— Trebuie tovarăși! Nouă nu ne pasă. Avem 
gaz metan dar cei de la fermă? La noapte ne 
sculăm de 1a trei și pînă la șase spargem 
lemne. Da?

— Mai încape îndoia'ă? Spargem.
...Și cind întregul centru dormea, după o 

zi de muncă cînd stelele licăreau încă puternic 
pe cerul albastru, Atrocol llie, Aparaschivei 
Stelian și Marian Nicolae. cel m.ai tânăr ino
vator din școală, spărgeau de zor lemne pen- 
'ru ferma centrului. Glumele veneau una după 
alta, râsetele sănătoase și tinere se înălțau 
puternice în noapte iar loviturile topoarelor, 
se auzeau pînă departe tulburînd liniștea ace
lui ceas...

— Ia stați puțin măi băieți, făcu deodată 
Marian.

— Ce o fi la blocul trei? se aude zarvă și 
s-au aprins luminile.

— Fuga să vedem ce s-a întțmplatl strigă 
Atrocol. Cînd au ajuns acolo au rămas în
cremeniți. Parterul blocului era inundat cu 
apă. Elevii se sculaseră la alarma plantonului 
și dădeau apa afară.

— Ce s-a întîmplat măi? Ce faceți?
— S-a spart conducta de apă.
— La lucru băieți! strigă Marian să aju

tăm și noi.
...Și după ce toată apa a fost dată afară și 

ceilalți au mers fa culcare. Atrocol, Marian și 
Aparaschivei s-au întors la munca lor. la spar
tul lemnelor.

De la uzina „Steagul Roșu" venea un vuiet 
înăbușit, vorbindu-le parcă de viața ei de 
noapte. Steaua purpurie de pe acoperiș se 
aprindea și se stingea încontinuu, parcă urîn- 
du-le: Spor la lucru bravi tovarăși! Spor la 
lucru!

★
Ieșind de la masă Prodan propuse unui co

leg să meargă împreună să se plimbe puțin 
prin curte.

— E o seară așa de minunată.
— Bine, merg dar nu prea mult. Am de 

citit ceva.
— Ce citești?
— „Minerii din Maramureș". Tu ai citit-o?
— Am citit tot ce-a publicat Dan Desliu. 

Lui Prodan îi place mult literatura. Citește 
mult și povestește și altora. Destul de des 
scrie Și poezii.

In orășelul, tinerilor metalurgiști fiecare elev 
are și alte preocupări în afară de școală și 
uzină. Unul desenează frumos, altul scrie ver. 
suri, altuia îi plac științele naturii, altul se 
ocupă cu sportul sau cu teatrul.

Fiecare zi aduce ceva nou, fiecare zi în
seamnă încă un pas către idealul lor.

IOANA ZAMFIR

■-• 1‘ " a a c. s-au încheiat ta București 
lacriri e Comisiei Mixte Romîno-Albajieze în 

I vederea !r.:oc-nir:: Planului de muncă pe a- 
1 'S - ■: aplicarea Conferinței de Co-

’are ... inire Republica Po.pufară
Ro~ epublica Populară Albania, ud

7 de muncă a iost semnat din parlea 
romlpă de Mihai! Roșiaou, președintele Jnsti- 

I -■ - r ■? ■ ru Re'.ații!e Culturale cu 
| ' - . ' • partea albaneză de Miha
1 Lako. Trimis extraordinar și ministru pleni- 
j potențiar al R.P Albania în R.P.R.

Au fos: de față la -emnarea Planului, re- 
I prezentanțt ai Ministerului Afacerilor. Exter- 
I ’ ■ -e’ i i Culturii, ai Ministerului

lnvă;a:n.te:u'ui. ii Institutului ’Romîn pentru 
| ..; Străinătaiea și .fruntași

a. vieți: culturale din R.P.R.
(Agerpres)

—a------

Un nou hibrid de porumb
’A' -ie la corespondentul nostru Constant 

tin Bucur).
• : - că a studenților din ora-

| șui laș: devine din ce în ce mai rodnică. Stu- 
pun multa stăruință pentru a ajuta 

creșterea producției agricole. Astfel un cerc 
( 'iii :teic al facultă ii de Științele Naturii de 
I la Universitatea ..Alexandru Ion Cuza", în co- 
I laborare cu un cerc științific de ia Institutul 
| agronomic, au reușit să încrucișeze porumbul 
I portocaliu „Iezăreni" cu soiul „Scorumnic" 
I (galben timpuriu), obținind un hibrid care dă 

-. -por ce producție de 22 la sută față de 
soiji cel mai productiv din care a provenit.

■ "a.' .... sr a-.za substanțelor ce le conține 
bobul noului hibrid s-a constatat că are o 
cantitate sporita de substanțe hrănitoare.

Cercuriic științifice respective cercetează mal 
departe îmbunătățirea calității noului hibrid de 

| porumb obținut.

------«-------

Concurs lUeror 
organizat de revista „Luminița1*

In urma primirii unui mare număr de scri
sori, prin care se cere prelungirea datei de în
chidere a concursului literar, organizat de re
vista „Luminița'" redacția anunță următoarelei

Concursul se va închide la 15 Iunie a.c. Pînă 
la această dată participanții la concurs pot 
trimite lucrări în proză sau versuri, care să 
se adreseze copiilor în vîrstă de 5—9 ani.

Manuscrisele se vor trimite însoțite de un 
plic închis, cuprinzînd numele, adresa exactă 
și profesiunea trimițătorului, pe adresa: „Re
vista Luminița Piața Scînteii Nr. 1 raionul 
Stalin — București" cu specificația „pentru 
concurs".

INFORMAȚIE
Prezidiul Marii Adunări Naționale >a elibe

rat pe tov. Bîrlădeanu Alexandru din funcția 
de ministru al Comerțului Exterioi și pe Iov. 
Gaston Marin din funcția de ministru al 
Energiei Electrice și Industriei Electroteh
nice. fiind numiți primi vicepreședinți ai Co
mitetului de Stat al Planificării.

Tov. Cioară Gheorghe a fost numit ministru 
al Energiei Electrice și Industriei Electroteh
nice.

Tov. Popcscu Marcel a fost numit ministru 
al Comerțului Exterior.

(Agerpres)

SPECTACOLE
Marți ÎS mai 1954

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu, M. 
Gorki, Gh. Doja : Pentru pace și prietenie ; 
Republica, București, înfrățirea între popoare, 
Grădina Progres : Vassa Jeleznova.; Elena 
Pavel, 23 August, Vergul, Al. Popov: Epo
leții purpurii ; Lumina : Nu-i pace sub măs
lini ; Victoria : Scutierul și cenușereasa ; 
8 martie : Fluviul Huai trebuie îmblînzit; 
V. Roaită : Agentul secret ; Cultural : Suspine 
pc stradă; Unirea: Curcubeul; C. David : 
Răpirea ; Al. Sahia : Pulberea -argintie; Fla
căra : Nicolas Nickleby ; T. Vladimirescu: 
Fiica regimentului; Arta: Povestea micului 
cocoșat; Miorița: Nunta cu zestre: Moșilor: 
Boier cu orice preț ; Donca. Sirno : . Omul cu 
1.000 de fețe; Hie Pintilie : Keto și Kote; 
Popular: Fața cu părut cărunt; 1 Mai: Maeș
trii bâlciului rus : Volga : Republica Populară 
Romînă, Maririică ; M. Emincscu : Spre cer ; 
Libertății: Schubert; N. Bălcescu: Trenul 
merge spre răsărit ; Rahova : Ana Suzana j 
O. Bancic : Inimi de oțel.
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între politica restabilirii păcii t

și politica extinderii războiului in Indochina

închiderea Congresului 
Partidului Comunirt 

din Austria

r Noi presiuni americane asupra Franței

(prin telefon).
celor mai dibaci specialiști occi- 
răstălmăcirea adevărului le-a fost

GENEVA 
Chiar și 

dentali în 
greu să ascundă opiniei publice mondiale în
semnătatea deosebită pe care o reprezintă 
pentru progresul discuțiilor în problema in
dochineză, discursul rostit în ședința de vi
neri a conferinței de la Geneva, de ministrul 
afacerilor externe al U.R.S S., V. M. Molotov,

De mi larg ecou s-au bucurat aci propu
nerile făcute de șeful delegație' sovietice. Nu 
se scurseseră multe minute de la terminarea 
ședinței de vineri — și iată că spre cele mai 
diferite colțuri ale pă.mîntului, au și început 
să pornească șliri care anunțau că delegația 
sovietică este de acord ca înțelegerile ce vor 
fi' realizate la conferință să fie garantate de 
statele participante la conferința de la Ge
neva și oa la orice încălcare ă acestor acor
duri, să aibă 
dâu garanții.

De asemenea 
supravegherea 
vire la încetarea operațiunilor militare în In
dochina să fie încredințată unor comisii al
cătuite din reprezentanți a' unor țări neutre.

Aceste propuneri caută căile cele mai ac
ceptabile pentru toate delegațiile, deschizînd 
astfel drum încheierii mai rapide a unui 
acord cu privire la Indochina. După cum se 
știe, cele două p-opimeri deosebit de impor
tante ale delegației sovietice înlătură unele 
din obiecțiile ridicate de delegațiile occiden
tale la propunerile făcute de R. D. Vietnam.

Aceste propuneri oa și întreg discursul lut 
V. M. Molotov au făcut oa ziarul „Le Pari- 
sien Libere" să scrie că „pe viitor conferința 
de la Geneva va face progrese din ce în ce 
mal însemnate".

Dealtfel la Geneva .se subliniază profunzi
mea analizei făcute de V. M. Molotov între
gii probleme a indochinei.

Astfel, în discursul lui V. M, Molotov a fost 
demascat scopul unora dintre participanții Ia 
conferința de la Geneva — de a evita discuta
rea aspectelor politice ale situației din Indo
china, astfel oa totul să se rezume la discuții 
în ceea ce privește aspectul mil’tar al pro
blemei. In legătură cu aceastla este deosebit 
de grăitoare argumentarea cuprinsă în decla
rația lui V. M. Molotov care a arătat că 
conferința de la Geneva nu tși poate propune 
oa încetarea operațiunilor militare din Indo
china „să se transforme într-un răgaz aran
jat în mod abil pentru una din părți, care 
ar vrea să folosească acest răgaz pentru 
pregătirile în vederea extinderii războiului 
din Indochina". Calea de urmat — a arătat 
V. M. 
cetării 
li ta re

De la trimisul special 
al ziarelor «Scînteia» 

și «Scînteia tineretului» e _ _ —

american Dillon. In 
In cercurile diplomații 
domnește de citeva 
Duminică a so< la 

ice 
al

loc consultări între cci oare

delegația sovietică a propus ca 
îndeplinirii acordului cu pri-

Molotov — este aceea a obținerii in
cit mai grabnice a operațiunilor mi- 

în Indochina și, totodată, realizarea

unui acord oare să permită satisfacerea 
vendicărilor legitime ale popoarelor din 
dochina în ceea ce privește asigurarea inde-- 
pendenței lor naționale și a drepturilor 
mocratice.
menea punct de 
placul colonialiștilor 
lor oare-i conduc 
și revista „France 
ferența de poziții dintre punctul de 
al delegației R D. Vietnam și al celei 
ceze, scrie: „Iată diferența esențială 
concepția franceză 
(cea franceză — N.R.) 
gradă, sprijinindu-se mai mult pe trecut dc- 
cît pe prezent, urmărind sâ păstreze unele 
avani'agii cîștigate, dintre care cele 
au și dispărut de mult. Cealaltă, 
mică, se reazimă pe perspectiva 
și a evoluției istorice a lumii".

Discursul ținut de V. M. Molotov vineri 
după trei săptămîm de dezbateri la Geneva, 
a făcut oa unii Comentatori ai ziarelor d n 
occident să facă o comparație 
puncte de vedere expuse pină 
blema indochineză.

In această privință poziția 
cidentali reamintește spectacolele lui Marcel 
Marceau, celebrul mim francez, oare ne-a 
vizitat în vară țara. Cred că nici el cu toa*ă 
măestria-l recunoscută, nu ar putea să-l de
pășească pe unii dintre delegații occ: 1----
care au
Geneva. Căci e intr-adevăr o 
ca să poți spune ]a masa conferinței una — 
adică să mimezi „dorința de pace" — și toto
dată să duci discuții In legătură cu inter-a- 
ționalizarea, adică cu extinderea războiri 
din Indochina. Tocmai aceasta este situa; a 
actuală. In timp ce la Geneva se desfășoară 
tratative în vederea restabilirii păcii în In
dochina, la Paris și la Wash ngton au început, 
după cum anunță ziarele occidentale; trac
tive paralele franco-americane cu scopul 
fățiș de a organiza o intervenție militară a- 
merioană în Indochina.

Aceste tratative se duc în specia! Ja Pa-is 
între primul ministru francez Lan.el și «mia

re
in-

de-
ase-Numai că adoptarea unui 

punct de vedere nu este 
francezi și al 

azi din America. < 
Observateur" sezisînd di- 

vedere 
i fran- 

între 
Una 

retro-
și cea vietnameză, 

este ruginită.

I

Ședința din 17 mai 
a Conferinței de la Geneva
GENEVA 17 (Agerpres). -
In cadrul conferinței miniștrilor afacerilor 

externe, la 17 mai a avut loc o ședință re- 
strînsă a celor nouă delegații care participă 
la discutarea problemelor cu privire la Indo
china.

In cadrul ședinței s-a dat citire unei de
clarații cu privire la evacuarea răniților de 
la Dien Bien Fu. S-a trecut apoi la discu
tarea problemei cu privire la restabilirea pă
cii în Indochina.

La 18 mai va avea loc o nouă ședință re- 
strînsă.

-----Q------

Cuvîntarea lui Churchill 
în Camera Comunelor
LONDRA 17 (Agerpres). —
Luni după amiază, Winston Churchill, pri

mul ministru al Marii Britanii, a 'făcut în Ca
mera Comunelor o declarație privitoare la po
litica externă a Angliei.

Potrivit relatărilor agenției Reuter, Churchill 
a comunicat Camerei Comunelor că piuă ce nu 
Va fi cunoscut rezultatul conferinței de la Ge
neva, Marea Britanie nu poale lua holărîrf 

’ definitive în ce privește crearea pactului mi- 
-- ; li,tar în sud-estul Asiei, pact care după cum 
_ ,,se știe a fost inițiat de Statele Unite. Primul 

ministru a arătat că guvernul britanic nu a 
‘început nici un fel de negocieri care ar im
plica angajamente din partea Angliei.

In ceea ce privește problema Indochinei, 
Churchill a precizat că politica Angliei urmă
rește „să se depună toate eforturile pentru a 
sprijini suspendarea ostilităților, în condiții 
acceptabile pentru ambele părți și în special 
să nu se ia nici un fel de angajamente care 
să implice intervenția militară a Marii Bri
tanii, atît timp cît există speranța încetării 
focului".

După cum transmite agenția France Presse, 
în cursul declarației sale, Churchill a arătat 
că problemele viitoarei politici a Angliei sînt 
distincte de conversațiile care au loc între 
organismele militare existente și care nu pre
văd angajamente, precum și de tratativele care 
sînt în curs de desfășurare în ultimele zile 
intre S.U.A. și Franța cu privire la Indochina.

In continuare, Churchill a spus: „Termenii 
acestei declarații nu trebuie să pună la îndo
ială faptul că atunci cirtd rezultatul conferinței 
de la Geneva va fi cunoscut, noi sîntem gata 
să examinăm posibilitatea unui sistem de 
securitate colectivă în sud estul Asiei 
Pacificul occidental...“ El a adăugat: 
proceda firește în acest fel, dar scopul 
imediat este să facem totul pentru a 
ajunge la un acord negociat în vederea 
bilirii păcii. în Indochina".

----- •-------

Congresul Frontului National 
al Germaniei democrate

și in 
„Vom 

nostru 
putea 
resta-

BERLIN 17 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite :

La 15 mai s-a deschis la Berlin al ll-lea 
Congres național al Frontului Național al 
Germaniei democrate. Locuitorii sectorului 
democrat al Berlinului au întîmpinat căl
duros pe cei aproape 5.000 delegați și oaspe
ți, care au venit din Republica Democrată 
Germană și din Germania occidentală pentru 
o participa la Congres.

La ora 9 dimineața participanții la 
s-au întrunit în sala de sporturi 
Seelenbinder".

S-a dat cuvîntul profesorului Erich 
președintele Consiliului național al
lui Național al Germaniei democrate, care a 
prezentat un raport.

Pe marginea raportului s-au desfășurat 
dezbateri animate.

Congres
Werner

Correns. 
Frontu

«Scînteia tineretului»

; pe
ce*

Chiar

mai multe 
esîe dina- 
viitorului,

între diferitele 
acum In pro

deîegaților oc-

iuat loc la masa conferinței de -a 
performanță

Conferința de presă

sa dorul 
aceasta, 
franceze 
fierbere,
vizită de cîteva ore. Ha 
nistrul de externe adjunc 
man a avut o lr.de! ‘ "evede'e .* B -
dault. Totodată a iod trimis In Indochina, 
tntr-o m’siune urgentă, generalii! Ely. șeful 
statu|u* major al armatei franceze.

Agenția america-.i A-szx e.ed Pre<« "!-- 
crie astfel speranțele pe oare guvernul ame
rican le pune în aces’e oon.orb— ș- demer
suri! „Guvernul american cons de:ă că dis
cuțiile cu Franța vor duce în scurt timp « 
formularea de către francezi a ane: p-opu-ie-1 
concrete in vederea une: -:cr'e-. . ameri
cane In' războiul din Indochina".

Rezultă cla* că cercurile a-g-e- ve d.n S U \ 
n-au renunțat cîtuși de puțin la încercările 
pe oare le întreprind tn ult ma vreme de a 
obține extinderea războ ul ri d n lndnch:na 
și implicarea Statelor Uni’e în acest
Dimpotrivă, evenimen e!e awa*ă că. pe 
sură ce la Geneva pos bti tâ; e J-**?- 
mentări pașnice a probleme: •ndneh ne 
a se prec’za. uneltirile oe'cufxx a 
americane In vede'ea extinderii rlzbo-i r 
se întețesc. Este clar că trata" vele i-a-.-o- 
americane urmăresc to’.oda'ă eve*c*ta*eu 3-»nr 

presiuni asupra confer nței Se la Geae 
Trebuie menționai Insă că aceste mane- 
ale cercurilor ag-earve a—erca-e și a* 
irdonaților tor de la Pa'îs se izbesc de

rizSm

no:
va.

Tf

ir *? tv

A'IENA 17 (Agerpres): TASS transmite:
La 16 mai a avut loc ședința de închidere a 

ce ii de al XVI-lea Congres al Partidului Co- 
munist din Austria.

J. Koplenig. care a rostit cuvîntul de închi
dere. a declarat că discuțiile pe marginea ra- 
partulni Comitetului Central s.au concentrat 
asupra chestiunilor privind unirea tuturor for
țelor democratice d-n țară in lupta pentru in
dependenți Austriei și pentru stabilirea unită- 
~ de acțiune a clasei muncitoare.
Congresul a aprobat în unanimitate linia 
nițică și manca Cnaaietal'ji Central al Ear- 
luhri Comunfst d n Austria.
In aplauzele fartirsuase ale delegsțiior Și 

uasper -or. Cnoșresal a adopta* un mesaj de 
sate »d-e*al Can etalai Cm*ral a! Partidu
lui Commits] al l'năuan Sovietice.

După aceasta. Cou.grr șed a aprobat declara
ția program a Partdhim Cmmtnr< d:n Aus- 

■ » : „Ca -a rea; zt"ea ș» a- zurarea n- 
drpendeMei Asr*rrei“. prec_-m șt modificările 
ia Statutul partîduiai.

D-pă a-rea au tos: aleși 
*a! Central «: ia Couaisia C

IGLznJ Gong e-aL Ht> 
fedmța. a decîaral

_Nx_ manș a 
ladaancaiea tut urm 
p*--e. iăgădxun să apărăm pace 
■esg a șt să tăcem lot pocbAui 
■stria *ă devină mi membru des 
|ăerăar mbnoere de pace--.

Or egațss «â oa pa; au Inttay 
-ue indrămagaie cuc uatele de

a Panidulm 
, a partide îiar 

țaraîe suâe*.
>-»«<« PartaM C<u

■once?

l.C' K

»—

>“»â

4? a It
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C tWl'CAKV

a delegației sovietice

lii Consiliul Aliat 
pentru Austria

GENEVA 16 (Agerpres). — TASS -3-4— -- 
La 15 mai a avut loc o conferință de presă 

a delegației sovietice, la care au participat co
respondenții sovietici și strami. In cai*uî a- 
cestei conferințe de presă I—F. | <zr. șetai 
serviciului de presă d.n M-tster». Aia.-w «r 
Externe al U.R.S.S, a tăcut cu.-»:■-<■£ ceor 
prezenți conținutul sct:«-x;: adresate de si
nistrul afacerilor externe al Franței. Badaak. 
ministrului afacerilor externe al Li.R-S.s_. V. 
M. Molotov, cu privire la eva-r tarea a ~ Den 
Bien Fu a prizonierilor grav râ " , p'-.-vn o 
conținutul răspunsului lui V. M. Morcov Ia 
această problemă.

Ziariștii prezenți la conferința de presă an 
pus o serie de întrebări. Printre altele s-a pus 
întrebarea:

Va este cunoscută știrea pub’ rată în numă
rul din 15 mai al ziarului francez „Liberatxn** 
în care se vorbește despre carac’erul iciorma- 
țiilor pe care le trimite Bxfault guvcrmUM 
francez cu privire la mersul cunierinței i: ta 
Geneva?

La această întrebare IIScct a răspa-rs: 
ne este cunoscută. Atenția delegației so< 
ce a fost atrasă de această re dus z 
„Lilieration". După cam ne In tastă zsara 
cercurile ziaristice circa.i svoouri ca dL 
dault. informind guvernai francez d 
mersul conferinței de la Gene-a. a rap 
că delegația franceză ar f; încercat sa 
în contact cu reprezentaatal delegației C 
blicii Democrate Vietnam (VieUBm) ta 1 
rea unui schimb de păreri ca privire la res
tabilirea păcii in Iodods;aa- De*egaț.a fcaa- 

ir-.ie. de W2r- 
lipsă de dorință a reprrzent»-. .i Eă 

Și M;n de a stab:!: an <x—tact cu de ega- 
franceză lu această probieata.

păcii in Induck .na.
ccză s-ar fi lovit Insă, chq 
jita 
tio 
ția

O

î

Da.

WASHINGTON 17 (Agerpres), —
Telegramele din Washington ale corespon

denților de presă anunță că „în eurînd vor 
*•■ cpe conversații franco-americane cu pri
vire la Indochina",

F: aceste săptămîni, în timp ce se de.sfă- 
șovă tratativele de Ia Geneva, guvernul 
S t ,A. a exercitat presiuni puternice asupra 
gr. ernului Lan iei pentru ca acesta să nu ce- 

te cererilor poporului francez de a se pune 
capăt ostilităților in Indochina.

A....... m că guvernului Laniel i s-a atras în
mod deo-ebit atenția asupra planurilor guver
ne . - - ran și atunci cînd textul conferin
ței de presă a lui Dulles a fost înmînat di
rect de către W. Bedell Smith lui Bidault și 
c •: 1, : 1 timp ce avea loc ședința din 13 mai 
a Adunării Naționale, ambasadorul francez la 
Washington Bonnet, a fost convocat de ur
gență la Departamentul de stat. Vineri dimi
neață. imediat după ce s-a aflat rezultatul 
scrutinului din Adunarea Națională, ambasa
dorul S.U.A. la Paris, Dillon, a plecat la Ge- 
neva unde, potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, a făcut o vizită lui Bidault chiar la 
srd .:! delegației franceze la conferință.

Obiectul întrevederii a fost ceea ce agenția 
Associated Press a caracterizat drept „posibi.

-a sporirii ajutorului atnerișan pentru 
forțele Uniumi franceze In Indachlna prlntr-o 
coaliție internațională" împoiriva forțelor 
populare vietnameze. Bidault a fost apoi clte- 

ș-’ delegației americane Bedell 
Smith, secretar adjunct al Departamentului 
de slat, cu care a discutat aceleași chestiuni. 

Dealtminteri. chiar înainte ca aceste între
vede-; să aibe foc corespondenții de presă de 
la Wa-Jungion primiseră instrucțiuni să anun- 
|e .jriMirorbirile dintre oficialitățile americane 
și franceze în vederea internaționalizării răz- 

printo-o participare ame- 
rxaoă**.

Știrile sosite din Washington vineri nes .0» 
arătau că Statele Unite au comunicat france
zilor care sînt condițiile pe care trebuie sd 
le accepte Franța Î11 legătură cu participarea 
Statelor Unite la conflictul din Indochina ți, 
după cum relatează Associated Press, fran
cezii au răspuns că „sînt gata să discute 
condițiile". Se menționează chiar că în acest 
scop secretarul de stat Dulles va sosf la Pari» 
pentru a iua contact direct cu primul minis
tru francez. Intre timp, guvernul francez, con
form indicațiilor primite, a și trecut la ac
țiune. Vineri a avut loc o ședință a comite
tului apărării naționale sub președinția lui 
Rene Coty.și la oare au luat parte numeroși 
membri ai guvernului. Deși nu s-a dat pubF 
cității nici un comunicat oficial, din. știrii» 
apărute În ziare reiese că s-au discutat mă
surile militare ce urinează a fi luate in Indo
china. „France Soir" scrie că este vorba de 
trimiterea Je cadre de ofițeri din Franța, de 
concentrarea anumitor categorii de rezerviști 
șira unor unități care au făcut serviciul mi
litar, „France Soir" adaugă că, după toate 
probabilitățile se va recurge la „voluntari" 
pentru legiunea străină și că paralel cu pre
gătirile în vederea trimiterii de noi întăriri 
franceze în Indochina se duc tratative cu 
„aliații occidentali ai Franței" în vederea 
unui ajutor militar.

Dar numeroase ziare franceze atrag atenția 
asupra faptului că toate hotărîrile guvernului 
Laniel vor trebui confirmate de parlament. 
Ziarele arată că guvernul nu are multe șanse 
să obțină aprobarea parlamentului. „Combat" 
scrie că „pentru Franța a sosit momentul -a- 
legerii. El a sosit și pentru Adunare". „Com
bat" subliniază că parlamentul are de ales 
acum între pace și război și că „dacă scopul 
obscur al parlamentului este să se resemneze 
la un masacru... să știe că autorii lui sînt dî 
mult și bine cunoscuți".

Declarația Iul Nehru
DELHI 17 (Agerpres). — Biroul Indian de 

laâartaatâ a transmis cuvîntarea rostită de 
primul mmiTtrq al Indiei, Nehru, Ia deschi
derea dezbaterilor In Camera populară pe mar- 
_ *- ' mc->r de politică exîemă.

R»‘e--dj-se la acordul încheiat între India 
și Republica Populari Chinezi cu privire la 
Tiw:. prim-jl mtniriru a spus:

Pr - zees: acord, a fost asigurată într-o 
ma*e mSvjră pacea în această regiune a 
V Doresc din inimă ca pacea din această 

>■ sâ se poa’â extmde și asupra restu- 
V c și. desigyr. asupra întregii lumi.

Vo.-b >d despre conferința de la Geneva. 
Nehru a subliniat interesul țărilor Asiei In 
reglementarea pașnică a problemei Indochi-

Asia să înceteze și îndeosebi businessul ace
lora oare duc războiul în Asia pentru interese 
personale.

In continuare Nehru s-a oprit asupra ho’ă- 
ririlor conferinței de la Colombo a primilor 
miniștri ai celor cinci țări asiatice. EI a su
bliniat în special că această conferință s-a 
pronunțat pentru neamestecul unor state în 
afacerile altor state.

Nehru a declarat că propunerile lui cu pri
vire Ia problema indochineză care prevăd în
cetarea focului, tratative directe și neamestec, 
au fost aprobate în linii generale de partici
panții la conferința de la Colombo.

Nu mă îndoiesc, a spus Nehru, că marii oa
meni de stat care examinează această proble
mă la Geneva, sînt călăuziți de o năzuință sin
ceră spre pace. Nădăjduiesc din loată inima 
că. treptat, se va găsi o soluție oarecare cu 
privire la reglementare. Repet însă că o re
glementare poate fi realizată numai prin Ira. 
talive și nu impusă.

Referindu-se la atitudinea Indici față de 
conferința de la Geneva, Nehru a declarat 
că India nu și. poate declina răspunderea pen
tru rezolvarea problemelor asiatice.
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In ședmta Consiliului Aliat. 
L-R.S.S. In Austria. I. I.

declarație la care a a'ătat:
„In ultimul timp, tn Austria. îndeosebi după 

riierinfa de le Berlin a miniștrilor afaceri. 
» externe ai U.R.S.S.. S U.A„ Angliei și 

laerSe organizații fasciste și milita- 
1 intensificat considerabil activitatea, 

acestei activități o formează In 
>d așa numitele ..uniuni soldățești" 
1 cărora se af ă foști naziști și ge- 
leriștl activi. Din ca’egoria acestor 
fac parte de pildă „Waîfen-SS“. 

„Uniunea militarilor din corpul african al lui 
• sme?*. „Uniunea parașulișt'lor din trupele 

lebe'care", „Uniunea tanchiștilor", „U- 
rnea aviatorilor** și altele.
Lutori’ătFe sovietice de ocupație din Aus

tria consideră necesar ca înalții comisari ai 
S U A . Angliei și Franței să ia fn zonele lor 
ma- iriîe co'espii-izătoar» pentru interzicerea 
». ■ ă;i: organizațiilor fasciste și militariste 
și ca Consiliul Aliat să pună In vedere gu
vernului austriac necesitatea îndeplinirii stric, 
te a botărtrilor dintre cele patru pj*eri cu 
P' * "e Ia -. erzi erea activității acestor O'ga- 
n:zațn în Austria**.

Reprezentantul american a recunoscut că 
în zv ia americană Intr-adevăr au Ioc întîlniri 
ș* demonstrații ale foștilor soldați din armata 
n eristă. insă totodată a căutat să arate că 
a ivitatea uniunilor soldățești din Ajstria ar 
avea un „caracter pașnic**.

Dată fiind poziția reprezentanților puterilor 
occidentale n-a fost adoptată o hotărire de 
comun acord în această problemă.

comisar
s

Du*a <um «-a md eoimțat ta cadrai unei 
cuacer-ațe de presă aucemare a dnegaț ei 
son eticr. ki 2» apc'Jae a»-o <oomur!>.re cu 
i c pi: z. mud id deî gater mvaetace. repeezen- 
ta-»mi dcVț^Kr irouet te s--a exprimai do- 
riașa _să Se meotvael pnuOiema evacaărâ rt- 
s or din r^tur-ea D-m Bea -a"*. După c->m 
se șrte. dele-^a a wre* va a pr mrt cu sim
patie propr-it'ra ca pc-ure-ma evacoăr i răni-

zema-*:- pi*‘ - trrsrr să se I-."Unească
de I atari ■ aedeeea eraonără cil mai gr ib- 
ake a acrsrer pmmeme.

Se ș*e de amuurara el ta C ma; reprezen
ta- > e--. r a-rc" c. ‘ revedere
e: reo-c- -a-"s‘ d.-..--: ® Republicii Popu- 
,: ; p- evacuări răniților

Au rețmueu IMen Keu Fu- Reprezentantul de- 
tegațeî ca nete a prăsit ca >. ■ : ■■ ?.■
crasa rrgău - r. *r. >: șa cu acest pri- 

r_ ya‘rrea :a ■_ -■ • area probleme*
eracuărS rtm^m ar trebm ca ca să fie d.s- 
cmaaă Iu șeAuța *■ 7 mm a conferinței mi-
- - - -C » aes-Aor .•;*• -«. Ia cz ±rp! d:sct>- 
tăra proedeeaei teincfc neze.

tra-Keză n-a ntsn-Jestat Interes 
><ta propuaere șt mai mult, din 
lelega;dor Franței. Argilei și 
narea peuMemar todoch neze a 

pentra a d.'aa zz.
■'e șpase de sr->e prezintă Interes 

publicată de ziarjl
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sistarea evacuării

înaltul 
Iliciov.

comisar 
a tăcui

D-na Pandit cere admiterea 
R. P. Chineze in O.N.U.

CALCE 1 !A 17 (Agerpres). —
In cadrul .:'"••* declarații făcute presei, d-rn 

V ia» a Lakshmi Pandit, președinta celei de a 
S a sesiuni a Adunării Generale O.N.U. a sub
liniat că admiterea R.P. Chineze In Organiza, 
ția Națiunilor Unite ar contribui în mare mă
sură la cauza destinderii atmosferei internați- 
■>nalc. Ea a arătat că guvernul indian a spri
jinit șî »a sprijini și de acum înainte admi
terea Chinei îti acest for internațional.

------•-------

Semnarea convenției cu privire 
la protecția valorilor culturale 

în caz de conflict armat

nouă manevră colonialistă
de la Dien Bten Fu

SAIGON 17 (Ager,
Potrivit relatărilor 

înaltul comandament 
teze evacuarea răni; 
Bien Fu.

După cum anunță aceeaș e»x*»3-
damentul torțelor militare colomalMe fra^ 
ceze a hotarit ca In. -? -d de - - nvat. : »
0, ora locală, să înceapă bombardarea șoselei 
Nr. 41, care leagă D:ea B ea Fu ie 'toce 'i-

Fcatsce Pres*>e. 
a teocărit să KS- 
reg-anea Dea

ac»

răniților francezi

nez*.
In ult’mele cîteva secole, a spus Nchru, 

nenorocirea Asiei a constat nu numai în fap
tul că acolo au existat regimuri coloniale, ci 
și în faptul că Asia a fost adesea un teatru 
al operațiunilor militare pentru alții și lin 
teatru al operațiunilor militare dezlănțuite de 
alții. Noi dorim ca businessul războiului în

Intre dorințele republicanului Dulles 
și cele ale republicanului Preovoios

Atit Dulles cit și Louis Tray Preovolos sînt membri ai 
partidului republican din S.U.A Deci, amindoi au votat la 
ultimele alegeri pentru generalul Eisenhower.

Intre ei există o diferența 1 primul este secretar de stat 
al S.U.A în vreme ce Louis nu este dccît un tinăr ameri
can oarecare.

Și această deosebire d.n naștere la altele.
Căcr in vreme ce l'oss, cum i se spune secretarului di

stal in intimitate, ar dori sa aprindă vilvătaile războiului 
in întreaga Asie de sud-est, Louis dorește să rămînă lin 
înfocat republican, dar nu undeva in Indochina, ci in ora
șul său natal, San-Francisco.

Tocmai despre dorințele și scopurile lui Dulles și despre 
cele ale lui Louis Tray Preovolos vorbesc facsimilele re
produse alaturat.

Primul arată clar dc ce vrea Dulles, dar mai ales cei 
care il conduc din umbră, să extindă războiul in Asia de 
sud-est. Este vorba de o listă a principalelor bogății ale 
Asiei de sud-est publicată de cunoscuta revistă reacționară 
americană ..Newsweek" Se poate citi 1 „Partea Asiei de 
sud-est în producția mondială de 1 orez — 26"/0, cauciuc — 
85 , chinină — 67%, piper — 14%, copra — 38%), cositor 
— 62 , tungsten — 5 bauxistă — 4,5%, petrol — 2,2%“. 
Devine acum clar de ce mister Dulles a declarat în cadrul

Newsweek
riili U, Ș. «(MHMHjih. WȚKv 4
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ultimei sale conferințe 
de presă din 11 maică 
S.U.A. „nu vor renunța 
la Asia de sud-est“. in
tr-adevăr, ce interes ar 
avea monopoliștii a- 
mericani să renunțe la 
cauciuc, cositor sau 
orez.

De altfel și mai clar 
s-a exprimat Dulles în
tr-un discurs mai vechi 
în care el vorbea des
chis despre Asia de 
sud-est ca o regiune 
„bogată în multe feluri 
de materii prime ca, 
de pildă, plumb, petrol, 
cauciuc și minereu de

HAGA 17 (Agerpres). — TASS transmite: 
La Haga și-a încheiat lucrările conferința 

interguvemamentală pentru protecția valorilor 
culturale In cazul unul conflict armat, convo
cată d'n inițiativa U.N.E S C O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru problemele 
mintului. științei și culturii).

La 15 mai au fost semnate convenția 
vire la protecția valorilor culturale în
conflict armat și regulamentul de aplicare al 
ci. precum și un protocol cu privire la protec
ția valorilor culturale și actul de încheiere a 
conferinței.

Delegațiile U.R.S S., R.S S. Ucrainene, 
R.S.S. Bieloruse. Poloniei. Cehoslovaciei, Ro- 
rr.îniei și Ungariei au semnat convenția și re
gulamentul de aplicare precum și actul de în
cheiere.

. Se știe că acordul cu 
râmțikx prevede ca in 

ansportare a răni- 
are franceze din I.ndochi- 

ceteze twmbardame-rtele pe o rază de 
■ joral fortărețe» Dien B:en Fu, cu- 
«pacele unități populare vietnameze, 

etna arbitrare periclitează Indeplim- 
duhri cu prtv.re la evacuarea râmți- 
i D.en Bien Fu.

le T«egv*o și Soita.
- ..re ia evacuarea i 
yt opera;anilor de
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„Ani cunoscut direct planurile americanilor"
Un fost conducător social-democrat, fugar din Cehoslovacia, 

s-a reîntors în patrie
PRAGA 17 (Agerp-e-s). — Ceteka -.-c-vs.-r. te: 

La 15 mat a a.si: loc ia sed j. Agenț a Te'e- 
grafice Cehoslovace o cooteelnță de presă Ia 
cadrul căreia Bohum i Lausman. otj! d:n foș- 
t;> condocă’or-' a: partid jla: «ora!-democrat, 
care s-a înapoiat d n s"ă- -.ătate și s a pledat 
au’.or '.ăț tor ceh -^-zvace. a tăcut o declarație.

Lausinan a declarat că a 25 decembrte 1!GS 
eț a trecut de bună roe iron te-a de stat a 
Cehoslovacie- și <-a predat aatorităților ceho
slovace. Cei patru anî. pe care i-am petrecu! 
în E>i'opa occidentală, a spus el. ..au fost pen. 
tru mine o suferință morală și totodată o 
școală politică. Pentru mine ei au însemnat 
o suferință morală deoarece am cunoscut 
direct planurile american'lor și am vă
zut că ele vor să aducă noi suferințe și noi 
nenoroc ri pop>irulu; cehoslovac. Acesta a fost 
motivul care m-a determinat «ă mă tnapoiez 
în Cehoslovacia. M-am reîntors cu toate că 
am avut pe conștiință crime grave săvîrșite 
împotriva orinduirit dcmocrat-populare, attt 
înainte cît și în timpu’ emigrației. Șl totuși, 
în mine a învins credința în dreptate și ier
tare".

Inapoin<ki-mă în Cehoslovacia, a spus în 
continuare Lausman. „consider de datoria 
mea sâ declar în primul rînd în mod public

că de cele mal multe or! emigrația șl în spe- 
a a-a numita reprezentanță politică este în 

s.-jjba unor interese străine, se vinde pentru 
bai: a foca ți de americani pentru acte de spio
ni;. -eroare <i d vcrsijne, pentru calomnii 

Sov etice și țărilor de de- 
Americanii întrețin emigra, 
o fo'osi în planurile lor de

împotriva Uniunii 
tnocrație populară, 
ția în scopu1 de a 
război.

Lausman a spus 
șefilor centrului de 
„Consiliu al Cehoslovaciei 
t ic parte Zenkl, Majer. Ripka. Prochazka și 
alții, prevăd restabilirea 
în Cehoslovacia. Așa numitul 
Cehoslovaciei libere" și alte centre de 
grație se vînd pe dolari americani.

In timp ce Fderii emigrației trăiesc în 
șug, ce: mai mulți dintre oamenii simp'i 
au fost înșelați, duc o existență deplorabilă în 

mizerie. ZenKi. Majer și alții abu- 
acești oameni și îi vînd imperialiști- 
carne de tun pentru războaiele co-

în continuare că planurile 
; emigrație așa numitul 

libere" d;n care

reg'mului cap'ta'ist 
„Consiliu al 

emi

bei-
care

învăță*

cu pri- 
caz de

fnfîlnirea tineretului 
din întreaga Germanie

■ipsuri și 
zează de 
lor drept 
fonia le.

Lausman a declarat în continuare că a văzut 
„cît de mult sînt urîți imperialiștii americani 
în statele Europe' occidentale".

BERLIN 16 (Agerpres) — TASS transmite: 
Intre 5—7 iunie va avea loc la Berlin cea 

de a 2-a întîlnire a tineretului pe întreaga 
Germanie. Consiliul Central al Uniunii Tine
retului Liber German a organizat la 14 mai 
o conferință de presă la care președintele U- 
niunii Tinerelului Liber German. Ho*ieckcr, a 
vorbit reprezentanților presei despre mersul 
pregătirilor in vederea acestei întîlniri a t'ne- 
retului, despre bogatul program cultural și 
sportiv ce va fi prezentat in cadrul întilnirii.

La întîlnire vor lua parte peste 500.0CO ti
neri și tinere din ambele părți ale Germaniei. 
In calitate de oaspeți la întîlnire vor partici
pa delegați ai tineretului din diferite țări, 
și reprezentanți ai următoarelor organizații 
democratice internaționale : Federația Mondi
ală a Tineretului Democrat. Uniunea Inter
națională a Studenților. Federația Sindicală 
Mondială și Federația Democrată Interna
țională a Femeilor.

cier".
lată deci că nu e vorba de apărarea Statelor Unite la 

mii de mile de frontierele acestei țări, undeya în Indo
china, ci, de nenumăratele bogății ale acestei părți a lumii.

Numai că tînărul republican Louis Tray Preovolos este 
de altă părere. El a trimis serviciului de presă al delega
ției sovietice la Geneva ilustrata reprodusă alaturat. Pe ea 
putem citi următoarele: „Domnule președinte! (se adre
sează lui Eisenhower N.N.) Vă rugăm să nu trimiteți ti
nerii noștri în Indochina 1 Nu condamnați tinerii noștri la 
moarte pentru generalul Henry Navarre, care este mare a- 
mator de decorații, și pentru bețivul Bao-Dai“. Și gîndin- 
du-se la miile de frați de ai lui care și-au dat viața la 
8.000 km. depărtare de S.U.A. — undeva în Coreea — el 
scrie sub portretul din stînga : „in Coreea au fost omorîți 
100.000 de tineri americani". Și Louis se întreabă : ,,Oare 
cu trebuie să fiu ucis în Indochina ?" (explicația sub por
tretul din dreapta).

Iar în colțul din dreapta de jos scrie : „Apelul lui 
Louis Tray Preovolos — tînăr republican din San Fran
cisco.

Al tre'lea facsimil 
reprezintă cealaltă par
te a ilustratei. Se vede 
marca poștală cu ștam
pila din San-Francisco 
din data de 2 mai și 
adresa : «,,Serviciul de 
presă sovietic. Confe
rința de ia Geneva. 
Geneva, Elveția".

Este semnificativ fap
tul că Louis nu are to
tuși prea mare Încre
dere în proprii săi gu
vernanți și de aceea se 
adresează direct con
ferinței de la Geneva.

Este evident ca pro
ducția de cauciuc sau 
de cositor este mult 
mai puțin însemnată 
pentru tînărul ameri
can decît însăși viața 
lui.

De aci provine deo
sebirea d'ntre dorințe
le republicanului Dul
les mare amator de... 
piper, chinină, orez, 
desigur in cantități u- 
riașe și ceie ale repu
blicanului Louis Trav 
Preovolos, care este 
poate și ci amator de 
aceleași produse, dar e 
dornic sa le cumpere la 
San-Francisco și să nrt 
le caute, pentru alții, 
cu prețul vieții undeva 
în jungla indochineză.

S. R.
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