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Pe ogoare, muncile agricole de primăvară se desfășoară în ritm 
tot mai viu. îndrumați de organizațiile de partid, muncitorii din 
gospodăriile agricole de stat, colectiviștii, țăranii muncitori înto
vărășiți și cu gospodării individuale iși sporesc eforturile în lupta 
pentru obținerea unor recolte bogate. Unii dau zor să termine in- 
sămințatul ultimelor brazde, alții plivesc și prășesc culturile. In cea 
mai mare parte dintre regiunile patriei noastre au început, încă 
de cîtva timp, muncile de întreținere a culturilor — lucrări agro
tehnice importante ce duc 
vitul și prășitul culturilor

Tineri țărani muncitori! 
lucrările de întreținere a 
fie mai plin, mai bogat!

la sporirea recoltelor — iar acum, pli- 
se desfășoară din zi în zi mai intens. 
Tineri colectiviști! Executați la vreme 
culturilor pentru ca rodul holdelor să

Să fie grăbită 
însămînțarea orezului

agricole da 
ț.ară, a înce- 

Sii-

Toată grija creșterii rîndurilor 
Uniunii Tineretului Muncitor

Conserve și mezeluri 
de bund calitate

Sarcina principală a Uniunii Tineretu
lui Muncitor este de a ajuta partidul în 
educarea comunistă a tineretului.

In îndeplinirea cu cinste a acestei sar
cini, un mare rol are cuprinderea în 
U.T-M. a maselor largi de tineri de la 
orașe și sate. Tineretul iubește și are 
mare încredere în U.T.M. Tineretul pa
triei noastre vede în U.T.M. organizația 
care se ocupă de interesele lui, de năzuin
ța lui spre o activitate socială intensă, 
spre cultură și cunoștințe.

Creșterea rîndurilor U.T.M. dă partidu
lui posibilitatea de a lărgi legăturile sale 
cu tineretul, de a întări influiența parti
dului asupra maselor largi de tineri. Cu 
cît cresc rîndurile U.T.M.-ului cu atît mai 
mult va pătrunde in masa tineretului li
nia partidului, cu atît mai mulți tineri 
vor fj antrenați la lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor partidului.

Pentru întărirea continuă a organizației 
nopstre, are o însemnătate deosebită atra
gerea în U.T.M- a unui mare număr de 
tineri muncitori din industrie și transport, 
tineri țărani muncitori, tineri elevi și stu- 
•denți, fii ai oamenilor muncii. Atenția or
ganizațiilor U.T.M. nu trebuie să fie în
dreptată numai asupra tinerilor fruntași 
în muncă sau în învățătură, ci și asupra 
celorlalți tineri care se străduiesc să mun- 
cească bino, care iși depășesc normele nu
mai €țȚ puțin, dar în inima cărora cloco
tește dorința de a merge înainte, de a i 
•ajunge' pe fruntași. Acești tineri trebuie 
să fie apropiați cu grijă de organizație și 
■ajutați in muncă și în activitatea de fie
care zi.

Sînt organizații de bază ca aceea de la 
uzina „Republica" din Capitală, cea din 
întovărășirea agricolă din comuna Pu- 
cheni-Moșneni raionul P'.oești, de la cen
trul mecanic din Buzău, care se preocupă 
în permanență de atragerea de noj și noi 
tineri în organizație. Nu același lucru se 
poate spune însă despre organizația de 
bază U.T.M. de la țesătorîa „Donca 
din București, care cuprinde încă 
utemiști față de numărul mare de 
din întreprindere.

Cele mai -mari lipsuri în primirea 
membri există însă în satele noastre 
unde trăiește cea mai mare parte a tine
retului. Organizații de bază U.T.M. ca cele 
din comunele Pricaz raionul Orăștie sau 
Popești din raionul Tîrgul Frumos, au 
uitat că tineretul fiind in afara organiza
ției nu participă cu același elan la viața 
satului respectiv. Ele nu țin seama de 
faptul că tineretul dacă este organizat 
și educat, este capabil de o mare muncă 
creatoare. Faptul că tineretul de aici nu 
participă cu toate forțele la muncile agri
cole se datorește tocmai muncii superfi
ciale a organizațiilor U.T.M. cu tinerii 
neutemiști.

In fața 
•U.T.M. stă 
manifestare 
o susținută 
gerea în U.T-M. a celor mai buni tineri 
colectiviști și membri ai întovărășirilor 
■agricole a celor mai buni tineri țărani 
muncitori cu gospodării individuale.

Partidul, prin organizația U.T.M. face 
educație comunistă pionierilor. Pentru a-și 
desăvîrși educația comunistă, pentru a de
veni luptători activi pe frontul construi
rii socialismului în țara noastră, pionierii 
buni, care au depășit vârsta pionieratului 
trebuiesc primiți în rîndurile U.T.M.

Una din cauzele creșterii nesatisfăcă- 
toare a rîndurilor U-T.M. este exigența 
exagerată, pretențiile prea mari pe care 
le au unele organe și organizații U.T.M., 
față de tinerii care doresc să devină.mem
bri ai U.T.M. Aceasta se explică prin fap
tul că unii tovarăși nu înțeleg încă rolul 
educativ al U.T.M.-ului. Din acest motiv 
ei își închipuie că în organizație trebuie 
să intre numai tineri gata educați, cu un 
nivel politic și ideologic foarte ridicat. A- 
ceasra este o mare greșeală. Unde decît

cu zi,

Simo" 
putini 
tineri

de noi

organelor și organizațiilor 
sarcina de a combate orice 
de sectarism, de a desfășura 
muncă politică pentru atra-

în U.T.M., în activitatea de zi 
prin muncă și învățătură, se pot educa 
mai bine tinerii ? Uniunea 
Muncitor este o organizație de masă e 
ducativă, o școală de tineri constructori ai 
socialismului. In rîndurile ei trebuie cu
prinși cit mai mulți tineri. Aceasta nu în
seamnă însă că porțile organizației sînt 
deschise pentru oricine. In U.T.M. intră 
numai fiii oamenilor muncii, care în- 
tr-iad-evăr merită să poarte titlul de utemist, 
tineri devotați partidului, care iubesc cu 
înflăcărare patria, care doresc din tot su
fletul să lupte, sub conducerea partidului, 
pentru fericirea poporului nostru.

Fiecare utemist este dator să fie deo
sebit de vigilent la primirea de noi mem
bri în organizație, pentru a nu da prilejul 
elementelor dușmănoase, străine, carieris
te, să se strecoare în organizație.

Cel mai bun mijloc pentru împiedicarea 
pătrunderii elementelor necorespunzătoare 
în U.T:M. este respectarea strictă a prin
cipiului primirii individuale a noilor 
membri.

Așa cum ne învață partidul, atragerea 
tinerilor în U.T-M. trebuie să se facă pe 
baza muncii politice de masă dusă zi de 
zi de către organizațiile 
seamnă a duce o muncă 
în rîndurile tinerilor din 
ției ? Aceasta înseamnă 
la o activitate concretă, 
activă la lupta pentru îndeplinirea planu
lui de producție, antrenarea tinerilor ță
rani muncitori în lupta pentru o recoltă 
bogată, antrena-rea întregului tineret la în
vățătură, la muncile obștești, la o bogată 
activitate culturală, sportivă etc. înseam
nă lămurirea tineretului asupra politicii 
partidului, asupra scopului și sarcinilor 
U.T.M.

Un minunat prilej de activizare a tine
rilor neutemiști este campania agricolă 
de primăvară, care a antrenat masele cele 
mai largi ale tineretului- In muncile din 
această campanie, se remarcă numeroși 
tineri buni, capabili, care duc o muncă 
plină de avînt. Este de datoria organiza
țiilor U.T.M. de a se ocupa cu grijă de 
primirea în U.T.M. a tinerilor evidenți- 
ați în cadrul multor acțiuni care au loc 
acum.

O mare atenție trebuie dată atragerii 
fetelor în U.T.M-, educării și ridicării 
lor în munci de conducere. Tinerele fete 
prin priceperea și spiritul lo-r gospodăresc 
pot aduce un suflu nou în munca organi
zației de bază. Preocupîndu-se ca munca 
de organizație să fie cît mai interesantă 
și atractivă, cunoscînd năzuințele și preo
cupările fetelor, organizațiile U-T.AL pot 
și trebuie să atragă în organizație pe ti
nerele care merită să poarte înaltul titlu 
de utemist.

Creșterea în permanență a rîndurilor 
U.T.M. trebuie să meargă paralel cu 
munca de educație a noilor utemiști. Edu
cării în spirit comunist a tineretului, or
ganizațiile U.T.M. trebuie să-i subordo
neze întreaga lor activitate.

Nu poate fi mai mare cinste pentru o 
organizație de bază U.T.M. decît aceea 
de a pregăti pe cei mai buni utemiști 
de a intra în rîndurile partidului.

Organizațiile de bază U.T.M. sînt da
toare să educe utemiștii în spiritul. dra
gostei față de partid, ajutîndu-i să înțe
leagă că principalul în activitatea U.T.M.- 
ului este conducerea de către partid și să 
aplice zilnic în munca lor acest principiu. 
Ele trebuie să insufle utemiștilor dorința 
de a-și îmbunătăți necontenit' munca, de 
a-și ridica nivelul politic și ideologic pen
tru a putea deveni candidați și apoi mem
bri de partid.

Ocupîndu-se 
„campanie", 
de educația 
vor contribui 
lului muncii 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Tineretului

de bază. Ce în- 
politică de masă 
afara organiza- 
antrenarea lor 
la o participare

în permanență, și nu în 
de primirea de noi utemiști, 
comunistă a tineretului, ele 
la creșterea continuă a nive- 
politice și organizatorice a

SIBIU (de le corespondentul nostru Popa 
Gavril).

Pentru a da un randament mare în produc
ție, muncitorii fabricii de mezeluri și conserve 
din Sibiu desfășoară o rodnică activitate.

Organizîndu-și bine munca după metoda 
Voroșin tinerii din secția mezeluri au înregis
trat pînă acum succese de seamă în muncă. 
Despre acest lucru vorbesc și graficele de 
producție individuale. Astfel, numai în pri
mele 10 zile ale lunii s-au dat peste plan 
3.000 kg. mezeluri. Asigurarea din vreme a ma
teriei prime la locul de muncă, cît și folosi
rea din plin a celor 480 minute, a dat putința 
tînărului Paveî 
cu 18 la sută.

Mașinile de tocat carne care au o importan
ță deosebită în facerea conservelor, sînt mînui- 
te cu pricepere de membrii brigăzii condusă 
de tînărul Sîrbu Dumitru, Ei d>au o mare a- 
tenție preparării pastei pentru mezeluri, în 
scopul îmbunătățirii calității acestora.

întrecerea socialistă, consfătuirile și îndeo
sebi numeroase-.e cereri ale consumatorilor, fac 
ca tinerii să se străduiască și mai mult pentru 
îmbunătățirea calității și mărirea cantității 
conservelor și mezelurilor produse.

Eugen să-și depășească norma

Propunerile tinerilor mecan'ci
nostru Bucur

Recoltele obținute anul trecut 
de către membrii gospodăriei a- 
gricole colective „7 Noiembrie" 
din comuna Bîrca, regiunea Cra
iova, au fost bogate. Aceasta nu
mai pentru că au respectat regu
lile agrotehnice, pentru că 
însămînțat la timpul prielnic 
în bune condițiuni.

Experiența din anul trecut
îndemnat pe harnicii colectiviști 
ca și in primăvara aceasta să a- 
sigure o bună desfășurare însă- 
mînțărilor, să însămînțeze în 
timpii optimi. De aceea, de îndată 
ce vremea a fost prielnică pentru 
însămînțări, ei ou și pornit pe 
ogoare. Păioaseîe și celelalte cul
turi din primele două epoci au 
fost însămînțate în scurt timp, 
apoi au început însămînțatul po
rumbului și bumbacului. Acum 
cîteva zile s-a terminat și însă
mînțatul acestor culturi.

Pentru a obține o recoltă bo
gată, întreaga suprafață cultivată 
cu porumb a fost însămînțată du
pă noua metodă agrotehnică — în 
cuiburi așezate în pătrat.

Tineretul gospodăriei, a adus o 
contribuție însemnată în această 
bătălie. L'temiștii au fost 
pildă vie pentru ceilalți 
colectiviști, depășindu-și 
tenît normele de muncă,
stul Anastasie Borcan, de pildă, 
luc-înd la însămînțări, a reușit 
să realizeze și patru norme în
tr-o zi.

Dar Anastasie Borcan nu-i sin
gurul dintre utemiștii care își de
pășesc norma. In gospodăria 
colectivă „7 Noiembrie" sînt 
mulți asemenea tineri harnici. 
Pentru utemiștii Marin Roșu, Ilie 
Stela, Marin Gîdăr și alții a 
devenit un obicei să-și depășea
scă zilnic normele de muncă cu 
cîteva zeci de procente sau chiar 
cu mai mult de o sută. Sînt mulți 
utemiști și tineri în gospodărie 
care au realizat două norme 
chiar mai mult într-o zi.

Corespondent
MARIN DEMETRESCU

mereu 
tineri 

necon- 
Utemi-

Insămînțarea bumbacului—aproape de sfîrșit
In anul 1949 s-au însămînțat în 

regiunea Craiova aproape 2.009 
ha. cu bumbac. Anul acesta, su
prafețele cultivate cu bumbac vor 
fi mult mai mari.

După îndrumările tehnicienilor, 
cultivatorii de bumbac din re
giune au pregătit încă din.toam. 
nă terenurile ce vor fi însămîn
țate cu această principală plantă 
textilă. Gospodăriile agricole co
lective sînt fruntașe și la tnsă- 
mînțatul culturii bumbacului. Din 
cele 50 de gospodării agricole co
lective din regiune, cultivatoare

de bumbac, 30 de gospodării au 
terminat însămînțatul acestei cul
turi. Cele 17 gospodării 
din raionul Calafat au 
complet însămînțatul.

Țăranii muncitori cu | 
rii individuale urmează 
proape exemplul colectiviștilor. In 
raioanele Gura Jiului, Caracal. 
Bă'lești și Corabia, țăranii mun
citori au realizat planul însămîn- 
țărilor la bumbac în proporție 
de 95—98 l,a sută.

In întreaga regiune, pînă la 17 
mai, au fost însămînțate cu bum
bac 92,3 la sută din suprafețele 
planificate.

colective 
terminat

gospodă- 
i îndea-

Urmînd exemplul colectiviștilor

ROMAN (de la corespondentul 
Constantin).

De curînd în secția mecanică
Roman a fost organizată ziua propunerilor, 
la care a participat un număr însemnat de 
muncitori tineri, tehnicieni, maiștri și ingi
neri

In această secție munca pe luna aprilie 
5-a desfășurat intens. Datorită acestui lucru, 
planul secției a fost depășit, atît la tonaj 
cît și pe sortimente. Așa de pildă la chiulase 
pentru tractoare, planul a fost îndeplinit în 
proporție de 153 la sută, iar la roți curea în 
proporție de 194 la sută. Contribuția tinerilor 
care au venit cu noi propuneri, 
succesele să crească 
nătățească simțitor.
Bondiur, fruntaș în 
propus un dispozitiv 
cilindri, care să curețe automat zgura și im
puritățile de la turnare, eliminînd această o- 
perație făcută manual.

Utemistul Aiîrel Brudaru, responsabilul bri
găzii de tineret nr. 29, a propus să se folosea
scă la maximum rezervele interne. Printre al
tele el a arătat că sporul adunat de la cuzi
neți și pistoane 
urgență.

Pe lîngă alte 
mai arătat că e 
măsuri organizatorice cum ar fi: o mai bună 
aprovizionare cu scule și munca mai operativă 
a oabinetului tehnic pentru analizarea propu
nerilor de raționalizări și inovații etc.

Propunerile făcute au fost din cele 
prețioase. De aceea conducerea întreprinde
rii a și Wat primele măsuri pentru aplica
rea lor.

1 de la I.M.S.

a făcut ca 
iar munca să se îmbit- 

Astfel utemistul Ion 
întrecerea socialistă a 
pentru sablaj la linia

să fie retopit și

propuneri făcute, 
necesar să se ia

lucruri Interesante au de văzut copiii la Muzeul de Istorie Naturală ! Ei în
vață aci să cunoască animalele, să nu se teamă de ele. lată-i în fotografie pe micuții 
de la căminul de zi al întreprinderii “Flacăra Roșie" din București împreună cu direc
toarea căminului, tovarășa Letiția Popescu, vizitînd Muzeul de Istorie Naturală.

turnat

tinerii 
o serie

de

au 
de

mai

fi

Aviația în sprijinul 
întreținerii culturilor

IAȘI. — (de la coresponden
tul nostru).

Obținerea unor recolte sporite 
este cauza întregului popor mun
citor. De aceea întreg poporul 
muncitor sprijină lupta pentru 
a smulge pămîntului roade mai 
îmbelșugate. Astfel, pentru o cît 
mai bună întreținere a culturi
lor, aviația civilă aduce un a- 
jutor însemnat agriculturii. Gos
podăriei agricole de stat 
Bucium, regiunea lași, de 
Ministerul Agriculturii și 
culturii i-a repartizat, prin
ția civilă, un avion special oare 
să sprijine pe muncitori în exe
cutarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor. Cu ajutorul unor a- 
parate. avionul stropește cultu
rile cu o soluție care distruge 
buruienile, dînd In felul acesta 
posibilitate culturilor să se 
dezvolte în condiții cît mai priel
nice. Primele 50 hectare au și 
fost stropite, numai într-o sin
gură zi.

din 
pildă, 
Silvi, 
avia-

In raionul Turda au început 
lucrările de întreținere a cultu
rilor. Pînă la 15 mai s-a execu
tat plivitul păioaselor pe o su
prafață de peste 3.600 ha și s-au 
prășit 317 ha.

Numai în primele zile de mun
că, membrii gospodăriei agr!, 
cole colective din Cîmpia Tur- 
zii au prășit două ha cartofi în- 
sămînțați după 
buri așezate în 
sfeclă de zahăr, 
dru și 1,50 ha

metoda tn cui- 
pătrat, două ha 
două ha corean- 
floarea soare-

lui. Fruntași în lucrările de în
treținere a culturilor sînt colec
tiviștii Alexandru Ferenczi, Ag
neta Zăvoreanu, Gheorghina 
Dragotă și Iosif Tasznady.

Urmînd exemplul colectiviștilor, 
țăranii muncitori 
PIoșcoș au pl'V't 
ha 
ha 
nii 
na 
întinse 
a culturilor.

din comuna 
peste 300 

de păioase și au prășit 12 
culturi prășitoare, iar țăra- 
muncitori din comuna Poia- 
au executat pe suprafețe 

lucrările de întreținere

Lucrări de întreținere a culturilor

In gospodăriile 
stat din întreaga 
put însămînțatul orezului, 
prafețele cultivate cu orez anul 
acesia de către gospodăriile de 
stat reprezintă 43 la sută din 
suprafața cultivată cu 
plantă în întreaga țară.

Insămînțarea orezului 
executa anul acesta în 
superioare față de anii 
Peste 80 la sută din suprafața de 
teren a gospodăriilor agricole 
de stat care va fi cultivată cu 
orez a 
din toamnă, 
ceasta s-iau 
polidiscuri 
buruienilor, 
însămîpțiare 
rea terenului, 
destinate culturii 
împrăștiat 3.334 
grășăminte organice 
tone de îngrășăminte

In vederea sporirii 
de orez la hectar, 
pîndit în acest an 
mai productive și v 
va însămtnța ori 
precoce Allorio, soi 
soiul timpuriu B

Din R.P. Chine 
nul acesta 5 s 
care se experir 
rile gospodării 

stat. Aceste 
se cultivă în

Primele s 
culturii 
mînțate 
cole 
dea 
s-a 
ha. 
Au rămas î 
agricole de s 
lăți, Bucureș 
buie să mol 
pentru grăbii 
zului In

această
: î; 

se va 
condiții 
trecuti.

lost

La gospodăria agricolă de stat 
Bordușa-ni, raionul Fetești, lu
crările de prășit și plivitul se 
desfășoară cu intensitate. Pînă 
în prezent, muncitorii acestei 
gospodării au- prășit 125 ha sfe
clă de ziahăr, 20 ha bumbac și 
au plivit 266 ha grîu de toam
nă, De asemenea, pe semănătu
rile de toamnă ei au aplicat o 
însemnată cantitate de îngrășă
minte chimice suplimentare. In 
fruntea muncilor de întreținere 
a culturilor s-au situat brigăzi
le conduse de Floreia Petrovici 
și Gheorghe Lupu.

Și muncitorii gospodăriei agri
cole de stat „Panduri", din ra-

ionul Fetești, au început lucrări
le de întreținere a culturilor. 
Aici, membrii brigăzii conduse 
de Ștefan Gheorghe au prășit cu 
cultivatoarele 59 ha floarca-soa- 
relui semănată în cuiburi așeza
te în pătrat și 
zahăr. Totodată 
plivitul la grîu,

Cu mult e’an 
sectorul 
gospodării. Pînă acum au fost 
plantate peste 40 ha cu răsaduri 
de varză și roșii.

In ultimul timp, la această gos
podărie s-au terminat lucrările 

. de montare a trei instalații de 
ploaie artificială.

80 ha sfeclă de 
ei au început 
orz și ovăz.
se muncește în 

legumicol al acestei

Două norme zilnice la prașilă
Membrii gospodăriei agrico

le colective din comuna Scor- 
țaru Vechi, regiunea Galați, au 
terminat la vreme însămînțările 
de primăvară. Ei continuă a- 
cum întrecerea între brigăzi și 
colectiviști pentru a executa 
la vreme și lucrările de întreți
nere a culturilor. Numai în 2 
zile, brigăzile de cîmp ale gos
podărie: au executat prășitul la 
floarea-soare'.ui pe o suprafață 
de 50 ha. Brigada condusă de

colectivistul Tudor Mihalache 
este fruntașă în întrecere. Mulți 
colectiviști 
dă. printre 
coveanu și 
evidențiat, 
me zilnice 
soarelui.

Printre colectiviștii fruntași 
In gospodărie sînt Nistor Hilo- 
veanu. Andrei Caraman și Gh. 
D. Ermenian care în primele doua 
zile au prășit cî'.e 0,40 ha cu 
floarea soarelui.

din această briga- 
care Angheluță Riș- 
Ioana Ionescu s-au 
executînd cîte 2 nor

ia prașila floarei-

însemnări dm Valea Jiului

amenaiată
In 

făcut 
pentru 

iar 
s-a

primăvara a- 
lucrări 
distruger 

înainte 
făcut r 

Pe tere 
orezului

orez 
în 

de stat 
și Const 
însămînțț 
iar la

Ultimei
TG. MUREȘ, 
pondentul nostru 
lint).

Colectiviștii, întovă 
rănii muncitori cu gos 
dividuale din raionul Odo 
losind din clin timpul prielnic < 
ultimele zile luptă cu avînt spori 
pentru terminarea cît mai de gra
bă a însămîntărilor de primă, 
vară .

Pînă la 16 mai a.c. planul însă
mîntărilor de primăvară la toate' 
culturile s-a executat în propor
ție de 99.7 la sută. In raion se 
însămînțează acum ultimele braz
de. Printre primii care au termi
nat însămînțările de primăvară 
sînt colectiviștii din Cristur.

O mare atenție s-a acordat de 
către țăranii muncitori din raio
nul Odorhei însămînțării culturi
lor prășitoare în cuiburi așezate 
tn pătrat. Astfel pe întregul ra
ion planul de însămînțări a po
rumbului tn cuiburi așezate în 
pătrat pînă la 16 mai a fost rea
lizat cu 300.16 la sută la cartofi, 
cu 716.90 la su ă la porumb, iiar r 
la floarea soarelui S-a însămînțat 
cu 40 ha. mai mult peste plan.

tn gol, în mijlocul ca
merei — el și soția.. 
Apoi s-au privit, și 
ochii lor grăiau mai 
mult decît cuvintele.

Copiii lor — ce'.etreî 
fetițe—vor crește- mart

și vor fi desigur minerițe, electrotehnicie ie, 
poate ingineri, lovan. brigadierul, nu are alt 
gînd. Aci le va ține și le va îndrepta ochii 
spre mină.

Mai puternic de cit sute de cuvinte
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se facă cum trebuie. Din pricina metanului, 
întreaga zi lucrase numai din pichamere și este 
știut că două pușcături făcute chibzuit într-un 
șut, fac cît trei schimburi lucrate cu picha- 
merul.

Iovan-baci ieși la ziuă și se îndreptă bombă
nind într-una spre lămpărie. Șutul se termina
se, iar bătrînul miner nu era mulțumit de 
lucrul din ziua aceea. Iar o să-i ia înainte 
Recsak loan cu brigada lui și poftim atunci 
de te mai .uită în ochii prietenilor. Întrecerea 
lor era cunoscută în tot Uricanii, la mină în 
oraș și chiar la Lupeni. De o vreme întreagă 
lovan Silviu și Recsak loan, amîndoi brigadieri 
și mineri bătrîni — prieteni vechi — se luptă 
pentru primul loc. Pe martie în frunte a răz
bit Recsak dar pe aprilie Iovan-baci a obținut 
o depășire de 156 la sută, de trei ori mai mare hamerele întreeîndu-se parcă mai sprinten, mai 

voios. Din șut a pornit direct la maternitate.
Iși aminti cum a cunoscut-o pe Ghenea. El 

era colector la raionul Huși — ea dactilografă 
La sfatul popular. S-au plimbat împreună în. 
serile calde pe sub castanii orășelului lor de 
provincie și și.au făcut planuri de viitor. 
Gheorghe va pleca să învețe o meserie I Da, 
la Lupeni, să învețe mineritul. Inima logod
nicei a tresărit. Atît de departe? Ce triste 
vor fi, serile fără el în orășel. Dar îl va aștep
ta, oricît de mult.

Tînărul a plecat hotărît, cu dragostea și 
încrederea în inimă. A absolvit școala de la 
Lupeni, a trecut cu succes și practica de la 
Uricani, apoi într-o zi s-a dus la director. 
Acesta l-a ascultat și la urmă i-a zîmbit larg, 
întinzîndu-i mina.

— Alege-ți un apartament și mîine pleci 
la Huși.

Și-a adus logodnica, s-au căsătorit și au 
pășit amlndoi mînă în mînă, în casa nouă. 
Și-au cumpărat din salariu mobilă, lucruri 
de casă, radio și cîte trebuie într-o gospodărie 
tînără. Apoi 
minte.

Paraschiv 
camere. Se 
Georgescu. El este miner în brigada lui și 
locuiește în același bloc. La ei — Georgescu 
este și el de curînd căsătorit — se va simți 
bine și vremea se va scurge plăcut. Ori cum, 
săptămîna

Acolo tșl deșartă va
lii mulțimea de

Trenul ce pleacă di
mineața la 8,25 precis 
din Petroșani și o por
nește în susul apei Jiu
lui de vest, oprește 
peste două ceasuri gî- 
fîind ostenit, la capă
tul de linie, la Lupeni. 
goanele vechi de clasa
muncitori, mineri în bună parte. își îndoapă 
din nou pîntecul cu grăunțe negre de cocs, se 
lasă ciocănit în roți de un mecanic bătrîn cu 
ochelari în rame de strmă și se întoarce apoi 
din nou grăbit spre Petroșani.

Diiftre călători, unii o pornesc către porțile 
mari ale minelor, alții, țărani de prin împre
jurimi, merg în grupuri cercetînd vitrinele 
magazinelor, iar unii, orășeni cu familii și 
rosturi știute, se îndreaptă către cartierele 
noi, către orașul nou al Lupenilor.

La amiază o locomotivă micuță șueră cu 
emfază și pleacă săltînd sprintenă peste ma. 
cazuri și scîrțîind cumplit pe la cotituri. Tra
ge în urmă două vagoane acoperite, vagoane 
în toată regula cu uși, ferestre și bănci iar 
la ușița „mocăniței” — cum îi spun localnicii 
Irage fum adînc de țigară un mecanic mărunt 
și negricios și bineînțeles plin de funingine Ga 
toți mecanicii adevărați. Așa călătorești — 
încet, încet, cu vreo. 10—15 kilometri la ceas, 
de vrei să ajungi în Uricani.

Uricanii, mina cu toate instalațiile și clă
dirile ei îți răsare înaintea privirilor din ma
rea verde a pomilor la poalele unor dealuri 
ce pornesc dinspre munții înzăpeziți și acum, 
ai Parîngului pe deoparte, și Godeanul și 
Retezatul de la miazănoapte. Printre ele, 
Jiul își croiește drumul spurnegînd peste stînci, 
vuind în bulboane adînci pe sub crengile ple
cate ale sălciilor .

Uricanii prezintă
1 străin, dar 

oamenii din Valea
Satul acesta micuț cu căsuțele răsfirate stin

ghere pe culmi a devenit un oraș cu case și 
blocuri mari, cu magazine luminoase, forfotă 
de mașini, duduit de motoare și oameni noi. Is
toria satului — a fost scurtă șl monotonă. Oa
menii — vreo douăzeci de familii — trăiau să
rac, creșteau vite puține, prindeau în scocuri pe 
Jii, păstrăvi argintii și 
peste dealuri la tîrg la 
nit din 
facă fiii și nepoții.

Odată,' 
notonă a vieții din Uricani. Erau îmbrăcațl 
orășenește și vorbeau o limbă atrăină. Au

cercetat, au răscolit pămîntul străbun al Uri- 
că-enilor și au plecat apoi ridicînd din umeri. 
Acum, ori că au găsit prea puțin cărbune, 
ori că socoteala unor investiții noi nu con
venea dorinței lor grabnice de cîștig, fapt 
este că satul cu oamenii lui a rămas tot așa 
cum a fost. Anii au trecut. Jiul curgp la fel 
de repede, dinspre munți vîntul bate iarna 
tot atît de înghețat, dar vezi, totuși vremea 
s-a schimbat. La Uricani au venit într-o 
bună zi de la Lupeni un grup de mineri, 
bătrîni și pricepuți în meserie și împreună cu 
inginerii Fătu și Negulescu au săpat galeriile 
de coastă. Apoi s-au ridicat pe rtnd clădirile 
ce adăpostesc dormitoarele, corpul acela unde 
se găsește cantina și lămpăria și celelalte.

In subteran, galeriile s-au lungit, s-au lățit, 
au cuprins într-un păienjeniș toate dedesubtu
rile colinelor din jur. La început producția 
era mică, abia dacă se adunau vreo 40—50 de 
tone în 24 ore. Dar au sosit mașini, motoare 
puternice, pichamere. De-1 întrebi acum pe 
to-.. Belceanu, responsabilul cu întrecerile so- 
cialiste 
alta îți 
sute și 
și sute

Bucuria brigadierului
Ploaia începuse de vreun ceas și nu eram 

semne că va înceta curînd. Dar nu din pricina 
aceasta Paraschiv Gheorghe, responsabilul 
brigăzii utemiste, nu-și găsea liniștea. Stătea 
la fereastră și privea cum cad picurii de ploaie 
clipocind în drum. Cauza frămîntării lui eră 
alta. Ghenea, tînăra lui soție, care se af!.a de 
cîteva zile la maternitate, născuse o fetiță. 
Cînd a aflat vestea, Paraschiv se găsea în 
șut. La început a roșit tot. Apoi, într-un avînt 
și-a îmbrățișat ortacii. Au pornit din nou pic-

un fenomen curios pentru 
devenit obișnuit pentru 
Jiului.ui.

bătrîni și tot

odată pe an porneau 
Lupeni. Așa au pome- 
așa s-au deprins să

niște străini au tulburat liniștea mo-

despre producția unei zile ca oricare 
va răspunde fără să clipească: 

sute de tone în 24 ore, plus alte 
depășire.

O familie de mineri

plan 
sute

In ziua aceea Iovan-baci, brigadier fruntaș 
pe mină a fost tot timpul supărat. Mai întîi pe 
inginerul Ileana. Pornise din abataj după el 
cu măsurătorul de gaze — căci voia să puște 
în șuiul acela și peste tot drumul s-a împie
dicat de lanțuri și scocuri de crațer uitate prin 
galerii. Chiar sub planul lui a dat peste o 
mașină de încărcat ce ruginea nefolosită pe 
acolo de cîtăva vreme. ,,N-avem utilaj nou, ce 
să facem ?“ — răspunde ridicînd din umeri 
inginerul în ședințele de producție. Ehei, cum 
vei putea inginerule, să mărim cifra ..de rea
lizat”, dacă vei lăsa mașinile să stea nefolo
site, iar vagonetele răsturnate și părăsite prin 
galerii? Iată aci un transformator bun „uitat" 
lîngă abataj, un macaz fix aruncat în canal, 
cablul electric lăsat pe șine și tăiat pe alocuri’ 
de locomotive, țevile de aer pentru pichamere 
răsuflă zgomotos pe la înădituri. Poftim, și el 
ridică nevinovat din umeri. Ce să-i faci? Sînt 
de făcut multe, tovarășe inginer...

Brigadierul era supărat de-a binelea. Și peste 
toate, metanul acesta care-1 împiedica să 
puște... Toată povestea era doar o ușă ce 
trebuia așezată undeva, astfel ea ventilația să

ca a lui Recsak. Dar acum, vezi, nu se știe... 
lovan predase echipamentul și se îndreptă 

spre orașul nou. In față, departe pe uh tăpșan 
neted se zăreau primele blocuri roșii din orașul 
nou al minerilor. Pentru frumusețea acestor 
locuri, brigadierul lovan preferă să facă drumul 
pe jos și ca întotdeauna în aceste clipe îi 
trec prin minte anii trecuți. El a primit 
printre primii „Medalia Muncii", iar acum un 
an aci la Uricani — pe a doua. In noiembrie 
trecut, a încărcat într-o mașină tot avutul său 
de la Lupeni și s-a mutat în locuința cea 
nouă în orașul zidit pentru minerii de la 
Uricani. In prima zi, bătrînul s-a învîrtit 
printre blocurile mari ce alcătuiau orășelul, 
le-a numărat, a cercetat gospodărește alcă
tuirea apartamentelor, a iscodit pe zidarii ce 
mai finisau ultimele case dinspre margine. Un 
meșter mai vorbăreț l-a dumirit; sînt cu totul 
32 de blocuri cu două etaje a cîte 36—40 de 
apartamente.

— Și toate acestea, baciule — continuă el — 
ștergîndu-și mîinile de var — îs ridicate din 
steril, din zgura cărbunelui și șiștul fărâmi
țat ce se scoate din abataje. Precum vezi s-au 
economisit milioane și milioane de cărămizi. 
In toată Valea Jiului, nu numai aici la Uri
cani, tot așa știau lucrurile, la Lupeni, la Pe. 
trila, Lonea, peste tot... Minerii au părăsit 
bordeele și casele sărmane proptite strîmb 
tn coasta dealurilor și s-au stabilit în noile 
case. Loc este berechet.

lovan a cercetat apoi cu 
tul său. Trei camere mari 
rie, bae, un salonaș... Au

și-au făcut haine noi și încălță-

se ridică și 
hotărî, apoi

porni din nou prin 
să plece la Ștefan

aceasta, timpul
★

dintre oamenii 
familii. Nu voi 
Povestea vieții

va trece încet...

atenție apartamen- 
luminoase, bucătă- 
rămas cu privirea

Am ales 
doar două 
mentariu. . _ . ..........
rilor și a bucuriilor tor grăiește de la. sine. Dar 
cîte dintre sutele de familii ce au pornit o via
ță nouă în Valea Jiului nu-și au povestea lor, 
ce grăiește mai convingător decît sute de cu-, 
vinte?’

văzut 
un co-

GH. P1ETRARU



Și ei vor sa devină 
utemiști ,,i r ații • • •

Se pare că nu mai putem face nimic. Și sînt 
'doar atîți tineri buni care vor să intre în 
ti.T.M.l Să-i luăm pe cei de la echipa cultu- 
lală. Sînt peste 15 tineri trecuți de vîrsta de 
15 ani care vin și activează cu regularitate. 
Oamenii aceștia s-au îndrăgostit de 
culturală. Cum au puțin timp liber 
cămin, citesc p carte sau mai învață o 
iar atunci cînd se string mai mulți 
căminul de cîntecele lor.

De multe ori l-am auzit discutînd 
U.T.M. Mulți dintre ei doresc cu aprindere să 
facă parte din organizația noastră. Iată-i de 
exemplu pe tovarășii Lucian Albinarul, Tit’na 
Popa, loniță Condeescu, Gelemancă Lla șl 
alții oare au cerut lucrul aceștia, oare au 
insistat să fie discutați și ei în adunarea ge
nerală, să fie primiți în U.T.M. Și rezultatul? 
Aceiași nepăsare din partea comitetului și mai 
ales a secretarului, tov. Gicu Manea.

Să nu credeți că nu am făcut nimic 
îndreptăm această situație. Secretarul a fost 
aspru criticat de tovarășul Iulicu Dinculescu. 
Dar vorbele parcă i-au intrat pe o ureche și 
f-au ieșit pe cealaltă...

L-am criticat atunci la gazeta de stradă din 
comună. In Joc să-și recunoască lipsu
rile, să treacă la lichidarea lor, ibv. Ma
nea a rupt articolul ! Și noi utemiștii din co
muna Gogoșu raionul Craiova vrem totuși să 
activăm. Oare îi dă cineva dreptul comitetului 
.ostru, secretarului să aibe o asemenea atitu- 

■’e față de tinerii care vor să intre în orga- 
‘ația noastră? Au ei dreptul să le întoarcă 
‘ele? Nu vreau să spun cuvinte mari, dar 

,dinea lui este departe de linia organi- 
.și cred că ar fi timpul să se întoarcă pe 

. cel bun.

munca 
vin la 
poezie, 
răsună

despre

să

Corespondent
FANEA F. GHEORGHE—•

sil- 
lor 
au

sădind

elevii Școlii medii tehnice 
‘ au făcut prin harnica 
mat parc de odihnă. Ei

1 pricepere parcul,
!ri și diferiți pomi. Au con- 
?nea mai multe scaune d'n 
lesteacăn pentru ca locuitorii 
scă aici un loc plăcut de

Hi sub îndrumarea organi- 
f.M. și a tovarășului Pa- 
I școlii, au hotărît să e- 
' parc, mai frumos decît 

■n centrul orașului. Ei au 
.rag și datorită i

I schimba pe zi ce 
,nd el a fost dat în 
il frecventează des, 
:ul naturii în plină

Lul Rotaru nu-I venea să creadă. Se trase 
lîngă fereastră și desluși încăodată adresa 
trimisă de către secția de învățămînt a sfatu
lui popular raional Iași : „Ați fost numit di
rectorul școlii elementare din comuna Schitul- 
Duca satul Poeni..."

Așa, deodată. 
Iată că prietenii 
șef Gherasim de 
ținut de cuvînt. 
îi apăru parcă un altfel de om cu o căutătură 
severă, necruțătoare. Statura robustă cu a- 
preciabile rotunjimi abdominale, care-i făcea 
de multe ori grea respirația, i se părea 
acum deosebit de firească.

— Ața se cuvine să fie un director, își 
zise plin de mulțumire.

Peste puțin timp evenimentul era sărbăto. 
rit în sinul familiei. Soțul și soața gustau cu 
plăcere din rubiniul acela tare care „făcea 
mărgele", și-și depanau amintirile.

— Tu ești un om mare Gheorghiță, spunea 
cu admirație Aurica, soția' lui. Ai știut să te 
aranjezi întotdeauna bine. Cînd au fost ță
răniștii, cu țărăniștii... Cînd au fost liberalii 
cu liberalii...

— Mda... Asta-i drept, plescăi cu satisfac
ție din limbă soțul. Dar pentrn asta îți tre
buie cap și... prieteni. Uite eu, cînd am 
țărănist am dat de patru ori examenul 

reușit, erau liberalii la ipu- 
liberalii și gata definitiva- 
să joc.

cu țărăniștii nu ți-a mers 
prim consilier în consiliul 
spuse soața

Rotaru Gheorghe.director !... 
săi și în special inspectorul 
la secția de învățămînt s-au 
Se privi în oglindă. In față

soră de ocrotire, 
munei.

— Oamenii 
ea bărbatului, 
nele ce le faci 
camentele nu

pe lingă

aici sînt

dispensarul eo-

colțoși, i-a spus 
să recunoască hi-

-< hca

fost 
de

eforturilor 
: trece în- 

folosință 
bucurîn- 
înflorire.

definitivat și n-am 
tere. M.ain dat cu 
tul. Am știut cum

— Lasă că nici 
prea rău. Ai fost 
comunal la Poeni, 
chiul și arătînd semnificativ cu 
zunar.

— Asta-i 
mandantul 
mintești ?

O clipă 
sară peste

— Ehei Gheorghiță, ce bine-ți mai sta loco
tenent. Și ce palmă grea mai aveai. Iți știau 
toți „sumănații”* de frică. Și Bocăneț, care-i 
acum pădurar Ia Costuleni și Sîrbu I. Con
stantin din Dumitreștii-Gălați...

— D.ar tu Aurică, o întrerupse Gheorghiță, 
îți mai amintești cum m-am oțărît la ei cînd 
au vrut să facă o horă țărănească ?

— Mi-ad'Uc aminte, l-ai băgat la „închisoa
re" în pivniță... Era printre ei și Vasile T. 
Păduraru care azi îi factor poștal. Ce mai 
stăteau acolo ca mielușeii I

Cei doi rîseră cu poftă de întîmplarea asta 
„hazlie”.

— Auzi, horă le trebuia lor în loc să se 
instruiască pentru „războiul sfînt*'. Dar lasă 
că am făcut ordine. Să mă vezi acum ca di- 
rector I

Și într.adevăr nu se poate spune că Rotaru 
Gheorghe nu s-a ținut de cuvînt. Primul lu
cru pe care l-a pus la „punct" a fost școala.

— Cum, toate clasele într-o singură clă
dire ? a întrebat el. Dar asta nu se poate. Ce 
dacă sînt camere mai multe? Pentru o mai 
bună organizare le voi împărți. Una o să 
funcționeze în clădirea din față, alta la că. 
minul cultural, alta într-o cameră 
popii alta... Las-că știu eu.

— Și atunci în locul școlii

făcînd Cu o- 
rnîna la bu-

adevărat, 
centrului

pleoapele 
ochi. Din

Dar cînd 
premilitar

am fost co- 
Poeni, îți a-

cucoanei Aurica se lă- 
piept îi scăpă un oftat.

din

ce

casa

Corespondent
ȘTEFAN ALBU

.«----

Pregătiri în vederea 
unei vacante plăcute

Se apropie vara. In curînd, cele mai 
rești localități din țara noastră vor primi zeci 
de mii de copii în taberele și coloniile 
vară.

Copiii oamenilor muncii se bucură astăzi 
plin de frumusețile patriei. In fiecare an. 
mare număr de copii sînt trimiși pe socoteala 
statului la munte sau la mare, în stațiunile 
balneo-climaterice.

Anul trecut, peste 63.000 de pionieri și șco
lari și-au petrecut vacanța de vară în cele 335 
tabere centrale șl regionale organizate în țară. 
Alți 257.000 de copii și-au petrecut vacanța în 
3500 de tabere orășenești și de curte.

Copiii își amintesc cu drag și de vacanța 
de iarnă petrecută la poalele munților. Iar
na trecută, atît de bogată în zăpadă, peste 
4.000 de elevi au fost la munte în cele 8 
bere organizate pentru ei, multe din ele 
pitoreasca vale a Prahovei.

Anul acesta, 125.000 de copii vor pleca 
vacanță în tabere, la 
sorit al mării. Alte 
vor petrece vara în 
curte, în excursii

pito-

de

din 
un

ta. 
pe

munte sau pe țărmul 
mii și mii de elevi 
taberele orășenești și 
și serbări

în 
în- 
Ui 
de

cîmpenești. 
(Agerpres)

o să 
fie ? a întrebat mirat unul dintre învățători. 

Rotaru l-a privit de sus, disprețuitor.
— Te credeam mai deștept frățioare. Acolo 

o să locuiesc eu cu familia mea. E o locuință 
vrednică de un director.

Și cu un aer de om superior a plecat mai 
departe.

din 
învățătorul

★

A intervenit o chestiune care l.a sios 
sărite pe director. Venise la el 
Dulman Nicolae și-i ceruse să i se plă'ească
orele suplimentare făcute peste norma cate
drei sale.

__ Asta nu. a spus ei. N« se pi Mese că na 
sînt tn buget.

Și fiindcă omul a încerca' să-: ex- te. di
rectorul i-a arătat ușa Ce a<Lcă-te.:ea 't 
știa el cum trebuie procedat ? Doar a ios' 
comandant. Dar partea supărătoare a fost că 
Dulman din pragul ușii a tmat să adaoge.

— „Atunci de ce dumneata ai I«casat la 
cursul lunii ianuarie 35 ore sapfanentare ?

Neobrăzat. Nu știe să-și respec'e ‘.pernei 
Ba a avut îndrăzneala să-i aai și spână că 
aceste 35 de ore nu le-ar fi ffiaU ei d alți 
învățători ca. Agrigoraaie . Iszrătesca etic.

Ce-I privea pe el cum iț organizează mun
ca ? Că au vrut ăia să facă ore ta tocai 
asta.i altceva. Dar el nu poate comite • le
galitate. Pe ștaml de sala* fifiva el ș: deci 
el și numai ei putea să Încaseze borti

de
Nici nu vor 
N-au nici măcar idee că medi- 
se pot da așa... pe gratis.

—, Dar ce s-a întîmplat ? făcu grijuliu so
țul.

— Ia, am fost pe la țiganul de Tottn Ale
xandru. Are un copil bolnav, l.am cerut pen. 
tru 2 pastile 12 ouă și a spus că n-are. Ce ai 
dracului

— Și
— Ce,
— Nu 

dînd din mîini a lehamite. Ăștia.s diavoii. 
N-a murit el Chiriac Mihai, ăl din Dumitreștii- 
Gălăți, căruia trebuia să-i faci tratament 
l-ai lăsat în 
de țigan ?

— Ăla cel 
jeni, oftă cu 
oameni sînl

După ce se mai învîrti prin cameră soața se 
răsti la soț :

— Ce ai păzit pînă acum? N-avem pic de 
apă... Nici lemne nu mai sînt.

Directorul se uită la ceas și apoi se scăr- 
pină în cap.

— Mai e o jumătate de oră pînă ies elevii 
de la cursuri.

__ Nu mă interesează. Trebuie să spăl ru
fele...

Avea și Aurioa dreptate. De aceea directo. 
rul nu stătu mult pe ginduri, își luă pălăria 
și bătu în ușa clasei a 5-a unde tînărul su
plinitor Dulman Alfons preda geografia.

— Dă-le drumul elevilor Sandu Tudor, 
Muntean:: Aurel și Însurățelul Ion, am trea 
bă cu dînșii. Chestii de serviciu... în 
sul școlii, adăogă directorul ținîndu-1 
plinilor cu o privire severă.

Se sunase de ieșire dar cei 3 elevi 
minaseră încă cu „chestiile pur de 
Spărgeau lemne, aduceau apă...

★
Cum s.ar spune directorul Rotaru Gheorghe 

știe să facă ,,ordine”. Și dacă cineva ma: 
dorește cîteva amănunte despre spiritul d-saie 
de organizator, mai putem spune că a orga
nizat atît de bine distribuirea lemnelor șco.i 
îneît o bună parte au nimerit în bucătăria 
la care d.sa cu „deosebită cinste se servește", 
că trăgînd odată la măsea zdravăn a pierd 
pe drum o parle din materialele pentru alfa 
betizare pe care le-a primit din partea secție 
învățămînt a sfatului popular al raionj. 
Iași că... însfîrșit această secție sezisată de 
„lipsurile" d-sale a trimis tn anchetă pe ins
pectorul Lazariuc.

S-ar părea că aici se va termina t?:_ 
Dar... atunci înseamnă că nu.l cunoașteți pe 
inspectorul Lazariuc trimis de tovarășul Gi-e 
rasim, șeful secției învățămînt. O ancheta 
se face așa cu una cu două. După ce s-a 
ospătat și 
un om ce 
Lazariuc a 
sorii într-o 
dreptul, pe utem'stuj Dulman Alfons. 
nitorul care făcuse sezisarea la secția de în- 
vățămînt, s-o citească cu glas tare. Ca la ju
decătorie. Reclamantul și reclamatul. I 
drept că au mai fost și alți reclama'';, dar 
asta n-avea importantă Autorul principal era 
utemistul acesta și ei trebuia pus la punct. Ș 
așa. tînărul a început să-și citească cu gtas 
tare sezisarea în care se arăta o parte dar. 
isprăvile directorului. apucăturile Iui. tom. 
de comandă etc. Ochii inspectorului arunce: 
văpăi. Păreau că spun ..neobrăzat tbsăre 
ăsta.. Ce îndrăzneală să-și cri 
După ce tînărul 
s-a răstit ta ei.

__ Dar t> -5
— Ba ."ri d 
— Pi ier= »_ 
Ș >■ beș 

spre w.::«5a»rna 
aîțs pa*e aa swțnnt 
dar «-avea «yrr a iță.

Caactona a fost Insă subînnă. vrednică de 
«■ aderi'a! oa de „oeeen:*''. Ce-i nevoie de 
tărăboi ? Dramurile netezi sînt totdeauna mai

sînt I...
i-ai dat ?
am fost proastă ? Las-să crăpe. 

crapă ei, fii pe pace, făcu directorul

Și 
plata domnului, d-apoi ăsta pui

puțin mi-a dat un car de stru- 
părere de rău sora Aurica. Alți 
pe-acolo I...

intere 
pe su.

nu ter- 
serviciu".

odihnit în casa directorului, ca 
a flămînzit și a obosit pe dru— 
strîns pe toți învățătorii ți profe- 
ședință. L-a pus, deși nu avea 

supfi-

O tresar 
poștei de ri

Cronica teatrala

Inginerul geofizician Vladimir Teodorescu nu 
are nici douăzeci și cinci de ani de practică a 
meseriei, nici de căsnicie; numărul acesta 
de ani însumează de fapt numai primăverile 
pe oare le poartă în spinare.

Bine, poate că n-ar fi interesante aceste a- 
mănunte dar într-o zi, era prin ultima lună 
a iernii 
birourile 
pioatări 
treacăt :

— Teodorescule, 
Credea că este o 
viei. Ba uneori se 
cheme la ei așa fără un motiv anumit, să ma' 
stea de vorbă cu tine...

Șeful nu era altcineva decît fostul lui pro
fesor 
făcut 
serie

Se 
sorul intră dintr.odată în miezul probleme'.

— Tovarășe Teodorescu, ne.am gîndit îm
preună cu tovarășii din Comitetul Geologic, 
să- ți încredințăm conducerea unei echipe. Ce 
zici, primești ? Se părea că profesorul nu se 
grăbește cu primirea răspunsului. își aprinse 
o țigară fără să-i ofere și interlocutorului una 
știind că acesta nu fumează.

Teodorescu nu răspunse imed’at nu atît pen
tru faptul că fusese luat pe neașteptate ci din 
cauză că o asemenea ipoteză nu constituise 
nici un moment obiectul preocupărilor sau do
rințelor sale. Pe deasupra știa că asemenea 
responsabilități erau încredințate numai spe
cialiștilor cu experiență îndelungată.

— Totodată, am hotărît. continuă profesorul 
ca și cînd nu s-ar fi iv't nici o pauză, ca atît 
interpretatorul cît și șefii de grupe care vor 
lucra în echipa dumitale să fie aleși dintre 
cei mai buni. Ai să primești nu-i așo ? Prin 
intonația glasului proicsorul dăduse propune
rii caracterul unui fapt deja împlinit.

Teodorescu făcu un gest cu mîinile de par- 
c-ar fi vrut să-și sublinieze o frază deși 
scoase n’ci un. cuvînt.

— Mă gîndesc, nu sînt 
reușesc eu să mă impun 

Profesorul zîmbi.
— Faptul că ești tînăr 

rocire, dimpotrivă. Și, nu

.anului acestuia, fiind intr-unui din 
întreprinderii de Prospecțiuni și Ex- 
Geofizice un coleg i-a aruncat în

vezi că te cheamă șeful, 
chestiune obișnuită de ser- 
mai întîmplă ca șefii să te

de la facultate oare l-a învățat și l-a 
să îndrăgească frumoasa și dificila me. 
de geofizician.
priviră cîteva clipe în tăcere apoi profe.

prea tînăr ? Am 
oamenilor ?

nu

să

nu-i nici o neno. 
uita un lucru : ești 

membru de partid. Trebuie să ști să cîștigi 
crederea și dragostea celor care vor lucra 
dumneata.

Răspunsul afirmativ, nemaifiind necesar 
fie formulat în cuvinte, amîndoi. în mod firesc 
trecură la discutarea problemelor legate 
viitoarea fexped-ție a uneia din echipele 
fizice a cărei activitate fusese fixată în 
unui raion din cuprinsul țării.

superiors!- 
a terminat de citit. Laxarro:

raita. Au "ai: fost și 
•eclamația Unăruim.

aută această .Jamilie'* in

VASILE MIHAILESCU

Originalitatea creatoare a unui tinăr colectiv teatral
Particularitățile distinctive, trăsăturile crea

toare proprii ale unui colectiv artistic r.: se 
fac cunoscute ce! mai bine pe scer.ă. cîr.d ro
dul muncii teatrului — spectacolul — e supus 
examenului pubiic. Un asemenea examen, so
licited judecata oamenilor muncii din întrea
ga țară, dă colectivul Teat-jiu de Stat d.~ 
Brăila ou prilejul turneului său cu piesa ..Via
ță nouă" de Miloslav Stehlik.

Punerea în scenă de către tînărul regizor 
Crin Teodorescu a aceste: reușite dramatizări 
după „Poemul pedagogic" de A. S. Makaren
ko. poartă pecetea artei autentice, plină de 
viață și prospețime, născută dio impulsul fră- 
mîntărilor creatoare profunde și originale. 
Fără să reia imitînd în mod șablon, imaginile 
scenice realizate anterior Ia „centru" (piesa se 
reprezentase deja la București) spectacolul 
„Viață nouă" de la Brăila se remarcă prin 
fantezia și ingeniozitatea rezolvării artistice a 
problemelor ridicate de piesă, .prin sinceritatea 
cuceritoare a interpretării celor mai mulți din
tre actori, în rîndul cărora se numără muiț’i ti
neri abia ieșiți din sălile de curs ale institu
telor.

Redarea idei' fundamentale a piesei : naș
terea și sudarea dintr-o masă amorfă de ado
lescenți vagabonzi și infractori, a unui colectiv 
sovietic înaintat — a stat în centrul preocu
pării autorilor spectacolului. Urmărind desfă
șurarea conflictului între deprinderile vech' și 
cerințele superioare ale noii morale, dezvă
luind caracterul fiecărui colonist și evoluția sa, 
regizorul împreună cu interpreții
lumină — prin feluritele mijloace de expresie 
specifice artei teatrale — procesul complex a! 
închegării colectivului coloniei „Maxim Gorki".

In acest sens, spectatorul păstrează amin
tirea începutului și finalului piesei, adevărate 
coloane de susținere în construcția armonica, 
să a întregului spectacol.

La început, colonia de muncă pe care o 
conduce Makarenko e alcătuită dintr-o adună-

Spectacolul • Viață nouă, 
al Teatrului de Stat din Brăila

•e-

au pus în

sură pestriță de golan- zd'fc-;ăro<f. „produși 
ai descompuner: șoca Ie" cjm fi ptace micuța: 
Tosea să sublinieze, la afară de persoana tor. 
de nevo ie și interesele tor imediate, aimic 
•m-i tace să tresalte. Ascuitîodn-: pe Lapot. 
Burun sau Verșnev care se laudă cn ,-spră- 
vile" lor deocnate. asistind Ia încăierările 
pentru o coajă de piine sau pentru un toc ma: 
bun lingă sobă, privești tabtoni dezolant al 
urmăritor „educației" une: lumi decăzute. în 
care cel mai tare domină pe cel slab, in care 
indivizii se izolează unu! de celălalt închiztn- 
du-și sufletul întrx) găoace de nepătruns. De
gradarea morală a acestor tineri, descompu
nerea și anarhia tor. ies la iveală nu tiumar 
prin jocul actorilor care marchează — fiecare 
potrivit felutai de a fi al personajului — dru
mul de pînă aci al coloniștilor, ci ne sînt 
sugerate și de mișcarea dezordonată de pe 
scenă, de semi-obscur:tatea ce învăluie figu
rile, de atmosfera incordată prielnică pînde: 
reciproce. Intervenția lui Makarenko pentru a- 
chema la ordine e concepută in spectacol ca 
un șoc electric de îna'tă tensiune, care îi cu
rentează .pe coloniști, îi stringe laolaltă în fața 
surprizei, luminînd totodată într-o străfulge
rare de o clipă sufletul lor adevărat.

Neînchipuit de jos este azvîrlit omul în orîn- 
duirea capitalistă, îneît devine brută ; dar 
scînteia omenescului nu s-a stins în el I A- 
ceasta e ideea pe care regizorul a accentuat-o 
în actul I. De aici pînă în final, spectaco'ul ne 
stîrnește în mare măsură pasiunea de a desco
peri și valorifica împreună cu Makarenko 
scînteia pitită undeva în adîncul inimii fiecărui 
colonisl. Desigur că spectacolul ar fi avut mult 
de cîști.gat dacă în desfășurarea sa. chipurile -J r,----- .... ... ar jj

mun- 
fost 

doar

în-
cu

să

de 
geo- 
raza

★
apropia cu niște pași de 
prindă din mers un tren ne- 

se refugia prin colțurile unde

par.Primăvara se 
c-ar fi vrut să 
văzut. Zăpada 
soarele o putea ma: greu ajunge.

Cît era ziua de lungă Vladimir Teodorescu 
nu stătea locului. Alerga ba la birourile de 
proiectări, ba la atelierele meoanice unde șo
feri: împreună cu mecanicii verificau grijulii 
starea motoarelor la mașini.

In sfirșjt a sosit și mult așteptata zi fixată 
pc-.:-u plecare. Toate lucrurile fuseseră puse 
>a punct în cele mai mici amănunte. Dis.de 
: m -ea'â. in iele întreprinderii stătea înșiruit 
axnuu! de autocamioane.

în mijloc se afla mașina galbenă cu insta- 
a,ia de înregistrare și autosondeza. După 
fadițrsnalul „drum bun” și ..spor ia muncă" 
«ta’ de cei aare rtaînMB. convoiu! pom: tn 
pcoA viteză. De aoan abca fii deceocrie se 
var ta marca.

în cnrfad orașa! fu lăsat în 
dopă alta mașinile încărcate cu 
feioi de instrumente și unelte alergau apro. 
p indu-se lot tna: mult de locurile unde aștep
tau necunoscute încă în tainițele adinei ale 
pămîntului zăcăminte de gaze ori petrol.

Prima zi. orășelul reședință de raion, unde 
echipa îți avea sediul, deziluziona o parte 
d:n cei proaspăt sosiți. Nemulțumirile se ma
nifestau mai ales printre cei tineri.

— Halal oraș. — Aici fraților am dat-o 
d'acului : nici tu teatru, nici tu distracție, ba. 
rem cinema or fi avînd ? întrebase cineva iro
nic privind mai mult decît critic clădirile în
șirate ca mărgelele pe o ață de-a lungul celor 
cîteva străzi.

— Vorbești 
tu? Și tînărul 
ceafă și oftă

urmă. Una 
oameni și tot

prostii. Dar munca ta? Ce știi 
cu răspunsul își dădu șapca pe 
privind cerul fumuriu.

«Scînteia tineretului»
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educatorilor, figura lui Makarenko, 
fost mai bine conturate, dacă înrîurirea 
ciț de educație asupra coloniștilor ar fi 
înfățișată nemijlocit, în acțiune și nu 
prin rezultatele ei.

Și iată finalul : nu mișcarea haotică, ci 
ordinea și disciplina îi unește ipe proaspeții 
comsomoliști ; în locul semi-obscurității scena 
e inundată de o lumină caldă, sărbătorească; 
atmosfera încordată, de pîndă dușmănoasă, a

dkpfiMt. iar «cura domnește o atmosferă înăl- 
^toare pătronsă de tensiunea momentelor 
m'ranr Marusta. primul dintre coloniști 
care > pățit tn viața cea nouă devenind stu
dentă Ia facultatea muncitorească, citește cu 

• sujr.mată de emoție răspunsul către 
Maxim Gorki. Pe măsură ce o auzim citind pe 

(Ioana Rodica 
înaintea ochilor 
acțiunii de eroul 
Cînd scrisoarea 

vorbește de însemnătatea prieteniei și ajutoru
lui tovărășesc. Tosea (Gheorghe Lazarovici) 
stringe energic și pasionat mina năpăstuitului 
orfan Vanta (Gheorghe Gheorghiu), fixînd prin 
acest gest o hotărire definitivă : vor fi pe veci 
prieteni. Cînd se amintește despre forța co
lectivului unit, un fluid nevăzut stringe rîn- 
durile ooloniștitor evocîndu-ți clipa primei 
zb'.-iz: doblndlte de toți laolaltă : arderea 

cărților de joc la cererea colectivului, de către 
ce ma pătimaș cartofor. Lapot (Constantin 
Coșa). Cînd coloniștii se angajează prin scri
soare ca și mai departe să pășească mereu 
înainte, privirile ne poartă aproape involuntar 
către Burun (Nae Nicolae). cel mai înrăit din
tre coloniști. care — hotărît să trăiască și să 
muncească cinstit — s-e întors la „ai săi" 
după lungi peregrinări, fiind primit cu bucurie 
și încredere tovărășească.

Ultima cădere a cortinei îi găsește pe tinerii 
din colonia „Maxim Gorki" strîns legați sufle
tește. însuflețiți de perspectivele ce le stau în 
față, cîntind într-un 6ingur glas — mai întîi 
încet, apo: din ce în ce mai cutezător — melo
dia vie și tinerească a Marșului Entuziaștilor. 
Nu numai că scînteia din sufletul fiecăruia a 
fost găsită și scoasă la iveală de colectiv, dar 
ea s-a transformat într-o flacără luminoasă, 
care înalță și înfrumusețează >pe om, îl face 
să dea tot ce are mai bun colectivității, po- 

e 
ideea .pe care o desprindem din ultimul act, ca

ttnăra kEerpretă a Marusiei 
D'-aou). ni șe perindă parcă 
etapele parcurse de-a lungul 
central al piesei: colectivul.

tște de înse:

diată. brutală, apare cu atît mai profundă, su
ferințele sale și procesul transformării lui ni 
se dezvăluie cu atît mai veridic, cu cît ele se 
petrec nu pe fundalul, ci în însăși inima colec
tivului. Aceasta au înțeles-o bine regizorul și 
interpretul rolului și de aceea spectatorii ur
măresc cu atîta interes povestea lui Burun. 
Tot astfel, firea studiosului Verșnev — de care 
multă vreme coloniștii își bat joc, fiindcă e bîl- 
biit și fiindcă s-a conformat mai repede ca alții 
disciD'tnei fireși în colonie — se vădește ou o 
culoare bine definită tocmai alăturată celor
lalte culori din tablou înfățișîndu-ne pe colo
niști. Merită să fie remarcat aci în mod spe
cial jocul tînărului actor Mihai Pălădescu care 
s-a contopit pe scenă cu sufletul și chipul 'ui 
Verșnev, ferindu-se să lunece la suprafața per
sonajului, a cărui caricatură se 
putea lesne compune prin limi

ta bîlbîială și la cîteva 
exterioare,

I Marusiei — 
isterie, pînă 
intrare în

Nu s-a zăbovit mult cu pregătirile pentru 
începerea lucrului. De cum au coborît din ma
șină, Vladimir Teodorescu împreună cu Ilie 
Săndulescu topometru șef s-au îndreptat spre 
marginea orașului pentru determ'na profitul. 
Teodorescu cunoștea locurile întrucît în urmă 
cu vreo două săptămîni venise In recunoaș
tere.

— Hm 1 numai timpul de.ar fi frumos în. 
colo...

A doua zi grupa de topometri 
acțiune. Primul țăruș 
mai spune a fost fixat 
De acolo cu ajutorul 
jaloanelor au început

Pentru topometrie îți
zdravene nu glumă. Cînd lucrezi în șes mai 
merge. Dar cînd dai de dealuri cum sînt prin 
partea locului și-ți mai stau în calc hățișuri 
ori păduri prin care trebuie să.ți deschizi 
drum, ei, atunci parcă-ți vin pe limbă toate 
înjurăturile cite se află pe lumea asta. De a- 
ceca nici nu se prea înghesuie mulți să lucreze 
în grupa lui Săndulescu.

Dar și cînd apucă de rămîne cineva apoi nu 
mai pleacă din grupa lui. Așa s-a întîm. 
plat cu Neagoe Petre un flăcăiandru de 
vreo șaptesprezece ani venit dintr.un sat din 
regiunea București. Cu vreun an în urmă ve
nise să lucreze cu Săndulescu. In primele zile 
îl dureau picioarele de nici nu se putea mișca. 
Acum însă aleargă ca un iepure. întinde lan
țul și cu precizie la cel mai mic semn pe care 
Săndulescu îl face cu mina în timp ce pri
vește în luneta ieodolitului — înfige jalonul.

Se nimerise o zi frumoasă ca o mireasă 
pregătită pentru nuntă.

Următoarele două zile la fel. Sondorii mun
ceau cu sirg. Primele patru locații au fost fo
rate. s-au introdus tubingurile așa în cît tn 
cele patru locuri se putea face explozia.

Intre timp Emilian Alexe operatorul șef al 
stației de înregistrare împreună cu ajutorul 
său operatorul Eugen Ploschi au controlat 
de-a fir a păr toți seismografii (geofonii) ca. 
blurile, acumulatorii întreaga instalație a sta
ției. Aici se cere o muncă și o atenție deosebit 
de migăloasă. O greșeală cît de nilcă în mî. 
nuirea aparatelor extrem de sensibile și se 
ratează munca depusă tn cîteva ore. Operația 
înregistrării constituie de fapt punctul culmi
nant al întregii munci depuse de geofizicieni 

Cu toții așteptau sosirea dimineții.
Dar cînd nu se aștepta nimeni s-a apropiat 

un dușman. Alexe cel puțin îl socotea duș
manul lui personal. Primele semne s-au ară. 
tat către seară. Norii, mînați de un vînt rece 
începură a se frămînta neliniștiți. Apoi cîțiva 
fulgi de zăpadă căzură parcă în glumă.

— Eh. fleac I zăpadă 
n-a trecut. Dimpotrivă 
mat în lapoviță. Așa a 
zăpadă amestecată cu

Dimineața, un noroi
la genunchi. Este știut că atunci cînd îi no
roi mare, geofizicienii sînt fierți. De data aste 
chiar Săndulescu topometrul șei era abătut. 
Nu pentru el; picioarele lui răzbăteau însă îi 
era de celelalte grupe. Cum să bagi autoson. 
deza și mai ales stația de autoînregistrare pe 
teren ? Se înțepenește de n-o mai scoți, nici 
pe dumnezeu sfîntul înhămînd-o la ea. Era 
la sediul echipei o tristețe amestecată cu furie 
și înjurături că dacă vremea de eteră s-ar fi 
întruchipat într-o ființă vie pe dată ăi fi fost 
bătută măr. Singur Vladimir Teodorescu își 
mai păstra calmul. Cel puțin în aparență. Ce- 
care îl cunoșteau, știau, după felul cum Ii tre 
să?.au nările nasului că nu-i în apele sale. A 
dună într-o cameră pe toți membrii de par 
ud ș; utemiști. Erau acolo și cartograful Va- 
s le tocovescu și Enriian Alexe și Eugen 
Ploschi. mai mulți In cameră era cald. In go. 
dinul încins cîteva bucăți de lemn ardeau cu 
plriit uscat.

— Tovarăși, vreau să mă sfătuiesc cu dum
neavoastră. Hai să zicem, ziua de azi trescă- 
mearga. Insă problema este că ziarele anunță 
tot vreme ploioasă. Dacă mai adăogăm ta asta 

- timpul necesar svîntării pămîntului înseamnă 
că primo decadă a planului o pierdem, nu rea
lizăm nimic. Dumneavoastră ce ziceți ? Teodo. 
rescu tuși de cîteva 
spun ceilalți.

F.milian Alexe își 
nii drepte mustața 
podul palmii de parc.acolo ar fi găsit răs. 
puns :

— Părerea mea este să nu mai așteptăm. 
Păcat de timp. Mi-aduc aminte că și acum doi 
am am pățit le fel. Bineînțeles am avut te
ren mai bun. Și aici, dacă scăpăm de primele 
trei locații restul o să meargă mai ușor. Să 
mi se dea oameni mai mulți și chiar acum 
pornim. Numai că trebuie să-i întrebăm și pe 
ceilalți muncitori. Dacă vor...

Ascultîndu-1 
dată de 24 de 
îl frămîntase 
cere.i gîndul

Ședința n-a 
nii în general 
lui Alexe. Cîțiva n-au zis nici da nici ba. Nu. 
mai Moraru, șoferul de la autocisternă a în. 
trebat •

— Dacă se răstoarnă cumva autostația ci
ne-o plătește că trebuie să coste o groază 
de parale I

La care Popa, șoferul autostației, simțindu-se 
jignit i-a replicat imediat :

a intrat în
■ cum i se 

unui dîmb. 
lanțului și

sau locație 
la marginea 
teodo litiu lui, 
pichetajul.

trebuiesc picioare

în aprilie I Trece. Dar 
zăpada s.a transfor. 

ținut-o toată noaptea : 
ploaie.
de să înoți în el pînă

ii

porului constructor ai vieții noi — aceasta

o concluzie pregătită de tot spectacolul.
Punerea pe prim plan în spectacolul Teatru

lui de Stat din Brăila a imaginii colectivului, 
nu a fost făcută în dauna reliefării fiecărui 
caracter în parte. Drama lui Burun. acest „in
corigibili individualist" care nu-și poate în
chipui ca cineva să aibe încredere în el, de 
vreme ce el n-a avut încredere în nimeni, dis- 
prețuind tot ce nu-i dădea o satisfacție ime

tarea 1 
gesturi 
Drumul 
zele de 
nul de 
muncitorească, trecut
— al lui Matei (Viorel Brînzaș)
— un leneș cu o putere de taur, 
devenit cizmar harnic și destoi
nic —, al lui Anton (A. V. Azoi- 
ței) — vagabond și hoț de cai. 
tînăr de o surprinzătoare căldură 
și sensibilitate — ca și drumu
rile celorlalți coloniști, ne sînl 
prezentate de tinerii actori ca 
părți componente, fiecare avînd 
trăsături specifice, particulare, 
ale formării și dezvoltării colec
tivului coloniei.

Este regretabil că puterea spec
tacolului de a transmite ideea 
fundamentală a piesei scade de. 

oarece e redată palid imaginea 
educatorilor a celor ce călăuzesc 

, închegarea colectivului. Jocul 
șters oarecum rigid și lipsit de 
autentică emoție al actorilor 
Costin Iliescu (Makarenko), Tariți 
Negoescu (educatoarea Ecaterina 
Antonova) și Laurențiu Mărgi- 
neanu (Halabuda), trebuie soco
tit și ca o consecință a insu

ficientei munci cu fiecare artist 
în piarte a regizorului care se pare că și-â 
concentrat atenția aproape exclusiv spre figu
rile coloniștilor.

Se cuvine înainte de a 
grija regizorului pentru 
să sublinieze ceea ce e 
în piesă. Ciondăneala

stereotipe. 
de la cri- 
la exame- 
facultatea
cu succes

— Eu o să am capul limpede nu ca tin* 
care ai obiceiul să ți-1 afumi cu 
Ș.apol ce dracu, doar nu

— Hm, unde dai și unde crapă, rosti Mo~ 
raru oarecum nemulțumit.

Și totuși drumul piuă la punctul unde era 
necesară așezarea autostației de înregistrare 
a fost foarte greu. Acest punct se află 
în spatele unei grădini. Pînă acolo trebuie 
să mergi o distanță bună, pe un drum de 
țară înfundat de ploaie, apoi să cotești la 
dreapta pe o miriște. Și totul jn urcuș. Cu 
ajutorul bulumacilor, a', scindurilor au ajuns 
acolo tn trei ore. In mod obișnuit n-ar fi 
durat mai mult de 10—15 minute.

Intre timp alte două mașini se 
către locația numărul 1 unde avea 
trodusă dinamita.

— Gata băieți, întindeți cablurile 
seismografii I strigă Aicxe cu glasul puțin ră
gușit. Băieții au țîșnit ca din pușcă. De ba 
stația de autoînregistrare pînă ia locația in- 
tîia era cale de• 2o0 de metri Pe această dis
tanță la intervale egale erau așezați jn gro
pile dinainte săpa.e de topometrii, seismo
grafii. Picioarele se afundau în pămîntul cli
sos. S-a făcut legă.ura telefonică între stație 
și artificier care își instalase instrumentele la 
20 de metri de locație. De asemenea, fiecare 
seismograf era legat 
de autoslație.

— Da, ați muncit 
giner. Uite cum v-ați 
pătimire Ilie Ion un 
tn timp ce își ștergea fruntea de sudoare cu 
o

băutură.
sînt singur.

îndreptau 
să fie tn-

și așezați

printr-un cablu electric

nu glumă, tovarășe in- 
murdărit I zise cu com- 
tinerel cu fața uscățivă

te,
iarna 
încă- 

se

vo-

A-

ba listă udă.
Teodorrscu rise și nu zise nimic.
Ningeți domol, cu fulgi mari de parcă 

ar fi avut de gînd să și înceapă domnia 
odată. In cabina stației, Alexe simțea că 
sufocă de căldură.

— Gata I se auzi în pîlnia receptorului 
cea artificierului.

— Gata și la noi, îi răspunse Alexe.
păsa pe o serie de butoane. Fii atent că-t dăm 
foc I Apăsă pe claxon Un sunet prelung spin
tecă tăcerea Toți oamenii înșirați de-a iun- 
gul cablului încremeniră cu răsuflarea tăiată. 
In aceste momente nimeni n-avea voie să se 
miște.

In jurul seismografelor trebuie să fie o li
niște perfectă. încordarea artificierului Va
sile Condulescu atinsese culmea. Alexe mai 
verifică odată liniștea.

— Atențiune I Atențiune 1 rosti el în pîlnia 
telefonului.

— Da, răspunse scurt Condulescu
— Foc !
Condulescu se lăsă cu toată greutatea corpu

lui pe minerul explozorului. O zguduitură 
de parcă un tren s-ar fi prăbușit din plină 
viteză 
înaltă 
groasă de apă amestecată cu noroi. Seismo
grafii se mișcară înnebuniți parcă și trimiseră 
stațiunii în grabă de fulger prin cablurile 
electrice tremurăturile pămîntulur culese pînă 
la 4—5 kilometri adîncime. Alexe parcă se fă
cuse una cu aparatele. Dăduse drunipl la 
mecanismul hîrtiei fotografice pe Care se în
registrau vibrațiile trimise de seismografi. 
Apoi scoase hîrtia și o dădu la developat. 
După un timp pe suprafața albă apărură 
niște linii frînte parcă trase cu creionul. 
Alexe o cercetă și rise încet, de unu! singur, 
ca un copil căruia mamă-sa îi dăruie o ju
cărie mult dorită. Seistnograma era perfectă. 
Din aceste semne aparent fără nici o valoare, 
interpretatorul Esca Alexandru împreună 
Teodorescu își vor da seama de structura 
poziția straturilor după 
alcătui harta structurii

Povestirea noastră se

într-o prăpastie. Din pămint țîșni 
de cîteva zeci de metri o săgeată

care cartograful 
pămîntului. 
întrerupe aici.,.

<51 
și 

va

ori si așteptă să audă ce

răstiră cu arătătorul mîi- 
tunsă scurt apoi își privi

Teodorescu zîmbi pentru prima 
ore încoace. Cam ideea aceasta 
și pe el. Vroia numai să vadă 
celorlalți.
durat nici zece minute. Dame, 
au fost de acord cu propunerea

★

...De la prima explozie s-au scurs cîteva 
luni.

Echipa de geofizicieni a călcat de atunci 
multe zeci de kilometri. Tînărul ei șef stă 
la birou și lucrează. Deodată inginerul inter- 
pretator Esca Alexandru intră fără să bată 'a 
ușă, cum are obiceiul și puse pe masă o har
tă proaspăt alcătuită.

— Tovarășe Teodorescu, aici ne pare o con
formație ciudată 1

— Cum. unde ?
Cu degetul puțin tremurînd Esca indică pe 

hartă între două straturi o formă numai dehartă între două straturi o
ei înțeleasă.

— Da, da. Se vede clar, 
centrăm aici toate forțele.

Imediat topometrii fac noi 
dorii fac tot mai multe înțepături pămîntului, 
în locul semnalat pe hartă se aud tot mai 
multe explozii.

Și, după cîtva timp ca 
muncii colective zboară o 
Comitetul Geologic.

„In perimetrul nostru am 
cămînt de petrol”.

Bucuria din aceste clipe a geofizicienilor e 
nespus mai mare decît' aceea a căutătorilor 
de perle cînd în fundul mării dau de o piatră 
prețioasă.

Frumoasă și plină este viața căutătorilor 
de comori 1

Trebuie să con-

măsurători, son-

o încununare a 
comunicare către

descoperit un ză-

GHEORGHE VLAD

încheia să menționăm 
amănuntele capabile 

esențial, semnificativ 
plină de haz dintre 

Anton și Calina Ivanovici (George Popa-Mi-

Scenă din piesa „Viață Nouă" interpretată de artiștii Teatrului de Stat din Brăila, 
i jea), rezolvată cu multă plasticitate pe scenă,

c.a și episodul arderii cărților (din păcate 
exagerat de lung) mărturisesc tocmai fantezia 

i realizatorilor spectacolului, strădania lor de a 
, Ii originali, în cel mai bun sens al cuvîntuiui. 
' Artistul poporului al U.R.S.S. N. Cerkasov, 

vorbind despre necesitatea ca orice colectiv 
! teatral să-și aibe profilul său creator propriu, 

arăta că pentru aceasta se cere ca fiecare spec.

tacol să fie „ un adevărat eveniment" în viața 
de creație a teatrului. Se poate spune că pe 
oalea dezvoltării tînărului colectiv teatral de la 
Brăila, spectacolul cu piesa „Viață nouă" este 
un astfel de eveniment. Iubitorii artei scenice 
așteaptă noi evenimente importante în viața 
de creație a talentaților artiști ai Teatrului de 
Stat din Brăila.

MIHAIL Î.URU.

Dis.de


Expoziția agricolă de la Moscova 
școală a experienței înaintate

expoziția

fi mei
de dina-

al as-

un te- 
ei este

ÎNTREBARE : Vă rugăm să ne vorbiți des
pre însemnătatea expoziției.

RĂSPUNS ; Deschiderea expoziției unionale 
agricole constituie un eveniment de seamă în 
viața țării noastre. Deschiderea expoziției are 
loc într-o perioadă deosebită, cînd întregul 
popor sovietic sub conducerea Partidului Co
munist înfăptuiește un program de puternic 
ovînt al agriculturii.

In îndeplinirea acestei sarcini, populariza
rea și introducerea realizărilor și experienței 
înaintate în producție joacă un rol important. 
Acestui (el îi va sluji expoziția.

ÎNTREBARE : Expoziția unională agricolă 
precedentă a fost organizată în anii 1939— 
1941. Prin ce se deosebește de ea 
oare se deschide în anul acesta ?

RĂSPUNS : Expoziția actuală va 
vastă și mult mai bogată decît cea
inte de război atit în ce privește aspectul său 
cît și în conținut, deoarece în această perioadă 
agricultura U.R.S.S. a înaintat considerabil. 
Spre deosebire de cea precedentă, expoziția 
«ctuală va fi permanentă.

ÎNTREBARE: Vă rugăm să ne povestiți, mă
car în linii generale, cum se va prezenta a- 
ceastă expoziție din punct de vedere 
pectului său și al conținutului.

RĂSPUNS: Expoziția este situiată pe 
ritoriu de 211 hectare, adică suprafața
aproape odată și jumătate mai mare decît cea 
a expoziției din anii 1939—1941. In cadrul ex
poziției vor exista 82 pavilioane precum și 
225 construcții speciale. Conform unor date 
preliminare, la expoziție vor fi prezentate re
zultatele muncii a 800 colhozuri, a 300 sov
hozuri, a 200 stațiuni de mașini și tractoare, 
a 300 ferme zootehnice, a unui mare număr de 
Instituții experimentale și de cercetări științi
fice, precum și realizările a peste 6.000 de 
fruntași, organizatori și specialiști în agri
cultură.

Expoziția se deschide printr-o arcadă ridica, 
tă la intrarea principală. In mijlocul arcadei 
se înalță pe un piedestal un grup sculptural — 
emblema expoziției „Tractoristul și colhozni
ca1', ridicînd în sus un snop de grîu.

De ambele părți ale arcadei de la intrarea 
principală se află casele de bilete, care asigură 
intrarea neîntreruptă la expoziție a peste 
100.000 de vizitatori pe zi. Tot aici sînt situ
ate oficiul poștal, telegraful, centrala telefo
nică interurbană, centrele de deservire a vizi
tatorilor.

Pregătiri intense
Odată cu efectuarea lucrărilor agricole de 

primăvară, tractoriștii, mecanizatorii și tehni
cienii de la S.M.T.-Turnișor-Sibiu dau o mare 
atenție revizuirii și reparării mașinilor și unel
telor agricole necesare campaniei de recoltare.

Pînă în ziua de 12 mai, ei au revizuit și re
parat 38 de batoze, 40 de motoare electrice, 4 
motoare stabile, 17 dezmiriștitaare, 4 tractoare 
și alte mașini agricole. De asemenea, condu
cerea S.M.T.-Turnișor-Sibiu a hotărît ca pînă 
la începerea campaniei de recoltare să pregă
tească pe toți tractoriștii și mecanrzatorii în- 
cît recoltarea culturilor să decurgă în condiții 
cît mai bune. In colaborare cu întreprinderea 
raională de electricitate-Sibiu, stațiunea de 
mașini și tractoare Turnișor va electrifica cel 
puțin 37 de arii și totodată va procura 
jul necesar ariilor pentru prevenirea 
diilor.

In lucrările de revizuire și reparare a
nilor și tractoarelor agricole s-au evidențiat 
în mod deosebit mecanizatorii Simion Dengel 
și Gh. Boica, care au reparat cîte două trac
toare peste plan în luna aprilie, Laurențiu Săl- 
căianu, Nicolae Preotescu și alții.

utila- 
incen-

mași-

—o— /

Convorbire cu directorul adjunct 
al expoziției, P. V. Beliaev

—o—
După arcadă urmează o alee largă avînd o 

lungime de 300 metri. Pe laturile ei, printre 
flori, vor fi situate 14 fîntîni arteziene îmbră
cate cu granit roșu. De-a lungul aleei și în ju
rul pavilionului principial au fost plantați peste 
3.000 de pomi fructiferi de 45 de varietăți și 
un mare număr de arbuști decorativi.

ÎNTREBARE: Ce pavilion va ocupa locul 
principal la expoziție?

RĂSPUNS : Pavilionul central va fi
o clădire monumentală cu trei caturi. înăl
țimea acestei clădiri împreună cu săgeata 
aurită și cu steaua care o încununează va fi 
de 97 metri. Pavilionul va avea 9 săli. Aici va 
fi oglindit drumul pe oare l-a străbătut po
porul sovietic sub conducerea Partidului Comu
nist pentru a construi socialismul în U.R.S.S., 
se va arăta rolul industrializării în acțiunea 
de utilare tehnică a agriculturii, realizările 
științei agricole înaintate, ale colhozurilor și 
S.M.T.

ÎNTREBARE: In ce măsură va fi prezentată 
mecanizarea și electrificarea agriculturii, pre
cum și dezvoltarea economiei cerealiere?

RĂSPUNS : Centrul prezentării celei ntai noi 
tehnici a producției agricole va fi pavilionul 
„Mecanizarea și electrificarea agriculturii" — o 
mare clădire din construcții metalice și beton, 
precum și din sticlă. Suprafața lui va fi de 
18.000 metri pătrați, iar înălțimea lui împreună 
cu cupola — de 74 metri.

In cele 26 săli ale pavilionului vor fi expuse 
sute de mașini și mecanisme. Pe o platformă 
specială' vizitatorii vor vedea tractoare cu șe
nile de un înalt randament, cele mai noi com- 
baine de cereale, de recoltat inul, . bumbacul, 
sfecla, porumbul și cartofii, tractoare electrice, 
tractoare pentru grădini de zarzavat și livezi, 
mașini de plantat răsaduri, semănătoare în 
cuiburi așezate în pătrat, cultivatoare, mașini 
care împrăștie îngrășăminte și multe altele.

Stațiunile de mașini și tractoare constituie 
forța hotărîtoare a producției colhoznice. A- 
fară de prezentarea largă a experienței S.M.T. 
în pavilioanele zonelor și pe ramuri, la expozi
ție a fost construită o clădire tip de S.M.T. cu 
un atelier pentru reparația mașinilor și tractoa. 
relor și cu alte construcții tip.

In pavilionul „cereale" și în multe pavilioane 
zonale via fi scoasă în evidență uriașe impor
tanță ce o are pentru economia națională creș. 
ferea producției de cereale ca bază a întregii

producții agricole. Acum, cînd partidul și gu
vernul au luat o serie de măsuri importante 
pentru ridicarea continuă a bunei stări a po
porului sovietic, pentru sporirea producției a- 
gricole, producția de cereale dobîndește o im
portanță deosebit de mare. Străbătînd acest 
pavilion, vizitatorii expoziției se vor convinge 
cu ochii lor ce recolte îmbelșugate dă pămîntul 
diat în folosință veșn'că colhozurilor și folo
sit național de oamenii sovietici, înarmați 
cu o tehnică de prima calitate.

Cea mai însemnată măsură prevăzută pentru 
sporirea producției de cereale este valorifica
rea pămînturilor virgine și înțelenite. Experien
ței înaintate în acest domeniu îi va fi destinat 
un loc special.

ÎNTREBARE : Cum va fi prezentată crește
rea vitelor ?

RĂSPUNS: Creșterea vitelor va fi prezentată 
în 64 pavilioane speciale. Aci vor fi larg oglin
dite realizările științei și experienței înaintate 
în domeniul creșterii animalelor. Astfel, în pa. 
vilionul „vite cornute mari" vor fi prezentate 
vaci care dau peste 10.000 kilograme de lapte 
pe an și o serie de alte animale de o înaltă pro
ductivitate.

ÎNTREBARE : Afară de prezentarea pe stan
durile pavilioanelor, sub ce formă se va mai re
aliza popularizarea experienței înaintate?

RĂSPUNS: lua expoziție se vor ține conferin
țe și referate, se vor organiza consultații și 

. discuții despre experiența participanților la 
expoziție, se vor organiza întîlniri ale savan- 
ților și participanților la expoziție cu vizitatorii 
ei. Aici vor fi prezentate spre vizionare filme 
documentare despre fruntași și gospodării frun
tașe oare 
vizitatorii 
șuri și foi 
ziției.

ÎNTREBARE : Ce distincții și premii au fost 
instituite pentru stimularea participării la 
expoziție ?

RĂSPUNS : Pentru colhozurile, sovhozurile. 
S.M.T. și alte gospodării și organizații care 
participă la expoziție au fost instituite 1.000 de 
diplome de gradul I și 3.000 de diplome de 
gradul II, iar pentru fruntașii participanți la 
expoziție — 1.500 medalii mari de aur, 3500 
medalii mici de aur. 10.000 mede!:! mari de ar
gint și 25.000 medalii mici de argint. Afară < 
aceasta, pentru stimularea participanților 
expoziție care s-au distins în mod deosebit, a 
fost instituite premii de valoare.

Expoziția va demonstra încă odată forța 
vigoarea orînduirii colhoznice, realizările si: 
ternului economic socialist

participă la expoziție; de asemenea 
vor putea citi despre ei sute de bro- 
volante editate la deschiderea expo-

Prezentarea 
scrisorilor de acreditare 
către ambi.sadoruf K. P. R 

in rf. P. Ungara
15 mai tov. Ștefan C!ejae ambasa

dor extraordinar și plenipotențiar al R.P. Ro
mine in Republica Populară Ungare a tos! 
primit de Președintele Consiliului Prezidenție! 
al Republicii Populare L’nzare to%. Dry * 
Istvan căruia î-a prezenta: scrisorile 
acreditare.

Ambasadorul R.P.R. a fost însoții 
membrii Ambasadei.
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Cu gîndul la vremea recoltei
— E gata? Batoza este bine împănată, me

canicii sînt la posturi?
— Sîntem gata, tovarășe mecanic șef. pu

tem să începem.
— Fă contactul!
Și batoza începu să huruie. Este a 

batoză 
ția.

...In 
șini și 
muncește din plin la reparația batozelor.

— Dacă n-am precupețit timpul pentru ca 
să terminăm la timp însămînțările de primă
vară. apoi la fel trebuie să muncim și 
■ci 
tat 
ucu 
trei 
lăsa pînă cînd nu vom termina 
toate batozele înainte de termen.

Intr-adevăr, la S.M.T. Bistrița 
batozelor este în toi. 
ble. Tîmplarul Crișan Vasile nu se 
te să-și îndeplinească numai norma, el luptă 
să o depășească

patra
reparată căreia i se face acum recep-

atelierul mecanic el Stațiunii de Ma- 
Tractoare Bistrița, regiunea Cluj, se

de 
înainte, la reparațiile mașinilor de recol- 
și treerat, spune meoanicu; agricol Cre
ion. Echipa noastră a reparat pînă acum 

batoze, asta-i a patra și nu ne vom 
de reparat

Se lucrează
reparația 

pe ansatn- 
mulțumeș-

să termine toate repa-

rațiile la obloane ca să nu rămînă !n 
mâ fată de cei din sectoral mecanic.

Cînd toate piesele sînt gata pentru 
ansamblate. apoi nu trebuie să se 1 
zie lucrarea din cauza obloanelor.

To: a to muncesc și tovarășii Cream 
mecanic agricol și Cocoș Gbeorgbe. me 
lăcătuș venit din industrie. Ei repară 
și coșul tobei. Pentru ca munca să le 
spornică, și-au organizat mai Intf: Soci 
muncă, și-au pregătit sculele necesare, 
așezat în ordine materialul de lucrat și 
împărțit munca. Unul lucrează la denu 
rea și ajustarea pieselor bătătorului, ia: 
lălăit la contrabătător. iar apoi le montează 
pe fiecare in par e și treaba merge bine.

S-au format și 
taj a stațiunii, 
pentru reparație, 
mecanizatorii de 
Cluj vor putea raporta că toate batozele st 
țiunii sînt reparate și așteaptă să treere n 
colteie bogate de pe ogoarele gospodări:a 
agricole colective. întovărășirilor agricole 
țăranilor muncitori cu gospodării ir.dirld. 
ale.

alte echipe. In hala 
nouă batoze sînt 
So va trece «rah 
la SALT. Bistrița.

nr-

a fi 
!ntîr-

Ion.

de b»oc- 
>regifr 
TiUlp Șî 
reținnea

Sta-

Sesiunea extraordinară 
a Consiliului Mondial al Păcii

VlEbTA 18 (Agerpres). — TASS transmite: 
Secretarialtil Consiliului Mondial al Păcii 

a dat publicității următorul comunicat :
Intre 23 și 28 mai va avea loc la Berlin o 

sesiune extraordinară a Consiliului Mondial 
al Păcii

Consiliul Mondial -al Păcii va discuta în 
special problema securității și independentei 
popoarelor, precum și ia necesității de a se

pune capăt primejdiei folosirii armelor ato
mice și cu hidrogen.

Consiliul Mondial al Păcii va exprima vo
ința opiniei publice internaționale de a con
tribui, atit cît îi stă în putință, la reglemen
tarea problemelor internaționale importante 
în spiritul slăbirii încordării și în -spiritul 
păcii.

Declarația înaltului comisar
VIENA 18 (Agerpres). — TASS transmite : 
La 17 mai, LI. Ilicev, înaltul comisar al 

U.R.S.S. în Austria a invitat pe cancelarul fe
deral al Austriei, dl. J. Raab, și pe vicecance
larul dl. A. Scări, și le-ia făcut următoarea 
declarație :

Consider necesar să atrag atenția guvernu
lui austriac asupra următoarelor :

După cum se știe, acordul de control și cele
lalte hotărîri ale celor patru puteri privitoare 
la Austria obligă guvernul austriac și admi
nistrația austriacă locală să nu admită în
călcarea ordinei stabili c de autoritățile de 
ocupație. Totodată, aceste hotărîri obligă par
tidele politice și presa din Austria să nu des
fășoare o activitate și să nu publice materiale 
care să fie îndreptate împotriva puterilor de 
ocupație și a trupelor de ocupație.

In ultimul timp. îndeosebi după conferința 
de la Berlin a miniștrilor afacerilor externe ai 
S.U.A.. Angliei. Franței și U.R.S.S.. elementele 
care desfășoară o activitate ostilă și subversi
vă împotriva autorităților sovietice și a tru
pelor sovietice de ocupație din Austria și-au 
intensificat considerabil activitatea

In ciuda ho'ăririlor sns-menționate, partidele 
guvernante din Austria organizează acțiuni 
ostile Uniunii Sovietice, iar presa lor publica 
zilnic diferite născociri 
Uniuni: Sovietice si a 
ocupație din Austria.

Atrage atenția faptul
lui din partea aiitoritățiloi 
traficului de mărfuri peste 
este folosită cu 
rulai Afacerilor

calomnioase la adresa 
trupelor sovietice de

Janos 
din Mi 
Popula

La nrezenlarea scrisorilor de acreditare au • Gin
fost de ia’.â vice pre>edin:e!e Ccmsiltuiu: Pre i >sn j
zidenția! a; R.P. Ungare îov. Nagj Dar.iri.
secretara! Consiliului Preziden<MÎ al R.P. I rhiar
Ungare tov. Darabos Ivan. Minăslrul Afaceri <*tnr
lor Externe al R.P. Ungare <<>v. Boldoczk

Mafj: oco-.unr

ea:

că încetarea controlu-
• sovietice asupra 
linia de demarcație 

îngăduința vădită a Ministe- 
In erne al Austrie: — pentru

a introduce în zona sovietică literatură mili- 
ă. precum si diferite manifeste si 
ra oare si provocatoare, 
vernal austriac nu numai că nu 
pentru a curma susmenționatele 
idnoase împotriva Uniunii Sovietice, ba 

contribuie la asemenea acțiuni. In le
■i cu aceasta, trebu-e subliniat faptul că 
r-ral ans'riac a a?*obat dispoziția ilega 

’ă da'ă de mtoî-trul afacerilor interne. Hei 
~er orgo-w'or de poliție ca ele să nu execute 
•n»tTMCfrm:)e au orităților sovietice de ocupa.

broșuri

ia mă- 
acțiuni

al U. R. S. S. în Austria
ție cu privire la scoaterea unui afiș îndreptat 
împotriva trupelor sovietice de ocupație.

De asemenea, nu se poate trece cu vederea 
faptul că in ultima vreme, cu îngăduința au
torităților austriace, și în primul rîrtd, a 
nisterului Afacerilor Injerne al Austriei, 
duce o deșănțată propagandă militaristă 
partea a to felul de organizații fasciste 

de genul așa numitelor „uniuni 
și se propovăduește în mod in- 

rău voitoare a Anschlussului. 
necesar să declar că acțiunile duș-

Mi-
se 

din
Și

militariste 
soldățești" 
tens ideea

Consider
mănoase, menționate de mine, care se săvir- 
șesc cu participarea activă a reprezentanților 
guvernului austriac, constituie o încălcare 
grosolană a hotărîrilor în vigoare ale celor 
patru pu eri privind controlul în Austria.

Guvernului a-striae trebuie să-i fie limpede 
că întrucît tratatul de stat cu Austria nu a 
fost încă încheiat se înțelege de la sine că 
toate hotărîrile cvadripartite privind regimul 
de ocupație în Austria rămîn în vigoare. în
deplinind funcțiunile care decurg din acordul 
de control și din celelal e hotărîri ale celor 
patru puteri cu privire la Austria și exerci. 
tind controlul asupra activității autori
tăților centrale ale Austriei și a administra
ției locale, autoritățile sovietice de ocupație 
din Austria vor curma cu hotărîre orice. în
cercări. inclusiv cele din par ea reprezentan
ților guvernului austriac de a incălca aceste 
hoiărîri.

Autoritățile sovietice de ocupație din Austria 
așteaptă ca guvernul austriac să ia măsurile 
cuvenite pentru ca acțiunile dușmănoase și 
subversive împotriva autorităților sovietice 
și a trupelor sovietice de ocupație din Austria 
să înceteze și ca autoritățile austriace să res
pecte cu strictețe acordul de control și cele
lalte hotărîri ale celor patru puteri în legă
tură cu controlul în Austria.

Dacă însă guvernul Austriei nu va lua mă, 
șurile necesare și. în special, față de cond 
rea Minis eruluî 
țile sovietice de 
hotărîrile celor 
voite să ia ele 
toare.

:e- 
Afacerilor Interne, autorită- 

ocupație, în conformitate cu 
patru puteri, vor fi ne 

însele măsurile corespunză-

-------o-------

In intîmpinarea Zilei 
Internaționale a copilului

In Inrtepinarea ZHei Internaț ionale a Copt- 
iuiui. oameoii —m'iMâî dri îabrkrSe îndastriez 
ușoare dtn '-ari șî cooper aXiveSor
din Rzxxrești pregi'esc nsmeroase arîâcoie 
pcnzra cei ■ăă. cam sântz xrtoocaje.. ooaîecțu 
dxa dsverse “«odeie aoi de jesiT^ri r-
ori, UKdițâMMte preoao 
jaetni. Xiu— n In îabndle de trbootaje em Ca- 
pcialâ se vor prodnei ptiâ ia sârfîtel 
ioni. pe<*e prevederile piamshn. oms arch de 
ITJKO de aruoole de :ricoiaje dîa ojmbac. 
De aseownea. colecîi.eie fabricilor din indus
tria ușoara șî-au propus sâ producă pesle pre
vederile planului 25.000 de jucării diferite cum 

: broscuțe săritoare, avioane mecanice, 
irompeîe e:c_ In preajma zilei de 1 iunie, 
sxajorilaiea acestor produse vor fi puse in vin- 
zare prin magazinele de desfacere. Multe din 
a-rxole pe"?:ru copii vor fi specia! amba 
late <1 vor porta etichete cu inscripția ..Tră
iască Ziua Internațională

Cooperai vele drn ramura 
propus să producă In afara 
plan peste I OOO de peredu de ghe: 
sandale <i ghiozdane, cele din rar 
chimie peste 300 de triciclete. 1.000 de 
MO de biciclete pentru copii. 20.009 
de cauciuc. ’ăOCO <3e mingi de tenis 

numeroase alte tipuri de jucării.

T -

o.er.

a Copil ului**.
încălțăminte, și-au 

sarcinilor de 
țe. panior. 
iura meiai- 

trotineîe. 
de fnrig' 
Je masă

împotriva participării Egiptului
CAIRO 18 (Agerpres). — Intr-un interviu 

xneda: corespondentului ziarului ,JA1-Ahram“ 
comaudant». suprem ai forțelor armate din 
Egipt, genera ui maior Abdel Hakim Amer, s-a 
P*or—-.a- -j batirire împotriva participării 
Egiptui-ji și a celorlalte țări arabe la Mocu- 
* e — • : a-*e imperialiste, inclusiv ia pactul 
pakisiano-ttinc-

Dezm t: nd -âscoririle calomnioase cum că

la blocurile militare :mperialiste
fi „amenințate dinspre est“, 
Hakim Amer a declarat: „Eu 
tară arabă nu va putea ti 

amenințată

țările arabe ar 
gen'ra Iul Abdel 
cred că nici o 
convinsă că securitatea lor este 
din spre est. în timp ce pentru ele constituie 
o amenințare reală trupele străine, care o- 
cupă teritoriul lor. Tocmai prezența acestor 
trupe străine constituie, după părerea noastră, 
o amenințare reală pentru pace".

Spectacolul de gală cu filmul „Pentru Pace 
și Prietenie"

Casa Prieteniei 
de gală orga- 
filmul ,.Pentru

culori ,.Pentru 
Studioul 
Moscova

artistic în
este realizat de 

documentare din 
iilme documentare și jur-

„Al. Sahia" din Bucu-

Marț: seara a avut loc la 
Roaiino Sovietice spectacolul 
nizat de C.C. al U.T.M. cu 
Pace și Prietenie".

Documentarul
Pace și Prietenie" 
Central de filme 
și de Siudioul de 
naîe de actualități
re- i. cu prilejul celui de al 4-lea Festival 
Mondial al Tineretului de la București.

sernar: il filmului este semnat de S. Anto- 
'■ V. Zaharcenco și I. Kopalin. Conducă- 

or ic si regisorul principal al filmului 
's'r Ilia Kopalin. Laureat al Premiului Stalin, 
teg zori principali ai filmului sînt Ion Bos- 

m :. Laureat al Premiului de Stat și Tamara 
Lavrova. Muzica este scrisă de E. Svetlanov.

Filmul cuprinde imagini filmate de un 
grup de 16 operatori sovietici și 12 operatori 
romîni, precum și imagini 
ratori albanezi, austriaci, 
francezi, mongoli, suedezi.

La spectacol au asistat
Groza, 
nescu, 
acad.
L. Răutu, acad. prof. P. Consiiantinescu-Iași, 
V. Mușat, înalți funcționari de stat, activiști 
de partid și ai organizațiilor de masă, oa
meni ai științei și artei, ziariști romîni și 
străini, oameni ai muncii din întreprinderile 
din Capitală, tineri muncitori, elevi, studenți.

Filmul „Pentru Pace și Prietenie" a fost 
deosebit de apreciat de public. (Agerpres).

realizate de ope- 
chinezi, englezi,

Gh. Apostol, 
General Locotenent 

prof. dr. C. 1. Piarhon,

tovarășii : dr. 
Miron

AL
I.

P.
Constanti- 
Drăghici, 
Fazekaș,

50 de ani de la apariția cărții lui V I. Lenin .Un pas înainie, doi pași înapo ’

0 operă genială a marxismului creator
Au trecut cinci decenii de oîijd a apărut 

lucrarea lui V. I. Lenin „Un pas înainte, doi 
pași înapoi", î.n care sînt elaborate princi
piile organizatorice ale partidelor comuniste și 
muncitorești din lumea întreagă.

„Un pas înainte, doi pași înapoi" a fost 
scrisă de V, 1. Lenin în perioada februarie— 
mai 1904, adică atunci cînd capitalismul in
trase deja în faza sa imperia'istă și cînd în 
fața partidului proletariatului se punea cu 
toată ascuțimea sarcina mobilizării maselor 
muncitoare din Rusia ta lupta pentru înfăp
tuirea revoluției socialiste.

Formal, partidul clasei muncitoare din Ru
sia fusese creat încă din 1898, la primul Con
gres al P.M.S.D.R. In realitate însă acest 
Congres nu a reușit să pună capăt confuziei 
ideologice și haosului organizatoric care carac
terizau mișcarea muncitorească revoluționară 
din Rusia în aceia perioadă.

V. I. Lenin a desfășurat o luptă cu adevărat 
titanică pentru crearea partidului de tip nou 

clasei muncitoare, principial deosebit și 
opus partidelor Internaționalei a Il-a, partide 
reformiste. Fondînd ziarul „Iscra", Lenin a 
început o luptă necruțătoare împotriva duș
manilor fățiși și ascunși ai marxismului, îm
potriva oportuniștilor de tot felul, pentru uni
rea clasei muncitoare într-un singur partid re. 
voluționar. Intr-o perioadă istorică scurtă Le
nin a elaborat pe rînd în lucrări geniale ba
zele ideologice, organizatorice, tactice și teo
retice ale partidului de tip nou, lucrări oare 
constituie o dezvoltare creatoare a marxis
mului.

După ce i-a zdrobit ideologicește pe „eco
nomiști" oare se împotriveau creării unui par
tid revoluționar al proletariatului și introdu
cerii conștiinței socialiste în mișcarea munci
torească spontană, Lenin a început lupta împo
triva oportuniștilor menșevici care încercau să 
mențină spiritul de cerc și metodele de muncă 
meșteșugărești în lupta revoluționară a cla
sei muncitoare.

Congresul al II-lea a! P.M.S.D.R. ținut în 
anul 1903 are o mare însemnătate istorică, de
oarece el a creat în Rusia partidul de tip 
nou al clasei muncitoare pe baza principiilor 
ideologice și organizatorice formulate de 
Lenin.

Dar, cu tot pasul uriaș înainte făcut de 
Congresul al 11-lea al P.M.S.D.R., la care s-a 
adoptat un program revoluționar în oare era 
prevăzută sarcina luptei pentru dictatura pro
letariatului, Congresul a scos la iveală puter- 
nicile divergențe dintre leniniști și menșevicii 
oportuniști. Nedorind revoluția socialistă și ne- 
gînd valabilitatea principiului marxist al dic
taturii proletariatului, oportuniștii menșevici 
6e împotriveau creării unui partid centralizat, 

disciplinat, combativ, revoluționar al proleta
riatului.

In lucrarea sa „Un pas înainte, doi pași 
înapoi", V. I. Lenin a zdrobit oportunismul 
menșevicilor în problemele organizatorice și a 
elaborat principiile fundamentale organizato
rice ale partidului de tip nou al prole
tariatului. Marea însemnătate a acestei lu
crări izvorăște din faptul că în ea Lenin a ela
borat pentru prima oară în istoria marxismului 
învățătura despre partid ca organizație con
ducătoare a proletariatului, ca principală armă 
de luptă a acestuia fără de car'e este impo
sibilă cucerirea dictaturii proletariatului, cons
truirea socialismului și comunismului.

Definind principiile organizatorice funda
mentale ale partidului de tip nou. Lemn a ară. 
tat că acesta este detașamentul de avangar
dă. conștient al clasei muncitoare, un deta
șament organizat și monolit, o formă supe
rioară de organizare a clasei muncitoare. Le
nin a arătat că partidul de tip nou întruchi
pează legătura detașamentului de avangardă 
cu masele de milioane ale clasei muncitoare, 
că organizarea sa este conformă centralismului 
democratic, că în partid trebuie să existe o 
disciplină de fier pentru toți membrii săi.

Victoria principilor ideologice și organiza
torice elaborate de Lenin a dus la formarea 
partidului de tip nou al clasei muncitoare din 
Rusia și a avut o mare însemnătate istorică 
mondială. '

★

V. I. Lemn a arătat că partidul marxist, deși 
este unul din detașamentele clasei munci
toare. se deosebește fundamental de toate ce'e. 
lal-te detașamente. Aceasta. î,n primul rînd. 
deoarece partidul marxist este detașamentul 
de avangardă, conștient al clasei muncitoare. 
In întreaga sa activitate partidul de tip nou 
se călăuzește după teoria marxistă revoluțio
nară. politica sa pornește de ta cunoașterea 
jegilor de dezvoltare a societății. Teoria marx
istă dă o forță de neînvins partidului de 
tip nou, deoarece ea îi dă posibilitatea să 
se orienteze cu siguranță în toate problemele 
politice care se pun în fața clasei muncitoare, 
să prevadă mersul evenimentelor, să elaboreze 
o politică științifică.

Pornind de la faptu1 că detașamentul de 
avangardă al clasei muncitoare trebuie să 
cuprindă elementele cele m,ai înaintate și 
conștiente, Lenin a luptat împotriva oportu
niștilor menșevici în probleme : cine poate să 
fie membru al partidului marxist al proletaria. 
tuluii. Oportuniștii considerau partidul marxist 
„o adunare de indivizi răzleți, de flecari", 
după expresie lui I, V. Stalin, în care poate 
intra orice liceean, orice grevist,

V. 1. Lenin, a arătat că partidul nu poate 
fi confundat cu întreaga clasă muncitoare, 

că el este cel mai înaintat detașament al ei 
In partid sînt cuprinse elementele cele ma 
bune ale clasei muncitoare. Partidul nu este 
puternic prin numărul membrilor săi, c: prin 
calitatea lor; partidul se întărește prin cură 
țirea sa de elementele oportuniste.

In cei cincizeci de ani de existență. Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, creat de Len.n. 
s-a dovedit a fi într-adevăr detașamentul de 
avangardă, conștient al clasei munc:;oare.

Pînă în octombrie 1917 proletariatul ru< a 
avut în partid instrumentul cu ajutorul căra a 
a luptat pentru cucerirea puterii politice. După 
victoria Revoluției Socialiste, Partidul Corn : 
nist a devenit instrumentul de consolidare - 
lărgire a dictaturii proletariatului. Rolul de de
tașament de avangardă al P.C.U.S. a crescu, 
enorm în perioada construirii socialismulu' și 
astăzi în făurirea societății comuniste.

★

îndeplinirea rolului de detașament de avan
gardă al clasei muncitoare presupune ca parti
dul să fie astfel construit, astfel organizat. în. 
cît el să facă față cu succes rolului său. împo
triva aceste: idei leniniste s-au ridicat opor
tuniștii de toate soiurile și din toate timpurile 
care au încercat să transforme partidul într-un 
organism neputincios, format din tot felul de 
elemente \ străine de cauza partidului. Ca
racterul de detașament organizat, de lupta 
al clasei muncitoare pe care-1 are parti
dul de tip nou determină obligațiile stricte pe 
care le au toți ce: oare doresc să intre în rîn- 
durile sale. Nu este suficient pentru cineva să 
aprobe programul partidului, tactica și prin
cipiile sale organizatorice ca să devină membru 
al Partidului Comunist. Un om al muncii care 
tinde să poarte înaltul titlu de membru a1 
Partidului Comunist, trebuie să lupte cu toate 
forțele și capacitatea sa pentru realizarea prin, 
cipiilor partidului, a sarcinilor acestuia.

La baza organizării partidului clasei mun
citoare Lenin a pus principiul centralismului 
democratic. Acest principiu organizatoric al 
partidului de tip nou presupune existența 
unui statut unic, a unei discipline unice de 
partid, a unui organ conducător unic repre
zentat de Congresul partidului, iar în interva- 
'ele dintre Congrese, de Comitetul Centra'. 
Conform acestui principiu organizatoric im
portant, toate organele conducătoare ale parti 
dului. de sus pînă jos, sînt alese, minoritatea 
trebuie să se supună majorității, organizațiile 
inferioare celor superioare. Un puternic mijloc 
de dezvoltare a democrației interne de partid 
îl reprezintă încercata armă a criticii și auto

critic:: cu ajutoru* căreia se duce o 'uptă rod- 
-.:ă împotriva lipsurilor și a lenomeneior 
mm a vicioase.

Partidul c:asei muncitoare cere membrilor 
să o discip'mă de fier pe baza unității de ve
re.- și de voință în toate probleme'e principale 

a-'e partidului. Luptînd împotriva menșevicTor 
care vroiau să formeze un partid amorf în 
care membrii săi să aibă „libertatea" de a se 
supune sau nu hotărîrilor partidului, Lenin a 
-ratat că păstrarea unități: rîndurilor partidu- 
:: este de neconcepui fără o disciplină proie
cta unică, deopotrivă de obligatorie pentru 

membrii partidului, atît pentru conducă
tori. cît și pentru membrii obișnuiți.

In activitatea P.C.U.S. și a celorlalte partide 
co-mu.iiste și muncitorești s-au dovedit a fi de 
o mare însemnătate principiile conducerii de 
partid și ale normelor vieții de partid elaborate 
3e Lenin. Partidul clasei muncitoare socotește 
:ă singura cale pentru a se asigura o condu-

- e justă a partidului și a se păstra unitatea 
coeziunea rîndurilor sale, este asigurarea 

aplicării principiului suprem al conducerii co
lective. Experiența colectivă, înțelepciunea co
lectivă a Comitetului Central al P.C.U.S., care 
se sprijină pe baza științifică a teoriei marxist- 
ienimste și pe inițiativa largă a cadrelor con
ducătoare este chezășia care a asigurat succe
sul construirii socialismului și trecerea la con. 
st-ruirea comunismului în U.R.S.S. In contra
dicție cu principul conducerii colective este 
cultul personalității care nu are nimic comun 
cu învățătura marxist-leninistă cu privire la 
rolul ce trebuie să-l joace cadrele conducătoare 
și care duce la diminuarea rolului .partidului și 
la scăderea inițiativei și activității creatoare 
a maselor populare.

Așa cum a arătat marele Lenin, partidului 
de tip nou îi revine sarcina — ca detașament 
de avangardă și organizat al clasei muncitoa
re — să conducă toate celelalte detașamente 
ale clasei muncitoare. Principiul după care 
partidul estj o formă supremă de organizare a 
clasei muncitoare, are o -mare însemnătate 
pentru realizarea unității de acțiune a tuturor 
orgamzațiilor clasei muncitoare. Organizațiile 
sindicale, de tineret, de femei, sportive etc., 
au nevoie, pentru a putea să slujească intere
sele clasei muncitoare, de conducerea lor de 
către partid.

Singur Partidul Comunist, care este înarmat 
cu o teorie revoluționară și în rîndurile’ căruia 
se găsesc cei ma' buni și înaintați reprezen
tanți ai clase: muncitoare, are posibilitatea și 
autoritatea necesară să conducă pe o linie po
litică justă aceste organizații.

V. I. Lenin s-a ocupat îndeaproape de orga
nizația revoluționară de tineret, în care vedea 
principala rezervă de cadre a partidului. Nu 
odată au arătat V. I. Lenin și continuatorul 
operei sale, I. V. Stalin, că lucrul cel mai de 
căpetenie pentru organizația de tineret este 
conducerea sa de către partid. In aceasta, au 
arătat Lenin și Stalin, stă chezășia succesului 
întregii activități a organizației de tineret.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, or

ganizat așa cum a conceput Lenin, s-a dove
dit pe deplin capabil să conducă întregul po
por sovietic spre societatea comunistă.

★

Izvorul forței partidului, ceea ce îl face de 
neînvins, este legătura sa trainică cu masele 
de oameni ai muncii. Legătura dintre partid Și 
mase, încrederea partidului în forțele creatoare 
și capacitățile maselor de oameni ai munci' 
este o caracteristică a partidului de tiip nou 
creai de Lemn.

V. I. Lenin a socotit ca un principiu de cea 
ma: mare însemnătate faptul că partidul 
marxist întruchipează legătura dintre -detașa
mentul de avangardă al clasei muncitoare și 
masele de milioane ale clasei muncitoare.

Așa cum forța Partidului Comunist constă 
în legătura sa trainică ou .poporul, tot așa 
forța poporului a cfescut nemăsurat de mult 
datorită conducerii sale de către partid. Nici 
un partid al burgheziei, oricît de băgați și 
puternici ar fi sprijinitorii săi, rwj .poate afirma 
că se bucură de sprijinul și încrederea mase
lor populare. Numai prin înșelăciune, șantaj 
și cu sprijinul ocupanților americani, reușesc 
partidele burgheze să se mențină astăzi la 
putere în țările capitaliste. Masele populare 
văd în Partidul Comunist pe apărătorul devo. 
tat el intereselor lor, pe conducătorul ale cărei 
vorbe nu sînt în contradicție cu faptele sale. De 
aceea masele populare sprijină politica Parti
dului Comunist, pe care și-o însușesc ca pe 
propria lor politică și luptă pentru înfăptuirea 
ei.

Principiul leninist a! legăturii strînse dintre 
partid și mase, stă la baza politicii tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești și este 
chezășia succeselor acestor partide.

★

învățătura leninistă despre partidul de tip 
nou a stat la baza formării partidului revolu
ționar al clasei muncitoare din țara noastră. 
Congresul a! V-lea al P.C.R. dm 1932, care a 
avut o imensă însemnătate istorică a stabilit, 
printre altele, principiile organizatorice ale 
partidului clasei muncitoare din țara noastră, 
în lumina mărețelor învățături ale lui Lenin 
și a experienței gloriosului P.C.U.S.

încă în anii de cruntă teroare a regimului 
burghezo-moșieresc partidul nostru a introdus 
în organizațiile sale principiile organizatorice 
leniniste. In întreaga sa activita.e Partidul 
Comunist Romîn a stat în fruntea luptei po
porului pentru un trai mai bun.

Ca detașament de avangardă al clasei mun
citoare partidul .nostru a condus poporul mun
citor după 23 August 1944 în lupta pentru cu
cerirea puterii politice în stat, pentru fălirirea 
democrației populare.

Făurind unitatea clasei muncitoare sub 
steagul de neînvins al marxism-leninismu’ui 
P.M.R., ca forță conducătoare în statul demo
crat-popular, este inițiatorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre .pe drumul soc'a'is. 
mului. Forța partidului nostru se datorește în

vățăturii marxist-leniniste. Politica partidului, 
politică strict științifică, care se bizuie pe legile 
obiective de dezvoltare a societății, este ga
ranția înfăptuirii năzuințelor oamenilor muncii 
de a-și construi o viață tot mai fericită.

Ca și în ilegalitate, astăzi comuniștii se do
vedesc a fi cele mai înaintate elemente ale 
clasei muncitoare, luptători neobosiți pentru 
fericirea poporului, apărătorii cei mai devotați 
ai cuceririlor poporului. Exemplul comuniști'or 
însuflețește mase largi de oameni ai muncii 
pentru obținerea de noi izbînzi în mudcă.

Partidul nostru întărește necontenit demo
crația internă dezvoltînd spiritul critic și auto, 
critic ai membrilor de partid, apără ou hotărîre 
.principiul conducerii colective ca mijloc sigur 
de învingere a greutăților și de aplicare justă 
a liniei sale po'itice și combate orice mani
festare a cultului personalității.

O expresie clară de .analiză în spirit critic și 
autocritic a activității partidului, de dezvăluire 
cu curaj a lipsurilor, o constituie Hotărîri’e 
plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din august 
1953.

Reprezentînd cea mai înaltă formă de orga
nizare par idul este forța îndrumătoare a tutu
ror celorla'te organizații ale clasei muncitoare 
din țara noastră.

Neprețuită este .pentru Uniunea Tineretului 
Muncitor conducerea sa de către partidul 
clasei muncitoare. îndrumată și călăuzită de 
partid. U.T.M. își îmbunătățește mereu munca 
de educare comunistă a tineretului, de mobili
zare a sa 10 construirea socialismului.

îndrumate de organizațiile de partid, orga
nizațiile utemiste își îmbunătățesc activitatea 
organizatorică pentru a dezrădăcina din mun
ca lor birocratismul, formalismul și diletantis
mul.

Partidul nostru acordă o însemnătate deose
bită strângerii și consolidării legăturii sale cu 
masele de oameni ai muncii, mobilizări: lor 
la lupta pentru î-nfrîngerea tuturor greutăți'or 
și traducerea în viață a politicii sale. S-a ci
mentat puternic unitatea dintre partid, guvern 
și popor, chezășia victoriilor noastre.

In prezent așa cum a stabilit plenara 
C.C. al P.M.R. din 19 aprilie 1954 — orga
nizațiile partidului luptă pentru a ridica mun
ca lor organizatorică și politică la nivelul sar
cinilor mari stabilite de plenara lărgită a 
C.C. ăl P.M.R. din august 1953.

★

Victoria genialelor învățături ale lui V. I. 
Lenin cuprinse în atîtea opere nemuritoare, 
printre care și în ,,Un pas înainte, doi pași 
înapoi" se oglindește pe deplin în forța cres- 
cîndă a partidelor comuniste și muncitorești 
din toate țările, care mobilizează masele 
largi ale popoarelor în lupta pentru pace și 
o viață mai bună.

Lumina aces'ei învățături nemuritoare va 
călăuzi spre noi și mari succese partidele co
muniste și muncitorești în lupta pentru victo
ria deplină a comunismului în întreaga lume.

S. POPPER



Convorbirile separate franco-americane 
adlncesc divergențele dintre puterile apusene 

la Geneva
De la trimisul special 
al ziarelor «Scînteia» 

și «Scînteia tineretului»

GENEVA 18 (prin 
telefon). — In aceste 
zile de începui a celei 
de a patra săptămîni 
& dezbaterilor confe
rinței de la Geneva, at
mosfera în incinta Palatului Națiunilor și mai 
ales la Gasa Presei este diferită față de săp- 
tămtnile trecute. In timp ce La Palatul Na
țiunilor discuțiile în problema Indochinei 
continuă în ședințe secrete, la care participă 
miniștrii de externe însoțiți de un număr re- 
strîns de consilieri, la Casa Presei, unde ieri 
n-a fost nici o conferință de presă, domnește 
un dute-vino al ziariștilor dornici să aile 
noutăți, să interpreteze și să tragă concluzii.

Corespondenții barelor de senzație din Nev 
York și Paris sînt disperați din pricina lipsei 
de informații din surse ,,demne de încredere”. 
Din comunicatul de cîteva rînduri asupra șe
dinței din 17 mai nu se poate obține substanță 
pentru un articol de 3 coloane. De aceea unii 
dintre ei descriu cu lux de amănunte în zta- 
rele de azi situația disperată a ziaristului 
vietnamez „independent" oare, instalat într-un 
cort în fața Palatului Națiunilor, face greva 
foamei în așteptarea înțelegerii între partici- 
panții la conferință. Alții acordă spațiu si
tuației cfeate răniților de la Dien Bien Fu. 
Se știe că, după sabotaje continue, comanda
mentul francez a întrerupt evacuarea răniților 
de la Dien B'en Fu, încercînd să însceneze o 
adevărată bătălie „psihologică" împotriva 
R.D. Vietnam. Răstălmăcind lapte bine cunos
cute, comandamentul francez dan Indochina 
a suspendat evacuarea răniților de la Dien 
Bien Fu, sub pretextul unor condiții inaccep
tabile impuse de Armata Populară Vietnameză. 
Aceste condiții „inacceptabile" nu reprezintă 
altceva dezît acordul semnat la 13 mai de 
cele două comandamente. După numai cîteva 
ziile acest acord a devenit ca prin minune 
„imposibil de aplicat", pentru comandamentul 
francez.

In timp ce la Geneva se continuă în ședințe 
închise discuțiile asupra restabilirii păcii în 
Indochina, la Washington și Paris planul u- 
nor noi măsuri agresive destinate extinderii 
războiului din Indochina lace noi pași înain
te. Continuînd jocul său dublu, delegația fran
ceză la Geneva participă fără entuziasm la 
examinarea unei soluții pașnice, iar la Paris 
guvernul Lamei punînd în practică planul de 
„măsuri draconice" anunțat Adunării Națio
nale franceze, trimite experți militari în Indo
china să constate cauzele eșecului planului 
Navarre și să pregătească documente justifi
cative pentru o intervenție americană.

O intensă activitate diplomatică îndreptată 
spre subminarea conferinței de la Geneva s-a 
desfășurat după cum se știe în ultimele zile 
la Washington și Paris. Atrăgînd atenția că 
o rezolvare pozitivă este posibilă și că succe
sul discuțiilor de la Geneva depinde în mare 
măsură de delegația franceză, ziarista fran
ceză Genevieve Tabouis, scrie în ,,1’Informa- 
tion" că „aceasta s-ar realiza dacă d. B’dault 
ar părăsi limbajul echivoc la Geneva și ac
țiunea de la Paris în vederea continuării a- 
gnavării extinderii războiului".

Caracterizînd planul american de extindere 
a războiului, aceeași ziaristă subliniază că 
„el consacră strategia tradițională de bază 
care a provooat — trebuie să recunoaștem — 
neîncrederea imensei majorități a popoarelor 
asiatice".

Convorbirile separate fnanco-americane au 
provocat totodată adîncirea spărturilor în rîn- 
dul „unității occidentale". Nemulțumiți de 
lips>a de entuziasm a partenerului englez în 
tația planurilor de intervenție americană în 
Indochina, poziție reafirmată de Churchill în 
discursul său de luni dm Camera Comunelor, 
conducătorii Statelor Unite au angajat dis
cuțiile cu guvernanții francezi, fără măcar să 
informeze guvernul englez. Comentînd dis
cursul lui Churchill, ziarul „Journal de Ge
neve" scrie : „In Camera Comunelor d. 
Churchill a confirmat cu o preciziune deosebi
tă faptul că Marea Britanic nu se va angaja 
sub nici un pretext în Indochina ca și într-un 
pact de securitate el Asiei de sud-est sau ol 
Pacificului occidental, Înainte de a cunoaște 
rezultatele conferinței de la Geneva. Aceasta

Autoritățile franceze sabotează evacuarea răniților 
de la Dien Bien Fu

GENEVA 18 (Agerpres). — (De la trimisul 
special). — Marți a avut loc la Geneva o con
ferință de presă a delegației R. D. Vietnam 
la conferința de la Geneva. In cadrul acestei 
conferințe purtătorul de cuvînt al delegației 
R. D. Vietnam referindu-se la știrile tenden
țioase, răspîndite în occident, în legătură cu 
problema evacuării răniților de la Dien Bien 
Fu, a arătat că aceste știri au drept scop 
să absolve autoritățile franceze pentru sabo
tarea premeditată a evacuării răniților luați 
prizonieri la Dien Bien Fu.

După ce a amintit obligațiile asumate de 
Franța în cadrul tratativelor ce au avut loc 
la Geneva în privința evacuării prizonierilor 
răniți, purtătorul de cuvînt al delegației Re
publicii Democrate Vietnam, a declarat că 
Armata Populară Vietnameză nu a făcut nici
odată vreo discriminare rasială sau națio
nală. El a precizat că la Dien Bien Fu au
toritățile franceze au trimis trupe de elită, 
care includeau numai o optime de vietna
mezi, și nu o pătrime cum a declarat coman
damentul corpului expediționar francez. Este 
deci normal ca numărul răniților din armata 
baodaistă să fie foarte mic.

In executarea acordului asupra răniților — 
a declarat purtătorul de cuvînt al delegației 
Republicii Democrate Vietnam, Republica De
mocrată Vietnam a făcut dovadă de umani
tarism și respectare strictă a acordului. Au
toritățile franceze au sabotat tot timpul eva
cuarea răniților, invocînd că vremea nu-i 
bună, că aerodromul e impracticabil etc.

Concluzia care se poa’e trage este că au
toritățile franceze n-aveau nicio grjă față 
de evacuarea răniților. Motivul principal al 
acestei atitudini constă în faptul că autorită
ților franceze le este frică de adevăr. Auto
rităților franceze le este teamă că prizonierii 
răniți eliberați vor vorbi despre situația 
corpului expediționar francez în cursul ase
diului fortăreței Dien Bien Fu și despre tra
tamentul uman și generos acordat de arma a 
populară vietnameză după ce au fost luați 
prizonieri, fapt recunoscut și de către pro
fesorul doctor Hoard și generalul Cogny, în 
mesajul său radiodifuzat la 13 mai.

Generozitatea cu care s-a purtat armata 
popuîară vietnameză, se poate ve'dea și din 
declarația făcută de șeful serviciului medical 
francez, la Dien Bien Fu, medicul maior 
Gnavet. In declarația sa el a spus printre al
tele :

«Scînteia tineretului»
Pag. 4-a 19 mai 1954

scrie : „In Asia 
le. sînt angajate

înseamnă că punctul 
de vedere britan.c con
tinuă să se opună ace
luia al Statelor Unite". 

Criticînd poziția ame. 
ricana, ziarul „Times'* 

de sud-est puterile occidenta- 
într-o foarte periculoasă cri

ză, pentru că ele sînt divizate atît asupra pro
blemei însăși cît și asupra drumului de ur
mat". Și mai departe, referindu-se La proiec
tul american de „pact asiatic fără asiatici", 
„Times" scrie: „O acțiune militară nu va 
avea alt rezultat decît să mărească și mai 
mult izolarea puterilor occidentale de popoa
rele din Asia".

Ostilitatea presei americane față de pozițta 
șovăitoare a aliatului britanic este transpi- 
rentă în articolul de azi al lui „New York Ti
mes" care comentează cu totul defavorab l 
discursul lui Churchill. Pe de altă parte unele 
ziare engleze vorbesc despre nemulțumirea pe 
care o provoacă la Londra desfășurarea sepa
rată și paralelă cu Geneva a convorbirilor Iran 
co-americane. Ziarul „Daily Herald" sub titlul 
„Eden protestează împotiiva convorbirilor 
secrete", scrie: „Statele Unite și Franța dis
cută despre o intervenție directă americană în 
Indochina în spatele și fără știrea g-.ivern.ilui 
britanic. Aceasta este cea mai de necrezut și 
cea mai alarmantă situație în relațiile diplo
matice dintre aliați de la sfirș tu! războiului". 
Iar ziarul „Daily Mail" scrie: ..Faptul că d. 
Eden nu a fost pus la curent cu aceste con
versații este un semn neliniștitor care arată că 
trei săptămîni dună deschiderea negocierilor 
de la Geneva, legătura între puterile occiden
tale este departe de a fi perfectă".

Intre timp, pentru a crea climatul favorabil 
unor presiuni americane, guvernul Laniel con
tinuă să facă mare zarvă în jurul proolemei 
evacuării răniților de la Dien Bien Fu. Care 
este adevărul în problema aceasta ? O confe
rință de presă a delegației R. D. Vietnam ți
nută azi după amiază a adus noi elemente, 
aruneînd o lumină puternică asupra jocului 
guvernului francez care a încercat prin ca
lomnii și înscenări să ialsifice realitatea, să 
arunce asupra R. D. Vietnam responsabilita
tea nerespectării acordului încheiat între cele 
două comandamente la 13 mai. Interesul extra
ordinar pentru loareia de poziț a delegației 
R. D, Vietrsam față de campania de mistificare 
dezlănțuită de presa burgheză a strîns ia con
ferința de presă majoritatea ziariștilor pre- 
zenți la Geneva.

Purtătorul de cuvînt al delegației franceze 
s-a găsit în mare încurcătură la conferința de 
presă convocată imediat după aceasta. Ei nu 
a reușit să convingă pe ziariști că guvernul 
francez din considerente „umanitare" și nu din 
considerente politice a înscenat „chestiunea 
răniților". Planurile celor care vor să inducă 
în eroare opinia publică și să obțină prin a. 
ceasta justificarea actelor lor agresive, devin 
din ce în ce mai limpezi. Tărăgănînd și sabo- 
tînd rezolvarea problemei evacuării răniților 
de la Dien Bien Fu, guvernul francez vrea 
să-și Justifice poziția sa echivocă, al cărei scop 
este împiedicarea mersului înainte al lucrărilor 
conferinței de la Geneva.

Avînd împotrivă întreaga opiniei publică a 
Franței, guvernanții de la Paris folosesc acea
stă diversiune în folosul planurilor de inter
venție americană în Indochina. Caracterizînd 
situația, ziarul „l’Humanite" scrie: Cît des 
pre felul în care Bidault prezintă chestiunea 
răniților, aceasta nu face decît să clarifice in
tențiile sale ascunse de a cîștiga timp cu 
orice preț și de a „dovedi" că discuția cu re
prezentanții R. D. Vietnam este imposibilă**.

Ziarul burghez „Le Monde" comentînd ace
lași lucru, scrie: „Este greu de a nu considera 
presiunile americane ca și anumite inițiative 
franceze ca un adevărat sabotaj al conferinței 
de la Geneva și al șanselor de obținere a 
păcii".

Eșuînd în toate încercările lor de pînă acum 
de a demonstra că rezolvarea problemelor lit:, 
gioase pe calea tratativelor, este „imposibilă", 
cercurile agresive folosesc cu furie arma odioa
să a înscenărilor și falsificărilor. Intre refuzul 
lor permanent de a respecta fantele is-o-7 e 
bine cunoscute asupra situației din Coreea s: 
Indochina și noua manevră este o legătu-ă 
evidentă.

C. RADUCANU

In momentul în care trapele franceze la D — 
Bien Fu au capitulat, noi am fost impresio
nați de perfecta corectitudine a soMa;:kc Ar
matei Populare Vietnameze la adresa tro^etor 
franceze în general ș: a răniților In speciaL 

Noi am propus autoritarilor vietnameze să 
permită doctorilor și infirm.er-.lor francezi să 
continue sâ-i îngrijească pe răniții de răztxx 
Această cerere a fost imediat sat-scăcută.

Răniții de război și ooi înșine, a declara’ 
maiorul medic Gravet. «intere profund recu
nosc ă lori Armate: Poț> : are Vietnameze de la 
Dien Bien Fu și președintelui Ho $: Mia.

Unii răniți francezi ajunși fa Hanoc aa de
clarat și ei că în timpul pnaaaicaatoM le-a 
fost asigurat un tratament uman. Membrii sa
nitari francezi căzuți prizonieri la D.en B en 
Fu. într-o scrisoare adresată președtntefm Ho 
Și Min. i-au mulțumit pentru eoctprrtaree 
Armatei Populare Vietnameze.

Rezultă clar că conducătorii francezi an vor
bit în mod fals despre prinăpc’Ie maeatlare 
în legătură cu răniții de la Dien B?ea Fa. 
urmărind scopuri pol:t:ce și de propagandă. 
Răspundeiea revine autorităților franceze, a 
declarat în încheiere purtătorul de cuvînt a! 
delegației Republicii Democrate Vietnam, dacă 
nu-și vor evacua răniții.

In după amiaza zilei de 18 mal, purtătorul 
de cuvînt al delegației franceze a anunțat că 
va ține o conferință de presă. Ea a urmării 
să contracareze puternica impresie făcută 
asupra ziariștilor de precizările delegației Re 
pubFcii Democrate Vietnam. In acest scop de
legația franceză a căutat să prezinte, intr-o 
versiune proprie care contravine adevărului, 
problema răniților de |a Dien Bien Fu. In a- 
cest scop purtătorul de cuvînt francez a făcut 
cunoscut câ între delegația franceză și dele
gația Republicii Democrate Vietnam, la con 
ferința de ia Geneva vor avea loc contacte 
directe pentru a se lămuri problema răniților 
de la Dien Bien Fu.

Fiind întrebat dacă există într-adevăr un do
cument semnat asupra bombardării drumului 
41 de către aviația franceză In timpul evacuării 
răniților de la Dien Bien Fu, purtătorul de 
cuvînt a confirmat aceasta El a pretins însă 
că acordul a fost revocat deoarece generalul 
Navarre nu și-ar fi dat seama la început că 
drumul ar putea fi folosit în scopuri strate
gice de Armata Populară Vietnameză.

întrebat dacă există vreo dovadă că Armata 
Populară Vietnameză folosește în scopuri mi
litare drymul 41, în prezent, purtătorul de cu
vînt francez a spus că nu există nici o dovadă.

Ședința restiînsâ din 18 mai 
a conferinței de la Geneva

GENEVA 18 (Agerpres). — Li 18 mai, în 
cadrul conferinței miniștrilor afacerilor ex
terne de la Geneva a avut loc o nouă ședință 
restrînsă a celor nouă delegații care parti
cipă la discutarea problemei cu privire la 
Indochina.

In cadrul ședinței a continuat examinarea 
chestiunii restabilirii păcii tn Indochina. La 
19 mai va avea loc o nouă ședință restrînsă 
cu privire la problema Indochinei.

♦Poporul german trebuie
să hotărască soarta Germaniei»
BERLIN ÎS (Agerpres). — A.D.N. trans

mite :
In ședința de închidere a celui de el II-Jee 

Congres Național al Frontului național a 
Germaniei democrate a fosr aăoplat un apel 
către toți german:: in care se spune printre 
altele :

Cd de al Il-'rea Conzres Național salută 
propunerea patnoților vest-germa.-ii și a fron
tului național a Germane; democrate cu 
privire ’.a organizarea unui plebiscit.

Cel de al ll-lea Cong*e~ Național adresea
ză Bundesragului Republicii Federale vest- 
germane și Camerii Populare a Republicii De
mocrate Germane propunerea de a organiza 
un astfel de plebiscit.

Apelul se încheie cu lozinca: „Germania a- 
parține poporului german, poporul german 
trebuie să hotărască soarta Germaniei!"

-----------•------------

Un alt militar american 
a cerut drept de azil 

în R. Cehoslovacă
PPAGA IS (Agerpres). — CETERA trans

mite :
La 17 mai. ziarele aa pubFcai un contur7cei 

a! Ministeruhii Araeer lor Interne al Ceho
slovaciei în cere se anunța câ ta 16 mai 1954. 
P. Rank, sergent în armata americană de ocu
pație din Germania, a trecut cin Germana 
occidentală pe teritoriu! Cehostavariri.

Rank s-a predat organelor de pază a fron
tierei și a dectorat câ uKențxneazl, să ceară 
guvernului cehoslovac să-i acorde azîL

Ciocnire sîngcroasâ 
in Pakistanul de est

CARAC1 18 (Agerpres). — TASS transmite.
După cum anunță presa, la 15 mai în între

prinderile „Adamji”, situate In apropierea 
orașului Narayangan, a fost provocată o cioc 
nire sîngeroasă Intre diferite grupuri de mun
citori. î.n urma căreia au fost omorîte pes’e 
200 de persoane și rănite peste 500. Printre 
victime sînt femei și copii.

Guvernul Pakistanului de est a trimis fa 
întreprinderi detașamente de pol ț:e și onitâț 
militare.

Conform versiunii oficiale, turburâr le aa 
început în legătură cu asasinarea ur — - 
citor în timpul ciocnirii cu paza unei între
prinderi.
• Mirza Abdus Samad. reprezentant al PazS- 
dul’.ii Comunist din Pakistanul de est, M-b 
mud Nurul, reprezentant al Pa":.. ..Giva- 
tantri Dai" și Abdul Hai. secretar al „Lr 
populare musulmane’’, din Pakistanul de est. 
au dat publicității o declarație comună !n care 
arată că asasinarea în mașâ a munc "o-'oe a 
lost o coo«erin;ă a unui coaaptat peeaae i at«l 
proprietarilor de katreprzaderi K a. torje-j-c 
-eucționare.

Autori: declarației cer pedepsirea aspră a 
vinovațitar.

Presa prog-jvemaisenta’â t-cea-râ să pre
zinte lucrurile în așa tei. ea ș rare tu----oro
tele de to In—eprirsăerrie Adare. ar eaxza e 
de echitatea unor ^agen-„ en— ’f~.

Ziarele nu an putut Insă cita *v. ai Șape 
care să confirme aceste a>—:: Se n>—»■
•neazâ câ asemenea dec’ar»- ar ana last 
făcute și în trecut de presa ^g-> t - «auw.v- 
ia’.â. at—Ki el-sd a ar— ioc a mc—re ătoge- 

I roasă Ia fabrica de Krtîe fcv Ctomfrasona. 
I Se subliniază că admâretta sc-o a! acestor 
■ decta-a^i este de a eamrfto ytorarie arerri- 
I tor cereuri îndreptare spre labe- -n-gș yres- 

tigiuhri și rV’tari’â-.i F.reae^ta Unsa 4re 
j Pakistanul de est.

S. U.A. transformă ’a'arca 
într-o bază de a*ac îirpoh-rva 

indochinei
DELHI « (Agerpres). — TASS *-»-«-re: 

Corespondentul special *c Baxguta al zra—j- 
ha JDati T:ares" relatează despre antie În
cercări ele S.U-A- de a ext„-tae războiri din

Aia. scrie eorespoodeamL rz trezit ws vfo 
interes pregâ" riJe — riare rrte-se care se 
desfășoară ta prezent ta Ta'Lanca sab condu- 
terea Staieior La: te. Co—erratoru acordă o 
deosebită atcație otar—atâtor prireiie recent 
d:n cercările străine, deobrei brie reformat*, 
prn.toare la faptul câ S.UJL tri—tl trupe 
gom'wdin'itc dta Ta was ta nordul Taila-.dei. 
Aceste trupe gtt— -da—«re slut concentrate 
de-a lungul gra~:țe Taîlandei cu Indochina.

S-a aflat de asemenea că arioanele socie
tății civile de transport aerian _C-47“ a ge- 
■eratahri Cbemsuft aduc un mare număr de 
trupe gom ~.dai.ste din Taiwan. Regiznea o- 
tpșatai Ciengraia. aude ae și află 12.000 de 
soldați gom-.ndan ști. reprezintă unu! din prin
cipe, "le centre de concentrare a trupelor cian- 
caișiste.

Sub conducerea Instructorilor și ofițerilor 
americani, aceste trupe gotr lndanlste se pre
gătesc intens în vederea viitoarelor operațiuni 
■ulitare din Indochina.

Potrivit informațiilor sosite Ia Bangkok, d- 
teva batalioane gomindaniste sub conducerea 
ofițerilor americani au participat Ia mari ma- 
~evre ale trupelor tailandeze care au avut loc 
tn a 2-a jumătate a lunii martie a c. la gra
nița cu Patet-Lao.

-----•-----

Scurte știri
p In seara zilei de 16 ma: a sosit la Ber

lin, în urma invitației Ministerului Culturii 
a- Republicii Democrate Germane, un grup 
de artiști de (salef sovietici, în frunte cu M. 
I. Ciulaki. Artiștii sovietici au venit de la 
Paris, după ce guvernul francez nu le-a dat 
posibilitatea să se producă în Franța.

p La 17 mai, în cadrul acordului de cola
borare culturală dintre R. P. Chineză și Re
publica Populară Romînă, Direcția difuzării 
filmelor din Republica' Populară Romînă și 
Oficiul difuzării filmelor din R. P. Chineză, 
au semnat la Pekin contracte cu privire la 
dreptul de difuzare a filmelor și jurnalelor 
sorore în cele două țări.

ASIA — ASIATICILOR!
La sfîrșltul anului 1950, într-una din în

chisorile Indiei, poetul Indian Sardar Jaferl 
a scris o poezie cu t'tlul .„Asia ș-a trezii*'. 
In versuri pline de mînie, el se ridică împo
triva înrobitorilor colonialiști:
„Acest pămint al Asiei nu va răbda să-l răs. 
coliți voi cu pasul de fier al tancului ;
„Văzduhul oare-l înconjoară nu va îngădui 
ca bombardiere hrăpărețe să-și întindă aripile 
deasupra lui :
..Munții noștri vor vui de strigătele partiza
nilor.
„Vintul răbufnind mînios, vă va arunca 
dincolo de nori.
..Iar cicloanele vor biciul pînă și urmele pași
lor voștri
„Căci astăzi neom iVezit".

Aceste versuri exprimă simțămintele a mi
lioane de asiatici. Iar rîndurile celor care 
gindesc astfel cresc neîncetat. Nu trebuiesc 
uitate acesle simțăminte, mei ales acum, cînd 
se desfășoaiă conferințe de la Geneva, care 
are în centrul discuțiilor problemele Asiei. 
Chest lunile principale pe oare le examinează 
c'iierința sînt : soluționarea pașnică a pro- 
c erne coreene și restabilirea păcii în Indo- 

Desfășurarea conferinței arată că pînă 
l > prezent sînf două linii în privințe rezol- 

i~ problemelor de pe ordinea de zi : une 
e- e „Asia pentru americani” și cealaltă 
^As:a pentru asiatici".

însăși ideea că Asia — cel mai mare con- 
nen: cin lume, cu o populație de friai mult 

ie jumătate din numărul total al locuitorilor 
z __  — ar trebui să fie a americanilor —
sau a altcuiva — numai a asiaticilor nu,—este 
■ui ridicolă decît tot ce se poate închipui. 
Totuși se găsesc oameni care judecă în felul 
acesta cu toată seriozitatea și urzesc planuri, 
pe oare doresc să le realizeze. Ba mai mult 
iacă, se cere asiaticilor să fie convinși că a- 
ceasta va fi în folosul lor. Dar să vedem care 
este realitatea.

â le iert e ale Asiei, șesurile de pe malul 
f - • lor Tigru și Eufrat, Indus și Gange,

:g.se și Hoang-Ho au fost leagănul multor 
crilLMțiL Pe pămintul Asiei au strălucit pri
mele raze ale lumii civilizate. Contribuția 
popoarelor asiatice <a dezvoltarea culturii și 
progresului omenirii este uriașă. Drept măr- 
terie stau scrierile vechi șt monumentele is
torice, răspîndite in lungul și-n latul Asiei. 
Trate acestea ne fac pe noi, asiaticii să fim 
~l cir: de trecutul nostru și în același timp, 
-■ avem o încredere nezdruncinată în viitor. 
Natura a :o«t cit se poete de darnică cu 
As a. Șesurile atît de rodn-ce, creșterea îm- 
belșasată a vegetației și a pădurilor, bogăția 
■iaerală colosală ascunsă în sinul pămîn'.u-

- — roate au atras în decursul istoriei at'en-

Pradă bojafă...

iOâafă ca Ivirea imperialismului și înrobi
rea țărilor asiatice de către puterile colonia- 
g lista. Asta *-♦ transformat într-un imens ate- 

I Bcr. prodocător de materii prime, de bo
rt e pe- ru strat- Popoa-^e din Asia au

-‘ ’ ?- e ca mină de muncă ieftină. După
re <i d - ’-s s’nactura economică a țărilor 
a-.a-.re. colo-ta ș «j făcut tot ce au pbtut 

I za -ă țină i» loc dezvoltarea lor.
O. bogăț au da: țările Asie: pui'erilor Im- 

I perăaSsta șa care este cauza reală a „intere- 
I «riaf ămpenalrștitor lață de aceste țări, se 
ț poate vebea din cTtere exemple: In sud-estul 

re p-nduc următoarele cantități din pro- 
■ tataijai total al producției mondiale: orez 

. rt 1 ' c-is
Matoto singură produce 35 %■ din pro- 

| dorțta uaocd alâ de cauciuc și 30% din «a de 
co- ce.

Oneohri Mt.jociu are rezerve de petrol c’t 
j jună are 4ua toata rezenele de petrol ale 
; .-ir:, capeta sie Indonezia ii din pro- 
, dacia viWil de cauciuc și IS", din cea de 
leatăbr. FStotoeie aa depozite bogate de aur, 
I «are. reoa*ca și fie*. - ar de curlnd s-au 

: zăcăza_ite de arama.
A’ — r firesc ca mar.opoliștii americani

I să viad to apărarea libertății" — libertatea 
i de a expoata are- e bogății? Cît privește Indo- 
• ~ > iată ce scria oda'.â ziarul amencan ..New 
I to-* Times’*: „Indochina reprezintă o miză 
; cere w â -ă nști multe pentru ea. In 

>- re a:.ă _ cos v.rifrea^ 1 
cărbune și orez : în sud se găseș'e 

ț ca acta. orez, ore, piper, vite. p:ei.„ Ea are 
a -nr-că •—portaiță strategică... Cele două 

stoc baze eace ente”. Ș: dară popoarele 
d— Iriiocn-j* sor să-și :a des mul în pro-

1 wsfc tor atffcii. — tși apaa colonialiștii — 
trebwe să se facă tot ce ie-ar putea împiedica 
de ta aceasta !

tototoța stomdardatoi de viață ol popoa- 
” ■ ’ Xsta. să !ă-

I sd veeheaată anndtaozeie cifre compara- 
I tree: le B0 reariuț aațăma: pe cep de locul- 
I tor eoa; la S.U A. M53 dolari. Anglia 773 
I dna-L I-:» dureri. Pa» s»n 51 dolari, 
i E up~e ♦* do ari. Ta lat da 36 dotori. Indone- 
I zia S dotări.

Asia se trezește
De* trispo- e se schimbă. Popoarele Asiei 

au saa- pat tolera exploata-ea colonială. Lupa 
autiznperial-.s’â a popoarelor din Asta s-a ri- 
d cat pe o treaptă ma: Înaltă. în special după 
îr-fri-gerea iocțelor fascismului în cei de al 
doilea râzbot mondial, de către L'ntoaaa So
vietică și forțeje antJesctste. De etunc* s-au 
petrecut sctbuilri ndicaje 13 Asia za și tu 
lumea întreagă.

Transtormările radicale care au avut loc în 
acees.ă peroadâ ta Asia se concretizează în- 
tTs de toate prin t-r—na-ea Republicii Populare 
CF.îr.eue. China, oare ere o populație de

Salutul transmis de C.C. al P.M.R.
Congresului Partidului Comunist din Austria

VIENA 18 (Agerpres). — Intre 13—16 mai, 
la Viena a avut loc cel de al XVI-lea Congres 
a! Partidului Comunist din Austria. Președin
tele Partidului lohann Koplenig, a prezentat 
raportul: „Calea spre obținerea și asigurarea 
independenței Austriei". O amplă cuvîntare 
a ținut la Congres secretarul general al C.C. 
al Partidului, Fuernberg.

La congres au asistat delegații ale parti
delor comuniste și muncitorești din Cehoslo
vacia, Ungaria, Romînia, Bulgaria, R. D. Ger
mană, Franța, Italia, Marea Britanie, Ger
mania occidentală. Finlanda, Norvegia, O- 
landa, Grecia, Elveția și Teritoriul Liber 
Triest. Cu ovații furtunoase au primit dele
gații și oaspeții telegrama de salut a Comi
tetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

S-a dat de asemenea citire telegramei de sa
lut a C.C. al Partidului Muncii din Coreea.

Tov. N. Ceaușescu, secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Romîn a rostit următorul 
salut :

Aii Raza
student indian

500.000.tXM) locu'tori și o suprafață cît S.U.A., 
Anglia, Franța, Italia, Spania, Portugalia și 
Japonia la un loc, a terminat pentru totdeauna 
cu orice fel de dominație colonială. Această 
victorie a poporului chinez însuflețește pu
ternic și dă un nou imbold popoarelor din 
celelalte țări ale Asiei, în lupta pent’ru inde
pendență națională. împotriva puterilor im
perialiste. Intr-un număr de țări din As'a, 
lupta arm3tă împotriva invadatorilor japonezi, 
s-a transformat în războaie de eliberare, îm
potriva puterilor colonialiste occidentale oare 
își făcuseră din nou apariția în Asia, cu gîn- 
dul de a pune aceste țări din nou le jugul co
lonial. Astfel au început' războaiele de elibe
rare din Indochina, Malefa și Filipine. Poporul 
din Vietnam, după ce e înfrînt forțele fasciste 
japoneze în 1945 a format o republică demo
crată cu un teritoriu de 350.0-30 km, pătnați și 
22.000.000 de locuitori oare au ales în mod legal 
guvernul Ho Și Min. De atunci guvernul de
mocrat din Vietnam a săvîrșit importante re
forme agrare, industriale și culturale, avînd 
drept scop ridicarea nivelului de trai al po
porului vietnamez.

Armata Populară de Eliberare, sprijinită de 
masele largi ale populației din Indochina, 
apără acum eroic aceste realizări și își înde
plinește sarcina de a pune pe goană armatele 
franceze de invazie, finanțate și echipate cu 
dolari americani. Poporu| vietnamez și-a cîști- 
gat simpatia oaldă și admirația popoarelor 
din Asia prin lupta sa eroică, pe cînd agre
sorii francezi și amerioani au stîrnit mînia a- 
cestor popoare și a popoarelor Iubitoare de 
pace din lumea întreagă.

Propaganda americană ar vrea să ne facă 
să credem că Indochina și alte țări din Asia 
sînV amenințate de primejdia comunistă. Dar 
această pălăvrăgeală despre „primejd'a comu
nistă" este ridiculizată de milioane de oameni 
din țările asiatice care văd limpede că ea nu 
este decît un truc, pentru a sustrage atenția 
asiaticilor de ta reala primejdie pe care o re
prezintă tocmai cercurile imperialiste agres've 
din S.U.A. Acest fapt este menționai' în largă 
măsură în presa din țările asiatice. De pildă 
ziarul birman „Rangoon Daily" scrie că „ame
nințarea cu „înaintarea comunismului" atît de 
trîmbiț-ată de diplomația S.U.A. arată de fapt 
intenția Americii de a domina Asia, inclusiv 
Birmania". Popoarele Asiei se ridică tot mai 
dîrz nu împotriva imaginarului „pericol co
munist" ci împotriva realului pericol al colo
nialiștilor și al cercurilor agresive americane 
care caută să facă din Asia o colonie a S.U.A.

In anii de după război, a crescut avîntul 
mișcării de eliberare națională și în țări oa 
Iran. Irak, Siria, Liban și Pakistan, unde ac
țiunile populare antiimperialiste s-au trans
format adeseori în încăierări violeni'e 
cu armata și poliția. Puterile imperta- 
l'ste au primit lovituri puternice și în această 
parte a lumii.

Schimbări esențiale au avut Ioc în anii de 
după război și într-una dintre cele mal mari 
țări din Asia. India. Pînă la cel de-al do’lea 
război mondial, India era colonie engleză, dar 
după război, în urma eroicelor lupte duse de 
poporul indian, imperialiștii englezi au fost 
nevoiți să accepte dreptul poporului indian ta 
independență națională și să părăsească a- 
ceastă țară de aproape 350 000.000 locuitori și 
cunoscută în toată lumea pentru bogățiile ei, 
— lăsîndu-o în mîinile actualului guvern indian. 
De atunci, poporu] indian luptă ca să apere 
ce a cîștigat și să ajungă la o adevărai'ă in
dependență națională, pentru a scăpa defin’tiv 
d? dom nația economică a Angliei și de orice 
iei de dominație străină.

Schimbări asemănătoare Tn guvernarea co
lonială s-au petrecut și în țări ca Indonezia, 
B.-mania și Ceylon în anii de după război.

Vâzînd că se lovesc de greui'ăți din ce în 
ce mai mari în menținerea dominației lor în 
țările din Asia, puterile colonialiste urzesc 
planuri noi și caută cu înfrigurare noi metode 
ca să exploateze popoarele asiatice, oa să in
tensifice exploatarea colonială. In această pri
vință monopolurile americane și-au întrecut 
cu mult partenerii englezi și francez: întru 
jefuirea țărilor ștab dezvoltate. In primii 5 
an: de după război, S.U.A. au realizat un pro
fit de 7.509.000.000 dolari la capitalul investit 
în străinătate — cea mai mare parte provenind 
din țările coloniale și semi coloniale.

Nu este deci de mirare că națiunile coloni
ale și dependente devin tot mai neîncrezătoare 
In investițiile străine, pe oare le privesc nu 
numai ca arme de exploatare ci și oa arme de 
subjugare politică.

Unele fapte în atenția lui Dulles 
și compania

Iată de ce țările slab dezvoltate din Asia 
ver să Iacă comerț cu China, cu Uniunea So- 
viet că cu țările de democrație populară din 
răsăritul Europe:. Volumul de schimburi co
me": - e dmtre India și China crește mereu.

Ceylonul a semnat cu R.P. Chineză un 
acord conform căruia dă Chinei mai mult de 
jumătate din producția sa de cauciuc, în condi
ții avantajoase. Indonezia a intrat de asemenea 
tn retaț . comerciale cu China. Japonia a sta- 
b llt ți dezvoltă re'jațiile comerciale cu China 
Populară.

Ir.spâlmlntați de aceste mari transformări 
din Asta ți iritați că planurile lor ej dat 
greș, imperialiștii tn frunte cu ațîțJtorll ta 
război american1 eu început să intre în aven- 
: .*! m: 'are în Asia. Groaznicul război din 
Coreea care a făcut ravagii timp de 3 ani, 
aducînd ei’ta suferință poporului coreean, s-a

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn a Impu crnicit delegația noastră să 
transmită Congresului Dvs., următorul salut :

CĂTRE CONGRESUL AL XVI-LEA AL PAR
TIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn transmite celui de al XVI-lea Congres 
al -Partidului Comunist din Austria un cald 
salut frățesc și urează Partidului Comunist 
din Austria succes deplin în lupta sa consec
ventă pentru făurirea unității de acțiune a cla
sei muncitoare, pentru mobilizarea tuturor for
țelor progresiste și iubitoare de pace în lup
ta comună pentru restabilirea Austriei ca stat 
suveran, independent și democrat, pentru a- 
sigurarea unei vieți mai bune celor ce mun
cesc din țara Dvs.

Propunerile Uniunii Sovietice pentru înche
ierea unui tratat general european deschid 
perspective largi pentru obținerea independen
ței naționale a poporului austriac și pentru 
securitatea colectivă a popoarelor din Europa.

Sîntem convinși că hotărîrile Congresului 
Dvs, vor contribui la întărirea rîndurilor Par
tidului Dvs. la un avînt și mai puternic a u- 

terminat cu zădărnicirea planurilor cerc'.iriloî 
agresive americane. Agresiunea imperialistă 
în Coreea a stîrnit pe de o parte mînia și 
ura popoarelor din Asia, tar pe de altă pa’t'e 
sentimente de adîncă simpatie și solidaritate 
cu poporul coreean, cu victimile războiului. 
Războiul din Coreea a arătat popoarelor d.n 
Asia ororile agresiunii imperialiste și a făcut 
să crească și mai mult ura împotriva imperia
liștilor. Aproape în toate țările din As'a se 
intensifică mișcarea antiimperialistă și contra 
ațîțător'lor La război americani și a Lacheilor 
lor și mișcarea pentru menținerea păci' în 
lume. Recentele uneltiri americane în Pakis
tan și încheierea pactului dintre Turcia și 
Pakistan, prin care se desch’d porțile Pakis
tanului spre politica americană de războ’, au 
stîrnit revoltă și mînie în Asia Poporul in
dian a protestat energic împotriva acestui 
pact și și-a arătat indignarea prin nenumă
rate m’t’nguri oare s-au ținut în toată țara, 
în legătură cu această chestiune. Nehru — 
primul ministru al Indiei — a condamnat 
acest pact în mod vehement în repetate rîn
duri.

Pactul emericano-pakistianez a fost condam
nat și de guvernele altor țări din Asta, oa 
Birmanta, Indonezia, cîteva țări d’n Orientul 
Mijlociu și Egipt.

„Apusul nu mai poale comanda"
Se poate deci trage concluzia că în Asia se 

petrece un proces de unificare a forțelor să
nătoase ale națiunilor, în scopul apărării 
păcii, securității și independenței naționale. 
Și tocmai aceste forțe sănătoase sînt cele 
care se afirmă din ce în ce mai mult în re
zolvarea problemelor Asiei. Ele spun un cate
goric „Nu" celor care vor să se amestece în 
treburile interne ale popoarelor asiatice, — 
tar acest „Nu" atîrnă din zi în zi mei greu. 
Astfel, revista „New York Times Magazi
ne" scrie: „In ultimii cinci ani, asiaticii, iar nu 
americanii și europenii, sînt cei care rezolvă 
marile. probleme ale Asiei. Și tot asiaticii vor 
fi probabil cei care vor hotărî și mîine... 
Apusul nu mai poate comanda". Tocmai pen
tru că „Apusul nu mai poate, să comande" 
Statele Unite au fost .nevoite să accepte ține
rea conferinței de la Geneva unde răsună 
glasul R.P. Chineze și al altor țări asiatice.

Delegatul Republicii Populare. Democra'e 
Coreene a făcut la Geneva propuneri contrele 
pentru soluționarea problemei coreene. Dele
gatul sov'etic, Molotov, a s.pus la. conferință 
că soluționarea problemei coreene este o ches
tiune care privește întîi de toate pe coreeni. 
Aceasta este o atitudine care- arată respe.-t 
pentru dreptul popoarelor din Asta de a și 
rezolva singure problemele oare le privesc. 
Dacă comparăm această declarație cu aceea a 
secretarului de stat al S U.A. Dulîes că for
marea Republicii Populare Chineze es.e con
siderată o „catastrofă", oare înseamnă „pier
derea Chinei continentele" vedem c'.ar cine 
este prieten și cine dușman' popoarelor asia
tice. ■ ,

Pentru domnul Dulles și cercurile pe care 
le reprezintă, China Populară reprezintă o 
mare catastrofă, dar milioane de oameni din 
Asia privesc pe chinezi cu multă ■sirfipatie ți 
îi socotesc frați mai mari. Pentru popoarele 
Asiei formarea Republicii Populare Chineze a 
fost un prilej de nestăvilită bucurie.

Dl. Dulles « sosit La Geneva avînd pe buze 
cuvîntul „luptă", și în minte — așa Cuni se 
exprima ziarul francez „Combat" — cu „un 
splendid plan de extindere a războiului în 
Asia, într-o mînă cu Biblia, în alta cu bomba 
atomică și avînd drept postament dolarul". 
Dl. Dulles a părăsit curînd — după cum se 
știe — conferința, făcînd să se iște diferite 
comentarii în privința falimentului politicii 
emeriaane în Asia.

Față de această situație, cercurile imperia
liste americane fac planuri aa cel privitor ta 
„acțiunile unite" în Asia și ta pactul din 
sud-estul Asiei, în oare intenționează să in
cludă țări ca TaiLanda, Filipinele și așa 
numitele state asociate ale Indochinei (Viet
namul lui Bao Dai, Laos si Cambodgc). Cum 
aceste state sînt controlate de puterile colo
niale, înseamnă că în realitate se intențio
nează a se crea un bloc al puterilor coloniale, 
îndreptat împotriva popoarelor din Asta.

E locul să amintim însă, că conferința de 
la Colombo, La care au participat multe țări 
mari și importante din Asta, ca India, Indo
nezia, Pakistan, Birmania etc. a luat hotă- 
rîri potrivnice planurilor ascunse ori fățișe 
ale politicii americane în Asta. Țările partici
pante la conferința de la Colombo ar fi avut 
dreptul să se prezinte la conferința de la 
Geneva, dar acest drept le-a fost tăgăduit de 
cercurile imperialiste. Totuși hotărîrile luate 
de conferința de la Colombo în privința cau
ze: păcii și a libertății popoarelor au o deo
sebită impo/tanță și trebuiesc luate în con
siderare de conferința de la Geneva, cu atît 
mai mult cu cît aceste hotărîri au fost accep
tate în unanimitate, deși între pariicipanțj 
erau divergențe puternice.

Referindu-se la misiunea conferinței de la 
Geneva, de a realiza rezolvarea pașnică a 
problemelor coreeană și indochineză, șeful de
legației sovietice, V. M. Molotov, a spus: 
„Conferința de la Geneva va realiza acest 
lucru dacă va porni de la principiul că po
poarele Asiei au dreptul deplin de a-și rezol
va ele însele treburile lor, că această este în 
primul rînd propria lor treabă".

Popoarele Asiei cer cu hotărîre participan- 
ților la conferința de la Geneva, să-și înde
plinească țnisiunea importantă ce-i revine. 
Asia — a asiaticilor 1 Aceasta este voința 
popoarelor întinsului continent asiatic. Ele cer 
să fie instaurată o pace trainică în Coreea, să 
înceteze războiul din Indochina.

nității de acțiune a clasei muncitoare din 
Austria și ta strîngerea legăturilor partidului 
cu masele largi populare.

Sub conducerea Partidului Comunist, în 
lupta comună cu puternicul lagăr al păcii, în 
frunte cu Uniunaa Sovietică, poporul austriac 
va dobîndi noi succese în lup.a pentru liber
tate, democrație și independență națională, 
pentru o viață prosperă a celor ce muncesc, 
pentru pace între popoare.

Trăiască lupta unită a clasei muncitoare și 
a popoarelor pentru asigurarea unei păci trai
nice în Europa și în întreaga lumel

Trăiască Partidul Comunist din Austria!
Trăiască prietenia între poporul romîn și 

poporul austriac!
Congresul Partidului Comunist din Austria 

a constituit un eveniment deosebit de irnpor. 
tant în viața politică din această țară. Dele
gații la Congres au aprobat declanația-pro- 
gram a Partidului: *Calea spre realizarea și 
asigurarea independenței Austriei", document 
de mare însemnătate în ce privește unirea tu
turor forțelor democratice din Austria în lupta 
pentru independența acesteia și pentru stabi. 
lirea unității de acțiune a clasei muncitoare.
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