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Să desfășurăm larg întrecerea socialistă 
și patriotică in campania agricolă 

de primăvară

închiderea Săptămînii Mondiale a Tineretului

Mitingul tineretului din Capitală
IN LUPTA pentru obținerea unei re

colte bogate de porumb, cartofi, sfe
clă de zahăr, orz, ovăz și alte plante, 

de mare însemnătate sînt lucrările agri
cole de primăvară.

Oamenii muncii de pe ogoare s-au pre
gătit din vreme și temeinic pentru a în
cepe la timp lucrările agricole din acest 
an. Ei sînt hotărîți să lupte pentru a ob
ține în 1955, ultimul an al cincinalului, 
o recoltă bogată la toate culturile, pentru 
obținerea a cel puțin 10-900.000 tone griu 
și porumb boabe.

Față de importanța însămînțărilor de 
primăvară, oamenilor muncii de pe ogoa
re, mecanizatori, colectiviști, întovără
șiți sau țărani muncitori cu gospodării in
dividuale, le revin sarcini importante și 
de onoare. In primăvară trebuiesc arate 
peste 3 milioane de hectare și însămînțate 
mai mult de 6 milioane de hectare; toate 
aceste lucrări trebuiesc însă făcute în ter
menul cel mai scurt și în condiții agroteh
nice cît mai bune, folosind experiența 
fruntașilor în agricultură și sfaturile ingi
nerilor și tehnicienilor agronomi. In ace
lași timp este necesar să se execute lu
crări importante pentru întreținerea cultu
rilor de toamnă.

Efectuarea unui volum atît de tnare de 
lucrări agricole la un înalt nivel agro
tehnic, cere mobilizarea tuturor oameni
lor muncii de pe ogoare. O minunată me
todă de mobilizare a celor ce muncesc pe 
ogoare este întrecerea socialistă și pa
triotică. In această privință organele și 
organizațiile U.T.M. au datoria să acorde 
o deosebită atenție organizării și desfă
șurării largi a întrecerii socialiste în gos
podăriile de stat, stațiunile de mașini și 
tractoare, gospodăriile agricole colective, 
întovărășirile agricole și întrecerii pa
triotice între comune, sate și țăranii mun
citori cu gospodării individuale.

Organele și organizațiile U.T.M. tre
buie să antreneze în întrecerea socialistă 
pe toți tinerii mecanizatori și muncitori, 
să-i ajute pe aceștia să-și precizeze pla
nurile și mai ales să-i ajute să și le înde
plinească.

Mare importanță are în cadrul gos
podăriilor de stat și S.M.T.-uri, întrecerea 
între tractoriști, în cadrul brigăzii. Așa 
cum ne arată Vasile Voichiță, Erou al Mun
cii Socialiste, datorită bunei organizări și 
desfășurări a întrecerii socialiste în cam
pania agricolă din toamna anului trecut, 
fiecare tractorist din brigadă și-a depășit 
planul individual, cîștigînd un salariu me
diu lunar între 1.200—1.500 lei. întrecerea 
între tractoriști a făcut ca întreaga briga
dă să-și depășească sarcinile de plan și 
să realizeze însemnate economii de com
bustibil și piese de schimb. Ținerea co
rectă a evidenței întrecerii socialiste, 
popularizarea și stimularea fruntașilor, 
împărtășirea experienței pozitive în cadrul 
consfătuirilor de producție.care s-au ținut 
regulat, au contribuit la însuflețirea între
cerii socialiste. Este deci la îndemîna ori
cărei brigăzi de tractoriști să organizeze 
în acest fel întrecerea între mecanizatori 
pentru a obține rezultate asemănătoare.

Cea de a doua plenară a C.C. al U.T.M., 
a arătat necesitatea continuării întrecerii 
pentru titlul de tractorist fruntaș, precum 
și a întrecerii pentru titlul de brigadă 
fruntașă de tractoare. Organele și orga
nizațiile U.T.M. sînt chemate să se ocupe 
mai serios decît pînă acum de această în
trecere în care sînt antrenați în cea mai 
mare măsură tinerii mecanizatori.

Mecanizatorii și țăranii muncitori urmă
resc același țel: să obțină recolte cît mai 
mari. Iată de ce tinerii mecanizatori din 
S.M.T.-uri, pornind întrecerea, âu datoria 
de a-și fixa obiectivele în strînsă legă
tură cu colectiviștii, întovărășiți! și țăra
nii muncitori pe pămînturile cărora lu
crează. Organizarea întrecerii socialiste 
între brigada de tractoare și brigăzile de 
cimp ale gospodăriilor colective a dat re

întăresc semnăturile
ORADEA 28 (Agerpres). — Semnătu

rile pe Apelul Păcii sint întărite zi de 
zi de oamenii muncii din întreprinderile 
orădene cu noi fapte în producție. Mem
brii celor peste 350 de brigăzi ale păcii, 
care își desfășoară activitatea în între
prinderile regiunii Oradea, sînt în frun
tea întrecerii socialiste.

Muncitorii din cele 11 brigăzi ale păcii 
de la uzinele metalurgice „înfrățirea" 
stau în fruntea luptei pentru îndeplini
rea ritmică a planului de producție. Bri
găzile conduse de fruntașii în producție 
Iosif Pall și Ion Costelnic își depășesc 
zilnic norma cu 110—125 la sută. De la 1 
la 20 martie, membrii acestor brigăzi au 
produs 1.650 kg. de piese pentru trac* 
to&ra «1 mașini agricola.

zultate bune. In această privință sarcina 
mobilizării tinerilor colectiviști și a tine
rilor întovărășiți în întrecere revine orga
nizațiilor U.T.M. din gospodăriile colec
tive și întovărășirile agricole. Comitetele 
raionale U.T.M. au datoria de a coordona 
activitatea organizațiilor U.T.M. din 
S.M.T. și gospodării colective, ca și a ce
lor din întovărășirile agricole în vederea 
organizării unei întreceri cu scopul spo
ririi producției agricole, la care să par
ticipe atît mecanizatorii cît și tinerii co
lectiviști și întovărășiți.

In multe S.M.T.-uri, gospodării de stat, 
gospodării colective, tinerii mecanizatori 
și colectiviști și-au luat angajamente con
crete. Spicuind din scrisorile ce sosesc la 
redacția noastră, aflăm de pildă că la 
plecarea în campania de primăvară, la 
gospodăria colectivă din Piatra, raionul 
Medgidia, membrii brigăzii a V-a utemiste 
de la S.M.T.-Sibioara, și-au luat, printre 
altele, angajamentul de a-și îndeplini pla
nul de producție cu 3 zile înainte de ter
men, făcînd lucrări de bună calitate și de 
a realiza economii de piese. Bri
gada utemistă a chemat la întrecere 
celelalte brigăzi din S.M.T. D:ntr-o altă 
scrisoare mai aflăm că membrii echipei 
utemiste din gospodăria colectivă „Octom
brie Roșu", comuna Craiova, raionul 
Ineu regiunea Arad, au chemat la între
cere toate echipele din gospodărie. In co
muna Silvaș, raionul Hațeg, țăranii mun
citori din 12 circumscripții electorale, s-au 
angajat în întrecerea patriotică. Avîntul 
patriotic cu care au pornit în campania de 
însămînțări, dovedește că tinerii mecani
zatori, colectiviști, întovărășiți, țărani 
muncitori cu gospodării individuale, sînt 
hotărîți să fie în primele rînduri ale luptei 
pentru recolte bogate. Acest avînt trebuie 
însă susținut în permanență de către or
ganizațiile U.T.M. prin muncă politică de 
masă.

O datorie principală a organelor și or
ganizațiilor U.T.M. este de a sprijini pu
ternic organizarea și desfășurarea întrece
rii patriotice între comune, sate și țăranii 
muncitori cu gospodării Individuale. Suc
cesele obținute de fruntașii recoltelor bo
gate din rîndul țăranilor muncitori, tre
buie larg popularizate și experiența îna
intată să fie răspîndită în masa țăranilor 
muncitori.

Organizațiilor U.T.M. de la sate le re
vine sarcina de a mobiliza pe toți tinerii 
țărani muncitori în întrecerea patriotică, 
sprijinind inițiativele bune ale tinerilor și 
acțiunile întreprinse pe plan local. Orga
nizațiile U.T.M. trebuie să ducă munca 
politică în rîndul tinerilor țărani mun
citori convingîndu-1 că lupta pentru creș
terea producției agricole este o datorie 
patriotică, care contribuie la întărirea eco
nomică a patriei noastre, la ridicarea con
tinuă a bunei stări a oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

Munca politică dusă de organizațiile 
U.T.M. în sprijinul desfășurării largi a 
întrecerii socialiste și patriotice în cam
pania de însămînțări trebuie să țintească 
ca experiența bogată a fruntașilor și me
todele înaintate de muncă să devină un 
bun al tuturor, să contribuie la ridicarea 
în rîndul fruntașilor a tinerilor și a uni
tăților agricole socialiste sau a satelor 
rămase în urmă, să ajute la obținerea 
ăvîntului general în muncă. De aceea or
ganele și organizațiile U.T.M. au datoria 
să combată formalismul în întrecere, să 
popularizeze larg metodele fruntașilor, să 
arate cauzele rămînerii în urmă în unele 
verigi, făcînd propuneri concrete de îmbu
nătățire a muncii în campania de primă
vară.

Antrenat în întrecerea socialistă și pa
triotică, tineretul muncitor de la sate are 
datoria de a participa din plin la marea 
bătălie a însămînțărilor de primăvară, 
pentru belșugul holdelor aurii de grîu și a 
lanurilor de porumb.

pe Apel prin fapte
' Multe realizări îri producție obținute la 
fabrica de încălțăminte „Solidaritatea" se 
daforesc muncii bine" organizate depusă 
de membrii celor 8 brigăzi ale păcii. Bri
găzile conduse de Ștefan Bletner și Ma
ria Kiss de la secția croit, de pildă. își 
depășesc zilnic noima cu 60—70 la sută. 
Numai în luna februarie aceste brigăzi 
eu economisit, prin aplicarea inițiati
vei lui Nicolae Militaru, 8.200 dm. p. fețe 
de piele.

La fel de rodnică este activitatea în 
producție a celor 6 brigăzi ale păcii de la 
întreprinderea metalurgică „Bemat An
drei" șl a celor 3 brigăzi de la atelierele 
da zonă CJJL-Oradaa,

Săptămîna Mondială a Tineretului a luat 
sfîrșit. Tineretul patriei noastre a sărbă
torit această săptămână a primăverii și ti
nereții, sub semnul solidarității interna
ționala a tineretului lumii în lupta pentru 
zădărnicirea pregătirilor războinice ale 
agresorilor imperialiști și .pentru apărarea 
păcii, pentru făurirea unui viitor fericit 
tinerei generații.

Tineretul Capitalei a sărbătorit închi
derea Săptămînii Mondiale a Tineretului 
printr-un grandios miting care a avut loc 
luni după amiază în Piața Republicii. Din 
toate colțurile Capitalei au venit în Piața 
Republicii zeci de mii de tineri, munci
tori, elevi, studenți, ostași și pionieri.

In Piața Republicii și pe străzile apro
piate, deasupra zecilor de mii de tineri 
entuziaști, flutură steagurile albe ale 
F.M.T.D. și U.I.S., steaguri tricolore și 
roșii.

Tineretul participant la miting a întîm- 
pinat cu aplauze prelungi urcarea la tri
bună a tovarășilor: dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol, Chivu Stoica, general de armată 
Emil Bodnăraș, N. Ceaușescu, Constanța 
Crăciun, L. Răutu, general-locotenent 
L. Sălăjan. In tribună au mai luat 
loc Ștefan Bălan, președintele comi
tetului executiv al sfatului popular 
al Capitalei, Stela Enescu, președinta Co
mitetului Femeilor Democrate din R.P.R., 
academicieni, oameni de știință și cultură.

în tribună se află de asemenea Bruno 
Bernini, președintele F.M.T.D., C. Fulger, 
prim secretar al C.C. al U.T.M., secretarii 
Comitetului Central al U.T.M. și alți 
membri ai C.C. al U.T.M., tineri fruntași 
în industrie și agricultură, din viața știin
țifică și culturală, studenți romîni și stu
denți străini care învață în țara noastră, 
militari, pionieri.

Mitingul a fost deschis de tovarășul Pe
tre Gheorghe secretar al C.C. al U.T.M.

Au luat apoi cuvintul tinerii Marius 
Păcuraru, muncitor fruntaș de la Com
plexul C.F.R. „Grivița Roșie", Eugenia 
Florescu studentă la Universitatea „C. I. 
Parhon", Tudor Bucur, colectivist din sa
tul Livedea, regiunea București.

Acad. St. Milcu, membru al Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R., a vorbit tineretului despre lupta 
pentru pace a oamenilor cinstiți din în
treaga lume, condamnînd cu hotărîre pe 
acei cercetători științifici care au subju
gat cuceririle științei intereselor agresive 
ale cercurilor imperialiste.

Participanții la miting au salutat cu 
căldură pe președintele Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, Bruno Ber
nini

Cuvintul 
lui Bruno Bernini

După ce a adus salutul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, Bruno Ber
nini a spus :

Peste tot această săptămînă a fost săr
bătorită sub semnul prieteniei, al păcii și 
al unei vieți fericite pentru tineret.

Voi, tinerii romîni, ca și tineretul so
vietic, ce și tinerii din toate țările de de
mocrație populară, mîndrl de cuceririle 
voastre ați sărbătorit această săptămînă 
cu angajamentul de a munci mai bine, de 
a învăța mai bine, de a face mai bogată 
și mal fericită viața voastră, de a face 
și mai înfloritoare și mai puternică țara 
voastră liberă.

Cu totul altfel a fost sărbătorită Săp
tămîna Mondială a Tineretului în țările 
capitaliste și coloniale, unde există mi
lioane de tineri care nu eu nici o posibi
litate de muncă, unde învățătura, cul
tura, sportul și veselia, sînt un privile
giu pentru cei puțini, iar marea majoritate 
a tineretului este obligată să trăiască în 
mizerie, ignoranță, în condițiile cele mai 
grele.

Ui Mpect la mitingul tlaeretu Iul din Piața Republicii din Capitală.

Scrisoarea de salut
adresata C. C. al P. M. R. și Guvernului R. P. R.

Cu prilejul închiderii Săptămînii Mondiale a Tineretului, tineretul mun
citor din patria noastră își exprimă dragostea fierbinte și devotamentul nemăr
ginit față de iubitul nostru Partid și Comitetul său Central, față de Guvernul 
Republicii Populare Romine.

Tineretul țării noastre, educat de Partid în spiritul dragostei față de patrie, 
față de poporul muncitor, în spiritul internaționalismului proletar, a dovedit și 
cu prilejul acestei săptămini devotamentul său pentru scumpa noastră patrie — 
Republica Populară Romînă. El și-a manifestat încă odată dragostea sa fierbinte 
și prietenia sa nemărginită față de U.R.S.S. eliberatoarea țării noastre de sub 
jugul fascist, față de gloriosul Comsomol și minunatul tineret sovietic, solida
ritatea sa cu tineretul democrat din luhiea întreagă in lupta comună pentru men
ținerea și apărarea păcii.

în fabrici și uzine tinerii muncitori au participat cu mai mult elan în pro
ducție, au organizat noi brigăzi și posturi utemiste de control; în schimburile 
de onoare s-au dat patriei mii de tone de cărbune și oțel peste plan, s-au obți
nut însemnate depășiri de normă. La sate tinerii țărani muncitori, antrenați în 
întrecerea socialistă și patriotică, au început lucrările agricole de primăvară, 
muncind pentru a contribui la pregătirea condițiilor pentru obținerea în anul 
1955 a unei producții de 10 milioane tone grîu și porumb.

Tinerii din școli și facultăți au muncit cu mai multă hotărîre pentru a-și 
însuși cunoștințe cît mai temeinice pregătindu-se să devină muncitori și specia
liști calificați.

Prin acțiunile de folos obștesc, tineretul muncitor de pe întreg cuprinsul 
patriei a sădit sute de mii de pomi și a efectuat sute de mii de ore de muncă 
voluntară pentru refacerea drumurilor, podurilor, lucrări de îndiguiri, amena
jări de baze sportive, a adunat sute de mii de kg. fier vechi. Realizările dobîn- 
dite de tineretul nostru exprimă dragostea sa nețărmurită față de patrie și recu
noștință profundă față de părintele său iubit — Partidul Muncitoresc Romîn. 
Aceste realizări întăresc semnăturile tinerilor țării noastre pe Apelul de la 
Viena și sînt o mărturie vie a hotărîrii sale de a contribui cu toate forțele la 
lupta pentru apărarea păcii.

Săptămîna Mondială a Tineretului a constituit pentru noi un minunat pri
lej de intensificare a pregătirilor tineretului nostru în vederea întîmpinării 
Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților de la Varșovia. Noi ne anga
jăm în fața Partidului Muncitoresc Romîn și Guvernului R.P.R. să depunem 
toate eforturile pentru ca la sărbătoarea tinereții, solii tineretului din Repu
blica Populară Romînă să facă cunoscute bogățiile culturii noastre, hotărîrea 
poporului și tineretului nostru pentru ca alături de popoarele și tineretul Uni
unii Sovietice, Chinei Populare, țărilor de democrație populară și luptătorii pen
tru pace din lumea întreagă, să apere pacea — această cauză dreaptă.

Noi iubim viața, munca creatore din uzinele și de pe plaiurile Republicii 
noastre Populare, viața noastră nouă. De aceea noi ne înzecim eforturile în lupta 
pentru construirea socialismului în patria noastră, dar în același timp asigurăm 
scumpul nostru Partid și Guvernul tării că sub înțeleaptă lor conducere sîntem 
hotărîți ca împreună cu întregul nostru popor și alături de forțele invincibile 
ale lagărului păcii și socialismului, în frunte cu Uniunea Sovietică, să luptăm 
cu fermitate împotriva uneltirilor războinice ale agresorilor imperialiști, pentru 
apărarea păcii.

Ne angajăm în fața partidului și guvernului să întîmpinăm Festivalul Mon
dial de la Varșovia cu importante succese în lupta pe care poporul nostru o 
desfășoară pentru realizarea planului cincinal.

Vom depune toate eforturile pentru sporirea participării tineretului la con
tinua creștere a producției și productivității muncii, reducerea prețului de cost 
al produselor ; mărirea producției bunu rilor de larg consum; întărirea disciplinei 
în muncă. Vom mări neîncetat contribuția tineretului la lupta pentru transfor
marea socialistă a agriculturii și pentru realizarea unei recolte bogate în anul 
1955. Cu mai multă sîrguință vom munci pentru însușirea temeinică a științei, 
tehnicii și culturii înaintate. Sub conducerea partidului și mobilizat de Uniunea 
Tineretului Muncitor, tineretul Republi cii Populare Romîne își va mări neîncetat 
contribuția sa la lupta pentru creșterea continuă a nivelului de trai material 
și cultural al poporului muncitor, la lupta pentru apărarea păcii.

TRĂIASCĂ LUPTA PENTRU PACE A TINERETULUI DE PRETUTINDENI!
TRĂIASCĂ GUVERNUL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE !
TRĂIASCĂ PARTIDUL MUNCITORESC ROMÎN!
TRĂIASCĂ SCUMPA NOASTRĂ PATRIE, REPUBLICA POPULARĂ 

ROMÎNĂ !

București 28 martie 1955.

Pentru toți acești tineri Săptămîna 
Mondială a Tineretului a fost o săptă
mînă de protest împotriva reînarmărilor 
și a pregătirilor războiului atomic și în 
același timp o săptămînă de luptă pentru 
satisfacerea drepturilor vitale, pentru 
prietenie și pace.

In Europa, ca în Franța, de exemplu, 
tineretul a organizat mii de manifestări 
împotriva renașterii militarismului ger
man. Sute de delegați, tineri de toate cu
rentele politice, eu vizitat autoritățile și 
pe deputați, pentru a le cere respingerea 
acordurilor de la Paris. La Milanq. mii de 
tineri, sfidînd represiunile poliției, eu 
manifestat pe străzi și au spus : „Nu" re- 
înarmărli Germaniei occidentale și pre
gătirii războiului atomic.

în Asia, de exemplu, în India, în cursul 
săptămînii au fost organizate mii de gru
puri de tineri care au mers la țară din 
casă în casă pentru a explica Apelul de 
la Viena și pentru a strînge milioane de 
semnături.

Peste tot în Indonezia, în Japonia și 
Birmania s-au desfășurat acțiuni de pro
test și adunări ale tineretului împotriva 
agresiunii americane în Taivan, împotriva 
opresiunii colonialiste, pentru independen
ță națională șl prietenie între toate po
poarele Asiei și ale lumii.

în America Latină, în Brazilia și în 
Cuba, în Mexic și îft Argentina, au avut 
loc mari manifestații împotriva interven
ției americane, pentru libertate, indepen

dență națională și pace. O mare întrecere 
pentru strîngerea de semnături, pentru 
distrugerea stocurilor de arme atomice și 
interzicerea fabricării lor a fost deschisă 
între tinerii din aceste țări, care s-au an
gajat să strîngă pînă la cel de al 5-lea 
Festival milioane de semnături.

In timpul săptămînii, în toate țările 
tinerii au manifestat un elan deosebit în 
pregătirile pentru cel de al 5-lea Festival 
Mondial, arătînd astfel cum se pregătește 
tineretul să facă din Festivalul de la Var
șovia manifestația cea mai puternică a vo
inței sale de viață, expresia cea mai bo
gată a capacităților sale creatoare, a aspi
rațiilor sale către pace și prietenie între 
popoare.

Astfel, împotriva tuturor acelora care 
ar dori să vadă tineretul despărțit, ani
mat de ură, incapabil să-și afirme aspi
rațiile, Săptămîna Mondială a Tineretului 
a arătat cum tineretul din toate țările 
este astăzi mai unit ca întotdeauna, con
știent de sarcinile sale și hotărît să res
pingă perspectiva unui război atomic și 
să-și construiască, alături de popoare, în 
pace un viitor mai frumos.

Pentru aceste idealuri, la încheierea 
acestei săptămini F.M.T.D. chiamă pe 
toți tinerii din lume să întărească și mal 
mult lupta lor și legăturile lor de priete
nie.

Tineretul din toate țările salută cu bucu
rie succesele voastre, prieteni romini. In 
inimile tineretului lumii, tineretul romîn 
ocupă un loc de seamă. Amintirea măre
țului Festival de la București este mereu 
vie pentru tinerii din toate țările. Mili
oane de tineri cunosc sentimentele voastre 
de pace, viața voastră fericită. Ei urmă
resc cu entuziasm cuceririle voastre, caro 
sînt din ce în ce mai mari. Legăturile lor 
de prietenie frățească, cu voi și cu po
porul vostru au devenit în ultimii doi ani 
și mai puternice și nimic nu le va putea 
distruge.

Făcindu-mă interpretul sentimentelor 
acestor prieteni ai voștri și ale tuturor 
tinerilor din lumea întreagă, care mun
cesc și luptă pentru o viață mai bună și 
pentru apărarea păcii între popoare, vă 
transmit din partea lor și di.n partea 
F.M.T.D. vouă și prin voi tuturor tinerilor 
și tinerelor * din București și d n întreaga 
voastră patrie, poporului vostru, un salut 
frățesc și vă urez să obțineți pentru pace, 
pentru un viitor fericit al tinerei genera
ții noi și însemnate, succese în construirea 
patriei voastre.

A vorbit apoi tov. Cornel Fulger, prim 
secretar al C.C. al U.T.M.

Cuvîntul tov. C. Fulger
„Pentru tineretul nostru, a spus vorbi

torul, a devenit o tradiție scumpă parti
ciparea la lupta mondială a tineretului 
pentru apărarea păcii. Susținînd puternic 
acțiunile inițiate de F.M.T.D. și U.IS., 
luînd parte la congrese și întilniri interna
ționale, la grandioasele festivaluri ale ti
neretului și studenților și găzduind cel de 
al 4-lea Festival Mondial al Tineretului 
de la București, organizînd schimburi de 
delegații, întîlniri culturale și sportive, ta
bere și excursii — tineretul nostru își do
vedește deplina sa solidaritate și unitate 
de acțiune cu tineretul iubitor de pace de 
pretutindeni.

Cu deosebit entuziasm a primit tinere
tul patriei noastre vestea organizării ce
lui de al 5-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Varșovia. Ti
neretul nostru a început de pe acum să 
se pregătească pentru marea sărbătoare a 
tinereții. Ca și pînă acum — sub îndruma
rea partidului și folosind condițiile asi
gurate de statul democrat popular, tine
retul din R.P.R. își va aduce contribuția 
sa activa la succesul Festivalului.

Săptămîna Mondială a Tineretului — a 
spus în continuare tov. C. Fulger — a fost 
și în acest an o grandioasă trecere în re
vistă a forțelor crescînde ale mișcării in
ternaționale a tineretului pentru apărarea 
păcii. Ea s-a desfășurat sub semnul luptei 
pentru interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen. împotriva renașterii militarismu
lui în Germania occidentală, împotriva 
cursei înarmărilor și organizării de blocuri 
agresive.

Un puternic răsunet a avut în rîndurle 
tineretului nostru Apelul Sesiunii Comi
tetului Executiv al F.M.T.D. de la Berlin 
cu privire la strîngerea semnăturilor pe 
Apelul de la Viena și la pregătirea celui 
de al 5-lea Festival de la Varșovia.

In protestul hotărît și unanim al po
porului nostru care a depus pînă acum 
peste 10 milioane semnături pe Apelul de 
la Viena împotriva ațâțătorilor atomișii — 
răsună și glasul plin de mînie al tineretu
lui nostru. Milioanele de semnături pa 
Apel ale tineretului dovedesc participarea 
lui activă la lupta pentru apărarea păcii.

Tinerii și tinerele din țara noastră sint 
alături de lupta tinerilor iubitori de pace 
de pretutindeni, a tinerilor francezi și 
germani împotriva renașterii wehrmachtu- 
lui în Germania occidentală.

Tineretul nostru știe că cea mai bună 
contribuție a sa în lupta pentru menține
rea păcii o constituie munca pentru în
tărirea și înflorirea patriei. Săptămîna 
Mondială e fost sărbătorită de tineretul 
nostru printr-o muncă entuziastă în în
treprinderi, pe ogoare, în școli și facul
tăți.

Harnicul nostru tineret din întreprin
derile industriale va munci și în viitor 
cu deosebit avînt pentru a îndeplini sar
cinile trasate de partid, pentru a contri
bui la realizarea sarcinilor pe anul 1955

Continuare în pag, 111-a j



* Folosirea deplină a utilajelor 
principală spre mărirea productivității muncii.
* Răspunderea de onoare a tinerilor din echi- 

Da^lnaițr.e1' de | Pe'e c*® reParaî<i- * Ce trebuie să invefe corni- 
rugămite: să» feful U.T.M. din fabrica „București" de la corni- 

m coloanele fabricii „Temelia".

CHEIA SUCCESELOR 
IN PRODUCȚIA DE CIMENT

Dialogul a avut loc la fa- < 
bijca de ciment „Temelia"' 
din Qrașul Stalin. J

Reporterul: <
— Cum a fost asigurată în 1 

fabrică îndeplinirea sarcinilor ] 
de plan pe primele două luni < 
ale anului ?

Directorul
— Vă spun.

aceasta am o
fie popularizați 
gazetei și cîțiva tineri munci
tori de la noi. Merită !

Acest răspuns își are semni- 
fjcația. sș nu numai în aprecierea muncii nic norma cu 40 la șută , știe că de munca
în producție a tinerilor de la fabrica de lui depinde continuitatea muncii la carie- 
ciment. El probează o atitudine comunis- ră. Pîrvan Dojana și Cadar Mihai, atunci 
tă — recunoașterea și reliefarea rolului cînd au schimbat șuruburile la morile de 
muncitorilor, fie ei cît de tineri, în munca ciment, alt știut că muncind cu atenție, 
bună desfășurată aici. evită producerea unor defecțiuni în viitor.

Dar s-o luăm de la capăt. în luna iaf Ajutați de cdinitștul organizației de bază 
nuane a-c. la „Temelia planul a fost în- U-T-M., îndrumat la rîndul său de biroul ■w-r "n-na’ c«.n9in

o « - .îzțcb iar valoric a organizației de partid, tinerii, și-au.ridicat comitetului sg meargă la ședința la Ș
cunoștințele profesionale. în antrenarea nr- 3 metal... _
elevilor la cursurile de calificare, în apli- Cam Puțin pentru o fabrica împor- 
carea unor metode sovietice, în ținerea tanta din industria materialelor de c 
unor conferințe cu caracter profesîbhal, trueție unde sînt^atitea prob.eme in car 
în desfășurarea activități; la cabinetul teh-, * '
nic —r în toate acestea organizația U-T.M. 
își are partea sa de contribuție.

Lucrînd mai bine, muncitorii de la fa
brica ^.Temelia" sînt și stimulați să ob
țină succese. Printre cei care au primit 
recent prime de producție se află și nu
meroși tineri de la lăcătușerie și strun
gari®.

Iată deci că succesele de aici nu sînt 
întîmplătoare.

Alta este situația la fabrica „Bucu
rești" din Capitală. Aici sarcinile planu
lui de producție pe luna. în curs sînt în
deplinite într-o proporție atît de mică în- 

___  „ V1 „„„ vor fi necesare eforturi sporite pen- 
trivă, după intrarea* în* producție"* funcțio- tru îndeplinirea planului pe întreg seme- 
-;-j —i_____■... , . . . • „ strul. Această situație își are cauzele ei.

Din lipsa direcțiunii neexistînd un plan 
pe operații, reparațiile aici s-a.u făcut și 
se fac încă cu întîrziere. La mori'le de 
ciment — de pildă — reparațiile au fost 
prelungite cu 14 zile, iar la unul dintre 
cuptoarele rotative, cu 5 zile peste fer
menții planificat. Un alt cuptor, intrat în

nuarie a c. la „Temelia1 
deplinit la toți indicii fizli/dar valori 
fost depășit cu 8,1 la suta1.' Productivitătea 
muncii a. crescut cu 13 la sută peste pian, 
iar salariul mediu al muncitorilor cu 5,1 
la șută. în februarie progresul a continuat,
productivitatea muncii 
15.3 la sută peste plan, 
cu 12,4 Ia sută. Pe luna 
ficele și situațiile arată 
depășiri mai mari ale 
au fost puse la timp.

în fabricile de ciment îndeplinirea sar
cinilor de plan este condiționată strîns de 
utilizarea din plin a capacităților de pro
ducție. La începutul fiecărui an în aceste 
fabrici se efectuează de aceea reparații, 
care asigură functionarea agregatelor în 
tot cursul anului. .

La „Temelia" reparațiile planificate au 
fost executate în termen și în bune condi- 
țiuni. Agregatele fiind reparate în timp 
scurt n-au ștînjenit producția, ci dimpo- 

nînd mai bine, au ajutat-o să crească
La reparații, tinerii — așa cum ne arată 

și directorul fabricii — au depus o muncă 
demnă de laudă- Utemiștii au foșt în frun
tea tinerilor, în mare măsură datorită fap
tului că însuși comitetul organizației de 
bază U.T.M. s-a preocupat de .problemele 
de producție, susținînd munca brigăzii, de . - - ■
tineret de la secția mecanică și ajutîn- funcțiune in termen, a fost oprit după 
du-1 pe fiecare tînăr în parte. Această cîteva zile de funcționare, deoarece a- 

provizionarea lui se făcea defectuos.
In mersul slab al reparațiilor, tinerii 

de aici, în frunte cu membrii comitetului 
organizației de bază U.T.M. 
punderea lor.

Cum se poate sprijini pe 
donarea reparațiilor, cînd 
insuficientei munci educative 
de organizația U.T.M., la atelierul meca
nic utemiști ca Ion Ciachie dau dovadă de 
indisciplină ?

De asemenea maj sînt aici și tineri pe 
care nu numai indisciplina ci și slaba ca
lificare l-a împiedicat să-și dea contri
buția cuvenită la îndeplinirea planului 
de reparații. Tineri ca strungarul Co-

cirescînd astfel la 
iar salariul mediu 
în curs, togtp gra- 
că premizele unor 
sarcinilor de plan

preocupare s-a oglindit și în recenta adu
nare de alegeri U T.M cafe a avut loc în 
întreprindere. „în mod special — s-a spus 
de pildă în darea de seamă>— la atelierul 
mecanic s-a distins strungarul utemist 
Kovacs Iuliu, care s-a calificat în fabrica 
noastră. In timpul reparațiilor, el a strun- 
jit înainte de termen piesele pentru cup
toarele. mari și excavatoare.. Totodată, 
executînd într-un timp scurt piese, nece
sare pentru podul rulant, tov. Kovacs, a 
contribuit la menținerea acestuia în func
țiune".

Tinerii din echipele de reparații de la 
„Temelia" au înțeles că deși nu-s cocători 
la cuptoare sau mineri la cariera de pia
tră a fabricii, îndeplinirea sarcinilor pro
ducției de ciment depinde mult și de mun
ca lor Simon Sandor, care la repararea toarbă Dumitru, care au urmat anul tre- 
burghielor și perforatoarelor depășește zii- cut cursurile de calificare, nefiind îndru-

O seară de dans și voie
Sirena vesti sfîrșîtul zîlei de lucru și 

tot odată încheierea unei săptămîni de 
muncă rodnică...

Dar pentru tinerii din comuna Mihăi- 
leni, raionul Dorohoi, sirena fabricii de 
ceramică „Granitul", care suna in acea
stă sîmbătă după amiază, le mai vestea 
că peste cîteva ore în sala de festivități 
a căminului cultural „Răsărit nou” va 
avea loc o reuniune tovărășească.

★

— Ej Colea, ce zici, te-ai hotărît ? Vii 
diseară la reuniune... cred că o să ne 
distrăm bine, nu degeaba i s-a spus „Reu
niune tovărășească model”.

Colea își duse mîna la buzunarul salo
petei, scoase un carnețel și-l răsfoi...

— O am Iliuță, credeam că am pier
dut-o.

— Invitația ?
— Invitația. Să știi că-mj iau nevasta 

și vin și eu. Poate știi cine cîntă ?
— Cum să nu, orchestra noastră de a- 

matori: M. Cazacu, A. Nadler și R- Pan
tof a ru.

își au răs-

tineret coor- 
din pricina 

exercitate

...Afară începu să se întunece. In 
sala căminului cultural era mare forfotă. 
Prin geamurile mari lumina vie din sală 
brăzda întunericul pînă departe. în sala 
curată și aranjată cu gust, grupuri, gru
puri, invitații începură să sosească de 
pretutindeni. La garderobă își lăsau hai
nele. apoi intrau în sala mare. Iată că 
au venit și tinerele muncitoare Viorica 
Muraru. Maria Vatamanu și Eleonora Mi- 
hailiuc de la „Granitul”. Ele par mul
țumite că vor petrece împreună cu to
varășii lor o seară plăcută. Tinerii vin me
reu. Ștefan Teleșcu, Nicolae Nechiforiuc, 
Mihail Araze și Vasile Bunzeac din Si- 
năuții de Jos, sînt printre primii la muncă 
dar nici la joc nu-s mai prejos. Cu toții 
așteaptă nerăbdători să înceapă primul 
dans, că celelalte au el grijă să nu le 
scape. Vasile Bunzeac nu e dumirit de 
un lucru: cum va fi organizat concursul 
de dans ?

Viorica Damaschin, Lucica Zorojanu 
din satul Vlădeni și mulți alti tineri n-au

mâți suficient au trecut prin 
școală aidoma unui accelerat 

CftlCR $ printr-o gar j mică. Acum, în 
' perioada reparațiilor, lor nu 

li s-au putut încredința lu
crări importante, piesele pe 
care ei ar fi trebuit să le exe
cute fiind, în schimb, supra 
aglomerate pe mașinile strun
garilor vîrstnici.

De lipsurile de aici poartă 
răspunderea și Comitetul raio
nal U.T.M. „23 August". Pînă 
la alegerea noului comitet 
U.T.M. la fabrica de ciment 
„București", timp de aproape 

două luni activiștii comitetului raional au 
uitat pe semne că mai există și aici o or
ganizație. Iar după alegerea noului or
gan, zilele trecute în fabrică a sosit pri
mul iristrtictor : „tovarăși, — atît a spus 
el — să trimiteți un număr de~ cinci ti
neri să vizioneze un spectacol. Să dați doi 
tovarăși pentru îndrumare, iar membrii 

nr. 3 metal..
Cam puțin, pentru o fabrică impor- 

să
Ș‘ 
să 
de
al

tinerij trebuiesc ajutați.
Bunul mers al lucrurilor pe șantierele 

de construcții este strîns legat de felul în 
care muncitorii din industria materiale
lor. de construcții își realizează sarcinile 
de plan. In anii puterii populare această 
industrie a cunoscut o dezvoltare conti
nuă. Față de 1054 ea trebuie însă să crea
scă și mai mult. Producția de ciment va 
fi astfel cu 37,7 la sută mai mare decît 
anul trecut.

Se apropie ziua de 1 Mai. Colectivul 
fabricii „Temelia" și-a luat în cinstea 
acestei zile numeroase angajamente de 
cinste. In ceea ce-1 privește, colectivul 
fabricii „București” are de luptat cu ră- 
mînerea în urmă. Se impun deci pentru 
tinerii de la cele două fabrici, pentru cele 
două comitete U.T.M. nou alese, cîteva 
concluzii. Comitetul organizației de bază 
U.T.M. ele la fabrica „Temelia" trebuie 
meargă pe drumul pe care a pornit, 
pentru a stimula tineretul în muncă, 
se îngrijească mai mult de condițiile 
viață Și de organizarea timpului liber 
acestuia.

Invățînd din lipsuri și ajutat de către 
Comitetul raional U.T.M. „23 August", 
Comitetul organizației de bază U.T.M. 
de la fabrica de ciment „București” tre
buie să devină un element însuflețitor, 
care să antreneze pe tineri în lupta pen
tru lichidarea lipsurilor și obținerea de 
noi succese.

în mod special pentru comitetul orga
nizației de bază U. T. M. de aici trebuie 
subliniat că antrenarea în întrecerea so
cialistă a tinerilor de la reparații și în
treținere condiționează tot atît de mult 
îndeplinirea sarcinilor de producție ca și 
activitatea cocătorilor sau morarilor. 
Toate acestea sînt la fel profesiuni de 
bază în industria de ciment.

V. CONSTANTINESCU

bună
mai avut prilejul să participe la o ase
menea reuniune. Strînși în grupuri ei, își 
examinează cu curiozitate inimioarele de 
carton cu un număr desenat pe ele. pe 
care le-au căpătat, și aruncă cîte-o pri
vire prin sală. Poate or zări partenerul 
sau partenera cu care vor dansa „Valsul 
inimii”.

— Ce bine cîntă băieții noștri! remarcă 
unul din soții Ungureanu.

Colea, era prins acum în vîrtejul unui 
dans cu soția sa. Nu era aglomerație. In
structorul de dans, Dinu Fodoroabă, 
anunță poșta balului. A fost ales apoi fa
voritul balului și au rîs cu poftă de glu
mele pe care le-au găsit scrise în niște 
plicuri primite în dar.

...Zorii zilei s-au ivit pe negîndite. Ti
nerii au început să-și ia rămas bun unii 
de la alții. După o asemenea distracție 
plăcută, tineretul muncitor din comuna 
Mihăileni va munci cu mai multă dra
goste.

Corespondent 
OCTAVIAN TEMNEANU

W^ama care și-a 
lăsat copiii la cămi
nul de zl, poate lu
cra liniștită în pro
ducție. Ea nu va fi 
deloc îngrijorată de 

IceejC-co vor ^ace co
piii In lipsa ei. Sub 
îngrijirea educatoa
relor, copiii nu simt 
cînd a trecut ziua.

Fotografia noastră 
reprezintă un aspect 
din activitatea că
minului de zi al în- 
tț-eprinderii forestie 
re „Bernat Andrei" 
din Vatra Dornel. In 
mijlocul copiilor se 
găsește întotdeauna 
educatoarea ntemlstă 
lulia Bfînzan.

Um dispozitiv simplu și util
în ultimul timp, Roman Aurel, maistru 

vopsitor la fabrica de postav „Victoria”- 
Cisnădie, regiunea Stalin era tare îngîn- 
durat. Seara tîrziu, aplecat deasupra unui 
caiet desena, ștergea și iar desena. Pro
blema recuperării băilor de vopsit ajunse
se să-l obsedeze în așa măsură, că nu-și 
găsea liniștea.

După o muncă îndelungată dispozitivul 
a fost înaintat pentru experimentare. El 
are formatul unei lăzi. Parțea sa de jos 
este o placă prevăzută cu orificii. Margi
nile laterale sînt confecționate din ver
gele. în partea de sus, la ambele colțuri 
ale dispozitivului sînt introduse patru 
inele de fier agățate cu lanțuri, pentru ca 
lada să poată fi transportată mai ușor. 
Construcția acestui dispozitiv este alcătu
ită în așa fel îneît permite scurgerea apei 
colorate și transportarea lînei la mașina 
de uscat.

Avantajele aplicării acestei inovații sînt 
mari. Cu ajutorul ei se reduce cu 12 la 
sută consumul de coloranți sau chimicale, 
și cu 35 la sută consumul de aburi. în 
același timp, se reduce cu douj ore timpul 
pentru scoaterea materialului de către 
vopsitor și se realizează anuaj economii 
în valoare de 129.389 lei.

Pentru dispozitivul conceput inovatorul 
Roman Aurel a fost premiat.

Corespondent 
ANDREI ILIE

Tot mai multe mărfuri 
la cooperative

BRĂNEȘTI (de la corespondentul nos
tru). — Țăranii muncitori din raionul Bră- 
nești găsesc la cooperativele de desfacere 
și consum tot mai multe mărfuri.

în lunile ce au trecut, Uniunea raio
nală a cooperativelor de consum și des
facere a trimis în comunele raionului măr
furi în valoare de cîteva milioane lei.

Astfel, țăranii muncitori din acest ra
ion au cumpărat, prin magazinele de des
facere, textile în valoare de peste 1.595.000 
lei, încălțăminte de peste 400.000 lei, ma
teriale de construcții de 687.000 lei, petrol 
de 65.000 lei, iar produse alimentare ca : 
zahăr, ulei, paste făinoase, conserve de tot 
felul, halva, în valoare de 600.000 lei.

în primele zile ale lunii martie, Uniu
nea raională a cooperativelor de consum 
și desfacere a trimis alte însemnate can
tități de mărfuri țărănimii muncitoare din 
raionul Brănești. Numai în primele zile 
ale lunii martie au fost vîndute mărfuri 
textile în valoare de peste 70.000 lei, în
călțăminte de 13.000 lei, produse metalo- 
chimice de peste 10.000 lei etc.

în magazinele cooperativelor din raio
nul Brănești se găsesc de asemenea unelte 
agricole, pluguri, cuțite de plug, sape și 
lopețt

Nici o școală fără grădina ei de legume și zarzavaturi, 
nici un pionier în afara concursului tinerilor grădinari! 

Grădina de legume și zarzavat a școlii
Legumele și zarzavaturile ocupă un loc 

de seamă în hrana omului; pe lîngă săruri 
și zaharuri,: ele ne dau vitaminele, sub
stanțe fără de care viața și dezvoltarea 
organismului ar fi de neconceput.

Creșterea producției de legume este o 
sarcină de seamă pe care partidul și gu
vernul o pune azi în fața tuturor oame
nilor muncii din patria noastră ; acestei 
sarcini trebuie să-i răspundă și instructo
rii de pionieri, antrenînd unitățile de pio
nieri în cultivarea legumelor și .zarzava
turilor pe loturi și grădini școlare. La 
sate și orașe, avînd sprijinul comitetelor 
executive ale sfaturilor populare, se pot 
obține terenuri pe care pot fi întemeiata 
asemenea grădini.

Instructorii noștri de pionieri trebuie să 
aibă mereu înainte exemplul Comsomolu- 
lului ; în Uniunea Sovietică grădini șco
lare există pe lîngă fiece unitate pionie
rească. Din rîndurile pionierilor s-au ri
dicat „vestiți grădinari fruntași în produc
ție”, purtători chiar ai drapelului roșu de 
fruntași ai întrecerii socialiste pe comună 
sau pe raion.

Primăvara a venit; au venit și zilele 
pregătirii grădinii noastre de legume și 
zarzavaturi. Timpul trebuie folosit din 
plin. Cultura legumelor și zarzavaturilor 
reușește cu atît mai bine cu cît pregătirile 
necesare se fac mai din timp și mai te
meinic.

Cultura legumelor Și zarzavaturilor pe 
lotul școlar nu este legată'de‘munci’grele 
și nici de o prea mare specializare profe
sională ; cu puțină muncă ■ în timpul liber 
și cu străduință se șjunge la rezultate 
foarte frumoase.

Pe lîngă producția propriu-zisă de le
gume și zarzavaturi, putem organiza în 
cadril! grădinii noastre școlare și diferite 
experiențe, parcele demonstrative pentru 
cursurile de științe naturale etc.

Pregătirea și organizarea terenului pen
tru cultură este prima etapă în formarea 
grădinii noastre; de modul cum este pre
gătit și organizat terenul, va depinde în 
cea mai mare măsură recolta viitoare.

Pregătirea terenului începe prin alege
rea sa; locul ales va trebui să fie cît mai 
însorit, ferit de vînturi; pămînturile în
clinate spre miazăzi, cele drepte și cele de 
luncă sînt cele mai bune. Dacă nu este 
împrejmuit, terenul trebuie îngrădit cu 
gard de nuiele, stuf, coceni etc. pentru a-1 
feri de animalele și păsările domestice. 
Terenul va fi curățat de pietre, rădăcini, 
moloz etc.

Legumele și zarzavaturile cer pămînturi 
grase, afinate și cu destulă umezeală. 
Dacă locul ales nu întrunește aceste con
diții, el le poate dobîndi prin ajutorul cî- 
torva lucrări.

Astfel, dacă pămîntul este greu (ărgi- 

los), se poate afîna printr-o săpătură 
adîncă (30—35 cm.); dacă pămîntul este 
sărac îl îngrășăm, dacă este depărtat de 
surse de apă (puț, rîu etc.), cultivăm le- 

( gume și zarzavaturi mai rezistente la se- 
’ cetă și facem gropi pentru strîngerea apel 
din ploi ș.a.m.d.

După terminarea alegerii și curățirii te-’ 
renului începem săpatul, (desfundatul) care 
se face respectînd următoarele reguli 
agrotehnice ; brazdele scoase cu cazmaua 
trebuie să fie complect răsturnate ; săpatul 
se va face atunci cînd pămîntul e rea
văn (nici prea uscat, nici prea umed) pen
tru ca brazda să se sfarme ușor și mărunt; 
buruienile (rădăcinile lor) vor fi tăiate cît 
mai mărunt iar rizomii, bulbii lor pe cît 
se poate pliviți (îndepărtați); după săpat 
vom» mărunți locul cu grebla.

Odată cu săpatul e bine să punem sub 
brazdă și îngrășăminte; îngrășămintele 
vor fi împrăștiate în prealabil și răstur
nate sub brazdă uniform. Ca îngrășăminte 
putem folosi: gunoiul de grajd, gunoiul 
de păsări, compostul, cenușa de lemn, 
coji de ouă pisate, îngrășăminte chimice 
etc. Rrin gunoit se afinează pămîntul; 'gu
noiul de grajd, descompunîndu-se încet în 
pămînt, pune la dispoziția plantelor hrană 
suficientă pe o perioadă îndelungată.

Terenul se împarte în patru parcele: 1) 
.cartofj tîrzii, 2) cartofi timpurii, pătlăgele 
roșii, ,3): bob, mazăre, fasole, ceap£, ustu
roi, morcovi,, sîe;clă, pătrunjel, păstirnac;

varza',, cgstrayșți. ^Anul viitor parcelele 
vfer f* Î&t'îte, parcela 1 va lua locul parce
lei 2 ș.a.m.d.

Pentru semănatul sau plantatul terenu- 
■lui se- fad straturi. 'Măsuratul 'straturilor 
începe dintr-o margine a locului: cu aju
torul a doi țăruși și o sfoară împărțim 
parcelele în straturi, după necesități. Po
tecile între straturi vor fi late de 30—35 
cm. In regiunile secetoase straturile se 
fac sub nivelul potecilor; în regiunile 
umede, invers, straturile vor fi mai ridi
cate decît poteca. Straturile nu vor fi mai 
late de 1—1,6 m. pentru ca să se poată 
face plivîtul. udatul și săpălugitul de pe 
cele două poteci laterale, fără a mal călca 
în strat.

îngrijind cu- dragoste grădina noastră 
putem culege recolte mari chiar pe loturi 
mici de teren.

Totul depinde de străduința pe care e 
vom depune. De pe o suprafață de 500 m.2 
de pildă se pot. culege astfel și pînă la 
2.000 kg. produse legumicole diverse.

în 1952 în comuna Băneasa-București, 
grădina școlară de circa 1.500—2.000 m2 
a aprovizionat cu cele trebuincioase timp 
de 6 luni o cantină la care luau masa 
■zilnic 35 elevi.

EUGEN JIANU

Seara, într*un sat de ceferiști
Numele satului este Tîmpa. Petre Simu, 

învățătorul, se gîndește cam cu îndoială 
că acest nume s-ar trage de la groful 
Tompa care ar fi stăpînit cîndva aceste 
locuri S-ar putea să fie așa.. Dar pen
tru asemenea cercetări filologico-etno- 
grafice învățătorul n-are destulă vreme, 
în fiecare zi se grămădesc alte treburi. 
Cînd nu-i ședința cercului agrotehnic — 
e lecția de politică curentă, de nu, trebuie 
pregătit ceva pentru programul stației de 
radioamplificare din comuna Băcia, și 
cînd nu-i nici asta, de bunăseamă rămîn 
de corectat tezele școlarilor. Ei, destul ! 
De treburi n-are a se plînge, că sînt, slavă 
domnului ; dar nici nu s-ar ruga să i le 
ia cineva din grijă.

— Lelia, îngrijește de maică-ta, termi- 
nă-ți lecțiile și vezi să nu întîrzii la re
petiție.

Lelia, o fetișcană hălaie care nu sea
mănă cu tatăl decît prin aceea că-i tare 
înaltă. încuviințează tăcut. Omul pleacă 
de acasă nu fără griji Soția îi e bol
navă. iar fata, care și fără asta aleargă 
destul (numai dimineața drumul pînă la 
școală Ia Deva, îl face schimbînd două 
trenuri) acum e și singura gospodină în 
casă

învățătorul iese pe poartă și ca totdea
una privește cam înnegurat casa jumătate 
tencuită, jumătate în cărămidă și cu seîn- 
durî bătute în gergevele. Războiul a tre
cut pe aici cu toată puterea. Avioanele au 
scuipat bombe, casele au ars, ulițele au 
rămas ca ciupite de vărsat. De fapt Tîmpa
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este Simeria veche sau, cum scrie pe tă
blițele vagoanelor, Simeria-triaj.

Așa că Petre Simu, în cei numai 30 de 
pași pe care îi face de acasă pînă la școală 
întilnește zece locuitori din sat și tot atî- 
ția ceferiști. Așa este satul.

-i- Noroc, Ocolișeane. Cînd vii ?
— Mai pe seară, răspunde cel întrebat 

și trece înainte.
— Bine, dar vezi adă-1 pe Popa. Că 

azi e repetiție la piesă.
Ceferistul se întoarce.
— Stai că mi-ai adus aminte ; m-a ru

gat Popa să-ți spun : nu vine azi, că e în 
tură.

Simu clatină din cap, nemulțumit. loan 
Popa este șeful adjunct al gării. Dacă lip
sește ei diseară, asta înseamnă că prin 
Simeria-triaj vor trece cu bine toate gar
niturile cuvenite, dar în „Zestrea Ilenu- 
ței”, la repetiție, va lipsi Voicu — orga
nizatorul de partid Prin urmare rolul 
lui Voicu, pe care-1 joacă Popa, tot Simu 
va fi nevoit să-l citească, cum s-a mai în- 
tîmplat. Pas de mai fă repetițiile așa 
cum ar trebui.

Căminul cultural e mare, cu fațadă în
tinsă darnic spre uliță, eu o sală pe care 
ar pizmiii-o nu numai cetățenii din Hune
doara ci și din multe alte orașe pe care 
nu vrem să le rușinăm spunîndu-le pe 
nuni». Se găsește o bibliotecă, cuprinzînd 
peste 2000 de cărși și broșuri, scena cu 
respectivei^ culise și, mă rog, tot ce-i tre
buie unui cămin Cultural. Pereții înșiră 
mărturiile muncii în anii din urmă : fe
lurite diplome pentru tntîietatea- cucerită 
la întreceri sportive și cultural» în toate 
fazele locale cu putință.

Pînă să vină „ârtiștii” S:mu mai răs
foiește piesa Doar n-a făcut nici o școală 
de regie și totuși meseria asta trebuie, cît 

de cît. s-o stăpinească Actor n-a fost în 
viața lui, dar pe aceștia de aici îi înlocu
iește ori de rfte ori trebuie. Cît despre 
munca de sutler, cum ar putea să n-o facă 
de vreme ce oricum știe toate rolurile...

Ușa se deschide tot mai des; intră ba 
unul, ba altul. Lume amestecată. A ve
nit Traian Seraficeanu, de la Atelie
rele C F R., Maria Bivolaru, edu
catoarea utemistă de la grădinița de co
pii, loan Șolea, cel care de curînd a in
trat la căile ferate uzinale din Hu
nedoara... Din cîți Ocolișeni are satul, 
trei și-au făcut apariția Lăcătușul de re
vizie pe care l-a întîlnit în drum Simu 
a venit cu nevastă-sa, Aurelia, care se ține 
scai de el pînă și în piesă (și acolo îi e tot 
nevastă). Direct de la gară vine Dumitru 
Mudreac ; e conductor de tren pe garni
tura Simeria-București. Sosesc și alții care, 
chiar dacă sînt elevi și învață la Deva ca 
Lucian Munteanu, ori sînt funcționari la 
instituții orășenești, se bucură să figu
reze pe afișele căminului cultural din sa
tul lor Și sînt afișe în lege, tipărite cu 
litere mari, roșii, pe hîțtie de culoarea 
oului de rață. Afișe care au fost citite 
de mulți ochi la Petroșani, Călan, Orăș- 
ti»; Hațeg și ehiar la Deva, nemaivorbind 
de centrele mai mici. Cine a citit afișul, 
vine și la spectacol. Iar cine vine la spec
tacol rămîne mulțumit de ceea ce vede 
și aude.

Acum, cît timp încăperea se umple, ti
nerii alcătuiesc grupuri; fetele chicotesc 
lîngă sobă și mai ascuțit decît toate e 
rîsul Leliei Simu. Băieții joacă șah — 
adică doi joacă și vreo șase, în jurul lor, 
au idei strategice mai bune, care, din pă
cate, rămîn neîndepMnite. Unii ascultă 
emisiunea locală. De la stația Băcia crai
nicul anunță cu gravitate: „Ascultați cîn- 
tecul; „Glas de clopote” ; îndată se aude 
timbrul plăcut al unui bariton din corul 
cămfnuiui; ei jura că și-a pus în gînd să-i 
facă în ciudă Iul Rodion Hodovanschl, 

auzindu-1 cum îi răpește numărul de 
atracție, cîntînd în romînește :

„Seara clopote cînd sună...” 
după care, fără tranziție, urmează o sîrbă, 
știi de aceea, înfocată. Pentru șahiști emi
siunea transmite un reportaj despre Spar- 
tachiada satelor și auzim declarația lui 
Bartic Francisc, campion pe centrul co
munei, declarație din care reiese că a în
vățat șahul la Școala medie tehnică din 
Hunedoara și are de gînd să persevereze, 
în sfîrșit, o informație: la Băcia cara
vana cinematografică prezintă filmul: 
„Pumnul de fier”.

— Fetelor, dansurile! — spune Simu.
Cei care nu sînt fete și nici nu dan

sează se trag la o parte Conducerea dan
surilor n-o are învățătorul ci o fată oa; 
cheșă, cu părul lung. „Numai 4 perechi 
de dansatori astă-seară — își spune cu 
necaz Simu. Ceilalți sînt în ture, știu, 
dar..."

. Melodia se mai îneacă din cînd în cînd 
Fetele cîntă, tot ele dansează, e greu, de! 
Noroc că le sună în ureche melodia jocu
lui după care vor dansa duminică, Ia 
spectacol, pe scenă. Maria Bivolaru, edu
catoarea. și-a desfăcut basmaua și toată 
fața i-a înflorit. Pînă la urmă, cineva 
și-a acordat vioara și reușește să prindă 
din urmă, tactul. Jocul se încălzește. Și 
cum n-ar fi așa ? Aici sînt oameni tineri. 
Dar să vezi echipa de călușari bătrîni, 
oameni de cîte 70 de ani, cînd se încing ; 
ce-i drept, nu fac repetiții așa dese și 
nu se ațîță cu vorba ci cu ceva mai tare. 
Pe urmă, cînd pornesc să joace, vorba 
poetului:

„Sînt grei bătrînii de pornit,
Dar de-i pornești, sînt grei de-oprit”.
— Ați obosit fetelor ? Nu ? Haide, încă- 

odată „Marioara”.
„Marioara” e o stilizare a unui dans 

săsesc. „Țarina Abrudului”,, joc vioi și 
săltăreț poate fi auzit pretutindeni; în 
schimb „Ca la Tîmpa”, un soi de Hațe- 
gană e o compoziție și o mîndrie locală.

Se amestecă în joc și băieții. Și e nespus 
de neașteptat să vezi aceste hore în egre 
uniformele ceferiștilor alternează cu hai
nele școlărești sau portul de țară, chipiu- 
rile cu insigna roților înaripate, rotin- 

du-se, sfîrlează, între basmale și căciuli. 
Sat de ceferiști — destul de ciudată îm- 
perechiere de cuvinte. Oamenii aceștia 
sînt legați de programele acestor seri 
prin multe fibre ale sufletului lor. Nu 
numai cei cu sîngele fierbinte și care 
„își frămîntă călcîiele” ; ci și cei „așe
zați”, cei cu copii mici, cu griji 
mari, cei care stau pe bănci de-a lungul 
pereților. Uite, nevasta lui Mudreac con
ductorul de tren, e o femeie, trecută de 
prima tinerețe, poartă basma legată sub 
bărbie, nu e în echipa de dansuri și nici 
în piesă n-are rol. Pentru costumele na
ționale trebuincioase colectivului, însă, 
n-a pregetat să-și lase casa și copiii și 
să plece tocmai la Breaza. Era o misiune 
de încredere. Cei 15.000 lei pe care că
minul îi primise ca premiu din partea 
regiunii, trebuiau folosiți pentru cumpă
rarea costumelor necesare echipei de dan
suri. Așa șe hotărîse.ȚA fost întîi o sfadă 
mare : asupra căror costume să se opreas
că — cele de Săiiște sau de Breaza? Pînă 
la urmă a învins Breaza, măcar că e mai 
departe ; dar are costume naționale mai 
vii, cu altițe meșteșugite și fote în două 
culori, roșu vrîstat cu negru).

După o vreme contenesc dansurile și în
cep repetițiile la piesă. Primele cuvinte, 
rostite de Aurelia Ocolișan le știu de mult 
toți cei de față : „Da’ mai dă-1 fracului 
de jar. mamă, c-ai s-aprinzi casa”. Merge. 
Pe urma, însă e tot mai greu. Zestrea 
Ilenuței stă în hărnicia brațelor ei, nu în 
avere, dar acest lucru trebuie arătat în 
chip convingător de către interpreți. Iar 
Simu nu e mulțumit de interpretare. Into
națiile suferă mult. Vezi bine, ceferiștii 
știu perfect că dacă muți acul macazului 
trenul o ia pe cu totul altă linie, dar nu 
sînt prea convinși că muțind accentul în
tr-o replică poți schimba complect perso
najul. Și de aici, munca regizorală a învă
țătorului.

Rolul lui „Niță” îl citește Simu. Și face 
să-1 vezi schimbînd replica cu Lelia, 
fiicărșa care, pentru o vreme, lasă cei 15 
ani pe care îi are în viață pentru cei vreo 
70 cîți numără, cu sănătate „baba Safta” 
din piesă. Baba are principii cam reac
ționare și o leacă d» «urzenie;

— Hî?
De cîte ori ajunge Ia acest „hî” Lelia 

înalță cu naturaleță sprîncenele, încrețește 
fruntea și întinde gîtul înainte ca o babă 
autentică. Decît că, la spectacol — îi atra
ge învățătorul atenția — va trebui să se 
cocoșeze bine. Așa, înaltă și dreaptă, nu 
va.face pe nimeni să-i uite vîrsta adevă
rată. Bineînțeles, atunci va fi up decor 
în jurul ei, ea va purta haine bătrînești 
și, mai ales, atunci va fi machiată. Căci 
să nu uităm: colectivul acesta vrednic 
are în sprijin și un machiator, om care 
cunoaște temeinic meseria și a cărui artă, 
solicitată la fiecare spectacol, este una
nim recunoscută.

Pînă la sfîrșitul repetițiilor din această 
seară, învățătorul Simu și-a mai împu
ținat rolurile în care joacă dublură : au 
venit titularii — Lucaci Mircea, secretarul 
organizației, de U.T.M. și Popa Ion, șeful 
adjunct al gării. I-hu mai rămas însă în
vățătorului destule atribuții. Trebuie să 
iasă un spectacol în așa fel, îneît... ce mai; 
jos căciula ! Și în afară de „Zestrea Ile- 
nuței” colectivul tinde spre interpretarea 
altor piese, mai bune, mai grele. S-or face!

...Seara tîrziu oamenii pleacă toți deo
dată. Drag le este să meargă în grupuri 
mari ce se resfiră treptat pe drum, spre 
easa luminată a fiecăruia. Și aproape că 
nu e casă în care să nu intre cineva în- 
toreîndu-se de la căminul cultural. Soco
tiți singuri: 90 de fumuri are Tîmpa ; 81 
de oameni activează în diferitele forma
țiuni artistice. Astăzi au fost dansurile și 
echipa de teatru ? Mîine va fi corul. Poi- 
mîine — cercul de muzică al copiilor, unda 
un profesor anume le dă noțiuni de vioa
ră. Și apoi mai e viața bibliotecii, confe
rințele, șezătorile...

Vin, în vacanțe, studenții risipiți în 
toată țara ; vin și nu are de ce să le fie 
rușine cu satul lor. Nu. acesta nu e bîr- 
logul unui urs ce hibernează E o așezare 
de muncitori destoinici — sat electrificat 
și radioficat Pe fostul domeniu al grofu
lui Tompa, ceferiștii sînt dornici să pă
șească mereu mai departe pe drumul cel 
mare al viitorului. Semafoarele vremii 
arată : Cale liberă ! Cale liberă !

ȘTEFAN IUREȘ



închiderea Săpfămînii Mondiale a Tinerelului

Mitingul tineretului din Capitală
(Urmare din pag. I-a)

— ultimul an al cincinalului — la timp și 
la toți indicii.

In Săptămîna Mondială a Tineretului, 
tineretul muncitor de pe ogoare a obți
nut succese în lupta pentru asigurarea 
unei recolte bogate în anul 1955.

Pionierii, școlarii, elevii și studenții, 
în întîmpinarea examenelor sfințitului de 
an și-au sporit eforturile în șțudiu, au 
analizat rezultatele obținute lă învăță
tură, au ținut consfătuiri ale cercurilor 
științifice.

Zilele Săptămînii Mondiale au fost zi
lele unei bogate activități culturale și 
sportive ale tineretului, zile în care s-au 
organizat festivaluri artistice și confe
rințe, întîlniri și concursuri sportive.

Pentru minunatele condiții de dezvoltare 
ce I s-au creat, pentru dreptul la muncă, 
la învățătură și la odihnă de care se 
bucură pe deplin, pentru grija și educa
ția părintească cu care e înconjurat — 
tineretul nostru muncitor poartă o recu
noștință profundă și o dragoste nemărgi
nită Partidului Muncitoresc Romîn.

Tineretul muncitor al țării noastre 
sprijină cu toată hotărîrea politica ex
ternă de pace a statului nostru expri
mată odată mai mult în declarația Marii 
Adunări Naționale a R. P. R. Luptând

Să asigurăm succesul insâmînțârilor
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CU AJUTORUL BRIGĂZII 
A IX-A

?

8 CONSTANȚA (de la corespondentul 
I nostru).
8 Colectiviștii din Izvoru Mare, raio- 
8 nul Medgidia au obținut frumoase suc- 
| cese la însămînțări.
8 Astfel, pînă la 26 martie ei au însă- 
| mînțat 111 hectare ovăz, 40 hectare 
8 mazăre, 76 hectare orz, 51 hectare in, 
8 25,5 hectare muștar, 7 hectare borceag 
| și 8,6 hectare secară furajeră. Nici în- 
8 treținerea culturilor nu a fos.t neglijată 
I în această perioadă. Pînă acum au 
8 fosț grăpate 302 hectare cu grîu de 
8 toamnă și 6 hectare cu secară.
| Dar cărui fapt se datoresc succeseleî 
| Răspunsul nu-i greu de ghicit. Colec- 
| tiviștii au știut să folosească din plin 
8 timpul prielnic, iar întrecerea socia- 

listă a constituit cel mai mobilizator 
factor; graficul “de întrecere indică zil
nic care din cele trei brigăzi de cîmp 
se găsește .în frunte.

Azi pe locul I se află brigada I-a, 
mâine brigada IH-a și toți se luptă pen
tru titlul de „Brigadă fruntașă pe gos
podărie”. Pînă acum, victoria a reve
nit brigăzii a IlI-a care a obținut cele 
mai frumoase rezultate la muncile 

_ agricole de primăvară. Astfel, această 
8 brigadă a însămînțat 35 hectare ovăz, 

18 hectare mazăre, 8 hgctare muștar, a 
grăpat 110 hectare grâu de toamnă și a 
pregătit 2500 kg. porumb pentrp insă- 
mînțat.

o Mobilizați de organizația de bază 
8 U.T.M., tinerii au fost întotdeauna în 
I fruntea muncilor. Pentru felul cum au 
8 participat la însămînțări, se eviden- 
8 țiază în deosebi tînărul Edip Selim, 
| care a făcut aproape 80 de zile muncă 
8 de la începutul anului, și utemiștii Ion 
8 Voicu, Gevat Omer, Nursit Asan, Dăuț 
8 Zeinali, Dănel Ivanciu și Ramazan 
8 Aesif.
| Succesele dobândite de colectiviștii 
8 din satul Izvoru Mare se datoresc și 
8 brigăzii a IX-a de tractoare de la 
| S.M.T. — Remus Opreanu, care a mun- 
g cit cu multă însuflețire pentru a ter- 
8 mina la timp toate lucrările. Cu ajuto- 
8 rul tractoriștilor s-au însămînțat 
? hectare orz, ovăz, mazăre și altele.
8 Această brigadă de tractoare 
| terminat planul pe campania de 
8 măvară în prima decadă a ieșirii la 
8 cîmp, iar în ziua de 26 martie brigada 
I își realizase planul in proporție de 
8 217,8 la sută.
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PRIMA ZIt
8
8 Colectiviștii din comuna Feldioara, 
8 raionul Stalin au început lucrările 
| agricole de primăvară. în primele două 
8 zile brigada condusă de Ion Mailat a 
8 însămânțat 2 hectare cu mazăre și 5 
| hectare cu grîu de primăvară, pregă- 
8 tind în același timp încă 4 hectare 
| pentru însămânțat. încă din prima zi 
g fruntași au fost colectiviștii Fritz Gir- 
8res și Martini Șleip.
I După exemplul colectiviștilor, țăra- 
|nii muncitori cu gospodării individuale, 
8 in frunte cu deputatul comunal V. Va- 
| sile au ieșit și ei la însămânțat.

Incheîerea dezbaterilor 
anuale de stat a

Luni, în aula Bibliotecii Centrale Uni
versitare, a luat sfîrșit dezbaterea gene
rală a problemelor de creație, organizată 
de Uniunea Artiștilor Plastici din R.P.R., 
pe marginea Expoziției anuale de stat a 
artelor plastice din decembrie 1954.

Duminică, în a doua zi a plenarei, au 
luat cuvântul numeroși artiști plastici, 
pictori, sculptori, graficieni, critici de artă 
din întreaga țară, reprezentanți ai direc
ției antelor plastice din Ministerul Cul
turii.

Participanții la discuții au dezbătut în 
spirit critic și autocritic probleme legate 
de creația plastică din țara noastră : te
matica, măiestria artistică, problema creș
terii tinerelor talente, a îndrumării, do
cumentării etc.

Discuțiile au continuat luni.
în aplauzele celor prezenți a luat cu- 

vîntul picioru] sovietic V. P. Efanov, ar
tist al poporului din R.S.F.S.R., membru 
al Academiei de artă a U.R.S.S., laureat 
al Premiului Stalin. împărtășind impre
siile sale asupra lucrărilor de pictură și 
grafică, prezentate de artiștii din țara 
noastră în Expoziția anuală de stat din 
decembrie 1954, V. P. Efanov a vorbit 
despre condițiile de realizare a unei opere 
de artă, despre activitatea obștească a 
artistului plastic.

A vorbit apoi sculptorul sovietic A. P. 
Kibalnikov, membru al Academiei de artă 
a U.R.S.S., laureat al Premiului Stalin, 
care împărtășind din experiența muncii 
sale, a subliniat menirea artiștilor de a 
țeflecta tot ceea ce este tipic .în viață. 

activ pentru apărarea păcii, necesară în
făptuirii visurilor sale constructive, tine
retul țării noastre privește cu ură și dis
preț acțiunile criminale ale instigatorilor 
unui nou război, crimele josnice comise 
de agenții imperialiști de teapa crimina
lilor legionari de la Berna.. Tineretul pa
triei noastre va ști alături de toți oame
nii muncii să-și apere patria și cuceririle 
revoluționare ale poporului și în rîndurile 
puternice ale lagărului invincibil al păcii, 
democrației și socialismului, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, să zdrobească orice 
uneltire a dușmanilor libertății și inde
pendenței patriei noastre.

în fața tineretului nostru se află stră
lucitul exemplu al gloriosului tineret so
vietic, al comsomolului — leninist — de
tașamentul de frunte al tineretului iubi
tor de pace de pretutindeni. Cu prilejul 
Săptămînii Mondiale a Tineretului, trans, 
mitem salutul nostru fierbinte eroicului 
tineret sovietic, minunatului comsomol- 
leninist.

Trimitem un salut frățesc tineretului R. 
P. Chineze, R. P. Polone, R. Cehoslovace, 
R. P. Ungare, R. P. Bulgaria, R. P. Al
bania și R. D. Germană — tineretului 
din R. P. Mongolă, R. P. D. Coreeană și 
R. D. Vietnam.

în lupta nobilă pentru pace și o viată 
mai bună noi sîntem alături de tineretul

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

Prima săptămîna de lucru la cîmp
In ultimele zile timpul a 

fost frumos. Razele calde 
ale soarelui de primăvară 
au zvîntat țarina și au des
chis drum larg plugurilor 
și tractoarelor pe ogoare. 
A sosit și pentru tractoriș
tii de la gospodăria agri
colă de stat Popești-Leor
deni, regiunea București 
clipa mult așteptată.

Pentru arăturile și însă- 
mînțările de primăvară, 
harnicii tractoriști de la 
gospodăria agricolă de stat 
Popești-Leordeni s-au pre
gătit încă din iarnă. Repa
rația tractoarelor a fost 
terminată la timp și mult 
s-au bucurat tractoriștii 
cînd comisia de recepție 
care a verificat fiecare 
tractor în parte, a confirm 
mat că reparația este de 
bună calitate. Tinerii Pană 
Vasile și Toma Ion după 
Ce și-au terminat planul, 
au ajutat cu dragă inimă și 
pe cei rămași în urmă și 
astfel reparațiile au putut 
fi gata la vreme. Sămînța 
gata curățată așteaptă să 
fie pusă sub brazdă.

Colectivul de conducere 
a întocmit un plan de ac
țiune amănunțit, care cu
prinde defalcarea lucrărilor

Au terminat

care se execută pe secții, 
cit și culturile care se însă- 
mînțează, pe urgențe și 
epoci.

De "asemenea, conducerea 
gospodăriei s-a mai îngrijit 
de buna aprovizionare a 
tractoarelor cu carburanți 
și piese de schimb.

Bine pregătiți, tractoriștii 
vor putea efectua lucrări 
la un nivel agrotehnic su
perior față de anul trecut, 
contribuind la obținerea 
unei recolte sporite la hec
tar.

Întrecerea socialistă este 
mult prețuită de către ti
nerii tractoriști. Intr-o adu
nare generală ce a avut loc 
de curînd în gospodărie, 
tractoristul Vasile Pană, 
șeful brigăzii a IlI-a, a 
chemat la întrecere brigada 
condusă de Ion Geor
gescu. Ei și-au pus ca o- 
biective, economii de cite 3 
la sută la carburanți și la 
piese de schimb și termi
narea campaniei de primă
vară cu 5 zile mai devre
me. Cu multă bucurie a 
fost primită de tractoriști 
propunerea lui Vasile Pa
nă de a chema la întrecere 
cu aceleași obiective, bri
găzile de tractoriști de la

însâmînțârile din urgența I-a
GALAȚI (de la corespondentul nos

tru).
Membrii gospodăriei agricole colecti

ve „Partizanul Roșu” din satul Duna- 
vățul de Jos, raionul Tulcea au înce
put lucrările de primăvară imediat ce 
timpul a fost prielnic. Ca urmare a 
muncii desfășurate cu avînt de către 
colectiviști, organizați pe brigăzi ei au 
reușit să termine complect însămînță- 
rile din urgența I-a depășind totodată 
suprafața însămânțată cu 11 hectare.

Printre fruntașii în muncă sînt co
lectiviștii Serghei Vlad, Eugenia Ta- 
mor, Carp Maria din brigada I-a, care 
au făcut lucrări de bună calitate. Co
lectiviștii din Dunăvățul de Jos, au 
mai însămînțat pînă la 23 martie, su
prafața de 4 hectare cu cartofi în cui
buri așezate în pătrat.

Urmînd exemplul colectiviștilor, ță
ranii muncitori cu gospodării indivi-

duale din comună au terminat și ei în- 
sămînțările din urgența I-a. Ei au de
pășit planul însămînțărilor din prima 
urgență cu 116 hectare. în fruntea 
muncilor au fost țăranii muncitori Iva
nov Artem, Iașca Danilov și alții. în- 
sămînțările din urgența I-a au fost ter
minate și în comunele Murighiol, Horia, 
Mahmudia și altele care au însămânțat 
peste 500 hectare în numai câteva zile.

Desfășurând larg întrecerea socialistă 
și patriotică, țăranii muncitori din ra
ionul Tulcea au reușit să efectueze 
pînă la 24 martie a.c. arături de bună 
calitate pe o suprafață de peste 5243 
hectare, să însămânțeze 275 hectare grâu 
de primăvară, 3262 hectare cu orz, 119 
hectare cu ovăz, 662 hectare floarea 
soarelui și alte culturi.

în total pe raion au fost însămânțate 
6740 hectare cu culturi din urgența I-a.

Colectiviștii în frunte la însâmînțâri
ARAD (de la corespondentul nostru).
Timpul prielnic a permis colectiviș

tilor din regiunea Arad să iasă la în- 
sămînțări și arături de primăvară. Pînă 
acum câteva zile pe tot cuprinsul re
giunii au fost însămînțate cu culturi 
de primăvară 388 hectare. Din această 
suprafață 327 hectare au fost însămân

pe marginea Expoziției 
artelor plastice

Din partea C.C. al U. T. M., tovarășa 
Maria Apostol a adus un călduros salut 
acestei largi dezbateri oe tărîmul crea
ției plastice, arătînd că participarea unui 
mare număr de tineri la Expoziția anuală 
de stat dovedește atît talentul lor, cît și 
grija pe care le-o acordă regimul de de
mocrație populară.

A vorbit apoj tovarășa Constanța Cră
ciun, ministrul Culturii, care a subliniat 
importanța artei plastice în educarea mo
rală și politică a oamenilor muncii din 
patria noastră și a analizat realizările și 
lipsurile Expoziției anuale de stat a arte
lor plastice.

în încheierea dezbaterii tovarășa Ligia 
Macovei. secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici din R.P.R., artistă emerită a 
R.P.R. a mulțumit artiștilor sovietici pen
tru bogata experiență transmisă artiști
lor noștri plastici.

Prezentînd concluziile dezbaterii, iov. 
Ligia Macovei în numele Uniunii Artiș
tilor Plastici a arătat sarcinile care stau 
în fața artiștilor plastici din țara noastră 
pentru înlăturarea lipsurilor existente, 
pentru pregătirea viitoarei expoziții, pen
tru succesul artei noastre plastice puse 
în slujba poporului muncitor, a cons
truirii socialismului și a cauzei păcii.

Dezbaterea generală a* problemelor de 
creație pe marginea Expoziției anuale de 
stat a artelor plastice din decembrie 1954 
a luat sfîrșiț prin cuvântul tov. Boris 
Caragea. președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, maestru emerit al artei din 
R.P.R.

iubitor de pace din țările capitaliste și 
coloniale. Trimitem salutul nostru de 
pace și prietenie tinerilor luptători pen
tru pace din Franța și Italia, din Germa
nia occidentală, din S.U.A. și Anglia ca 
și tineretului din țările coloniale, urîn- 
du-le succes în lupta lor pentru apărarea 
păcii, libertăților democratice și indepen
denței naționale.

Trimitem un Salut înflăcărat F.M.T.D. 
și U.I.S. asigurîndu-le că și pe viitor ti
neretul Republicii Populare Române își 
va îndeplini îndatoririle sale în lupta 
frontului tinerei generații pentru asigu
rarea unei păci trainice și o viață fe
ricită.

Zecile de mii de tineri aflați în Piața 
Republicii au hotărît cu însuflețire trimi
terea unei scrisori de salut adresată C.C. 
al P.M.R. și guvernului R.P.R.

Textul scrisorii a fost citit de tov. Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al U.T.M.

Mitingul a luat sfîrșit intr-o atmosferă 
de entuziasm tineresc. Cu toții, tinerii in
tonează Imnul F.M.T.D. Apoi, în Piața 
luminată feeric, tinerii dansează, cîntă 
plini de voioșie. Mari ansambluri din Ca
pitală și artiști din cei mai cunoscuți au 
prezentat pe estradele din piață spectacole 
pentru tineret.

Asemenea mitinguri ale tineretului au 
mal avut loc in întreaga țară.
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gospodăria agricolă de stat J 
din Bălteni. In cadrul bri- 8 
găzilor, mulți tractoriști 8 
și-au luat angajamente che- g 
mind la întrecere pe tova- 8 
rășii lor de muncă. Utemis- 8 
tul Constantin Busuioc s-a | 
angajat de pildă să depă- 8 
șească planul în această 8 
campanie cu cel puțin 10 la | 
sută și să facă și o însem- 8 
nată economie de carbu- 8 
ranți. Tractoristul Toader g 
Durduc a chemat și el la 8 
întrecere pe Gheorghe Cris- 8 
tescu din aceeași brigadă,* 
angajîndu-se să facă eco- 8 
nomii de 3 la sută la piese 8 
de schimb, 5 la sută la car- ț 
buranți și să îndeplinească 8 
planul cu 5 zile mai de-1 
vreme. g

Astfel pregătiți, tractoriș- 8 
tii de la gospodăria agrico- 8 
lă de stat Popești-Leordeni,* 
au ieșit la însămînțări. Ei g 
sînt hotărîți să folosească 8 
din plin timpul prielnic * 
pentru a termina campania 3 
muncilor agricole de pri- 8 
măvară, cu 5 zile mai de ? 
vreme. 8

Numai în 2 zile harnicii £ 
tractoriști au însămînțat 16 g 
hectare cu mazăre păstăi, 8 
35 hectare cu mazăre boa- g 
be, 104 hectare cu borceag 3 
și 1,54 hectare cu arpagic. 8

V. HORODENCIUC 8

țate de gospodăriile agricole colective. 
Paralel cu însămînțarea culturilor de 
primăvară s-au făcut și arături de pri
măvară pe o suprafață de 471 hectare.

Folosind timpul călduros din ulti
mele zile colectiviștii din comuna Gră
niceri au însămânțat alte 3 hectare cu 
orz de primăvară.

Informație
Duminică seara, ziariștii din Capitală 

au sărbătorit, la Casa Ziariștilor, pe ac
torul George Vraca, cu prilejul decernă
rii înaltului titlu de artist el poporului 
din R.P.R.

în cadrul întâlnirii cu ziariștii, George 
Vraca a interpretat versuri de Eminescn 
și Maiakovski și fragmente din piese in 
care a jucat.

Publicul a făcut o caldă manifestare de 
admirație artistului George Vraca.

SPECTACOLELE DE AZI
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 

Rusalka ; Teatrul de Stat de Operetă : Lăsati-mă 
să cint ; Teatrul Național „1. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Revizorul ; Teatru! National „1. L. 
Caragiale** (Sala Studio) : Citadela sfărintată ; 
Teatrul Municipal : Don Carlos ; Teatrul Armatei 
(Sala din Calea 13 Septembrie) : Vlaicu Vodă : 
Teatrul Tineretului : David Copperfield ; Studioul 
actorului de film „C. Nottara** : Mincinosul ■ Tea
trul Muncitoresc C.F.R. (Giulești) ; Intrigă 'și iu
bire ; Ansamblul de cîntece și dansuri C.C.S. : 
Concertul Orchestrei simfonice C.C.S., dirijor Mi
ron Soarec.

CINEMATOGRAFE: Patria, Republica, București, 
înfrățirea intre popoare, Gh. Doja, Libertății : 
Directorul nostru și Pui de șoimi ; I. C. Frimu. 
Tineretului, Al. Popov, Aurel Vlaicu : Poteci 
primejdioase ; Maxim Gorki : Parada tinereții și 
Umor pe sfori ; Timpuri Noi : Importanta bum
bacului în gospodării obștești. Till-Buch oglindă. 
Pionieria nr. 11, Cum trebuie să ne păzim contra 
bolilor purulente ; Elena Pavel, Vasile Roaită, Mi- 

23 Au£us* : Chemarea destinului; Lumina. 
Mihail Eminescu, Gh. Coșbuc : Vrăjitoarele ; 
Victoria : Căderea Berlinului (seria a II-a) ; 8 Mar- 
și Munca: Nunta n-a avut loc; Unirea : Kalin 
Vulturul; Cultural: Ordinul Anna; C. David: Fără 
acoperiș, Umor pe sfori ; Al. Sahia : Un valș vie- 
nez ; Flacăra: Ne-am tntilnit undeva; T. Vladi- 
mirescu, Moșilor : Mascarada ; Arta : Expresul 
de Nurnberg și Gelozia, bat-o vina ; Popular : 
Desfășurarea... Și I lie face eport ; Donca Simo: 
Aventurile vasului Bogatîr.

Politica Uniunii Sovietice răspunde dorinței popoarelor
------------ ------------ -— • ___________________

Ziarele de duminică au publicat răs
punsul tovarășului N. A. Bulganin la o 
întrebare a corespondentului agenției 
TASS. Această importantă declarație — 
care a cunoscut o rapidă răspândire, chiar 
și pentru mijloacele moderne de comuni
cație, vine să arate din nou lumii întregi 
eforturile deosebite pe care le depune 
Uniunea Sovietică pentru consolidarea 
păcii.

„Guvernul Sovietic — a spus tovarășul 
N. A. Bulganin — ca și înainte, are o ati
tudine pozitivă față de ideea unei con
ferințe a marilor puteri exprimată de 
președintele S.U.A. dacă se are în vedere 
o conferință care să contribuie la mic
șorarea încordării în relațiile internațio
nale". Este clar că această declarație se 
situiază <pe poziția care este caracteristică 
întregii politici externe a statului sovie
tic : aceea de a aduce în fiecare moment 
al evoluției situației internaționale contri
buția cea mai oportună care corespunde 
dorinței popoarelor. Ori, în acest moment 
în cele mai diferite colțuri ale lumii ră
sună chemarea de a se organiza o con
ferință a marilor puteri. Natural că o 
astfel de conferință nu-și găsește rostul 
decît în condițiile în care toate părțile 
manifestă sinceritate și dorința de a găsi 
căi de înțelegere acceptabile.

Tovarășul Bulganin în răspunsul său 
Ia întrebările cores>pondentului Agenției 
TASS arată concret ce acțiuni a și între
prins guvernul sovietic : „In această ordi
ne de idei — spune N. A. Bulganin — 
se poate menționa în primul rînd faptul 
că guvernul sovietic a și făcut propunerea 
de a se convoca într-un viitor apropiat o 
conferință a celor patru puteri la care 
ar putea fi rezolvată problema privitoare 
la tratatul de stat cu Austria".

Intr-adevăr propunerile Uniunii Sovieti
ce în problema austriacă au adus noi 
speranțe. Și în această chestiune guvernul 
sovietic a luat inițiativa, căutînd ca pe 
baza asigurării că Austria nu va 
adera la vreun bloc militar și nu va 
admite crearea de baze militare pe teri
toriul său să discute la o conferință a ce
lor patru puteri ocupante (U.R.S.S., S.U.A. 
Anglia și Franța) prohlema tratatului de 
stat, separat de alte probleme. De ase
menea, trebuie amintită invitația făcută 
cancelarului Austriei, J. Raab, de a veni 
la Moscova spre a stabili un contact direct 
între conducătorii celor două țări. Nu este 
de mirare că aceste propuneri făcute de 
U.R.S.S. au provocat, pe de-0 parte, bu
curie în sânul opiniei publice mondiale, 
și în special în Austria, pe de altă parte 
au produs nervozitate la Washington. 
Aceste constatări sînt confirmate de presa 
occidentală, după cum reiese clar din re
vista presei publicată în pagina a patra, 
în zilele următoare se va clarifica pro
babil și poziția guvernului austriac care 
și-a programat mai multe consfătuiri.

Nu se poate trece însă cu vederea ma
nevrele ce par că se pregătesc să le în
treprindă unele cercuri oficiale din S.U.A. 
în acest sens se remarcă o relatare a co
respondentului agenției americane „Uni
ted Press” care duipă ce constată că pro
punerile Uniunii Sovietice cu privire la 
tratatul cu Austria „au derutat într-o oa

Un vot care nesocotește interesele Franței
PARIS 27 (Agerpres). — TASS trans

mite :
în dimineața zilei de 27 martie au luat 

sfîrșit în Consiliul Republicii dezbaterile 
în legătură cu ratificarea acordurilor de 
la Paris ou privire la înarmarea Germa
niei occidentale.

Votarea — care a avut loc separat pe 
texte — a început după ce președintele 
Consiliului de Miniștri, Edgar Faure, a 
dat citire unei declarații scrise a guver
nului. în această declarație, guvernul in
sistă pentru ratificarea proiectelor de legi 
fără nici un fel de amendamente și își 
asumă obligații care oglindesc cererile cu
prinse în amendamentele prezentate de 
senatori. Aceste obligații ale guvernului se 
referă, printre altele, la încheierea unei

O declarație a guvernului R. D. Germane
BERLIN 27 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite:
Departamentul presei de pe lîngă Con

siliul de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane a dat publicității declarația gu
vernului Republicii Democrate Germane 
în legătură cu ratificarea atât de Bundes
tag cît și de Bundesrat, a acordurilor de 
la Paris.

în condițiile create, se spune în decla
rație, guvernul Republicii Democrate Ger
mane va sprijini eforturile poporului ger
man în lupta împotriva realizării acordu
rilor de la Paris.

Dat fiind situația creată, guvernul Re
publicii Democrate Germane a trecut la 
luarea de măsuri în vederea apărării Re
publicii Democrate Germane .în conformi
tate cu Declarația Conferinței de la Mos
cova din 3 decembrie 1954 și cu hotărîrea

Scrisoarea lui Edouard Herriot către revista „Ogoniok"
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 

transmite:
în ultimul număr al revistei săptămâ

nale „Ogoniok” este publicată scrisoarea 
președintelui de onoare al Adunării Na
ționale Franceze, Edouard Herriot, adre
sată redactorului șef al revistei. Această 
scrisoare reprezintă răspunsul la scrisoa
rea adresată de redacția revistei unor 
parlamentari din țările Europei occiden
tale în care aceștia sînt rugați să-și spună 
părerea în legătură cu problema stabilirii 
de legături directe intre membri ai par

Provocările Turciei împotriva Siriei
DAMASC 28 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Reuter, guvernul sirian a 
remis ambasadorului turc la Damasc un 
memorandum în care se arată că forțele 
militare aeriene turcești au violat spațiul 
aerian al Siriei.

Memorandumul este un răspuns la 
o notă de protest a Turciei în care s-a 
afirmat că avioane militare siriene ar fi 
violat spațiul aerian al Turciei. în memo
randum se spune că la 23 martie patru 
avioane turcești au pătruns în spațiul ae
rian al Siriei. La 26 martie, trei avioane 
turcești au zburat timp de 30 de minute 
asupra regiunii Derbesie (Siria de nord).

Cercurile oficiale siriene dezmint afir
mațiile cuprinse în protestul Turciei.

*
BEIRUT 28 (Agerpres), — TASS trans

mite: 

recare măsură pe diplomați” declară că 
S.U.A. se vor opune examinării separate 
a problemei austriace”. Pare-se că în 
această privință diplomații americani se 
bazează în politica lor pe speranța că oa
menii și-au pierdut memoria. Căci abia 
s-a împlinit un an de la Conferința de la 
Berlin unde domnul Dulles nu mal obo
sea în încercarea de a demonstra că în
tre problema austriacă și cea germană 
nu există nici o legătură și că ele pot fi 
discutate separat. Astăzi însă corespon
dentul agenției „United Press” indicând 
ca sursă „persoane oficiale” din S.U.A. 
declară că problema germană „nu poate 
să fie scoasă de pe ordinea de zi a nicl- 
unel conferințe dintre Răsărit și Apus”.

Dar aci se naște o întrebare simplă: 
ce au făcut guvernanții occidentali pen
tru a deschide calea discuțiilor în pro
blems germană ? Pentru aceasta nu este 
nevoie să ne referim la cine știe ce tre
cut îndepărtat sau să răsfoim colecțiile de 
ziare ci e deajuns de amintit dezbaterile 
din Consiliul Republicii Franceze. Aceste 
dezbateri care s-au încheiat duminică în 
zori au dus la ratificarea acordurilor de 
la Paris care consfințesc înarmarea Ger 
maniei occidentale.

Această hotărîre rușinoasă care contra
vine în modul cel mai flagrant voinței po
porului francez a fost obținută în con
dițiile unei presiuni nemaiîntîlnlte din 
partea guvernanților americani și englezi 
care au amenințat mereu Franța cu po
vestea demult desmințită în fapt a „izo
lării” ei, în cazul neratificării acorduri
lor de la Paris.

în cursul celor cîteva zile de dezbateri 
puțini au fost ce, care au îndrăznit să 
ia fățiș apărarea acordurilor de la Pa
ris. „Eu n-am auzit ca măcar un singur 
orator — a declarat un senator — să 
spună aici că acordurile de la Paris sînt 
satisfăcătoare. Toți sau aproape toți *n- 
ce.pînd cu raportorii au făcut rezerve im 
portante”. Această constatare reflectă pe 
deplin atmosfera în care s-au desfășurat 
dezbaterile în Consiliul Republicii. Ele au 
arătat atît divergențe adînci în aproape 
toate grupările politice burgheze ca și 
faptul că mulți senatori, chiar aparținând 
grupărilor de dreapta, au fost nevoiți să 
țină seama de voința maselor populare, 
în acest sens trebuie arătat că peste o 
treime din membrii Consiliului Republi
cii nu s-au supus dictatului american și 
au înțeles să susțină cauza respingerii 
acordurilor de la Paris. Acest fapt este cu 
atît mai semnificativ cu cît este cunos
cută componența actuală a Consiliului 
Republicii în care predomină politicienii 
de dreapta.

Comentariile satisfăcute ale diferiților 
politicieni occidentali, în urma votului din 
Consiliul Republicii, nu sînt justificate. 
Acestora li se poate aminti parafrazîndu-1 
pe Jean Valjean — nemuritorul perso
naj al lui Hugo — că nu au votat pentru 
acordurile de la Paris francezii ci numai 
unii francezi, și aceștia permanent ținuți 
sub presiune. Astăzi, glasul Franței va 
răsuna și mai puternic. Danielle Casa
nova — eroina tineretului francez — ca și 
alți mii de tineri francezi nu și-au dat 

convenții economice franco-saareze, crea
rea unei „agenții pentru producția de ar
mamente”, pregătiri pentru tratative cu 
Uniunea Sovietică.

în încheierea dezbaterilor, Consiliul'Re
publicii a adoptat o rezoluție, prin care 
ia notă de declarația sus-amintltă a gu
vernului, considerînd acest document drept 
un „Contract între guvern și parlament”, 
în urma acestei manevre a guvernului, 
precum și a presiunilor exercitate asupra 
membrilor Consiliului Republicii, majori
tatea de dreapta a respins toate amenda
mentele.

Apo; a început votarea proiectelor de 
legi cu privire la ratificarea diferitelor 
documente legate de acordurile de la Pa
ris. Acordul cu privire la crearea „Uniu

Camerei Populare din 8 decembrie 1954. 
Guvernul Republicii Democrate Germane 
declară în legătură cu hotărîrea luată de 
Bundesrat că aprobarea acordurilor de la 
Paris este incompatibilă cu interesele na
ționale ale poporului german, Bundestagul 
și Bundesratul poartă întreaga răspundere 
pentru toate urmările care decurg din ho- 
tărîrile lor.

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane așteaptă din partea poporului ger
man ca în pofida tuturor dificultăților, să 
continue lupta împotriva acordurilor de la 
Paris, iar prin acțiuni de masă să facă ca 
glasul său să fie ascultat și să nu înce
teze lupta atîta vreme cî.t nu vor fi satis
făcute interesele sale naționale vitale în 
conformitate cu principiile păcii și demo
crației.

lamentelor și a schimbului de delegații 
parlamentare ridicată în declarația So
vietului Suprem al U.R.S.S. din 9 februa
rie 1955.

Edouard Herriot scrie:
„Domnule redactor-șef,
în scrisoarea dvs. din 22 februarie m-ați 

rugat să-mi spun părerea despre stabilirea 
de legături directe între membri ai par
lamentelor din diferite țări și despre 
schimbul de delegații parlamentare.

Am onoarea să vă comunic că privesc 
favorabil această propunere”.

După cum se anunță din Damasc, gu
vernul Siriei intenționează să supună 
Consiliului de Securitate problema politi
cii de amenințări și presiuni fără prece
dent, dusă de Turcia față de Siria.

în zilele de 23 și 24 martie, Haled Azem, 
ministrul Afacerilor Externe al Siriei, a 
avut o întîlnire cu reprezentanții diploma
tici acreditați în Siria și a discutat cu ei 
problema relațiilor turco-siriene.

Ziarele siriene și libaneze continuă să 
critice și să condamne cu asprime politica 
agresivă a Turciei, dusă față de Siria. Re- 
ferindu-se la cercuri bine informate, zia
rul sirian „Alef Ba” scrie că „dacă Turcia 
nu-și va schimba politica provocatoare 
față de Siria și va încerca să întreprindă 
o agresiune împotriva ei, Siria va fi ne
voită să înainteze Consiliului de Securi
tate o plîngere împotriva Turciei”.

.——•-- —
viața pentru ca la puțini ani după război 
cisma prusacă să răsune din nou pe cal
darâmul Parisului. în Franța se încheagă 
mai puternic un front național împotriva 
înarmării Germaniei occidentale'. „Este 
vorba de soarta țării. Eu voi vota con
tra” — a spus senatorul gaullist Debu 
Bridel. Un alt membru al Consiliului Re
publicii, Maurelle, declara : „Noi trăim 
un ceas istoric pentru Franța. Eu sînt 
anticomunist dar votez contra. în mo
mentul votării, orj care ar fi convingerile 
noastre politice noi toți vom exclama: 
Trăiască Franța”. Iar catolicul Amont a 
spus: „Lupta nu s-a terminat. Dacă acor
durile de la Paris vor fi aprobate acea
sta înseamnă că Franța va pierde o po
ziție importantă, dar ea mai poate cîșt'ga 
lupta pentru pace”.

Toate acestea reamintesc cuvintele ltiâ 
Gabriel Perry, rostite îp 1938 : „Poporul 
va știi să îndrepte greșelile guvernanților 
săi”, cuvinte reamintite de către un se
nator comunist. Ele sînt actuale și sintem 
siguri că poporul francez își va spune 
acum cu mai multă hotărîre cuvântul.

De altfel chiar și agenții apusene reac
ționare sînt nevoite să recunoască că unele 
voturi date de senatori în favoarea acor
durilor de la Paris au fosț obținute nu
mai ca urmare a promisiunilor guvernului 
francez de a angaja tratative cu Uniunea 
Sovietică. „Aprobarea senatului — trans
mite corespondentul agenției „United 
Press" — a fost în mare măsură influen
țată, dacă nu chiar determinată, de an
gajamentul solemn al primului ministru 
Faure de a obține în cel mai scurt timp 
posibil „tratative cu Uniunea Sovietică". 
Desigur că nu poți să nu faci o legătură 
între dorința poporului francez ca și a 
altor popoare de a vedea organizată o 
conferință a marilor puteri și unele luări 
de poziții recente în această direcție ale 
unor oameni de stat occidentali, declara
ții a căror sinceritate va putea fi dovedită 
nu prin vorbe oi prin fapte.

Ori acțiuni recente ale puterilor occi
dentale în cadrul unor conferințe la care 
participă tocmai reprezentanți ai marilor 
puteri nu pot aduce o contribuție la înțe
legerea reciprocă Ne referim la lucrările 
subcomitetului Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare unde propunerile noi și cons
tructive ale Uniunii Sovietice au întâmpi
nat pînă acum politica obstrucționistă a 
reprezentanților S.U.A., Angliei, Franței și 
Canadei, care fac parte din acest comitet 
alături de U.R.S.S.

Această poziție a puterilor occidentale 
este complectată de declarațiile războinice 
a diferiți politicieni apuseni ca și de ase
menea acte ca hotărîrea de a reînarma 
Germania occidentală.

★
Viitorul va dovedi în ce măsură guver

nanții occidentali înțeleg să răspundă do
rinței popoarelor, dorință ce își găsește 
expresia în politica Uniunii Sovietice de 
micșorare a încordării internaționale, po
litică exprimată din nou în importantul 
răspuns al tovarășului N. A. Bulganin. 
Popoarele văd în politica Uniunii Sovie
tice chezășia menținerii păcii și de aceea 
ele sprijină fiecare act al guvernului so
vietic.

S. BRAND

nii Europei Occidentale — bloc militar cu 
participarea Germaniei occidentale — a 
fost aprobat cu 184 voturi contra 110; pro
tocolul cu privire la primirea Germaniei 
occidentale în Uniunea nord-atlantică — 
cu 200 voturi contra 114; acordul dintre 
Franța și Germania occidentală din 23 
octombrie 1954 cu privire la Saar — cu 
217 voturi contra 92; acordul cu privire 
la încetarea statutului de ocupație a Ger
maniei occidentale cu 234 voturi contra 
75.

Acordurile de la Paris aprobate în fe
lul acesta fără nici un fel de amendamen
te, urmează să fie prezentate spre sem
nare președintelui republicii și după de
punerea documentelor de ratificare, vor 
intra în vigoare.

A. A. Gromîko a pârâsif 
Sfockholmul

STOCKHOLM 28 (Agerpres). — TASS
La 28 martie A. A. Gromîko, prim loc

țiitor al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a părăsit Stockholmui plecînd 
cu avionul la Moscova.

A. A. Gromîko a făcut la plecare ur
mătoarea declarație reprezentanților pre
sei suedeze și străine :

„Am petrecut foarte bine timpul la 
Stockholm.

Am avut o convorbire plăcută cu maț 
jest a tea sa regele.

Am avut de asemenea convorbiri utile 
cu cîțiva oameni de stat ai Suediei, in 
deosebi cu primul ministru dl. Erlander 
și cu ministrul Afacerilor Externe, dl. 
Unden. în cadrui acestor convorbiri noi 
am atins, desigur, unele probleme poli
tice și nu am evitat, firește, să atingem 
problema relațiilor sovieto-suedeze".

Scurte știri
• La 27 martie, membrii delegației So* 

vietului orășenesc Stalingrad, însoțiți de 
membri ai Consiliului municipal și de lor
dul primar al orașului Coventry, Fennell, 
au vizitat cimitirul din oraș, unde se află 
mormîntul comun al victimelor raiduri
lor barbare ale aviației fasciste.

• între 6 și 10 aprilie va avea loc la 
Delhi conferința asiatică pentru slăbirea 
încordării în relațiile internaționale, la 
care vor participa delegații ale organiza
țiilor obștești din 13 țări ale Asiei, printre 
care U.R.S.S., Republica Populară Chineză, 
India, Republica Populară Democrată Co
reeană, Republica Democrată Vietnam, 
Japonia, Birmania și alte țări.

• Sesiunea Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa a discutat situația econo
mică a Europei. Sesiunea a adoptat în 
unanimitate o rezoluție elaborată de 
grupul de lucru, în care proclamă necesi
tatea dezvoltării pe plan mondial a co
laborării economice interregionale. A fost 
de asemenea adoptată in unanimitate re
zoluția comună a delegațiilor UR.S S și 
Angliei în care se recunoaște că lărgirea 
schimbului de experiență în producție și 
de informații tehnico-științiîice intre țările 
care participă la lucrările celei de a 10-a 
sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa, precum și organizarea vizite
lor reciproce de specialiști ai acestor țări, 
sînt utile și de dorit.
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Răsunetul international 
al declarației lui N« A« Bulganin

NEW YORK 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarele „New York Times", 
„New York Herald Tribune”, „New York 
Journal and American" publică în prima 
pagină sub titluri mari informația cu pri
vire la răspunsul dat de N. A. Bulganin 
la întrebarea corespondentului agenției 
TASS.

într-un. titlu pe trei coloane, zia
rul „New York Times" scrie: „Sovietele 
adoptă o atitudine favorabilă față de ideea 
emisă de Statele Unite a unor tratative 
între cele patru puteri; Bulganin vorbește 
despre posibilitatea micșorării încordării”. 
Ziarul „New York Herald Tribune" pu
blică știrea sub tiUul: „Bulganin aprobă 
părerea lui Eisenhower în legătură cu 
ideea unei conferințe a celor patru mari 
puteri".

Ziarul „New York Journal and Ameri
can" 6crie în titlul sub care publică 
această știre că „Statele Unite au o ati
tudine prudentă față de declarația că 
Uniunea Sovietică este gata să ducă tra
tative".

După cum declară corespondentul agen
ției United Press, Gonzales, persoanele 
oficiale americane nu slnt dispuse să dea 
dovadă de prea mult optimism.

într-o știre din Washington, corespon
dentul ziarului „New York Times”, Abel, 
scrie : „Statele Unite, fără a pierde timp, 
au salutat „poziția pozitivă" adoptată de 
Uniunea Sovietică în problema unei con
ferințe a celor patru puteri. Președintele 
Eisenhower, la ferma șa din Gettysburg 
(statul Pennsylvania) și Casa Albă nu au 
comentat declarația primului ministru 
N. A. Bulganin făcută la Moscova. Dar 
Departamentul de stat a reacționat repede 
și pozitiv".

Corespondentul citează o declarație a 
senatorului W. George, care a arătat că 
declarația lui Bulganin dovedește că 
U.R.S.S. este gata să examineze probleme 
politice importante.

Corespondentul ziarului „New York He
rald Tribune", Warner, relatează într-o 
știre transmisă din Washington că Depar
tamentul de stat a reacționat prompt dar 
foarte prudent la declarația făcută la 
Moscova de primul ministru sovietic, 
Bulganin.

într-o știre transmisă din Washington, 
corespondentul agenției Associated Press 
arată că președintele Comisiei pentru afa
cerile externe din Camera reprezentanți
lor, Richards (democrat, din partea statu
lui Carolina de sud) a declarat că ar fi 
bine „să fie convocată o nouă conferință 
la care să participe și rușii".

Congresmenii Voris și Hickenlooper au 
adoptat o atitudine negativă față de ideea 
tratativelor dintre marile puteri.

LONDRA 28 (Agerpres). — După cum 
declară agenția Reuter, în cercurile ofi- 
ciale engleze, a fost primită cu aproba
re reacția favorabilă a primului ministru 
sovietic, N. A. Bulganin față de declara
ția președintelui Eisenhower cu privire

la posibilitatea convocării unei conferințe 
între Răsărit și Apus.

Ministerul Afacerilor Externe al An
gliei și-a exprimat deja aprobarea față 
de declarația președintelui Eisenhower, 
amintind că la 14 martie Anthony Eden 
a declarat în Camera Comunelor din An
glia că după ratificarea acordurilor de la 
Paris, Anglia nu numai că va fi dispusă 
pentru tratative între cele patru puteri, 
dar va depune și eforturi pentru a se 
ajunge la aceste tratative.

O altă știre transmisă de agenția Reu
ter arată că un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe din Anglia 
a declarat că Anglia salută propunerea fă
cută de primul ministru francez Edgar 
Faure ca puterile occidentale să încerce 
să organizeze o conferință cu participa
rea guvernului sovietic. Purtătorul de cu
vînt a declarat că aceasta „corespunde în
tru totul" cu politica guvernului englez.

PARIS 28 (Agerpres). — Ziarele pari
ziene au publicat la 27 martie știrea cu 
privire la răspunsul dat de președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. N. A. 
Bulganin la întrebarea corespondentului 
agenției TASS referitor la convocarea unei 
conferințe a marilor puteri.

Ziarele consideră această declarație 
drept un document de mare importanță 
internațională,

Ziarul „L’Humanite Dimanche” scrie în 
prima pagină: „Bulganin se declară de 
acord cu o conferință a marilor puteri, 
dacă va fi vorba despre micșorarea încor
dării internaționale. Cit despre problema 
austriacă ea poate fi reglementată încă de 
pe acum”. Ziarul publică textul integral al 
răspunsului lui N. A. Bulganin.

Ziarul „Journal de Dimanche” scrie în
tr-un titlu pe întreaga primă pagină: 
„Răspunzînd la declarația lui Eisenhower, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. A. Bulganin declară: Moscova 
consimte la o conferință a celor patru pu
teri”.

Ziarul arată că declarația șefului guver
nului sovietic, „reprezintă un eveniment 
nou și foarte important în căutarea unei 
posibilități de înțelegere între Răsărit și 
Apus” și că Moscova „adoptă o atitudine 
pozitivă” față de ideea unei conferințe a 
marilor puteri exprimată de președintele 
Eisenhower.

VIENA 28 (Agerpres). — Toate ziarele 
din 27 martie au acordat o mare atenție 
răspunsului președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin la .în. 
trebarea corespondentului agenției TASS. 
Majoritatea ziarelor de dreapta publică 
această știre în primele lor pagini.

BERLIN 28 (Agerpres). — In centrul 
atenției tuturor ziarelor vest-berlineze, se 
află răspunsul președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin dat 
corespondentului agenției TASS în ce pri
vește atitudinea guvernului sovietic față 
de declarația președintelui S.U.A. Eisen, 
hower, făcută de acesta în cadrul confe

rinței de presă din 23 martie. Ziarele pu
blică în primele lor pagini și sub titluri 
mari știrea cu privire la răspunsul dat de 
N. A. Bulganin.

Ziarul „Welt am Sonntag” subliniază că 
N. A. Bulganin „a subliniat faptul că gu
vernul sovietic a și propus convocarea in
tr-un viitor apropiat a conferinței celor 
patru puteri în problema austriacă”.

Ziarele democrate din Berlin au publi
cat la 27 martie în primele lor pagini și 
sub 'titluri mari știrea cu privire la răs
punsul președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. N. A. Bulganin la între
barea corespondentului agenției TASS.

„Berliner Zeitung” a publicat această 
știre sub titlul: „U.R.S.S. se pronunță 
pentru o conferință a marilor puteri”. 
„Național Zeitung” a publicat știrea sub 
titlul: „U.R.S.S. este pentru o conferință 
a marilor puteri dacă ea va putea să mic
șoreze încordarea”.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — Toate zia
rele centrale poloneze au publicat la 27 
martie, .în primele lor pagini și sub titluri 
mari răspunsul președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin la 
întrebarea corespondentului TASS.

Ziaru] „Trybuna Ludu” subliniază în 
titlul știrii că guvernul sovietic adoptă o 
atitudine pozitivă în chestiunea convocă
rii unei conferințe a marilor puteri, care 
ar contribui la micșorarea încordării in
ternaționale.

BELGRAD 28 (Agerpres). — TASS tran
smite Ziarele „Borba" și „Politika"
publică știrea transmisă de corespon
dentul din Moscova al agenției Tan-
iug cu privire la răspunsul președin
telui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. A. Bulganin, la întrebarea cores
pondentului TASS referitor la o con
ferință a șefilor guvernelor marilor pu
teri. Ziarul „Borba” publică această știre 
sub . titlul: „Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a răspuns pozitiv la 
propunerea lui Eisenhower cu privire la 
o conferință a șefilor guvernelor S.U.A., 
Angliei, Franței și Uniunii Sovietice”. 
Ziarul „Politika” scrie următoarele în 
titlul știrii respective: „Bulganin a decla
rat că U.R.S.S. acceptă propunerea lui Ei
senhower cu prfvire la organizarea unei 
conferințe a celor patru, dacă această con
ferință va contribui la micșorarea încor
dării internaționale”.

STOCKHOLM 28 (Agerpres). — Zia
rele din Stockholm acordă o mare atenție 
răspunsului președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin, la în
trebarea corespondentului TASS.

Ziarele redau conținutul răspunsului și 
publică ecourile din capitalele puterilor 
occidentale sub titlurile: „Rușii spun „da” 
unei întîlniri a marilor puteri”. (Dagens 
Nyheter). „Bulganin este de acord cu o 
intîlnire a marilor puteri" („Svenska 
Dagbladet”). „Atât Răsăritul cit și Apusul 
sînt gata pentru o întîlnire a marilor pu
teri” („Stockholms Tidningen".

f
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i brici, din școli șl de pe ogoare — au cucerit în 
( această zi — primele norme de vară al® campio- 
( natului G.M.A. șl au luat parte la crosul „Să în- 
j tîmpinăm 1 Mai".

UREZ SPORTIVILOR ROMÎNI 
NOI ȘI ÎNSEMNATE SUCCESE!
Alături de ceilalți sportivi care au participat la 

concursul internațional de tenis de masă am avut 
cinstea de a fi din nou oaspetele dumneavoastră.

De fiecare dată cînd am vizitat Capitala țării 
dumneavoastră am aflat cu bucurie despre noi suc
cese ale sportivilor romîni.

De data aceasta am rămas puternic impresionat 
de valoarea certă la care s-au ridicat în special 
tinerii jucători romani de tenis de masă. Compor
tarea în acest turneu a tinerilor jucători M. Gantner, 
Reiter și M. Popescu est® fără îndoială meritorie. 
Ea este dovada unei pregătiri intense, plină de se
riozitate, care-i îndreptățește să pășească cu curaj 
în întrecerile campionatului mondial de tenis de 
masă.

In sezonul sportiv de vară al anului acesta care 
oficial s-a deschis duminică, pe ei ca și pe toți spor
tivii romîni îi așteaptă noi întreceri, pline de dâr
zenie.

înainte de a părăsi minunata dumneavoastră Ca
pitală țin să urez tuturor sportivilor români noi șl 
însemnate, succese .în noul sezon sportiv de vară. 
Steagul patriei voastre să urce mereu pe catargul 
celor victorioși 1

SIDO FERENC 
maestru emerit al sportului din R. P. Ungară 

Categorica victorie a boxerilor romîni

această zi — primele norme de vară al® campîo-

Duminică — a șasea zi a 
Săptămînii Mondiale a Tinere
tului — a avut loc deschiderea 
oficială a sezonului sportiv de 
vară. Stadioanele șl terenurile
sportive de pe întreg cuprinsul patriei, au găz
duit dîrze întreceri. Mii de tineri din uzine, fa-

An de an crește numărul tineri
lor participanți la tradiționala com
petiție de masă: crosul „Să întâm
pinăm 1 Mai”. în actuala ediție, ti
nerii participă cu entuziasm la faza 
pe colective a competiției. Sute de 
participanți, băieți și fete, obțin re
zultate din cele mai bune.

UN PRIM

Duminică, stadioanele și terenw 
rile de sport au găzduit numeroase 
asemenea întreceri.

In fotografia noastră: un aspect 
din timpul desfășurării probei re-* 
zervată fetelor, la întrecerea desfă
șurată pe stadionul P.T.T. din Ca
pitală.

EXAMEN

în legătură cu vizita lui Nehru în U. R. S. S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 

transmite : După cum s-a mai anunțat în 
presa sovietică, la invitația guvernului so
vietic, primul ministru al Indiei, dL

Jawaharlal Nehru, urmează să viziteze 
Uniunea Sovietică în vara acestui an.

Zilele acestea a avut loc între guvernul 
Indiei și guvernul Uniunii Sovietice un 
schimb de păreri în legătură cu data vizi

tei primului ministru al Indiei dl. Nehru, 
în Uniunea Sovietică,

S-a hotărît de comun acord ca dl. Nehm 
să sosească în Uniunea Sovietică la înce
putul lunii iunie a.c.

Comentariile presei străine
.asupra propunerilor sovietice în problema austriacă

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 
transmite : Comunicatul Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. cu privire la 
întrevederile dintre V.M. Molotov și am
basadorul Austriei la Moscova, N. Bischoff 
în problema tratatului de stat cu Aus
tria, precum si declarația lui V. M. Molo
tov că guvernul sovietic țar saluta sosirea 
la Moscova într-un viitor apropiat a can
celarului Raab și a altor reprezentanți ai 
Austriei, dat publicității la 25 martie, a 
provocat în străinătate un viu răsunet.

O serie de ziare străine califică poziția 
adoptată de guvernul U.R.S.S. și propu
nerile lui cu privire la problema Austriei 
drept o nouă mărturie a năzuințelor 
Uniunii Sovietice de a contribui la slăbi
rea încordări,- în relațiile internaționale 
și la rezolvarea pașnică șl echitabilă a 
problemelor litigioase.

Jacques Mauriac, comentator al agenției 
France Presse, consideră că propunerile 
sovietice cu privire la problema Austriei 
constituie un „eveniment remarcabil al 
vieții internaționale".

Cercurile largi ale opiniei publice din 
Austria au manifestat firește un interea 
deosebit față de recentele tratative sovie- 
to-austriace. Comunicatul Ministerului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. cu privire 
la tratatul de stat cu Austria se află în 
centrul atenției ziarelor austriaco de di
ferite orientări.

La 26 martie toate ziarele autrlace anun
ță pe primele pagini că la 28 martie va 
avea loc la Viena o consfătuire intre can
celarul Raab, vicecancelarul Schaerf, mi
nistrul Afacerilor Externe, Fiegl, secreta-* 
rul de stat Kreisky și cei patru ambasa
dor} austriaci. La 29 martie va avea loc 
o ședință a Consiliului de Miniștri la care 
se va discuta propunerea guvernului so
vietic cu privire la problema austriacă.

Presa partidelor guvernamentale din 
Austria subliniază că cancelarul Raab va 
accepta invitația guvernului sovietic de a 
vizita Moscova.

Intr-un articol de fond, ziarul „Das 
Kleine Volksblatt”, organ al partidului 
popular guvernamental din Austria, scrie 
că în ultimii ani nici o informație nu a 
trezit un atît de mare interes în rîndurile 
opiniei publice din Austria cum a trezit 
comunicatul guvernului sovietic cu pri
vire la invitarea la Moscova a cancelaru
lui Raab, pentru discutarea problemelor 
legate de tratatul de stat. Ziarul consideră 
ca fiind deosebit de important consimță- 
mîntul guvernului sovietic de a discuta 
în mod separat problema Austriei în ca
drul unei conferințe a celor patru pu
teri cu participarea Austriei.

în același timp, ziarul afirmă că ade
văratele intenții ale Uniunii Sovietice „nu 
sînt cunoscute nimănui".

într-un articol de fond întitulat: „Acum 
guvernul trebuie să-și facă datoria", zia
rul „Oesterrefchische Volksstimme", organ 
al Partidului Comunist din Austria, sub-

„Scînteiatineretului"
Pag. 4-a 29 martie 1955

liniază că răspunsul guvernului sovietic 
din 24 martie a fost aprobat cu căldură de 
întregul popor austriac. Propunerile dare 
și concrete ale Uniunii Sovietice, scrie zia
rul, au. o deosebită importanță, ținîndu-se 
seama de faptul că în ultima vreme si
tuația în Europa a devenit mai încordată.

Judecind după informațiile presei și ale 
agențiilor de informații, recentele demer
suri ale guvernului sovietic în scopul re
glementării problemei austriace au atras 
atenția cercurilor oficiale ale puterilor oc
cidentale, provocînd însă totodată și o oa
recare confuzie. Ziarul „Neues Zeitung" 
care apare la Viena, a publicat o știre din 
Londra după care „în cercurile politice 
de la Londra sînt urmărite cu mare aten
ție măsurile Uniunii Sovietice în proble
ma austriacă". Agenția Reuter relatează 
că Ministerul englez al Afacerilor Externe 
„studiază importanța invitării cancelaru
lui Austriei, Julius Raab, la Moscova pen
tru a discuta problema tratatului de stat 
cu Austria". Dar în seara zilei de 25 mar
tie, un reprezentant al acestui minister a 
refuzat să comenteze știrea despre invita
rea Iu} Raab la Moscova. După cum re
cunoaște agenția Reuter, cercurile diplo
matice de la Londra ar dori ca înainte de 
a lua hotărîrea să plece la Moscova can
celarul Austriei să-și exprime intenția „de 
a obține lămuriri din partea Moscovei". 
Cu alte cuvinte există intenția de a se 
tărăgăna această problemă.

După cum relatează postul de radio 
Londra, după ce a devenit cunoscută co
municarea Ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., secretarul de stat al S.U.A. 
Dulles, s-a întîlnit cu ambasadorul Aus
triei, Gruber. După cum se crede, a fost 
examinată problema invitării cancelarului 
Raab la Moscova pentru a discuta ches
tiunea tratatului de stat cu Austria. După 
întrevederea cu Dulles, Gruber a declarat 
că va pleca la Viena pentru consultări cu 
guvernul său.

Cercurile oficiale ale puterilor occiden
tale nu și-au exprimat deocamdată punc
tul lor de vedere, dar, judecind după re
latările presei, anumite cercuri din aceste 
țări sînt alarmate de știrile referitoare la 
reacția pozitivă de la Viena la propune
rile Sovietice și la eventuala vizită a lui 
Raab la Moscova, precum și de perspec
tivele favorabile de soluționare echitabilă 
a problemei austriace care se deschid în 
legătură cu aceasta.

Este știut că diplomația și propa
ganda americană, engleză și franceză au 
prezentat multă vreme lucrurile ca și cum 
S.U.A., Anglia și Franța ar tinde spre re
glementarea cît mai grabnică a proble
mei autriace. Acum însă, cînd s-a creat 
o posibilitate reală pentru rezolvarea pro
blemei austriace, ziarul englez „Daily Ex
press" își exprimă neliniștea în legătură 
cu faptul că ocuparea Austriei se apro
pie de sfîrșit.

(Merită atenție recunoașterea influentu
lui ziar austriac „Salzburger Nachrichten" 
care este apropiat de autoritățile de ocu
pație americane In Austria. Ziarul mai

sus menționat a comentat în felul urmă
tor atitudinea puterilor occidentale față de 
propunerile sovietice în problema aus
triacă :

„Retragerea totală a trupelor din Aus
tria, inclusiv a celor americane, engleze 
și franceze și neutralitatea complectă a ță
rii cerută de Moscova, ar forma, imediat 
după intrarea în vigoare a acordurilor de 
la Paris, o breșă în pozițiile Occidentului 
din Europa Centrală. Ar fi blocate nu nu
mai comunicațiile americane de la Marea 
Mediterană spre Germania de sud, ci și 
cele între țările din nordul și sudul Eu
ropei participante la N.A.T.O. S-ar crea 
d© asemenea o centură neutră începînd de 
la lacul Geneva pînă la Plattensee. în 
felul acesta ar deveni o iluzie fortăreața 
Alpilor, considerată ca parte integrantă 
din apărarea americană în Europa".

Nefiind în stare să ridice obiecțiunl cît 
de cît întemeiate împotriva propunerilor 
sovietice în problema austriacă, anumite 
cercuri americane încearcă pur și simplu 
să le pună la îndoială. Astfel, agenția 
Associated Press a transmis o știre în 
care, referindu-se la atitudinea „reprezen
tanților oficiali de la Washington", cali
fică schimbul de păreri dintre V. M. Mo
lotov șl Bischoff drept „o nouă manevră 
a rușilor". Corespondentul de la Washing
ton al agenției Associated Press transmi
te o știre din care reiese că la Washing
ton există de pe acum intenția de a se 
desolidariza de rezultatele pe care le-ar 
putea avea presupusa călătorie a lui Raab 
la Moscova, indiferent de natura acestor 
rezultate. ..în cercurile bine informate, 
scrie corespondentul, se subliniază în mod 
neoficial că orice acord care s-ar realiza 
la Moscova în cazul cînd Raab ar pleca 
acolo, nu poate fi obligatoriu pentru S.U.A. 
Anglia și Franța”. Merită atenție de ase
menea declarația făcută în cadrul unui 
interviu la Londra de unul din liderii par
tidului lui Adenauer, Heinrich von Bren- 
tano. că însuși Adenauer este împotriva 
Anschluss-ului. Astfel, Brentano respinge 
cererea de garanții împotriva Anschluss- 
ului, uitînd probabil că argumentul său 
nu este prea puternic întrueît guvernul 
Adenauer nu este veșnic.

Trebuie subliniat de asemenea tratati
vele pe care înaltul comisar american în 
Austria, Thompson, le-a dus în ultimele 
zile cu conducătorii guvernului austriac, 
încercînd să-i convingă de a găsi mijloa
ce pentru a tărăgăna tratativele cu Mos
cova. Se anunță că Thompson a manifes
tat o atitudine negativă față de tratati
vele lui Bischoff la Moscova, dînd a în
țelege că cea ma,i bună ieșire din situa
ția creată este de a-1 chema imediat pe 
Bischoff la Viena,

Asemenea încercări de a împiedica rea
lizarea unui succes în noile măsuri îndrep
tate spre reglementarea problemei aus
triace și de a discredita dinainte aceste 
măsuri, trezesc indignare în rîndurile tu
turor cercurilor democratice iubitoare de 
pace care salută orice măsură care duce 
la întărirea cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

M. DOBRESCU

PARIS. Echipa selecțio
nată de box a orașului 
București a înregistrat • 
sîmbătă seara în capitala 
Franței o frumoasă victorie 
internațională, învingînd 
puternica reprezentativă a 
orașului Paris cu scorul de 
7—3.

Prima victorie a boxeri
lor romîni la Paris ne-a 
adus-o maestrul sportului 
Mircea Dobrescu.

Net superior, Mircea Do
brescu luptă cu aceeași 
combativitate aducînd se
lecționatei Bucureștiului o 
victorie meritată la puncte.

întîlnirea dintre Gheorghe Flat șl Pierre Renoult 
(Paris) a fost foarte disputată. Reprezentantul nostru 
s-a remarcat prin vigoarea atacurilor sale. După o 

luptă dîrză, boxerul francez este nevoit să coboare 
ringul învins.

Cîștigînd această întîlnire, boxerul romîn aduce cea 
de-a treia victorie a echipei noastre.

în limitele categoriei co coș, Toma Constantin îl 
întâlnește pe Masso (Paris) și cucerește victoria la 
puncte. Nicolae Mîndreanu a cedat la puncte partida 
boxerului Cadeau (Paris) 
trescu a fost declarat

GH. FIAT

„Ușorul" Constantin Dumi- 
învingător în partida cu 
Dominique Fernandez. O 
bună comportare a avut 
Francisc Ambruș care a 
dispus la puncte de Brune
tte. în limitele categoriei 
mijlocie-mică 
a întrecut la 
prezentantul 
Popescu.

întîlnirea
Tiță (București) și Assaga 
(Paris) a luat sfîrșit cu vic
toria boxerului francez 
prin K.O. Ghețu Velicu și-a 
asigurat un net avantaj, 
cîștigînd la puncte în fața 
lui Malignevini. '

D. Ciobotaru a învins 
prin K.O. tehnic pe Briant 
(Paris).

Pigou (Paris) 
puncte pe re- 
nostru Petre

dintre Vasile

bună dreptate
deUn toc Pe", cei peste 60.000 da

de Slabă factură spectatori prezenți
- duminică în tribune-

ICnîllCa le stadionului „23 Au
gust" și-au exprimat 

nemulțumirea față de jocul de slabă fac
tură (mai ales în repriza întîia) prestat 
de echipele fruntașe ale fotbalului nostru 
— Dinamo și Flamura Roșie-Arad. In 
prima parte a jocului, rare, chiar foarte 
rare au fost fazele cînd cei 22 de fotba
liști s-au străduit să ofere un joc mai 
dinamic, spectaculos.

Oaspeții au ,,confirmat" din nou slaba 
formă în care se află încă de la începutul 
campionatului. Ei au „trăit" mai mult 
prin linia de apărare. Portarului Kiss i se 
poate reproșa primul gol (min. 66) cînd a 
ieșit defectuos din poartă astfel că Ni- 
cușor a săltat balonul, introducîndu-1 în 
plasă peste portar : 1-0. Abuzînd de pase 
și driblinguri Inutile, de cele mai multe 
ori nereușite, cu un joc aproape exclusiv 
de apărare, echipa campioană a țării a 
deziluzionat profund. Cei cinci înaintași 
arădani din rîndul cărora Mercea 
mitrescu sînt jucători cu o veche 
riență, au dovedit o neexplicabilă 
ditate", combinând foarte mult, 
suind jocul pe centru. Apărarea dinamo- 
viștilor a avut astfel o misiune ușoară, 
ca de altfel și Birtașu care, în tot 
jocului nu a prins decît foarte 
mingii.

și Du- 
expe- 
„timl- 
înghe-

cursul 
puține

Socotim că este inadmisibil ca o echipă 
ce reprezintă un colectiv puternic — ca 
cel din Arad — echipă care a reprezentat 
de multe ori cu cittste fotbalul nostru, să 
se complacă în acest ,,declin" de formă.

Conducere colectivului sportiv Flamura 
Roșie-Arad trebuie să privească în mod 
serios comportarea cu totul nesatisfăcă
toare a echipei și să ia de urgență măsu
rile corespunzătoare.

Nici Dinamo-București nu a excelat în 
partida de duminică — mai ales în prima 
repriză. Departe de jocul spectaculos cu 
care ne obișnuiseră, dinamoviștii au 
jucat (în primele 45 de minute ca și în. 
prima parte a reprizei a doua) așa cum 
au jucat și oaspeții : lipsiți de voință, 
abuzînd de multe combinații. Abia în ul
timele 25 de minute dinamoviștii au ară
tat adevărata lor valoare, utilizînd deru
tante schimburi de locuri, pătrunderi în 
adîncime, pase precise, la om. Și iată că 
această „înviorare" le-a adus bucureș- 
teniior victoria cu 2-0 și, totodată două 
puncte prețioase în clasament.

R. C.

In celelalte jocuri din cadrul cate
goriei A s-au înregistrat următoarele 
rewnl taie :

Avîntul Reghin—Minerul Petroșani 
2-3 (1-1)

Locomotiva Timișoara—Știința Timi
șoara 1-6 (1-2)

Dinamo Orașul Stalin—Locomotiva 
Constanța 2-1 (2-0)

Flacăra Ploești—Locomotiva Tg. Mu
reș 2-2 (2-1)

Știința Cluj—C.C.A. 1-1 (1-0)

Duminică a luat sfîrșit în Capitală 
concursul internațional de tenis de 
masă, la care au participat jucători 
din trei țări: R. P. Ungară, R. F. P. 
Iugoslavia și R. P. Romînă. Dispu
tat cu mai puțin de trei săptămîni 
înaintea campionatelor mondiale, 
concursul a prilejuit o bună verifi
care a jucătorilor de tenis de masă 
din lotul nostru reprezentativ.

Neașteptata înfrângere a campioa
nei mondiale, Angelica Rozeanu, în 
fața tinerel Agnes Simon în în
tâlnirea pe echipe, a produs în pri
mul moment nelămuriri asupra for
mei actuale a campioanei lumii. în 
finala probei individuale, învingînd 
ou 3—0 pe Simon, Angelica Rozeanu 
a arătat că înfrângerea anterioară 
a fost cu totul întâmplătoare. în 
finală, ea a jucat ia valoarea ei și 
întrebuințînd cea ma[ bună tactică 
a cîștigat cu ușurință. Dealtfel, în 
proba de simplu femei, ea n-a pier
dut nici un set.

împreună cu Ella Zeller, Angelica 
a cucerit și proba de dublu femei, 
învingînd în finală perechea ma
ghiară, Eva Koczian — Agnes Si
mon. Tinerele jucătoare din R.P. 
Ungară formează un cuplu reduta
bil, în care se remarcă jocul ins
pirat al Evei Koczian șl siguranța 
loviturilor de atac ale partenerei 
sale.

Printr-un joc variat și condus cu 
pricepere, reprezentantei® noastre 
au avut inițiativa tot timpul, atacând 
mai mult și foarte oportun.

Angelica Rozeanu a câștigat și un 
al treilea titlu la dublu mixt, îm
preună cu maghiarul Ferenc Sido. 
Acest fapt își are desigur importan
ța lui. Ei vor juca împreună și la 
campionatele mondiale, căutînd să 
recâștige titlul de campion mondial 
la dublu mixt, câștigat de ei în anul 
1952 și 1953.

O comportare mai bună se așteaptă 
din partea cuplului Zeller—Gantner, 
care n-a reușit însă să conteze în 
lupta pentru primele locuri.

Echipa masculină a țării noastre 
a reușit o categorică victorie cu sco
rul de 9—1 asupra echipei R.F.P.

Iugoslavia șl a cedat mai greu de-» 
cît arată scorul (9—5) — în fața re
prezentativei R.P. Ungare. Este in
teresant de arătat că jucătorul ma
ghiar Josef Koczian, campion al 
R. P. Ungare pe anul 1955, venit 
la acest concurs încărcat cu un bo
gat bagaj de victorii internaționale 
n-a reușit. în cadrul probei pe e- 
chipe, să cîștige nici un set, cedînd 
pe rînd reprezentanților noștri Ma
tei Gantner, Toma Reiter și Paul 
Pesch. Victorii concludente au fost 
obținute și d® Mircea Popescu, care 
l-a învins pe fostul campion mon
dial, Sido și Somogy. Gantner șl 
Reiter l-au învins și pe iugoslavul 
Vogrinc — recentul învingător al 
japonezului Ogimura. campion mon
dial. în cadrul probei individuale, 
dintre reprezentanții noștri, cel mai 
bine a jucat Toma Reiter. în spe
cial în semifinală unde l-a învins 
din nou pe Koczian (cu 3—0), cam
pionul țării noastre a făcut o par
tidă excelentă. Acești doi jucători 
s-au reântîlnit în finala probei de 
dublu bărbați, unde Sido l-a avut 
ca partener pe Koczian, iar Reiter 
pe Gantner. A învins perechea ma
ghiară, dar victoria putea să re
vină tot atît de bine și cuplului ro- 
mîn. care nu a fost mai prejos de 
adversarii săi, foști campioni mon
diali la această probă.

Partidele masculine au arătat cS 
diferența de valoare dintr® jucăto
rii noștri și fruntașii tenisului da 
masă mondial s-a micșorat consi
derabil, fapt care ne îndreptățește 
să privim cu încredere apropiatele 
campionate mondiale.

în puținele zile care ne-au mai 
rămas pînă la începerea campiona
telor mondiale, va trebui să fo
losim învățămintele acestui concurs 
internațional, pentru ca întâlnirea 
noastră cu cei mai buni jucători șl 
jucătoare de tenis de masă din 
lume să se soldeze cu un bilanț citi 
mai favorabil pentru culorile pa-< 
triei noastre.

SARI SZASZ 
maestră a sportului

Au cucerit prima normă din complexul G.M.A.
încă de dimineață, pe 

stadionul „Locomotiva 
P.T.T." din Capitală și-au 
făcut apariția primii spor
tivi. Erau elevii de la 
școala medie tehnică tex
tilă. în această zi ei s-au 
hotărît sg treacă una din 
cele mai dificile probe ale 
complexului G.M.A.; cursa 
cu obstacole.

Pentru trecerea acestei 
probe, ei s-au pregătit încă 
din vreme, în orele de edu
cație fizică. Tovarășa Mir- 
cescu Ecaiterina, profesoară 
de educație fizică dă ele
vilor săi înainte de începe
rea întrecerilor, ultimile 
indicații. A început tre
cerea probelor G.M.A.
Starterul a dat plecarea în 
prima serie. Curînd pe 25
carnete de 
complexului 
F.G.M.A., a 
prima normă ;

aspirant al 
G.M.A. și 
fost trecută 

cursa cu
obstacole. Printre cei care
au cucerit-o se numără șl 
elevii: Moringu Mihai,

Mircea Dumitrache, Ma- 
covei Emil, Militaru Gheor
ghe, Herman și alții.

Pentru acest sezon spor
tivii școlii, și-au făcut mul. 
te planuri care, fără îndo
ială vor deveni fapte. Ga
les Nicolae, elev în anul I 
care n-a împlinit încă 14 
ani, are de multă vreme 
planul fixat deja: „în prima 
zi a sezonului de vară, am 
trecut o probă F.G.M.A., 
cursa cu obstacole. Pînă la 
sfîrșitul sezonului vreau să 
devin purtător al insignei. 
Ping acum am ■ mai trecut 
proba de gimnastică și 
cros. Cu înotul o să fie 
mai greu, dar voi reuși to
tuși. Colegul meu de ban
că, Stroescu Gheorghe știe 
sg înoate foarte bine. El 
mi-a promis că o să mă a- 
jute să cuceresc această 
normă. încă de pe a- 
cum a început să-mi 
predea primele lecții — 
bine înțeles numai teo-

PE SCURT
ÎN ȚARA.
• Duminică dimineața Stadionul Tinere, 

tutui din Capitală a găzduit un frumos și 
interesant concurs atletic. In cadrul aces
tui concurs s-au stabilit două noi recor
duri naționale. Este vorba de maestrul 
sportului Andrei Demeter și de tînărul Mir
cea Stein, care au stabilit primele recor
duri atletice în aer liber ale anului 1955 
la aruncarea suliței, — 69,23 m. — și, res
pectiv 13,84 m. la triplusalt.

• în cinstea Săptămînii Mondiale a Ti
neretului s-a desfășurat duminică dimi
neață la bazinul acoperit Floreasca un 
concurs de notație.

în cadrul concursului înotătorii de la 
„Știința" au stabilit cîteva recorduri re
publicane. Astfel tînăra înotătoare Mar
gareta Wittgenstein a realizat timpul de 
2:59,9 în proba de 200 m. liber juniori ca
tegoria I și II. înotătorul Klaus Kovacs 
a parcurs distanța de 200 m. spate în 2:50,7 
stabilind astfel un nou record R.P.R. de 
juniori categoria 11-a. La ștafeta 4x100 m. 
liber, un nou record de- juniori categoria 
I-a și Il-a au realizat ținerii . înotători 
Blajek, Marinescu, Kroner, Chirvăsuță, 
realizînd timpul de 4:27,4. Un nou record 
al țării a fost stabilit și în proba de 
10x100 liber juniori categoria a Il-a în 
timpul de 12:18,6.

9 în sala „Ianoș Herbak” din Cluj s-au 
desfășurat sîmbătă și duminică finalele 
campionatelor republicane individuale de 
haltere pe anul 1955.

Iată noii campioni republicani de hal
tere pe anul 1955: categoria ce® mai ușoa
ră: V. Becteraș (Flamura Roșie Craiova) 
—262,5 kg.; categoria semiușoară: I. Birău

lEDĂCTU JI ADMINISTRATEI București. Piața „BetatoU**, T«L 7J0.KJ. L81.00. tactla scrisori Tal. 7.66.91. TIPARULi Combinatul Follgrsflc CaaaScintett J. V. «talia*.

va încălzi, vom începe lec
țiile practice. Nici ei nu a 
obținut pînă acum insigna, 
așa că împreună vom de-i 
veni în sezonul acesta pur
tători ai insignei F.G.M.A.",

(Metalul Timișoara) — 270 kg.; categoria 
ușoară; Gh. Ienciu (Flamura Roșie-Bucu- 
rcști) — 297,5 kg.; categoria semimijlocie:
l. Ienciu (Flamura Roșie București) — 325 
kg.; categoria mijlocie: I. Dancea (C.C.A.) 
— 345 kg.; categoria semigrea: Gh. Piti- 
caru (Dinamo-București) — 345 kg.; cate
goria grea: S. Cazan (C.C.A.) — 382,5 kg.

PESTE HOTARE.
9 Duminică a avut loc tripla întîlnire de 

fotbal dintre echipele selecționate ale R- 
Cehoslovace și Austriei. Echipele A s-au 
întîlnit la Brno pe stadionul „Jan Sver- 
ma“ în fața a peste 45.000 spectatori. Fot
baliștii cehoslovaci au jucat excepțional, 
repurtînd victoria cu scorul de 3—2 (2—2).

La Viena pe stadionul din Prater, s-au 
întîlnit echipele secunde ale celor două 
țări. Victoria g revenit cu scorul de 6—4 
(3—1) echipei, austriece. Întîlnirea dintre 
echipele de juniori ale R- Cehoslovace și 
Austriei desfășurată la Bratislava, s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate: 2-2.

La Brno s-a desfășurat duminică 
întîlnirea. internațională de volei dintre 
echipele masculine D.S.O. Spartac (R. 
Cehoslovacă) și selecționata orașului Bel
grad. Voleibaliștii cehoslovaci au cîști
gat cu scorul 3—1. (8—15 ; 15—6,; 16—14; 
15—10).

9 Duminică s-a desfășurat la Paris 
tradiționalul cros al ziarului „L’Huma
nite". Victoria i-a revenit cunoscutului 
atlet cehoslovac Emil Zatopek.

9 Sportivul sovietic Vladimir Strujnicov 
din Moscova a stabilit un nou record unio
nal la înot. El a acoperit distanța de 203
m. fluture în timpul de 2'30"2 10.


