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Proletari din toate țările, uni^-vă!

Tineri și tinere care “munciți pe ogoare!
Folosiți din plin fiecare zi, fiecare oră prielnică pentru 

executarea lucrărilor de primăvară* Intensificați munca 
pentru asigurarea succesului campaniei de primăvară, în scopul 

obținerii unei recolte îmbelșugate în acest an!
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MORIS JOKAI, un dintre cunoscu- 
ții romancieri nghiari, vismd la 
viitorul luminoși țării sale, spu

nea în urmă cu aprcmativ un secol: 
„Vom avea și noi unapor care se va 
bucura de patria sa, cj va munci pen
tru cinstea numelui săivom avea și noi 
oameni mari Pe care liea îi va admira, 
vom fi o națiune cum-am mai fost și 
scriitorul viitorului nu mai crea opere 
imaginare, ci va descrirealitatea pentru 
a glorifica glia sa".

La 4 aprilie se împlsc 10 ant de la 
eliberarea Ungariei c către glorioasa 
armată sovietică de b jugul fascist, 
10 ani de cînd visurilearelui romancier 
maghiar Jokai au încet să prindă viață.

In acest 4 aprilie, poul frate maghiar 
privește cu demnitate nîndrie legitimă 
succesele de importantstorică obținute 
în cei 10 ani care au cut de la elibe
rare. In această perioaclasa muncitoa
re, sub conducerea pdului, a cucerit 
puterea și In alianță țărănimea mun
citoare, mînă în mină intelectualitatea 
devotată poporului, a nput să clădeas
că bazele socialismulun decursul pla
nului trienal și mai aîn perioada pla
nului cincinal, poporul ghiar a obținut 
mari realizări în induslizarea socialis
tă, în dezvoltarea in>du;î grele și a pi
votului ei — industrimstrucțiilor de 
mașini In acest sens s>t da numeroa
se exemple. La Diosgia fost pusă în 
funcțiune una dintre mai moderne 
uzine de laminate din râpa centrală. 
Numai hala principală iii uzine are o 
lungime de 300. metri lățime de 30 
metri. Instalațiile modenj fost produse 
la fabrica Dimavag. O ira uriașă de 
25 tone deservește uzin,ate lucrările 
sînt dirijate de numai ,anteni ailați 
în cabine speciale în Uupitrelor de 
comandă. Printr-o simplfeare de bu
lon, acești muncitori pot. jn funcțiu
ne mecanisme uriașe.

In anii puterii populajdusfria un
gară s-a îmbogățit cu un^treprinderi 
cum ar fi Combinatul „i“, cel mai 
mare combinat metalurț Ungariei, 
uzinele siderurgice ;,Leni>construite, 
termocentrala „7 Noiembre ]a înota, 
combinatul chimic dm Kaarcika etc.

Trenurile Diesel, locomo cu aburi, 
vagoanele de cale I erată, ^le, trac
toarele și multe alte pronie indus
triei maghiare au trecut fele fiind 
apreciate în multe țări. Prfe fabricii 
de autobuze „Ikarus" de ețj, pct fi 
întîlnite în R. D. Germana.-,, Egipt 
sau în țara noastră. La re fîrg in
ternațional de la Leipzigirus-55”, 
unul dintre cele mai noi au maghia
re, s-a bucurat de un mares. Acest 
autobus frumos, modern ifortabil, 
transportă 44 persoane prii bagaje 
în greutate de 1000 kg.

Marea producție indush R. p. 
Ungare a depășit :n 1954 nativ de 
trei ori și jumătate nivelun 1938. 
Producția industriei greuscut cu 
296 la sută în comparație 9. an m 
care s-au pus bazele îndiarn so
cialiste. cea a industriei e — cu 
204,3, a industriei alimentau 272,9 
la sută.

Succese importante s-anut în 
agricultura R. P. Ungareo parte 
din țărănimea muncitoare pe dru
mul marii gospodării socln coo
perativele agricole de pr țaram- 
mea muncitoare maghiarait calea 
belșugului, a ounăstarii. InJngara 
există în prezent 4437 coe agri- 
cole de producție, grupînd 200.000 
țărani muncitori. Paraiel eativele 
agricole s-a dezvoltat și rtațium- 
lor de mașini și tractoare, func
ționează în R. P- Ungara luni de 
mașini agricole (S.M.T.-m

O importantă hotaritoareavintul 
producției agricole o areum șe 
știe, dezvoltarea industriei iustria 
grea, cu pivotul ei, constrmașini, 
a contribuit în bună măsulorirea 
agriculturii R. P. Ungare (mit în 
1954, 4556 de tractoare, 3mbine, 
3.130 de pluguri de țrcctde aite 
mașini și unelte agricole.

La dobîndirea tuturor tr Un
gariei democrat-popu.are ma
ghiar mobilizat de orga).I.Sz. 
(Uniunea Tineretului Mut Un
garia) și-a adus contnbuV.i de 
tineri au muncit cu abne>ro:sm 
pe șantierele de la Șztali sini; 
bolul progresului industrigariei 
__  sau pe cete din BudajEnl 9

)fost pus în funcțiune prilat al 
centralei termoelectrice atr— una 
din cele mai importante restria- 
le ale R. P- Ungare. Imnpor- 
tante ale cazanului au fte de 
brigada D-I.Sz. a lui Lasde la 
fabrica de mașini „4 Api

Peste tot, în industrie sau agricultură 
tinerii se afla în primele rînduri ale con
structorilor vieții noi.

In cei 10 ani care au trecut, ca urmare 
a înfăptuirii politicii juste a partidului, 
a muncii pline de abnegație a poporului 
muncitor s-au schimbat condițiile mate
riale, culturale și sociale ale poporu’ui. 
Partidul celor ce muncesc din Ungaria si 
guvernul R. P. Ungare poartă o grijă per
manentă înfloririi vieții culturale, educă
rii tinerei generații. Cartea, teatrul, cine
matograful, muzica au devenit un bun al 
celor mai largi mase de oameni ai mun
cii de la orașe și sate. In țară au fost 
înființate aproximativ 4000 de biblioteci re
gionale. Numai în 1954 numărul persoa
nelor care au vizionat filme, s-a ridicat la 
90 milioane, adică de 5 ori mai mult d«- 
cît în 1938. Pe linia educării tinerei ge
nerații, a învățămîntului, au fost obținme 
de asemenea succese importante. Dacă în 
1938 studiau în Ungaria 11.747 studenți 
— în majoritatea covârșitoare feciori de 
exploatatori, în anul școlar 1954-55 numă
rul studenților a ajuns la 47.454 — fii a: 
oamenilor muncii.

Succesele obținute de poporul frate 
maghiar în anii care au trecut de la eli
berare și pînă în prezent dovedesc juste
țea politicii Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria. De o importanță deosebită 
pentru mersul înainte, victorios, spre so
cialism aii poporului muncitor maghiar 
sînt Hotărîrile adoptate de recenta Ple
nară a C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria. Astfel, Plenara a sub
liniat că nivelul de trai al populației poa
te crește în permanență numai dacă se în
făptuiește industrializarea socialistă, dacă 
se dezvoltă industria grea, dacă se asi
gură creșterea cu precădere a producției 
mijloacelor de producție, dacă crește an 
de an productivitatea muncii și se reduce 
prețul de cost al producției.

Recentele hotărîri ale C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Ungaria dau 
o și mai mare perspectivă muncii, activi
tății creatoare a poporului și tineretului 
muncitor maghiar în lupta pentru conti
nua înflorire și întărire a R. P. Ungare.

Un factor foarte important care a aju
tat poporul ungar să transforme Ungaria 
dintr-o fără agrară înapoiată, cu o indus
trie slab dezvoltată.. într-un stat indus- 
trial-agrar, îl constituie ajutorul perma
nent și multilateral al Uniunii Sovietice. 
Acest ajutor frățesc se vădește în nenu
măratele mașini automate sovietice cu 
care sînt înzestrate multe uzine ale pla
nului cincinal. Uzinele siderurgice de la 
Diosgyor precum și primul furnal înalt 
al uzinei metalurgice „I. V. Stalin" de la 
Sztalinvaros au fost construite cu ajuto
rul specialiștilor sovietici și cu utilajul 
adus din U.R.S.S. Poporul frate maghiar 
nutrește o vie recunoștință și dragoste 
pentru marea Uniune Sovietică elibera
toare, pentru Partidul Comunist ș: guver
nul Uniunii Sovietice. El socotește priete
nia cu poporul sovietic drept chezășia li
bertății, a securității și progresului con
tinuu al R. P. Ungare.

R. P. Ungară este un factor activ al 
întăririi păcii și prieteniei între ropoare. 
Guvernul R. P. Ungare promovează o po
litică externă de pace și colaborare în spi
ritul coexistenței pașnice între popoare. 
Dar, în același timp, poporul maghiar ur
mărește cu vigilență uneltirile agresive 
ale dușmanilor păcii. El ia poziție hotărîtă 
împotriva planurilor de reînviere a mili
tarismului german care în decursul unei 
generații a tîrît de două ori poporul ungar 
la marginea prăpastie!. R. P. Ungară' a 
fost , printre țările care au luat parte 
la Conferința de la Moscova pentru asi
gurarea păcii și securității în Europa. 
Aci, delegația guvernamentală a decla
rat în numele întregului popor maghiar: 
„Ungaria este gata să lupte din țoale pu
terile pentru apărarea păcii".

Poporul și tineretul rom’n iau parte cu 
bucurie la marea sărbătoare a poporului 
ungar. O prietenie frățească, tradițională 
leagă poporul romîn și ungar. Ea s-a năs
cut în focul luptelor comune împotriva 
asupritorilor. Eliberarea țărilor noastre de 
către glorioasa armată sovietică, instau
rarea puterii populare în Romînia și Un
garia au creat condițiile unei strînse co
laborări, unei prietenii puternice — sub
minate altădată de propaganda șovină a 
burgheziei. Țările noastre se ajută astăzi 
reciproc în lupta lor comună pentru vic
toria cauzei păcii și socialismului în ca
drul invincibilului front al lagărului de
mocratic în frunte cu Uniunea Sovietică 
și marea Chină Populară.

Cu prilejul aniversării unui deceniu de 
la eliberare, cu prilejul lui 4 aprilie — 
cea mai mare sărbătoare a Ungariei de- 
moorat-populare — tineretul romîn felici
tă poporul maghiar din toată inima și-i 
urează succese tot mai mari în lupta pen
tru pace, pentru socialism.

EGRAMÂ
Comitetului Cer' Partidului celor ce muncesc 

? Ungaria, 
Consiliului de ”i și Consiliului Prezidențial 

al Rti Populare Ungare
BUDAPESTA

Cu prilejul împlinii de la eliberarea Ungariei de către glorioasa 
Armată Sovietică, vă runiti dragi tovarăși, sincerele noastre felicitări.

Poporul romîn ia p:ă inima la această mare sărbătoare a poporului 
frate ungar șl îl urează în opera de construire a socialismului, de întă
rire și înflorire a patriei pta comună pentru victoria cauzei păcii în lume.

Comitetul Centrasiliul de Miniștri
al Partidului al Republicii

Muncitoresc Romipulare Romîne

Prezidiul Marii 
Adunări Naționale 

a Republicii 
Populare Romîne

DE PE CUPRINSUL PATRIEI
Victoria reșițenilor

Se întrec cu oțelarii

f De curînd la Reșița a Intrat în func- j 
1 țlune cuptorul de mare capacitate nr. 5. )

La acest cuptor timpul de elaborare j 
l a unei șarje a tost redus cu 2 la sută, j 
I Echipa tovarășului Adam Lemănaru a J 
[ obținut în ultimele două luni succese j 
I de seamă.
j Aspecte din munca acestei echipe se I 

pot vedea In jurnalul de actualități j
i nr. 10 realizat In studioul de filme do- j 
l cumentare „Alexandru Sahla“-Bucu- j 
[ rești (operator tov. OPRIȘAN NICO- { 
[ LAE). j

Sectorul filatură 
este în frunte

A venit într-o zl — 10 martie — o dele
gație de muncitori de la Comb'natul Meta
lurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Hune
doara, la mina Ghelar și a spus : „Avem 
nevoie, tovarăși, de mai mult minereu și

E de doi ani în mină. S-a învățat cu mun
ca. La început a fost mai greu cu Încărca
tul. Era greu pentru că trocul încărcat cu 
minereu, cerea un efort prea mare pentru 
a fi răsturnat în cuc. Cu timpul însă, puțin

Colectivul uzinelor textile „Moldova” 
din Botoșani a încheiat bilanțul muncii 
din primul trimestru cu frumoase succe
se. MunAtorii din sectorul filatură au 
produs peste prevederile planului trimes
trial mai mult de 17.000 kg. de fire de 
bumbac, iar cei din sectorul țesătorie 
aproapg 31.000 m.p. pînză.

Măs'urile tehnico-organizatorice aplicate 
în producție au permis muncitoarelor din 
sectorul filatură să economisească 10.100 
kg. de bumbac puf, din care se pot țese 
circa 73.000 m. p. de pînză. Ca urmare a 
reducerii consumului specific de materie 
primă, prețul de cost al produselor a fost 
redus în primele 2 luni din acest an cu 
2,92 la sută față de plan.

Cu sarcinile trimestriale 
depășite

Muncitorii și tehnicienii de la exploa
tările forestiere din raionul Piatra Neamț, 
antrenați în întrecerea socialistă în cins
tea zilei de 1 Mai, lucrează cu însuflețire 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
în cadrul planului cincinal.

I.a I.F.E.T. Roznov brigăzile simple și 
complexe luptă pentru sporirea producției, 
tn primul trimestru, muncitorii de pădure 
din această unitate au trimis peste plan 
fabricilor de cherestea și hîrtie 6.104 m c. 
bușteni de brad și fag. Ei au mai dat pes
te plan și 24.000 kg. mangan.

Colectivul I.F.E.T.-Piatra Neamț a în
deplinit planul valoric pe primul trimes
tru în procent de 108 la sută, dînd peste 
plan 1.453 m.c. bușteni, 1.657 m. steri de 
lemn de foc și 5.820 traverse de fag. In 
parchetul Neagra din cadrul I.F.E.T.-Pia
tra Neamț, brigada complexă condusă de 
D. Voedes, aplicind inițiativa forestierilor 
sovietici din Kiriș, realizează zilnic 1 m.c. 
om zi — scriptic de la doborit pînă la 
transportul la rampa finală de încărcare.

(Agerpres)

de bună calitate. în cinstea zilei de 1 Mal 
vă chemăm la întrecere...'*

Minerul Moise Toma — șef de brigadă 
— și-a luat atunci angajamentul că va da 
pînă la 1 Mai, 450 tone minereu peste plan. 
A cerut cuvântul și un tînăr miner, șeful 
de brigadă Preda Dumitru.

— Eu la locul de muncă n-am pos'bili- 
tate să dau așa de mult ca Toma. Angaja
mentul e mai mic decît al celorlalți, dar 
pentru a-1 realiza, voi munci la fel de bine 
ca și oamenii din brigada lui Toma... Eu 
îmi iau angajamentul să dau peste plan... 
Oțelarii se uitau la el încurajîndu-1; și 
în loc de 30 tone, cît se gîndise, tânărul 
miner Preda Dumitru rosti... 50 de tone 
de minereu. Aplauzele au izbucnit furtu
noase și au ținut mult timp.

Zilele au trecut. La orizontul I, în aba
tajul lui Preda Dumitru se muncește 
vârtos.

Minerița TSrpoy Elisabeta din brigada 
lui Preda, duce „cucul" încărcat cu steril 
spre rostogol. (Cucul este un vagonet mai 
mic de patru ori decît vagonetul normal).

Au crescut
PITEȘTI (de la corespondentul nostru). 

Angajamentele luate de muncitorii fila
turii „Mus-'celeanca” din raionul Muscel au 
început să devină realitate. In ziua de 1 
aprilie harnicii filatori au dat din cele 
800 kg. fire lînă cît îș.i luaseră angaja
mentul aproape jumătate. Colectivul de 
conducere al întreprinderii a asigurat 
muncitorilor materia primă și înlocuirea 
la timp a pieselor defecte In aceste con
diții brigăzile de producție conduse de 
Ion Iordache și Gheorghe Răuță și-au de-

cîte puțin, ea s-a învățat. De curînd eu 
însă o mașină de încărcat, fabricație ro- 
mînească — realizată la uzinele „Unio“ 
Satu Mare. Această mașină de încărcat le 
ușurează mult munca în înaintările princi
pale. în curînd brigada lui Preda o va in
troduce și în abataj.

Brigada lui Preda a făcut ceea ce n-a 
crezut că va putea face. Socotind la zi, an
gajamentul a fost îndeplinit. în ziua de 
17 martie avea date peste plan 119 tone 
minereu.

Angajamentul a fost depășit. Ortacii lui 
Preda au muncit cu spor. Utemistul Popa 
Carol cu mașina de încărcat n-a stat nici 
o clipă, Radony Aron și cu Torpoy Eli
sabeta au folosit în întregime timpul de 
lucru. Pe chipul candidatului de partid 
Preda Dumitru se observă că-1 frămîntă 
un gind :

— Vreau să majorez angajamentul în 
cinstea zilei de 1 Mai. Am să spun asta la 
prima consfătuire de producție.

Corespondent 
ANATOLIE PANIȘ

succesele
pășit zilnic angajamentele luate cu aproa
pe 21—25 la suta, îmbunătățind și calita
tea cu 1.5 la sută. La ringuri-selfactoare 
întrecerea a cuprins majoritatea tinerilor. 
Printre echipele fruntașe care își depășesc 
cu regularitate angajamentele se numără 
cea condusă de Sofia Horeabă, Mania Un- 
gureanu, Elena Tuțuianu, Genoveva Po
pescu și Elena Albu. Ele dau zilnic pesta 
plan cu 20—22 la sută mai multe fire de 
lînă, de bună calitate.

La sec{ia legumicolă 
Cernele

La secția legumicolă Cernele a gospo
dăriei agricole de stat Breasta din raio
nul Craiova se desfășoară în fiecare zi o 
bogată activitate. încă nu răsare bine soa
rele și la cele trei prese pentru confec
ționarea ghivecelor nutritive, tinerii legu
micultori lucrează de zor. Unii muncesc 
la mașină, alții pregătesc materialul, iar 
o parte din ei transportă ghivecele în pa
turile calde.

Pînă acum în fruntea întrecerii se si- 
tuiază echipa I-a condusă de utemistul 
Guran Grigore. Această echipă a reușit să 
confecționeze zilnic 6000 de ghivece nu
tritive. Cu același entuziasm lucrează și 
celelalte două echipe conduse de Gher- 
cea Constanța și Mitru Florea, care țin cu 
tot dinadinsul să nu rămînă în urmă.

Peste puțină vreme, în cele 400.000 ghi
vece nutritive planificate vor fi replcate 
răsadurile de legume și zarzavaturi.

O contribuție însemnată în această 
munca o aduce inginerul utemist Bara Ion 
ți comunistul Bocîrnea Ștefan, care îndru
mă îndeaproape pe tineri.

Corespondent 
CACINA AURICA

In focul întrecerii
IAȘI (de la corespondentul nostru). —■ 

Primăvara moldovenească are multe toa
ne. Aci se încălzește vremea de zici că-i 
vară, aci se întunecă, plouă sau chiar 
ninge. Anul acesta, la începutul lunii mar
tie, timpul se încălzise. Tractoriștii au ie
șit la pimp. Dar vremea s-a întors și s-a 
pornit pe ninsoare. Pe urmă au venit iar zile 
frumoase. Lucrau din plin tractoarele. 
Insă tocmai cind o ciocîrlie sosise și por
nea veselă să urce în slavă, s-a făcut ră
coare și a început să plouă. Pe asemenea 
vreme nu este ușor să lucrezi. Tractoriștii 
de la S.M.T. Moara Grecilor, care se în
trec în cinstea zilei de 1 Mai cu cei de la 
Huși, n-au stat totuși. Ziua și noaptea, 
cînd timpul îngăduia, au lucrat din plin. 
Zece tractoare lucrează cu două schim
buri. Pînă acum cîteva zile S.M.T. Moara 
Grecilor îndeplinise 22 la sută din planul 
pe campanie. Cei mai harnici tractoriști 
s-au dovedit a fi în această primăvară cel 
din brigada a 6-a. Ei au realizat pînă acum 
65 la sută din plan. Sănduc Constantin și 
Rimbu Constantin și-au îndeplinit planul 
de hantri pe toată campania, iar Iorga 
Valentin l-a depășit cu 2 la sută.

S.M.T.-ul Moara Grecilor a terminat lu. 
crările din prima urgență. La G.A.C. Băl- 
teni au terminat semănatul griului da 
primăvară, ovăzului și mazării, iar la 
G.A.C. Zăpodeni semănatul orzului și ovă
zului. Tinerii tractoriști de la S.M.T. 
Moara Grecilor continuă cu forțe sporite 
bătălia. între altele ei vor să cîștige în
trecerea cu S.M.T. Huși, întrecere pornită 
în cinstea zilei de 1 Mai.

r' :

<■

GRIJĂ PĂRINTEASCĂ
Bică Nicolae s-a înfuriat foc, 

cînd a auzit că în brigada lui au 
fost repartizate numai fete.

— Le cunosc eu prea bine — 
zicea el. Nu sînt bune decît sa se 
dichisească toată ziua în oglindă.

Furios, a plecat prin stațiune 
să-l caute pe secretarul U.T.M.- 
ului să-i spună și lui necazul cu... 
fetele.

— Hei, băieți, nu l-ați văzut pe 
Sima? Nu? Uf, unde o fi și omul 
ăsta...

— Vezi că e la vagonul din 
cîmp — l-a informat un tînăr ce 
trebăluia la un tractor.

S-a repezit către vagoane. A 
început să deschidă furios ușile, 
una după alta. La un vagon a 
întîrziat cîteva clipe, privindu-l. 
înăuntru, pe un perete, era agă
țată o oglindă. „Iată, n-am spus 
eu la ce sînt bune ? Au agățat 
oglinda... Ăsta trebuie să fie va
gonul brigăzii mele". Trinti ușa 
cu putere și plecă.

In sfirșit, cind deschise ușa ul
timului vagon îl găsi pe Sima 
aranjind cărțile în bibliotecă.

— Ai auzit, Sima, să mi le dea 
mie pe toate... o să mă facă de ru
șine. Cu cine o să îndeplinesc eu 
planul ?

— Ce ți-a dat, măi omule, de 
ești așa de supărat ?

— Cum ce mi-a dat ? Fetele — 
ori nu știi! De ce ai fost de 
acord să le repartizeze pe toate 
în brigada mea ?

Sima Gheorghe îl privi zîmbi- 
tor.

— De ce te văicărești tu Bică? 
Încă n-ai început munca și spui 
că fetele o să te facă de rușine. 
Iată și in brigada lui Măcelaru 
Dumitru, fruntașul stațiunii noas
tre, au fost repartizați trac
toriști ca Rafailă Ion, care nu 
și-a îndeplinit planul în campa
niile trecute. Trebuie să-i ridi
căm și pe eț la nivelul fruntași

lor. Și apoi, tu ai tractoriste 
bune. Ce vrei să zici de Lucre- 
ția Matei, de Elena Cristian sau 
de Răduț Elena ? Le-ai auzit 
doar la adunare ce angajament 
și-au luat. Să realizeze două pla
nuri în campania aceasta.

— Lasă că le știu eu ce pot.
A trîntit ușa furios și a plecat.

*
18 martie.
Agronomii de sector au anun

țat stațiunea încă din ajunul zi
lei ; „Pământul s-a zvîntat. Putem 
începe".

Brigăzile S.M.T.-ului Chirno
geni, din regiunea Constanța, au 
pornit la cîmp într-o nouă cam
panie agricolă. De la fiecare bri
gadă nu lipseau, pe lingă piuguri 
și semănători, vagonul-dormi- 
tor și cisterna mobilă.

Ajunse ia cîmp, brigăzile și-au 
instalat taberele, și-au rînduit 
■mașinile în ordinea lucrului și 
apoi au băgat prima dată în a- 
cest an, fierul plugurilor în pă- 
mântui reavăn.

In fiecare zi munca a fost 
rodnică. Fetele din brigada 
lui Bică și-au dovedit hărnicia. 
Nu a trecut zi in care să nu 
fi depășit planul. La început mai 
puțin, apoi din zi în zi tot mai 
mult, ajungînd pînă la 60—70 la 
sută depășire. Planul brigăzii pe. 
întreaga campanie a fost realizat 
■mat mult de jumătate în numai 
șapte zile de lucru. Acum Bică 
și-a schimbat părerea. Nu poate 
îndrăzni nimeni să zică ceva des
pre fetele din brigada lui, că 
sînt bune doar de dichisit în 
oglindă, că Bică e în stare să se 
răfuiască urît cu el.

Este drept că nici brigada con
dusă de Măcelaru Dumitru n-a 
rămas mai prejos, iar Rafailă Ion 
își îndeplinește și el planul. Pînă 
la 25 martie, această brigadă a

reușit să realizeze peste 65 la su
tă din planul pe campania de 
primăvară. Primele zile de lu
cru au adus în frunte brigăzile 
lui Bică și Măcelaru. Să vedem 
de aci înainte...

★
După o zi de muncă se cade să 

mănînci bine, să te odihnești bine. 
Iată că după o zi de muncă bo- 
gată-n rezultate, fetele din briga. 
da lui Bică s-au întors la vagon. 
Fetelor le vine apă-n gură tră- 
gînd cu ochiul la masa întinsă, 
ce le așteaptă. O supă caldă, o 
mîncare bine gătită, sînt pregă
tite pentru ele. De altfel, tovară
șa Balaure Ioana, membră a gos
podăriei colective din Plopeni, pe 
ogoarele căreia lucrează brigada 
lui Bică, se străduiește să găteas
că cît mai bine.

— Ce avem azi la masă „mă- 
muco" ? (Așa îi spun fetele tova
rășei Balaure).

— Am eu grijă de voi, fetelor. 
Ne-au trimis de la stațiune multe 
bunătăți. V-am pregătit o supă 
grasă, tocăniță de cartofi cu car
ne și...

— Și mai ce? Se îngrămădiră 
fetele în jurul „mămucăi" — în 
timp ce-și ștergeau fața și mîi- 
nile, Spune-ne mai repede.

— Și gogoși cu marmeladă. Vă 
place, nu ?

S-au așezat la masă și fetele 
s-au dovedit tot așa de „harni
ce" ca și la muncă. După masă, 
fetele se piaptănă în fața oglinzii. 
Apoi le așteaptă patul curat. Nu 
trece însă nici o seară în care ele 
să nu răsfoiască cîteva pagini din 
cărțile bibliotecii volante sau zia
rele proaspete ce le sosesc la 
cîmp.

★
Și de bună seamă că dacă te va 

prinde amurgul la altă brigadă 
a S.M.T.-ului Chirnogeni, vei

cina la masa tractoriștilor — la 
fel de bine pregătită. Tractoriș
tii te vor invita să dormi la ei 
în paturi cu cearceafuri la fel de 
albe. In vagonul-dormitor vei 
intîlni, ca și în celelalte, bibliote
că volantă și ziare. Poate că va 
lipsi de pe peretele vagonului 
doar oglinda. Și e drept că și 
tractoriștii-s gospodari, dar se 
vede și mina grijulie a conduce
rii stațiunii.

Conducerea S.M.T.-ului Chir
nogeni știe că dacă are dreptul 
să ceară mecanizatorilor să facă 
lucrările la timp și de bună cali
tate — și masa și cazarea lor tre
buie să întrunească aceleași cali
tăți : la timp și bune.

Sub îndrumarea organizației de 
partid, sprijinită de comitetul de 
întreprindere și organizația 
U.T.M., conducerea stațiunii și-a 
pus ca o problemă principală 
aprovizionarea cantinei cu ali
mentele necesare tractoriștilor 
pentru întreaga campanie. în 
magazia cantine', se găsesc în pre
zent peste 30.000 kg. alimente ca: 
grăsimi, carne, făină, paste făi
noase, zahăr, marmeladă, legu
me și zarzavaturi, precum și să
pun și altele.

Pentru transportul alimentelor 
la brigăzi s-a stabilit în ședința 
sfatului S.M.T., cu președinții 
gospodăriilor agricole colective, 
ca fiecare brigadă de tractoriști 
să primească de la gospodăria 
colectivă cîte o căruță. S-a mai 
stabilit de asemenea ca din 
partea fiecărei gospodării, cîte o 
colectivistă să pregătească mîn
care caldă tractoriștilor.

Tractoriștii simt că măsurile 
luate nu au rămas doar o forma
litate, ci au prins viață. Utemistul 
Andronache Ion, directorul sta
țiunii, veghează cu multă grijă 
ca ele să fie puse în practică,

pentru ca tractoriștii să aibă con
diții cît mai bune de muncă și 
de trai în campanie.

Nici petrecerea timpului liber în 
chip cît mai plăcut, la locul de 
producție, n-a fost scăpată din 
vedere. Cu sprijinul organiza
ției de partid, comitetul organi
zației U.T.M. a luat măsuri să or
ganizeze o brigadă artistică de 
agitație. In programul brigăzii 
artistice de agitație sînt găsite 
exemple din viața de zi cu zi a 
tractoriștilor.

Tot așa, o preocupare de sca
mă este împrospătarea bibliote
cilor volante cu cărți noi, trimi
terea ziarelor la timp brigăzilor, 
lucruri de care se îngrijește și 
organizația U.T.M.

Simțind grija față de nevoile 
lor, avind asigurată hrana și ca
zarea in bune condiții, tracto
riștii primesc un nou îndemn in 
muncă. Iată de ce în S.M.T. 
Chirnogeni nu există brigadă sau 
tractorist care să fi lucrat în 
această campanie sub plan. Fie
care îl depășește zilnic cu 40-50 
la sută. Brigăzile ai căror res
ponsabili sînt tinerii Neacșu 
Gheorghe, Caracudă Mihai, Viși- 
nescu Nicolae și alții au realizat 
printr-o bună organizare a mun
cii și îngrijirea mașinilor, peste 
40 la sută din întreg planul 
campaniei de primăvară. Aceste 
realizări ale brigăzilor dau suc
cesul stațiunii care de la 18 și 
pînă la 25 martie a. c., a realizat 
la arături, insămînțări și cultiva, 
ții, peste 20 la sută din planul 
campaniei de primăvară.

Tractoriștii răspund prin fapte 
grijii ce li se poartă.

SIRBU OPREA
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Pe marginea adunărilor de dări de seamă și alegeri

Noul comitet va munci
• < • •

așa cum au cerut utemiștii
Pe înserate, utemișt-ii de la depoul 

C.F.R. Medgidia lăsară lucrul. Cu toții 
se îndreptau spre sala de ședințe unde, 
așa cum se anunțase din timp, urma să 
aibă loc adunarea de dare de seamă și 
alegere a noului comitet U.T.M.

Muncitorii Depoului C. F. R. Medgidia, 
organizîndu-și mai bine munca, au reușit 
să depășească planul de producție pe lu
nile decembrie 1954, ianuarie și februarie 
1955 ou 16,48 la sută. La realizarea aces
tui succes, o contribuție însemnată a a- 
dus tineretul. Darea de seamă prezen
tată de comitetul U.T.M. în fața adunării 
de alegeri, a analizat felul in care au 
muncit utemiștii pentru depășirea sarci
nilor de plan. însuflețiți de dorința de a 
contribui la îndeplinirea și depășirea pla
nului, utemiștii și tinerii care muncesc 
aici participă activ la întrecerea socia
listă. Printre tinerii fruntași în producție 
pe luna februarie, se numără și utemiștii 
Vlăsceanu Ion, Șerban Gheorghe, Tapu 
Ion și alții care constituie un bun exem
plu pentru ceilalți tineri. Brigada con
dusă de utemistul Tănase Constantin de 
la secția armătură a devenit cunoscută 
de toți muncitorii depoului. Ea se găsește 
în fruntea întrecerii dintre cele 7 brigăzi 
utemiste, realizînd zilnic depășiri ale sar
cinilor de producție între 95 și 100 la 
sută. Calificarea tineretului a cres
cut simțitor. Datorită acestui fapt, 12 ti
neri s-au calificat în meseria de fochiști, 
iar 15 tineri, datorită ridicării calificării 
lor, reușesc ac;um să aplice cu succes me
tode înaintate sovietice ca; Lunin Vo- 
roșin și altele. Din inițiativa organiza
ției U.T.M. și cu sprijinul tineretului, au 
fost reparate prin acțiuni de muncă ob
ștească 3 locomotive și s-au descărcat 200 
tone combustibil și traverse. Preocuparea 
colectivului depoului de a găsi soluțiile 
cele mai bune și mai ieftine în produc
ție, a făcut posibilă realizarea unor în
semnate economii care au contribuit la 
reducerea prețului de cost. în darea de 
Seamă prezentată s-au mai arătat și alte 
numeroase exemple din succesele tineri
lor în producție.

Dar dîn darea de seamă și din discu
țiile unor utemiști a reieșit că succesele 
ar fi putut fi și mai mari, dacă comitetul 
U.T.M. ar fi acordat o atenție permanentă 
problemei participării tineretului în pro
cesul de producție. în adunare s-a arătat 
că membrii comitetului U.T.M., deși au 
cunoscut că unele brigăzi utemiste de pro
ducție au muncit fără obiective concrete, 
fără a trăi o viață colectivă, n-au luat 
măsuri ho.tărîte pentru remedierea aces
tor lipsuri. Ca exemplu au fost dați unii 
tineri din brigada condusă de utemistul 
Arghir Constantin, care în luna ianuarie 
au lipsit nemotivat în repetate rînduri 
de la lucru.

în dezorganizarea muncii unor bri
găzi, a spus la discuții utemistul Tănase 
Constantin, o vină serioasă o are și con
ducerea depoului care uneori a mutat ti
nerii de la un loc la altul fără a ține 
seama de existența brigăzilor utemiste. în 
discuțiile lor, alți utemiști au arătat că 
activitatea posturilor utemiste de control 
a slăbii în ultima vreme, deoarece con-

trolul și îndrumarea din partea comite
tului U.T.M. au fost slabe.

In prcducție sînt nenumărați tineri care 
datorită strădaniilor lor au obținut re
zultate eu care întreg depoul se poate 
mândri. Era de datoria comitetului U.T.M. 
să se ocupe de popularizarea și stimula
rea lor. Aceasta ar fi dat un imbold și 
altor tineri pentru a munci mai bine în 
producție.

Din adunare s-a văzut de asemenea că 
în munca de educare în spirit comunist a 
tineretului, nu au fost folosite toate mij
loacele care au stat la îndemîna organiza
ției U.T.M. în desfășurarea învățământu
lui politic de organizație s-au manifestat 
serioase lipsuri. Frecvența unor utemiști 
la cercul politic lasă mult de dorit. Unii 
cursanți ca Zarif Traian, Năstase Vasile, 
Tănase Alexandru și alții vin nepregătiți 
la ședințele cercului, iar uneori lipsesc 
nemotivat. Există neajunsuri și în conți
nutul lecțiilor și convorbirilor.

Pînă nu de mult în activitatea cul- 
tural-artistică noi am avut unele succese 
— a spus utemistul Băluță Gheorghe. Dar 
echipa noastră artistică, care a fost frun
tașă pe raion, în loc să se întărească, s-a 
destrămat. Noul comitet trebuie să ajute 
neîntârziat la reactivizarea ei, deoarece 
mulți tineri doresc să activeze pe tărim 
artistic. Noul comitet pe care-1 vom alege 
acum, este dator să se ocupe și de larga 
folosire a condițiilor pe care le avem asi
gurate pentru a 
los timpul liber.

Deși darea de 
ficial activitatea 
scos la iveală și 
lipsuri. S-a arătat astfel, că prea puțini 
tineri sînt antrenați în activitatea sportivă, 
în ce privește trecerea probelor G.M.A., 
ele au fost date în ultimul timp cu totul 
uitării.

înainte de a se trece la propuneri de 
utemiști pentru a fi trecuți pe lista de 
candidați, a luat cuvântul din partea or
ganizației de partid tovarășul Pricop Con
stantin. Printre altele, el a arătat că ma
joritatea lipsurilor existente în munca or
ganizației U.T.M. pornesc de la faptul că 
munca colectivă ce trebuia dusă de mem
brii comitetului U.T.M. a fost înlocuită 
cu munca sectară. Noul comitet U.T.M. 
este dator să țină seamă de la început de 
faptul că tinerii pot să realizeze lucruri 
deosebite dacă sînt antrenați și ajutați în 
muncă. El nu trebuie să uite că nici una 
din sarcinile sale nu va putea fi înde
plinită decît cu ajutorul colectivului de 
utemiști și tineri care muncesc în depoul 
nostru.

în noul comitet au fost aleși utemiști 
buni în munca de producție, cu influență 
și prestigiu în fața tineretului, așa cum 
sânt Militaru Nicolae, Popescu Vasile și 
alții.

Adunarea de alegeri.de la Depoul C.F.R. 
Medgidia și-a exprimat convingerea că 
noul organ va întări munca organizației 
de bază, că va căuta să muncească așa 
cum au cerut utemiștii.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Constanța

ne putea petrece cu fo-

seamă a analizat super- 
sportivă, discuțiile au 

în acest domeniu unele

150 de ani de la nașterea 
iui Hans Cristian Andersen Creatorul

nemuritoarelor povești

Semnarea unui acord 
intre R. P. R. și 

în urma tratativelor duse între delega
țiile guvernamentale ale Republicii Demo
crate Germane și Republicii Populare 
Romîne, a fost semnat la 1 aprilie 1955, 
la Berlin, un protocol asupra livrărilor re. 
ciproce de mărfuri Și de plăți, între Re
publica Democrată Germană și Republica 
Populară Romînă, pe anul 1955.

în cadrul acestui protocol, Republica 
Democrată Germană Va livra: îngrășămin
te chimice, produse însecto-fungicide, 
chimicale, medicamente și instalații medi
cale, mașini agricole și piese de schimb, 
echipamente pentru industriile alimentară, 
textilă, de construcții, poligrafică etc., 
produse ale mecanicii fine, optice și elec
trotehnice, produse de larg consum, pre
cum șl alte mărfuri.

comercial și de plăți 
R. D. Germană
Republica Populară Română va livra: 

produse ale industriei petrolifere, produse 
ale industriei lemnului, chimicale, produse 
miniere, piese de schimb pentru utilaj pe
trolifer, produse agricole și alimentare, 
produse ale cooperației meșteșugărești, ar
tizanat, precum și alte mărfuri.

Tratativele au fost duse într-o atmos
feră de înțelegere și ajutor reciproc.

Protocolul a fost semnat din partea Re
publicii Democrate Germane de către tov. 
E. Steimer, ministrul adjunct al Comer
țului Exterior și Intergerman și din par
tea Republicii Populare Romîne de către 
tov. A. Toma, prim-locțiitor al ministru
lui Comerțului Exterior.

Copiii oamenilor simpli de pretutindeni • 
ca și popoarele lumii întregi au sărbăto
rit la 2 aprilie. împlinirea a 150 de ani 
de la nașterea marelui povestitor danez 
Hans Cristian Andersen. Fermecătoarele 
basme ale fiului cizmarului din Odense.au 
trecut de mult în patrimoniul culturii 
mondiale, încălzind deopotrivă prin fru
musețea lor și marile lor idei umanita
riste inimile copiilor, tinerilor și chiar ale 
oamenilor vîrstnici de pe toate meridia
nele și paralele globului.

în țara noastră, Andersen a fost tradus 
în numeroase ediții, iar Editura Tineretu
lui a publicat și ea, nu de mult, un vo
lum care reunește cîteva din poveștile 
cele mai de seamă ale scriitorului nordic, 
în paginile cărții acesteia de povești în- 
tîlnim eroi dintre cei mai diferiți, de la 
oameni și copii pînă la jucării și la ani
male grăitoare ; fetițe șî băiețași cuminți 
și buni ca Gerda și Kay, soldați viteji 
de plumb, lebedp- cu coronițe de aur pe 
cap, privighetori minunate, reni iuți ca 
vîntul, zîn© și vrăjitoare. Și totuși acea
stă lume fantastică de basm nu-i înde
părtează, ci-i apropie pe cititori de viața 
cea adevărată, îi înarmează cu gînduri 
și sentimente curate, îi ajută să descopere 
ceea ce e urît și ridicol. Povestind despre 
peripețiile eroilor săi, Andersen își în
vață micii prieteni să prețuiască nestema
tele sufletului omenesc : înțelepciunea, 
dragostea, bunătatea, spiritul de sacrificiu, 
prietenia, s'ă rîdă și să deteste răutatea, 
hoția, cruzimea, înfumurarea. Inspirîn- 
du-se din tezaurul basmelor populare, An
dersen face să iasă la iveală calitățile ero
ilor săi în acțiunile cele mai simple, în 
viața de tdate zilele, arătînd că fără a- 
cestea, minunile și farmecele zânelor și 
vrăjitoarelor nu ar avea nici o putere, 
educînd pe copii în spirit realist, în așa 
fel încât, lăsînd de-o parte pretextele su
pranaturale caracteristice genului, să ră- 
mînă în toată puritatea lor ideile gene
roase menite s'ă fie semănate în mințile 
celor care se apropie de opera sa.

Spiritul lucid, sufletul bogat al scriito
rului, dragostea sa față de oamenii sim
pli, democratismul său și poziția critică 
față de racilele societății capitaliste, l-au 
ajutat să creeze asemenea oper© care să 
aibă o mare putere de generalizare sim
bolică, unele din creațiile și imaginile 
s'ale artistice intrând chiar în domeniul 
legendei. Așa este de pildă, basmul des
pre sărmana vînzătoare de chibrituri care 
a murit înghețată în noaptea de crăciun 
după ce a ars în zadar toate chibriturile 
încercînd să-și făurească măcar în vis 
căldura sărbătorii într-un cămin cald și 
vesel, basm care este o acuzare necruță
toare adusă orînduirij dușmane poporului 
și fericirii copiilor celor mulți. Au deve
nit renumite de asemenea cuvintele co
pilului din basmul „Hainele noi ale îm
păratului", care a strigat: „Dar împăratul 
este în pielea geală!”, sfîșiind astfel din- 
tr-o dată mrejele orbirii capului încoro
nat și a curtenilor săi care nu vroiau 
să recunoască că au fost trași pe sfoară 
de niște șarlatani și că împăratul nu era 
îmbrăcat nicidecum în niște straie minu
nate, ușoare Și străvezii, ci era de fapt 
gol. Dar cuvintele copilului și ecoul po
porului care a răspuns la strigătul aces
tuia spunînd : „E gol pușcă”, înseamnă 
mai mult decît poanta unei povestiri u- 
moristice; ele reprezintă o caracterizare 
plină de causticitate și adevăr usturător 
a întregii societăți exploatatoare.

Fiecare basm al lui Hans Cristian An
dersen aduce prețioase învățăminte citi- 

’ torului nevîrstnic, îi insuflă idei care îl

vor călăuzi toată viața pe un drum drept. 
Povestirea „Mărunțica", de pildă, respiră 
nu numai căldură și drăgălășenie, dar este 
un adevărat imn închinat bunătății și ca
rității, spiritului de ajutor reciproc care 
însuflețește pe eroii ei, fetița de-o șchioa
pă, născută într-o floare, sau rîndunica 
cea recunoscătoare ; tînărul cititor aspiră 
ca pe un parfum minunat ideile despre 
dragoste și prietenie, care trebuie să în
suflețească pe oameni de la cea mai fra
gedă vîrstă. Tot despre prietenie, despre 
perseverență în sprijinirea celor dragi 
este vorba și în marele basm „Crăia
sa zăpezii”, autorul aducînd însă aici ~ în 
plus și legenda despre oglinda care arata 
tot ce e bun și frumos micșorat, făcînd 
să se vadă exagerat de limpede și amă
nunțit lucrurile urfte și rele. In acest fel 
povestirea ne face cunoscute peripețiile 
și suferințele micului Kay în ochii că
ruia a pătruns un ciob al acestei oglinzi 
făcîndu-1 să vadă totul în jurul lui în 
negru, 'transformîndu-i și inima într-un 
ciob de gheață. Ea dovedește astfel pentru 
vîrstnici ca și pentru copii că viața tre
buie privită cu optimism, că nu trebuie 
niciodată să cădem în scepticism, ci dim
potrivă, sprijinindu-ne pe ceea ce e bun, 
să luptăm împotriva răului. Trebuie 
spus că istorioarele lui Andersen 
sînt pătrunse de optimism și că în
totdeauna în opera sa victoria binelui 
împotriva răului este dătătoare de spe
ranțe luminoase pentru cititori.

Pilduitoare este de asemenea și poves
tirea despre privighetoarea măiastră din 
grădina împăratului chinez' care, spre 
deosebire de pasărea mecanică ce repeta 
la nesfîrșit un cântec pentru încântarea 
neisprăviților curteni, găsea tot mereu 
noi și noi accente tot mai emoționante 
și dătătoare de viață în cîntecele ei a că
ror forță se baza pe adevăr.

Toate povestirile lui Andersen ca și 
poeziilg și romanele sale în care acesta 
ia apărarea celor săraci și obidiți, con- 
damnînd pe bogății haini și exploatatori, 
sînt pătrunse de un spirit cald, duios și 
creează o ’’ 
complectată „
racteristic povestitorilor populari din nord 
care spun lucrurile cele mai năstrușnice 
clipind parcă hâtru din ochi și trăgînd 
arar din pipă. în același timp, atmosfera 
aceasta patriarhală, blîndă, reflectă limi
tele istorice ate scriitorului, mentalita
tea sa îmbibată de naivitate și sentimen
talism moralizator-filantropic. Acestea se 
explică prin rămînerea în urmă a dez
voltării forțelor sociale și prin provincia
lismul Danemarcei din veacul XIX, unde 
idealurile cele mai democratice nu reu
șeau adeseori să depășească aceste con
cepții mic-burgheze, să găsească calea 
cea adevărată spre înlăturarea pentru 
totdeauna a nedreptății sociale.

Dincolo de aceste neajunsuri explica
bile prin poziția sa în societatea vremii, 
Andersen rămâne ca scriitor înaintat al 
timpului său, apărător al celor mulți. pic
tor gingaș al nuanțelor luminoase ale su
fletului curat al copiilor, prieten al oa
menilor simpli de toate vîrstele. Sărbă
torind aniversarea a 150 de an; de la naș
terea lui Andersen, oamenii cinstiți de 
pretutindeni își aduc omagiul memoriei 

, unui Reprezentant al artei cu caracter 
profund 
marilor
prietenie

Se dezvoltă necontenit gospodăriile agricole colectivi crește averea ob
ștească și odată cu ea crește bunăstarea colectiviștilor. An dan se înalță în curțile 
colectivelor construcții noi: grajduri, magazii, clădiri admistrative.

Gospodăria colectivă „Gheorghi Dimitrov” din comut Cuza Vodă, raionul 
Călărași, va avea în curînd un grajd nou. In clișeu: tovarăș Ion P. Florea, preșe
dintele gospodăriei și Gheorghe Peicu. secretarul organiziei de partid, discută 
cu maistrul tîmplar Florea Dumitru despre mersul lucrăm-.

1

îngrijirea animalelor !e muncă 
in timpul campaniei de primăvară

(Agerpres)

’ ambianță de emotivitate 
de un umor șiret ca-

popular, al artei puse în slujba 
idealuri 
între

umanitare de pace și 
popoare.

MIRCEA ANDREI

R.
R. P. Polone

Vineri a plecat la Varșovia o delegație 
alcătuită din I. G Maurer, directorul Insti
tutului de cercetări Juridice al Academiei 
R.P.R., prof. E. Glaser, conf. univ. N. Das- 
covici, conf. univ. N. Androne, care va 
participa la sesiunea Academiei de științe 
a R.P. Polone, privind problemele securi
tății colective în Europa.

O delegație din R. P. 
la sesiunea Academiei de Științe a

La plecarea delegației, pe aeroportul Bă-
neasa, erau de față tov. M. Roșianu, pre
ședintele Institutului Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, reprezen
tanți ai Academiei R.P.R., reprezentanți 
ai Ambasadei R P- Polone la București.

(Agerpres)

Partidul și guvernul pun în fața oame
nilor muncii sarcina de a munci cu avînt 
pentru sporirea producției agricole, astfel 
ca în acest an să obținem o producție de 
10.000.000 tone grâu și porumb. Rezulta
tele liuptei pentru o recoltă bogată depind 
în mare măsură de felul cum se vor des
fășura lucrările de primăvară. Un rol im
portant .în această direcție îl joacă și în
grijirea animalelor de muncă, astfel ca ele 
să poată face față muncii intense din a- 
ceastă perioadă.

Pentru 
perioadei 
nutrețuri 
suculente 
fîn, în această perioadă baza hrănirii o 
va constitui finul și suculentele la care se 
va adăuga zilnic, după starea de întreți
nere, cite 0,5—2 kg. amestec de uruială de 
porumb, orz și ovăz, precum și tărîțe și 
șroturi. Iată un exemplu de cantitățile de 
nutrețuri ce se pot da la boii cu greutate 
de 500—600 kg. : 7—10 kg. fîn, 3—4 kg. 
paie, 10—15 kg. suculente și 0,8—1,2 kg. 
amestec de uruieli. Aceste cantități pot fi 
mărite în funcție de efortul depus. Astfel, 
concentratele pot ajunge pînă la 1,5—2 
kg. uruieli.

Rația se va da în trei tainuri; cea mai 
mare cantitate de nutreț fibros (fîn, paie) 
trebuie să fie în tainul de seară, iar din 
concentrate, cantitatea cea mai mare se 
va da în tainul de prânz.

în hrana cailor de muncă, în această 
perioadă pe lîngă finul bun de livadă, lu* 
cernă, trifoi, paie de cereale de primă
vară și rădăcinoase, trebuie să intre nea
părat 5—7 kg. ovăz. Ovăzul este consu
mat cu mai multă plăcere decît celelalte 
grăunțe și mestecat bine de către cai, 
pentru că are bobul moale. Cantitatea de 
fîn care s® dă zilnic pentru cal, poate să 
fie de 1—1,5 kg. pentru fiecare 100 kg. 
greutate vje a animalului. Dintre rădă
cinoase se recomandă morcovul de nutreț 
și sfecla, care se pot da în cantități pînă 
la 10 kg. în cazul cînd gospodăria nu are 
destul ovăz, îl poate înlocui, în parte sau 
total, cu grăunțe sau amestecuri de con
centrate. Astfel, porumbul se poate da 
în hrana cailor pînă la două treimi din 

I rația de ovăz, iar orzul poate să înlocu-

boii de muncă, dacă în timpul 
de repaus' rația era formată din 

grosiere (paie, pleavă, coceni) 
(sfeclă, nutreț murat) și puțin

Drumul din Hălmagiu către Leasa e 
destul de lung și neumblat. E un drum 
cu suișuri și coborîșuri prăpăstioase, cu 
pilcuri mici de păduri de fag, cu poteci 
strimte și sucite, care înaintează greoi 
spre cele cîteva așezări omenești, care se 
află risipite icj — colo, la mari distanțe, 
ca niște flori albe de piatră. Copiii din 
Leasa, care învață la școala 
șapte 
acest 
calea 
puțin

Pe 
giu în Leasa, într-o zi liniștită de iarnă 
trei pionieri: Popovici Ion, Roman Toma 
și Sabina Paraschiva Cotoc, toți trei elevi 
în clasa șaptea. Ei mergeau destul de re
pede, dar din cînd în cînd se opreau lo
cului și urmăreau cu privirea zborul 
înalt și îndrăzneț al unor păsări mici și 
negre, care pluteau încet, cu fîlfîiri mă
runte din aripi peste crestele stîncilor 
înalte.

Unul din pionieri, Popovici Ion, întrebă 
pe ceilalți la un moment dat, arătînd 
degetul zarea fumurie pe unde zburau 
cele păsări mici:

— Vedeți voi stîncile celea ascuțite și 
semețe ca niște săbii, care lficesc în 
soare ?

— Vedem — răspunse Roman și pentru 
Sabina, care își și fixase privirile ei 
agere și pline de atenție într-acolo.

— Moșu-meu de la Vidra mi-a spus că 
Pe acolo se cățăra Craiul Munților încer- 
cîndu-și puterile. Avea zece ani cînd s-a 
luat la trântă cu niște urși și i-a biruit. 
Erau vreo patru urși...

— No, că minți! rise Roman neîncre
zător. La zece ani ? Patru urși ?

— Ce te miri ? interveni Sabina încrun- 
tînd din sprâncene cu seriozitate. Apoi 
zîmbi. Ochii ei catifelați și calzi se aprin
seră într-o lumină mare. Intr-o clipă își 
și închipui lupta crîncenă cu urșii, zgo
motele înfundate, chiotul de biruință...

Are o minte ageră și o 
imaginație. Ea zise:
vă mirați dacă într-o 

pe plăci cum s-a luptat 
cu urșii la zece ani... 
„pe plăci"? se minunară

mixtă de 
ani din Hălmagiu, ocolesc adeseori 
drum și o iau pe drumul de lîngă 
ferată, care e mai lung, dar mai 
primejdios.
acest drum se înapoiau din Hălma-

cu 
a-

Așa e Sabina, 
putere mare de

— Nici să nu 
zi o să ascultați 
Craiul Munților

— Cum adică 
băieții.

O clipă Sabina zîmbi șiret, apoi zise 
cu seriozitate:

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 3 aprilie 1955

— Pe plăci, așa cum...-cum se aude mu
zica cîntată de cing știe cînd.

Apoi explică :
— Am citit într-o carte, că s-ar putea 

căuta undele sonore din timpuri străvechi 
și s-ar putea prinde pe plăci, așa cum 
se prind cîntecele. Și s-ar putea auzj tot 
ce vrei, zgomotele luptelor, cîntecele, tot 
ce vrei...

Copiii tăcură. Plecară mai departe, unul 
după altul de-a lungul căii ferate, gîn- 
dind fiecare la lupta Craiului din munți 
și la plăcile despre care povestise Sabina. 
Era ceva ciudat și măreț. Era ceva care 
se va putea întîmpla...

Deodată insă, Sabina băgă de seamă o 
tăietură pe șină și strigă băieților:

— No, stați puțin! Că uite, s-a rupt 
șina, s-a stricat ceva aici...

— Iar ți se năzare de meșterit ceva ? 
glumi Popovici uitindu-se la ea rîzător.

Și nici nu se uită la ruptură. Apoi, Po- 
povici făcu semn din ochi luj Roman, adi
că: „așa e Sabina, i se năzar stricăciuni 
anume, ca să aibă ea ce repara”.

— Parc-ar fi băiat. îi place să 
să repare tot ce-i stă în putință, 
toate astea, taică-său și profesorul 
tematică îi dau curaj..

Taică-său, muncitor la cariera 
Gura-Borza, îi aduce mereu ziare și re
viste cu povestir; tehnice, cu tot felul de 
desene și indicații pentru fel de fel de 
construcții. Iar la școală, profesorul de 
matematică, de cînd a observat că-i place 
atît de mult algebra, o pune să rezolve 
o mulțime de probleme și discută mereu 
cu ea. Și nu de puține ori profesorul de 
matematică spune: Sabina trebuie să 
meargă mai departe la școală ; ea tre
buie să devină inginer, are talent și ini
mă pentru asta.

Sabinei îi pare atît de bine că nu va 
trece mult și va putea face o sumede
nie de lucruri folositoare pentru oamenii 
din Leasa și Hălmagiu, pentru oamenii 
din regiunea Arad, pentru 
toată țara...

Acum însă, ce păcat că 
nimic la ruptură ! Se uită 
știe ce i-ar putea face. Dacă trece acum 
un tren? Vai, cum s-ar poticni, cum s-ar 
răsturna!

dreagă, 
Pentru 
de ma

de la

oamenii din

nu poate face 
la șină și nu

în mersul lui fulgerător trenul are ne
voie de șine netede și ea știe bine lucrul 
acesta. A citit într-o revistă de știință.

Popovici și Roman au luat-o înainte ? 
Au plecat ? Nici nu i-au dat crezare că 
a văzut o ruptură ? Ea a rămas deci sin
gură, încurcată și neliniștită în fața și
nei. Ce-i de făcut ? !

Lovește cu călcîiul tare-tare în șină. Ia 
și o piatră. Aș! ruptura e ruptură, nu 
se repară cu una cu două. Să meargă la 
depou și să anunțe ? Să meargă, dar tre
buie mai întîi să treacă pe-acasă, să-și 
lase cărțile, s-o ia apoi pe rîpi în jos, 
să ajungă maj repede la depou... Dar 
dacă vine tocmai acum trenul ? Nu se 
poate să vină tocmai acum... Dacă vine, 
e prăpăd. Se răstoarnă, se sfarmă, oa
menii se rănesc, țipă, 
ceva nu trebuie să se întîmple. Â- 
cum călătorii din trenuri nu trebuie să 
mai aibă nici o grijă. Defectele se repară 
numaidecît... Deci trebuie să 
pedg la depou. Trebuie...

Uite casa și fumul subțire 
dică pe coș. Sus pe culmea 
casa ei. Cîțiva pași. 
Mama pregătește cina. Poate 
grijorată că Roman și Popovici au venit 
singuri, iar ea...

Aleargă cu tașca de cărți repede-repede. 
în gînd își face planul cum o să-i spună 
mamei : mă duc pînă 
țică treabă ; o iau pe 
drumul... Dar să nu-i 
Să nu-i spună, pentru 
de inimă, 
s-ar putea 
tul. Ea e 
trebuie să 
păstreze inima tare, curajoasă. Trebuie. 
Dar de ce tremură ? Șl de ce mîinile și 
fruntea i se înfierbîntă ? O, parcă ar 
fi un vis urît...

Mama se uită la ea mirată.
— Ai întîrziat Sabino! Pe unde mi te-ai 

învîrtit ?.

mor ! Așa

alerge re-

Mama

caw se ri- 
dealului e 

o așteaptă, 
e chiar în-

la depou ; am ni- 
rîpi, ca să scurtez 
spună ce a văzut, 
că mama e slabă

și la gîndul nenorocirii care 
întîmpla și-ar pierde cumpă- 

pionieră, și ca orie® pionieră, 
țină în ea spaima, trebuie să-și

Și vrea să-j dea să mănînce. Toarnă 
chiar papricașul în castron. Sabina era 
însă cu gîndul la șină.

— Mă duc jos la depou. Am nițică 
treabă... spun© ea repede.

Și aruncă tașca cu cărți pe dulap. Apoi 
o zbughește iute pe ușă. O ia la goană 
spre depou sărind peste bolovani și peste 
rîpj ca o căprioară. într-o clipă se face 
nevăzută din ochii mamei.

Acum, degeaba strigă mama :
— Sabină ! Sabină ! Tulai doamne, ză

ludă copilă mai am ! Ce să faci 
Iar ți s-a năzărit ceva ?

Dar în goana ei, Sabina nu 
nimic ; totul vîjîie, totul parcă 
dărătul ei vuind. Iar ea, subțire și mlă
dioasă, aleargă împotriva vîntului. Fusta 
de lină groasă flutură în vîntul acesta 
ca o aripă mare. Și 
oacheși s-au înroșit 
mari și căprii, larg 
înainte. în minte-i 
gînd : mai repede...

Deodată i se pare că aude un fluierat 
de tren. Un fluierat subțire și lung. Aude 
și un huruit de roți grăbind pe calea fe
rată O clipă, genunchii i se moaie, o 
roată de întuneric se lăsă în jurul ei, 
răsuflarea i se taie ; în inimă simte o du
rere ascuțită și-i vine să strige : Oprește ! 
Oprește ! Dar imediat se dezmeticește din 
tulburare. Nu mai " - —
petrecut în mintea 
teamă... Zîmbește 
rile. Săltă peste 0 
sări peste un șanț, 
șoară, de 
vine. Așa 
tovarășii 
mic. Nu, 
cît ea mai poate să fugă.

Mai repede... Mai repede...
Ah, iată depoul. Depoul se vede la cî

teva sute de metri. Mai e puțin, foarte 
puțin.

Inima Sabinei începe să bată puternic 
și repede. Nu-și mai simte picioarele, tre
mură toată, e lac de apă, dar zîmbește 
fericită că mai are puțin, ajunge îndată ! 
Și înăuntrul ei clocotește ceva ca un ris. 
XJn ris de biruință.

la depou?

maj aude 
zboară în-

obrajii ei rotunzi și 
de osteneală. Ochii 
deschiși, privesc fix 
stăruie un singur

aude nimic. Totul s-a 
ei așa, de spaimă, de 

și-și încordează pute- 
vale mică, așa cum ar 
Ce bine că e atît de u- 

sprintenă ! Așa dar, trenul nu 
dar, mai e încă timp. Oamenii, 

ei, muncitorii, nu vor păți ni- 
nu vor păți nimic, atît timp

— Tovarășe ! Tovarășe ! Ascultă... strigă 
ea de departe la muncitorul care cioca
ne de zor într-o tablă mare.

Tovarășul întoarce capul, se uită la ea. 
nu-și dă seama de ce aleargă așa, zîm- 
bind și tremurând în același timp.

Sabinei i se pune un nod în gît. De atâta 
grabă, de nerăbdare, de bucurie, că a a- 
juns, nu mai poate spune nimic. în sfir- 
șit, oftează. Apoi spune totul pe nerăsu
flate: între stația Hălmagiu și Vîrfuri, o 
ruptură... Trebuie reparată șina...

Numaidecît, se dă un semnal. Cîțiva 
muncitori se reped, iau cîteva scule și 
pleacă în pas alergător.

Ah, în sfîrșit...
Sabina simte în tot trupul un tremur 

dulce, o toropeală binefăcătoare. Se așea
ză jos pe marginea drumului, rîde. Acum, 
n-au decît să vină ori cît de multe tre
nuri... Ori cît de multe.

Dar iată că în zare se vede un punct. 
Un punctuleț mic și negru. Trenul ! Tre
nul... Dacă tovarășii de la depou n-au a- 
juns încă ? Dacă n-au reparat șina ?

Sabina zvîcnește în sus, își cuprinde, 
obrajii cu palmele, se încruntă, e gata 
să fugă iar Trebuie să iasă înaintea tre
nului, să facă semne mari cu mina, să-l 
oprească neapărat. Dar trenul se apropie 
fluierînd subțire și vesel, lunecă iute.. 
Tălpile ei rămîn lipite de pămînt. îi tre
mură genunchii, umerii. Urechile îi vî- 
jîie, inima i s-a făcut mică, mică... Parcă 
nu mai vede bine. Dar trenul trece ful
gerător pe lîngă haltă.

Sabina se uită cu ochii mari după el 
zîmbește uimită și bucuroasă (așa dar re
parația a fost făcută la timp) și face re
pede un semn de adio din mină

— Drum bun ! îi zice ea în gînd tre
nului. Drum bun ! Cînd o să f'u mare, ș> 
nu mai e mult pînă atunci, o să f u ingi
neră și o să fac niște șine care nu s-ot 
strica niciodată Toată țara o să se bucure 
de șinele pe care o să ie fac...

Și rîde, și totuși o 
un plîns copilăresc, 
el plîns de fericire...

Șl cum stă așa, cu . ... _ _
nul care n-a pătit nimic, Sabina se po
menește luată pe brațe și sărutată pe 
obraz și înconjurată de toți muncitorii din 
haltă și de la depou (vestea zburase atît 
de repede !) și cineva o întreabă :

— Cine ești tu ? Ai salvat at'îtea vieți 
de la o mare nenorocire... Cine ești tu ?

— Eu ? ! răspunse ea mirată. Nu știți ? 
Eu sînt o pionieră...

— Asta e numele tău ?
— Da, ăsta... rise ea veselă.

V. APREOTESEI

iască în întrege ovăzul. Ovăzul se va 
da întreg cailou dinți sănătoși. Pentru 
caii bătrâni s'acei care sînt întrebuin
țați la muncă perioada de schimbare 
a dinților, ovă se va da zdrobit; tot 
în acest fel se da și cînd perioada de 
odihnă este stă în timpul muncii.

Adăparea se face în timpul hrănirii, 
după ce antale au minca.t nutrețul 
fibros. Nu se apă niciodată animalele 
cînd sânt înfierate după muncă, ci nu
mai după ce gonsumat o parte din nu
trețul fibros după o oră de repaus. 
Caii nu vor bși la muncă decît la o 
oră după ce primit grăunțele.

Un rol impnt în menținerea anima
lelor în starenă de muncă îl are, pe 
lângă hrănite îngrijirea. Adăposturile 
trebuie să furate, aerisite și destul 
de încăpătoaîar patul să fie corespun
zător ca m? Și să asigure o odihnă 
bună anima'- asemenea nu trebuie 
neglijată ni.urățenia zilnică a anima
lelor. Ele vi periate și țesălate cînd 
e nevoie î;nPul zilei. O atenție deo
sebită se V îngrijirii unghiilor și co
pitelor. U:le trebuiesc curățate, iar 
dacă anin?, trebuie șă parcurgă dis
tanțe maii Pe drum în timpul mun
cilor, se Potcovi. Trebuie să fim 
foarte at la potcovit, deoarece atin
gerea ct^ua poate duce la scoate
rea anin11 pentru un timp îndelun
gat din •’«> sau ch;ar lg 
care poepară în rana provocată.

O alt-Pcupare în îngrijirea anima
lelor ddcă trebuie să fie repararea, 
ajustan îngrijirea hamașamentelor. 
Un hrntent bine ajustat face cu pu
tință fea întregii capacități de mun
că a aului. Boii înjugați la juguri 
prea S sau prea largi față de gîtul 
lor, sipuși la rosături și bătături. 
Fiecafiche de boi va trebui deci să 
aibă său, iar cefarui jugului va fi 
bine t.

Ajt harnașamentului la cai tre
buie o preocupare de seamă, deoa
rece ea foarte puțin timp a unui 
ham-tat, poate produce răni și ro- 
satui scot animalul de la muncă. 
Hamtrebui bine ajustat, mai ales 
la ceptului, grebfin, crupă și tre- 
cereîii, deoarece rănile și rosătu- 
rile te locuri se vindecă destul de 
greu

Atcate aceste măsuri, vom reuși 
ca Uda muncilor de primăvară să 
aveiale cu putere de muncă spo- 
rttăile de a face față eforturilor, 
îndi astfel în termen și în bune 
ccmarcinile ce revin fiecărui ate
laj iada muncilor agricole de pri
mă

năpădește plînsul. E 
de fericire. Pr mul

ochii duși după tre

Inginer zootehnist
V. SIRBULESCU

ripe „misterioasă"
©oooooooaoaeol 

I iul Bîrlad există o comună - 8 
? n această comună există și § 
8 «ural. Căminul cultural are g 
| 0r și mai a?e ușă și lacăt. De- ? 
? spuneți că nu vedeți vreo le- S 
«r.ehdî!iect0’’' u?ă lacăt... Le- I 
„ .sta. Directorul cînd pleacă de 8 
ș în mod_ normal, iese pe ușă f 
8oune lacat pe dinafară Treaba I 
8ce de regulă în fiecare seară 8 
this) n°PtH căminul j

că intr-o bună zi, directorul 8
»varașul Nicolae Crețu), a ie- | 

a ferecat ușa cu lacăt, dar l 
pînă a doua zi dimineața, 8 

fnumăr nelimitat de zile. | 
tmțre tinerii care veneau zii-1 
^căminul cultural, după ce au 8 
(focalul căminului continuă să ? 
t o <t, două, trei, patru... mai | 
fneeput să dea semne de in- 8 

legitimă (oameni grijulii, se 1 
ui)K 1 SB întîmplat ceva 'au i 

rse- sigure sintem în măsură l 
Pe cetățenii îngrijorați să 2

- mșteasca și să aibă... puțin- 8 «re r f
5UÎ Nîcolae Crețu este viu și 
t le transmite pe această 8 
e mulțumiri pentru grija o 

scă manifestată față de per- g 
■nmei sate. g
t că plecarea sa din comună I 
cu o dispariție „misterioasă", 8 
■ nimeni nu știa nimic (ple- 8 
sa înștiințeze ne cineva) Dar ? 
vut de gînd să devină vreun 8 
iman polițist, ci pur și simplu Ș 

sa se-nsoare ! «
tlicitările" roagă să-i fie trans. I

sa se-nsoare !

^întoarcerea sa în comună 8 
■t cu „starea civilă" : |

(ss) Indescifrabil
t conf. SAVIN STEM AN) I 
:oeooo.oooe90oweoeo.ooceoeoo«>oeaooooo=J
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Cavalerul stelei de aur
MAGHIARE

• Acum patru ani pe locul unde se află în pre
zent Institutul central de cercetări fizice al Acade
miei de Științe a R.P. Ungare fremătau copacii 
din pădurea dealului Csillebdrc. Imensul institui 
de cercetări se extinde neîncetat. V”a din cele mai 
interesante ramuri ale activității institutului se des
fășoară la secția de fizîcă atomică. Atenția vizita
torilor este atrasă în specia! de generatorul în 
cascadă de înălțimea unui etaj (vezi fotografia de 
mai jos).

Cu ajutorul acestei instalații precum și a altor 
generatori este produs curentul electric de înaltă 
tensiune necesar experiențelor de transmutare ato
mică. Generatoarele institutului sînt capabile să 
producă o tensiune de 800.000—1.000.000 wolți.

(Din Buda, mii de turnuri străluceau, 
(Și seînteiau cupolele turcești, 
l Horthy pindea departe, din cetate, 
(După vitraliul-naltelor ferești.
(Sute de mii n-aveau un dram de pîine, 
(Și-o bancă era loc de alinare,
(Cînd valul sumbru-al grijilor de mîine, 
f Se cufunda mai tare și mai tare.

[ Ca un plrîu cu proaspătă răcoare, 
[ Acest oraș trăiește iar, de cînd 
f(Cu baionete drepte, lucitoare, 
(Veni armata roșie luptînd.
(De cînd în zbor, pe căile înalte, 
(■Și pe pămîntul ars și troienit, 
'(Purtînd în dreapta puști automate, 
^Ostașii sovietici au venit.

[inima ta cuprinde-atîtea inimi, 
fO, Budapestă-a muncii cincinale. 
IMohâcsul, Didsgydrul și Miskolful, 
^Ieșeau la muncă pe aceeași cale, 
(Vin turnătorii îmbrăcafi în șorțuri. 
(Industria grea pășește înainte, 
[.Și țara-ntreagă ne îmbrățișează 
[ Cu brațe tari și calde, de părinte.

( Din poezia „Budapesta** de Veszl 
[ Endre, traducere de loan Horla,
4 X, > > X \ » .V ||\ A ■ V I \ ' î > \ \| A A I |S.

12 decorații. Printre ele strălucește pu
ternic, ca aurul, insigna de Erou ' “
cil Socialiste. Și cînd te gîndești 
sînt ale unui singur

Cum îl chiamă ? 
din echipă — căci 
scurt: Joska. f 
însă :

al Mun
că toate

despre a doua sa întilnire cu

tînăr.
Prietenii, 

e miner —
Pe brevetele decorațiilor 

....... Meszăros Jozsef, șeful brigăzii 
D.I.Sz. de la puțul de mină nr. VI din Ta- 
tabdnya. Un tînăr entuziast, atît de sim
plu, ca oricare erou adevărat!

Să răsfoim împreună paginile ziarului 
„Szabad Ifjusăg”; 
cunoaște.

Un redactor al
— Cu Meszăros 

pentru prima dată jos, în mină. Corpul 
său robust și mușchiulos se încorda în 
timp ce asalta cu ciocanul peretele pu
ternic de cărbune. Cărbunele se prăbușea 
ca un torent de apă și vagonetele se um
pleau cu o rapiditate uimitoare de pe 
urma, brațelor puternice ale lui Antal Gi- 
bâs și ale lui Jozsef Foldi un muncitor 
nou în mină.

Joska s-a bucurat de rodul muncii dar 
nu mai puțin și noul miner. Meszăros, ca 
un bun tovarăș, transmite noului miner 
toate tainele muncii din mină. Așa face 
el cu toți muncitorii care sînt repartizați 
în brigada lui. El luptă ca noii munci
tori să devină mineri buni. Așa se explică 
și motivele care l-au făcut să inițieze în 
întreaga țară campania „Să educăm noi 
cadre de mineri”.

tovarășii 
îl strigă

de sim-

în felul

ziarului 
Jozsef

acesta îl vom

povestește : 
m-am întâlnit

Budapesta, după un sfert de veac

în cinstea Congresului organiza? 
să transporte cărbunele ex-

• De curînd a fost dată în exploatare turnă
toria de fontă de la Soroksăr, cea mai modernă 
întreprindere de acest fel din R.P. Ungară. Con
struirea acestei turnătorii, a cărei hală de turnare 
are o lungime de aproape 100 de metri și este 
înzestrată cu puternice macarale și alt utilaj mo
dern, a început acum doi ani. In prima zi de func
ționare, în numai două ore de lucru au fost tur
nate 30 de forme.

® Combina „Emag A.C.-400“ este binecunoscută 
în satele maghiare și chiar și în străinătate. Acea
stă combină de fabricație ungară înlocuiește zil
nic munca a 70 de oameni. In anul 1955 producția 
de combine va crește cu peste 60 la sută.

In R.P. Ungară funcționează teatrul maghiar 
de stat pentru sate. Acest teatru prezintă specta
cole pînă în cele mai îndepărtate așezări rurale. 
Teatrul a fost înființat în urmă cu trei ani. In de
cembrie 1954 el a sărbătorit 7000 de spectacole. La 
aceste spectacole au luat parte 2.000.000 de spec
tatori. Spectacolul jubiliar a avut loc la Szdcseny, 
o comună din nordul Ungariei.

® De curînd a fost constituit comitetul maghiar 
de pregătire al celui de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților. Din comitet fac parte: 
Andics Erzs€bet, președinta Consiliului Național al 
Păcii, Rusznvăk Istvan, președintele Academiei de 
științe, Hegyi Gyula. președintele C.C.F.S., Cseterki 
Lajos, secretar al Consiliului central *al sindicate
lor etc.
• La Budapesta se reprezintă cu un mare suc

ces noul film-ooeretă : ,.Doi ori doi, fac cîteodată 
cinci". Interpreta principală a filmului este cunos
cuta actriță Ferrari Violeta. Regia filmului o sem
nează R6v6sz GySrgy.

Cooperativa 
kovesd, a cărei 
forinți, a plătit 
brilor ei, peste

Tn primele __ ----- r___, r______ ...
ghiari organizează prima lor întîlnire pe țară. Lă 
Budapesta vor sosi circa 6000 pionieri din pro
vincie. Membrii organizațiilor de tineret șl frun
tașii în producție din cadrul căijor ferate s-au 
oferit să-i transporte pe pionieri la această întîl
nire cu trenuri speciale.
• Stațiunile de odihnă de pe malul lacului Ba

laton se pregătesc pentru sezonul de vară. A 
început amenajarea caselor de odihnă șl construi
rea unor noi hoteluri. La Siofok, de pildă, trei 
case de odihnă vor fi transformate în hoteluri. Tot 
aci se deschide o nouă cofetărie și în 
ștrandului o nouă grădină de vară cu 
curi.

e Fabrica de textile din UJszeged 
producția unor noi sortimente de stofă 
și covoare din in și cînepă.
• Liceul de băieți din orașul B£k€scasaba a îm

plinit 100 de ani de existență. Cu această ocazie 
se va organiza o festivitate în memoria lui Kulich 
Gyula, fost elev al școlii, unul din martirii miș
cării muncitorești maghiare.

O Camera de comerț a R. P. Ungare, care anul 
trecut a prezentat în cadrul a 20 expoziții, artico
lele maghiare de export, va participa șl anul acesta 
la numeroase tîrguri internaționale. Au și început 
pregătirile în vedertba participării la tîrgurile inter
naționale de primăvară din Leipzig, Frankfurt șl 
Lyon.

De curînd a fost inaugurat sanatoriul de 
nnante al uzinelor ..Rakosi Mătyăs” din Budapesta. 
Clădirea de trei etale a sanatoriului a fost ridicată 
datorită investiției de 2 milioane forinți. sumă alo
cată în acest scop. In acest sanatoriu, 
muncii sînt îngrijiți de 18 medici, precum 
personal auxiliar calificat.

La fabrica de tractoare ,,V8ros
(„Steaua Roșie”) din Budapesta a început monta
rea primului prototip de tractor universal, de 18 cai 
putere. Cu ajutorul noului tractor pot fi executate 
orice lucrări de grădinărit fără eforturi fizice. Pro
totipurile vor fi gata pînă la 31 martie, iar după 
probă se va trece la producția lor în serie.

agricolă de producție din Mezo- 
avere întrece suma de 5 milioane 
zilele acestea 329.000 forinți metn- 
venitul lor obișnuit.
zile ale lunii aprilie, pionierii ma-

în 1930, primăria din Budapesta a edi
tat o cărțulie despre viața capitalei ma
ghiare. în intenția autorilor ei, această 
cărțulie trebuia să fie un mic ghid pentru 
cunoașterea Budapestei. Cărțulia a devenit 
însă un document al vieții chinuite a 
muncitorilor maghiari în anii în care în 
țara vecină banul era atotputernic.

Despre Ferenc Kollar puțini sînt cei 
care să știe ceva. Ei bine, soția lui, îm
preună cu cei șase copii, au încercat să 
se sinucidă în 1930. Cauza: mizeria. De 
altfel anual în acea vreme cel puțin 170 
de sinucigași erau ânghițiți de valurile 
Dunării.

într-o filă a cărțuliei despre care am 
amintit găsim scris: „Situația economică 
care se agravează a lipsit de pîinea de 
toate zilele pe foarte mulți oameni și a 
făcut să crească neîncetat numărul șome
rilor, muncitori intelectuali și manuali1*.

Răsfoiești în grabă filele și privirea 
îți este atrasă de o relatare laconică: po
trivit datelor oficiale, în 1926 la Buda
pesta 416 familii trăiau sub cerul liber. 
Zeci de mii de familii trăiau însă în lo
cuințe ca cea din fotografia de mai jos — 
scobituri în pămînt cu un acoperiș peste 
ele.

Un sfert de veac a trecut de cînd pri
măria din Budapesta a publicat cărțulia. 
Un sfert de veac în care orașul și-a 
schimbat înfățișarea.

Șomajul ? A rămas o amintire a trecu
tului. Dacă telefonezi biroului de repar
tizare a brațelor de muncă poți afla că în 
prezent sînt necesari aproape 30.000 de 
muncitori calificați și necalificați.

O plimbare pe străzile Budapestei oferă 
priveliștea unui oraș care se dezvoltă ne
încetat, a cărui populație se mărește; 
paralel cu aceasta se mărește și numărul

anropierea
300 de lo-

a început 
de mobil#

oamenii 
șl de un

Csillag”

IERI — O locuință muncitorească.

Același redactor povestește
Măszards Jozsef :

în cadrul întrecerii pornite 
ției D.I.Sz. vagonetele nu pridideau 
tras. Pînă la prînz, brigada lui Meszăros a încărcat 50 de vago-
nete. Dar apoi au trebuit să înceteze munca.

— Hai să căutăm vagonete goale, a spus șeful de brigadă, 
în cîteva minute s-au și întors cu patru vagonete. Tocmai 
atunci apăruse de la locul de muncă Jozsef Demeter, elevul 
său, care în acest timp era în întrecere cu meșterul său.

— Șînt vagonete goale afară ? întrebă el. Meșterul a schim
bat o privire cu ortacii lui și apoi a răspuns :

—• Nu sînt, dar îți dăm jumătate din ale noastre—
Și fiecare a pornit spre locul său, să-și continue munca. 

Pînă ia sfîrșitul schimbului, ambele brigăzi au îndeplinit 
aproape cite trei norme. Micul Demeter era cît pe aci să-l de
pășească pe cunoscutul miner Meszăros. Intre meșter și elev 
nu era decît o diferență de cîteva procente. Există oare o satis
facție mai mare pentru un educator, decît să fie egalat și 
chiar întrecut de un elev al său ?

O altă intîlnire a redactorului: „De curînd l-am revăzut 
la Budapesta, cînd a venit să-și primească decorația de Erou 
al Muncii Socialiste. Inima mi s-a umplut de bucurie cînd am 
văzut pe pieptul lui strălucind cea mai frumoasă răsplată a 
muncii sale de un deceniu. Mi-am adus aminte cîte mi-a 
povestit despre copilăria sa amară, despre suferințele familiei, 
despre umilința de care a avut parte zi de zi la un chiabur 
din Nemesszalok, la care tatăl său era argat. Soarta lor a 
rămas aceeași și după ce s-a mutat la Tatabănya. Tatăl său 
nu putea să lucreze în mină decît trei zile pe săptămână. Răb- 
dau de foame și nu aveau locuință. Cu cită amărăciune spu
nea tatăl său, pe vremea aceea : „Aici minerul este un 
mic”. Și așa era.

Numai după eliberare, omul și-a căpătat demnitatea sa. 
atunci a devenit și J6ska unul din cei mai buni mineri din 
țară. în 1950 și-a format o brigadă compusă din 9 membri. De 
atunci rar se întîmplă să dea o producție de cărbune sub 
200 la sută. Această brigadă a dat trimestrial între 2000—2500 
tone de cărbune peste plan. Și aceasta este o mare cantitate 
de cărbune I în decurs de cinci ani se ridică la peste 50.000 
tone. Dacă am încărca. în vagoane acești cărbuni, am umple 
cu ei o garnitură lungă de cîțiva

Acesta este Meszăros Iozsef, șef 
entuziast, bun tovarăș, simplu și

ni-

De

zeci de kilometri”.
de brigadă D.I.Sz.: un tînăr 
modest.

OMENIE
Sufla un vînt rece și pătrunzător. Drumurile erau acoperite 

de zăpadă, iar o parte din trenuri nu mai circulau. Poșta a reu
șit totuși să ducă de la Szentgotthărd la Farkasfa scrisoarea 
adresată lui Ivăn Ferenczi șl Istvăn Bediprln care erau che
mați la conferința de plasă D.I.Sz. Aceștia nu aveau la înde- 
mînă nici trăsură, nici tren... Drumul era de 14 kilometri. Să 
stea acasă ? Nici gînd de așa ceva.

...Era încă întuneric cînd au pornit, ca să ajungă din vreme.
Făcuseră vreo zece kilometri cînd deodată observară pe șosea 

o mogîldeață ciudată. O fi vreo grămadă de piatră ? Vreun 
pachet ? Un sac ? Numai cînd au ajuns mai aproape, au băgat 
de seamă că era un om ! Un moșneag. Buzele-i erau deja vinete, 
iar mîinile reci. O fi beat? Nu, n-are miros de alcool. Nu mal 
era vreme de pierdut. Trebuia dat viață acestui om bătrîn 
șl înghețat. In sfîrșit! Bătrînelul șl-a deschis ochii, dar să se 
ridice în picioare nu mai avea putere. Așezarea cea mai apro
piată, satul Mariaujfalu, era la un kilometru și jumătate de 
aci.

Tinerii au luat repede hotărîrea. Bătrînelul a fost purtat pe 
brațe cînd de Ivăn, cînd de Istvăn, — cînd de amîndol. Din cu
vintele șoptite, spuse în drum de către bătrîn au aflat că era 
bolnav șl pornise la medic. In drum a simțit că picioarele îi 
devin din ce în ce mal grele — apoi s-a întunecat totul în fața 
lui... Nici el singur nu știa cît a zăcut în drum.

Să parcurgi un kilometru șl jumătate pe un vînt care te-n. 
gheață, pe pămînt alunecos, purtînd un om în brațe nu este un 
lucru ușor și totuși cei doi tineri erau atît de mulțumiți; au 
salvat doar o viață de om!

...La conferința de plasă s-a aflat despre acest lucru numai 
din faptul că cei doi delegați au sosit cu cîteva minute după 
începerea conferinței..

AZI — Locuințe muncitorești
unităților industriale și comerciale, numă
rul școlilor, universităților și al teatrelor, 
numărul căminelor de copii.

S-ar putea ca mai curînd sau mai tîr-
ziu să se publice o carte despre Buda
pesta zilelc-r noastre. Intr-un asemenea
caz, pagini din cărțulia apărută în 1930
vor trebui neapărat anexate. Puse față în
față, cele două documente vor ilustra cum
nu se poate mai bine uriașele transfor
mări petrecute în viața capitalei maghiare
în decursul unui pătrar de secol.
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| La 4 aprilie 1945, glorioasa ar- 
8 mată sovietică a alungat din pa- 
| tria noastră fiara fascistă și a eli- 
g berat poporul, tineretul nostru 
8 de sub jugul asupririi. Poporul și 
| tineretul maghiar sărbătoresc la 
8 4 aprilie cea de a zecea ani- 
| versare de la eliberarea sa. Zece 
g ani nu constituie o perioadă în- 
8 delungată pentru istoria unui po- 
g por. Totuși, Congresul al IlI-lea 
8 al Partidului celor ce muncesc a 
| constatat pe drept cuvînt că în 
8 cursul istoriei sale milenare, po- 
| porul maghiar n-a trecut prin 
8 transformări economice, sociale, 
| politice atît de profunde ca ace- 

au 8 lea petrecute în primul deceniu 
JJU | al dezvoltării Ungariei libere.

In acești zece ani poporul mun-

Tineret constructor de viață nouă

Dar multe lucruri noi poți vedea 
Budapesta. Deși în timpul războiului 
fost dărîmate 14.000 de clădiri, totuși _ 
numai că ele au fost reparate — și odată 8 u't “ '-"-n'ț’
cu ele alte mii — dar în prezent se lu-? J ■ , ,
crează la construirea a peste 5.000 aparta- 5 
mente.

Pe scurt despre sport
In întreaga lume este cunoscut spor

tul din R. P. Ungară. Cine n-a auzit 
de renumitele echipe maghiare de fot
bal, canotaj, atletism etc.

In anii regimului de democrație 
populară, cultura fizică și sportul din 
R P. Ungară au cunoscut o dezvoltare 
nemaiîntâlnită. Ca o încununare a miș
cării sportive maghiare se află succese
le obținute de sportivii maghiari în ul
timul an.

Să începem cu f__
fotbalul care este 
printre sporturile 
cele mai populare 
din Ungaria. In 
1954 echipa na
țională a disputat 
14 meciuri inter
naționale, cifră 
record în istoria 
sportului maghiar. 
Rezultatele au fost 
strălucite. Din 14

' terminate prin victorii asupra echipe
lor naționale ale Austriei. Angliei, 
Uruguayului, Braziliei, Suediei, Elve
ției, Scpțiej etc. Un meci disputat la 
Moscova cu reprezentativa Uniunii So 
vietice s-a terminat la un scor egal. 
„Cei 11“ n-au cunoscut decît o singură 
înîrlngere — din partea echipei Ger
maniei occidentale în finala campiona
tului mondial de fotbal.

In anul trecut s-au desfășurat mal 
țiuite campionate mondiale. La turneul 
Chior mai buni gimnaști, desfășurat la

NOI RECORDURI MONDIALE
• înotătorul Gyorgy Tumpek, și-ă ameliorat 

recordul mondial în proba de 100 metri flu
ture.
• Echipa clubului sportiv „Honvdd” a sta

bilit un noii record la 4 x 1500 m.
Atletul Janos Somogyi a realizat noi re

corduri mondiale de marș, la 50 de kilometri 
și 30 de mile
• Ciclistul Tamăs Dusoczky a cucerit un nou 

record al iuniii la 500 de kilometri.

întîlnirl, 12 au fost

Roma, drapelul maghiar a fost înălțat 
de două ori în cinstea sportivei Agnes 
Kelety și a echipei feminine maghiare 
care s-a clasat pe primul loc. La cam
pionatul mondial de scrimă desfășurat 
la Luxemburg, echipa maghiară și-a do
vedit superioritatea, cîștigînd trei lo
curi I, Sportivii maghiari s-au distins 
și la campionatul mondial de tenis de 
masă de la Londra șl la turneul de lupte 
greco-romane de la Tokyo.

La campionate
le mondiale de 
caiac, desfășurate 
în Franța, echipa 
maghiară a obți
nut șase titluri de 
campioni mon
diali. La campio
natul mondial de 

pentatlon modern 
echipa națională a 
R. P. Ungare a

obținut victoria, clasîndu-se pe locul I. 
Printre numeroasele evenimente 

sportive ale anului trecut au fost și cam
pionatele europene. La campionatul eu
ropean de atletism de la Berna, atleții 
maghiari au cîștigat patru titluri de 
campioni europeni. La campionatele eu
ropene de natație de la Turin, sportivii 
maghiari au obținut opt locuri I. Echi
pa maghiară a cîștigat de asemenea tur
neul de polo pe apă.

Acestea sînt cu adevărat rezultate 
edificatoare!

Jânos Molnâr
secretar al C.C. al D.I.Sz.

mei agrare au fost 
peste 3.000.000 iugăre 
unui număr de peste 
țărani săraci. Mulți dintre țăra
nii muncitori au pășit pe calea 
cooperativelor agricole. în pre
zent, în țara noastră există pe
ste 4500 de cooperative agricole 
de producție și întovărășiri 
agricole cooperatiste, care au 
în stăpînirea lor peste 2.000.000 
iugăre de pămînt. Succesele 
obținute pînă în prezent de 
cooperativele noastre agricole 
de producție au și început 
să arate ce posibilități imen
se are agricultura noastră și ce 
sporuri considerabile de recolte 
rezultă de pe urma trasformării 
socialiste a agriculturii. Partidul 
și guvernul acordă o mare aten
ție creării condițiilor tehnice ne
cesare dezvoltării agriculturii. în 
cursul primului plan cincinal, 
parcul de tractoare a crescut de 
două ori, parcul de secerători de 
trei 
tură

In 
de 
înainte în domeniul vieții cul
turale și sociale. în prezent, 
la universități și la 
tele de . învățământ 
învață fii ai poporului mun
citor. Numărul studenților a 
crescut de peste patru ori în 
comparație cu anul 1938. S-a năs
cut o nouă intelectualitate, lega
tă de popor. Succesele obținute 
de regimul nostru democrat-popu
lar în domeniul culturii, lărgesc 
nivelul cultural al poporului, îi 
ridică conștiința, fac ca viața lui 
să devină mai bogată, mai vie, 
mai multilaterală.

Odată cu dezvoltarea țării 
noastre s-a schimbat și viața ti
neretului. Tovarășul Răkosi a 
spus : „Șj tineretul nostru a de
venit altul. Regimul democrat 
popular a deschis în fața lui por
țile viitorului, a înlăturat nenu
măratele piedici care stăvileau 
dezvoltarea tineretului muncitor". 
Constituția Republicii noastre 
acordă o deosebită grijă dezvol
tării și educării tineretului; ea 
apără în mod consecvent intere
sele tineretului. Tînărul din țara 
noastră este un membru respec-

împărțite 
de pămînt 
600.000 de

Oamenii sovietici — eliberatorii Ungariei sînt cei mai 
sinceri prieteni ai poporului frate maghiar (foto 1); Distru
gerile provocate de război au fost înlăturate (foto 2); Cu aju
torul Uniunii Sovietice s-a dezvoltat industria grea a R.P. 
Ungare (foto 3); O nouă gospodărie colectivă este înființată 
(foto 4); Aci era palatul prinților Eszterhazy. Acum este clă
direa unei școli superioare de horticultura... (foto 5).

tat al societății. în fața lui s-au 
deschis toate posibilitățile de 
creație, învățătură, de dezvoltare 
a aptitudinilor sale. Datorită 
grijii partidului și guvernului în 
fața tineretului din Ungaria se 
deschid posibilități nemărginite. 
Tînăra generație este tezaurul 
cel mai de preț, nădejdea țării 
noastre.

Tineretul ungar este recunoscă
tor pentru această grijă plină de 
dragoste. Aceasta se exprimă și 
prin faptul că tineretul participă 
cu toată puterea și capacitatea 
sa creatoare la marea operă de 
construire a patriei socialiste.

Sarcina principală a Uniunii 
Tineretului Muncitor (D.I.Sz.) 
este să educe tineretul ungar în 
spiritul ideilor comuniste, să-l 
mobilizeze să-și dea toată contri
buția la construirea socialismu
lui. Uniunea Tineretului Munci
tor desfășoară o activitate însu
flețită, făcînd tineretul să înțe
leagă că pentru a se _
ță mai bună, pentru a se ridica 
necontenit nivelul de 
menilor muncii, este 
se producă din ce în ce mai mul
te mărfuri, mai bune și mai ief
tine, că deci ridicarea producti
vității muncii și scăderea prețului 
de cost sînt de o mare însemnă
tate.

Tineretul ungar a obținut în
semnate succese în construirea 
bazei economice a socialismu
lui în țara noastră. Așa de pildă, 
tinerii de la fabrica de aparate 
și cabluri electrice din Budapesta 
au pornit o campanie pentru eco
nomisirea de energie și material. 
în numai cîteva luni această 
mișcare a fost extinsă în întrea
ga țară ; de pe urma ei au rezul
tat pînă în prezent economii în 
valoare de cîteva zeci de milioa
ne de forinți. Uniunea Tineretu
lui Muncitor a pornit o amplă 
mișcare pentru sporirea produc
ției de cărbune, una dintre mate
riile de bază extrem de impor
tante pentru industrie. In luna 
septembrie din anul trecut, tine
retul din mine și-a luat angaja
mentul să dea patriei 200.000 tone 
de cărbune peste plan. Pînă la 
sfîrșitul anului ei și-au depășit 
acest angajament cu peste 30.000 
de tone.

O activitate însemnată desfă
șoară organizațiile D I Sz. de la 
sate în scopul de a sprijini dez
voltarea agriculturii. în vara

anului 1954 s-a desfășurat între
cerea dintre brigăzile de tineret 
de pe arii, inițiată de organiza
ția D.I.Sz., întrecere la care au 
participat 61.000 de tineri. A.cea- 
stă întrecere a ajutat mult des
fășurarea într-un ritm rapid și 
terminarea la timp a treeratu- 
lui.

Prin munca sa de pînă acum, 
tineretul muncitor și studios din 
R. P. Ungară a dovedit că el 
reprezintă un sprijin solid al re
gimului democrat-popular. Pre
gătirile în vederea celei de a 
10-a aniversări a eliberării pa
triei noastre au sporit activita
tea tineretului în munca de con
struire a socialismului. In primul 
rînd, tineretul ungar s-a pregă
tit să întîmpine cu cinste cea de 
a zecea aniversare de la elibe
rarea patriei sale, intensifieîn- 
du-și eforturile în muncă, obți- 
nînd rezultate însemnate în în
trecerea care s-a desfășurat în 
întreaga țară. Sute de mii de 
tineri muncitori și-au luat anga
jamente concrete cu privire la 
îmbunătățirea nivelului calitativ 
al produselor, la reducerea pro
centului de deșeuri și a prețului 
de cost. Eroicul tineret din mine 
s-a angajat ca între 1 ianuarie 
și 4 aprilie 1955 să dea patriei 
100.000 tone de cărbune peste 
plan. O mare parte din brigăzile 
tineretului din. mine și-au depă
șit deja angajamentele luate.

Tineretul muncitor de la sate 
sărbătorește cea de a zecea ani
versare de la eliberarea patriei 
prin pregătirea și efectuarea la 
timp a muncilor agricole de 
primăvară. La cererea tinerilor 
tractoriști, Comitetul Central al 
D.I.Sz. a inițiat în cadrul în
trecerii închinate eliberării țării, 
o întrecere pe țară între brigă
zile de tineret ale tractoriștilor. 
La această 
cîteva sute 
tractoriști.

Tineretul
a 10-a aniversare a eliberării pa
triei noastre prin îmbunătățirea 
necontenită a disciplina, prin 
sporirea rezultatelor bune la 
învățătură.

Poporul și tineretul ungar eli-

berat au desfășurat o uriașă mun- 8 
că în ultimii zece ani pentru con- ? 
struirea patriei lor. Au ridicat g 
noi orașe, fabrici, stațiuni de ? 
mașini și tractoare, școli, creșe, | 
teatre. Ei doresc ca și în anii vii. g 
tori să continue această muncă 8 
pașnică, constructivă. Dar po- 2 
porul șj tineretul nostru sînt g 
gata să-și apere succesele obți- 8 
nute și patria lor liberă față de | 
orice agresiune imperialistă. Pen- g 

■tru a-și continua munca sa con- 8 
structivă poporul nostru are ne- ° 
voie de pace. De aceea poporul 5 
ungar, împreună cu popoarele 8 
din lagărul păcii de multe sute 2 
de milioane de oameni, în frun- g 
te cu marea Uniune Sovietică, 8 
face totul pentru a apăra cauza § 
scumpă a păcii. Poporul ungar g 
protestează cu hotărîre împotri- 8 
va militarizării Germaniei oc* § 
cidentale și împotriva încercări- g 
lor de a legaliza folosirea arme- 8 
lor atomice.

In ultimul deceniu, între po- g 
porul romîn și ungar a fost crea. 8 
ta o sinceră prietenie frățească. | 
Timp de lungi decenii, clasele g 
dominante au făcut tot ce le stă- 8 
tea în putință pentru a asmuți | 
unul împotriva celuilalt, popoa- g 
rele celor două țări. Astăzi po- 8 
poarele romîn și ungar eliberate ? 
trăiesc, lucrează și luptă pentru g 
menținerea păcii în cea mai 8 
strînsă prietenie.

Piatra fundamentală a priete- g 
niei sincere dintre popoarele 8 
noastre o constituie faptul că a- | 
tît poporul romîn cît șl cel un- g 
gar au fost eliberate de sub ju- 8 
gul asupritorilor lor de 
Uniunea Sovietică, că în 
noastre se află la putere 
muncitoare condusă de 
dul ei.

Poporul nostru muncitor 
neretul nostru se bucură de 
toate succesele obținute de po
porul romîn, de tineretul ro
mîn, pentru că știe că acestea 
Sînt și succesele poporului nostru 
Succesele noastre comune întă
resc lagărul păcii și al socialis
mului în frunte cu Uniunea So
vietica, întăresc lupta omenirii 
progresiste pentru o viață mai 
bună a popoarelor.

8 numeroase succese pe calea con- 
| struirii socialismului. Noi nu ui-
8 tăm. în urmă cu zece ani, la pu-
8 tere se aflau exploatatorii; pă
li mîntul, minele, fabricile erau în
I mîinile lor. Poporul m:uncîtor su- 
g ferea crunt sub asuprirea lor. In 
8 decursul celor zece ani care au 
? trecut de la eliberare, situația s-a 
g schimbat radical. Toate bogățiile 
8 pămîntului, fabricile, minele, pă- 
I durile etc. au devenit proprie- 
g tat’e a întregului popor. Sub con- 
8 ducerea partidului și cu sprijinul 
| Uniunii Sovietice și a țărilor de 
8 democrație populară, prietene, 
8 poporul nostru eliberat a sehim- 
| bat înfățișarea țării. Industria 
8 ungară distrusă in timpul războ- 
8 iului a pornit pe calea unei dez- 
| voltări noi și rapide, tn cei zece 
8 ani care s-au scurs, printr-o mun- 
8 că creatoare, poporul maghiar 
| condus de partid a refăcut pa- 
8 gubele cauzate de război și in- 
8 dustria a înregistrat o dezvoltare 
g rapidă, fără precedent. Produc- 
8 ția industrială a crescut de peste 
8 trei ori față de nivelul antebelic. 
o In timpul primului plan cincinal 
8 au fost înființate 68 de noi între-
8 prinderi de industrie grea, s-au
8 construit noi orașe socialiste,
8 cum sînt, de pildă, Sztălinvâros,
g Komlo, Kazincbarcika, Vărpalota.
8 Transformări esențiale au fost
8 realizate și in agricultură- S-au
8 îmbunătățit cu mult Condițiile de
8 trai ale țărănimii muncitoare,
| ele fiind în prezent incom-
8 parabil mai bune decît înain-

te de eliberare. în cursul refor-
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ori. în prezent, în agricul- 
lucrează 2000 de combine, 
țara noastră au fost făcuți 
asemenea însemnați pași

institu- 
superior

crea o via-

trai al oa- 
nevoie să

către 
țările 
clasa 

parti-

întrecere s-au înscris 
de brigăzi de tineri

studios salută cea de



răspunsurile date de primul ministru al Franței, 
Edgar Faure la întrebările corespondenților 

ziarului „Pravda“
MOSCOVA 2 (Agerpres).-TASStrans

mite:
Primul ministru al Franței, Edgar Faure, 

e acordat un interviu corespondenților 
,,Pravdei“ I. Jukov șl G. Rassadin. Ur
mează întrebările corespondenților și răs
punsurile date de primul ministru al 
Franței:

întrebare: Care este etltudinea dvs. 
față de declarația președintelui Consiliu
lui de Miniștri al UJR.S.S., N. A. Bulganin, 
publicată ța 27 martie, cu privire la con
vocarea unei conferințe a marilor puteri, 
în legătură cu sarcina micșorării încordă
rii în relațiile internaționale?

Răspuns : Această declarație constituie 
un fapt pozitiv foarte important. Consider 
că micșorarea încordării Internationale 
depinde mai ales de eforturile comune ale 
tuturor puterilor interesate, ținindu-se 
seama de cerințele legitime ale securită
ții fiecăreia dintre aceste puteri. Aș dori 
ca tratativele să se desfășoare în acest spi
rit, dacă această condiție va fi respectată, 
ele vor putea fi rodnice.

Aceste tratative ar fi înlesnite prin des
tinderea relațiilor dintre U.R.S.S. și Sta
tele Unite ale Americii. în această pri
vință mă bucură faptul că mareșalul Bul
ganin a comentat în mod favorabil decla-

★

rația făcută recent de președintele Elsen
hower.

întrebare: în legătură cu evenimen
tele care au avut loc în ultima vreme nu 
ați putea oare să ne spuneți cum vedeți 
evoluția viitoare a relațiilor franco-sovie- 
tice?

Răspuns: Evenimentele care au avut 
loc în ultima vreme, nu m-au făcut să-mi 
schimb convingerea că nimic nu împie
dică evoluția favorabilă a relațiilor fran- 
co-sovietice. într-adevăr, Franța nu are 
altă voință decît întărirea păcii și securi
tății în Europa și în întreaga lume.

Consider că atît prin spiritul lor cît și 
prin conținutul lor, acordurile care au fost 
votate recent de către parlament sînt în
tru totul compatibile cu obligațiile față de 
U.R.S.S. și Marea Britanie pe care le-a 
semnat Franța.

Aș dori, pe de altă parte, ca relațiile 
economice și culturale între cele două țări 
să se dezvolte. în ultima vreme, în aceste 
două domenii a și fost realizat un progres 
considerabil. Sînt ferm hotărît să contri
bui la dezvoltarea relațiilor economice și 
culturale conform intereselor ambelor 
părți și contribuind la o mai bună înțe
legere între țările noastre care — oricît 
s-ar deosebi una de alta — nu pot uita tot 
ce le-a unit în trecutul apropiat.

★

In U.R.S.S. a început strîngerea de semnaturi 
pe Apelul de la Viena

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : Poporul sovietic condamnă cu 
mânie uneltirile imperialiștilor care ame
nință omenirea cu un război atomic. La 
mitingurile și adunările de masă care au 
avut loc în ziua de 1 aprilie în orașe și 
sate, oamenii sovietici au aprobai în una
nimitate Apelul de la Viena al Consiliu
lui Mondial al Păcii. La 1 aprilie, la che
marea Comitetului Sovietic pentru apăra
rea păcii a început strîngerea de semnă
turi pe Apel.

Această campanie se desfășoară pe tot 
cuprinsul uriașului teritoriu al Uniunii

Sovietice — de la țărmurile Oceanului 
Pacific pînă la Marea Baltică, din Pamir 
și pînă in extremul nord. Adunări de 
masă au avut loc la Moscova, Leningrad, 
Kiev, Minsk, în Ural, Siberia, Asia cen
trală.

In prima zi a campaniei de stringere 
de semnături pe Apelul Consiliului Mon
dial al Păcii au semnat milioane de ce
tățeni sovietici alăturindu-și astfel glasu
rile la glasul tuturor oamenilor cinstiți 
din lume, care protestează împotriva 
amenințării unui război atomic. _

A 10-a aniversare a eliberării Ungariei -

Sosirea delegației guvernamentale sovietice la Budapesta

Comentînd acest interviu, „Pravda" 
scrie:

în răspunsurile sale la întrebările co
respondenților „Pravdei", primul ministru 
al Franței, Edgar Faure, atinge impor
tante probleme internaționale. Declara
țiile sale nu pot însă să nu prilejuiască 
unele observații asupra fondului ches
tiunii.

Domnul Faure observă pe bună drep
tate că micșorarea încordării internațio
nale depinde mai ales de eforturile co
mune ale tuturor puterilor interesate, ți- 
nîndu-se seama de cerințele legitime ale 
securității fiecăreia dintre aceste puteri.

Se știe însă că pînă acum guvernul fran
cez a preferat „eforturilor comune ale tu
turor puterilor interesate'*, tactica unor 
acorduri unilaterale ale unui grup de 
state îndreptate împotriva altor puteri.

Se știe de asemenea că guvernul Faure 
a dat dovadă de un zel deosebit în efor
turile de a obține aprobarea acordurilor 
de la Paris de către Consiliul Republicii, 
acorduri care nu numai că nu corespund 
„cerințelor legitime ale securității" state
lor vecine cu Germania, inclusiv a Fran
ței, ci dimpotrivă, subminează securitatea 
lor.

Dorința exprimată cu acest prilej de 
E. Faure ca tratativele între marile pu
teri să se desfășoare în spiritul „efortu
rilor comune ale tuturor puterilor intere
sate, ținîndu-se seama de cerințele legi
time ale securității fiecăreia dintre aceste 
puteri”, — această dorință ca atare, nu 
poate decît să fie salutată. Dar nu se 
poate să nu se țină seama de faptul că 
realizarea acestei dorințe depinde în mare 
măsură de Franța însăși.

Nu poate să nu prilejuiască observații 
serioase răspunsul și mai contradictoriu 
dat de E. Faure la cea de a doua între
bare a corespondenților „Pravdei".

Pe de o parte, E. Faure remarcă pe bună

dreptate că Franța șl U.R.S.S. „nu pot uita 
tot ce le-a unit în trecutul apropiat" (adi
că în perioada luptei comune împotriva 
Germaniei hitleriste) șl se pronunță pen
tru „o evoluție favorabilă a relațiilor 
franco-sovietice". Pe de altă parte însă, 
primul ministru francez consideră posibil 
și admisibil să afirme că acordurile de la 
Paris, care reînvie wehrmachtui german 
ar fi „compatibile" cu obligațiile Franței 
față de U.R.S.S., adică, cu alte cuvinte, cu 
tratatul franco-sovietic de alianță și asis
tență mutuală din 1944.

Se știe prea bine că în virtutea acor
durilor de la Paris, Franța devine un 
aliat al militarismului german ; lupta îm
potriva acestuia a unit Uniunea Sovietică 
și Franța în trecutul apropiat. Uniunea 
Sovietică nu poate accepta ca tratatul 
franco-sovietic să slujească drept paravan 
în spatele căruia anumite cercuri fran
ceze să poată ascunde opiniei publice ade
vărul asupra schimbării intervenite în si
tuația internațională a Franței și să ca
mufleze politica lor de remilitarizare a 
Germaniei occidentale.

Nimeni nu va contesta desigur, însem
nătatea legăturilor .economi ce și culturale. 
Ele sînt necesare. Dar, ar fi dăunător pen
tru cauza păcii să se folosească discuțiile 
pe această temă pentru a abate atenția 
opiniei publice de la problema principală 
care frămîntă astăzi întreaga lume.

U.R.S.S. a acordat întotdeauna o mare 
atenție dezvoltării și întăririi relațiilor 
franco-sovietice, în care sînt interesate 
ambele țări. Este însă absolut limpede că 
ratificarea și traducerea în fapt a acor
durilor de la Paris ar crea în Europa o 
situație nouă care nu ar putea să nu se 
repercuteze asupra acestor relații.

Iată unele observații pe care le prile- 
juește lectura răspunsurilor date de pri
mul ministru al Franței la întrebările co
respondenților „Pravdei".

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 2 aprilie a sosit la Buda
pesta, pentru a participa la sărbătorirea 
celei de a 10-a aniversări a eliberării Un
gariei de către armata sovietică, delega
ția guvernamentală sovietică formată din 
K. E. Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. (șeful de
legației), generalul-colonel A. S. Jadov, 
P. G. Tîcina, președintele Sovietului Su
prem el R.S.S. Ucrainene, Z. V. Miro
nova, vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc Moscova. 
Din delegație face de asemenea parte I. 
V. Andropov, ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Populară Ungară.

La frontiera ungaro-sovietică, delegația 
guvernamentală a U.R.S.S. a fost întâmpi
nată de: Andras Hegedus, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central a.f Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria, Bela Veg, secretar 
al Comitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria, Șandor Ronai, 
președintele Adunării de Stat, Endre Sik, 
prim locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, generalul-locotenent Istvan Sza
bo, locțiitor al ministrului Apărării și I. 
V. Andropov, ambasadorul U.R.S.S. în 
Ungaria.

La Gara de Est din Budapesta delega
ția guvernamentală a fost întîmpinată de 
membrii Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, în frunte cu Matyas Rakosi, prim 
secretar ai Comitetului Central, membrii 
Prezidiului R. P. Ungare în frunte cu 
Istvan Dobi, președintele Prezidiului, 
membrii guvernului, reprezentanți ai vie
ții publice. Delegația a fost de asemenea 
întîmpinată de membrii delegațiilor gu
vernamentale care au sosit la Buda

pesta pentru a participa la sărbătorirea 
celei de a 10-a aniversări a eliberării 
Ungariei, de colaboratori ai ambasadei 
U.R.S.S. și șefii și colaboratori ai ambasa
delor țărilor de democrație populară.

A fost aliniată o gardă de onoare și 
au fost executate imnurile de stat ale 
U-R.S.S. și R.P. Ungare.

în piața din fața gării se aflau mii de 
oameni ai muncii din capitală.

Istvan Dobi, președintele Prezidiului R. 
P. Ungare, a rostit o scurtă cuvîntare în 
care a salutat cu căldură pe reprezentan
ții poporului sovietic și și-a exprimat con
vingerea că vizita lor în Ungaria va con
solida și mai mult prietenia veșnică de 
nezdruncinat dintre popoarele ungar și 
sovietic.

K. E. Voroșilov, șeful delegației guver
namentale a U.R.S.S. rostind cuvîntarea 
de răspuns, a transmis poporului ungar, 
care construiește socialismul, salutul fier
binte al poporului sovietic.

Poporul nostru, marele partid al lui 
Lenin-Stalin, a spus K. E. Voroșilov, se 
bucură împreuna cu voi de succesele 
voastre.

K. E. Voroșilov a urat poporului ungar, 
Partidului celor ce muncesc din Ungaria 
noi succese în construirea socialismului, 
a urat cetățenilor ungari multă sănătate. 
El a rostit cuvinte de salut în cinstea la
gărului păcii și democrației, prieteniei și 
unității frățești între popoarele sovietic și 
ungar, în cinstea glorioasei Republici 
Populare Ungare.

Oamenii muncii din Budapesta care se 
aflau în piața gării, i-au salutat cu căl
dură Pe delegații Uniunii Sovietice. S-au 
scandai lozincile: „Trăiască Uniunea So
vietică", „Trăiască armata sovietică — eli
beratoare I“, „Trăiască prietenia ungaro- 
sovietică !”

La 1 aprilie a. c. a încetat din viață 
tovarășul Mihai Moraru, membru al Co
mitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn. - , 1

Născut în 1891, fiu de muncitor, el în
suși muncitor metalurgist, Mihai Moraru 
a trăit viața grea, de mizerie, din timpul 
regimului burghezo-m-oșieresc. De tînăr, 
încă la 18 ani, tov. Mihai Moraru a intrat

O delegație a R. D. Vietnam va pleca în India
HANOI 2 (Agerpres). — După cum 

anunță Agenția Vietnameză de Informa
ții, răspunzînd invitației făcută de primul 
minisitru al Indiei, Nehru, în cursul între
vederii cu președintele Ho Și Min care a 
avut loc la Hanoi, în octombrie 1954, o

delegație a guvernului R. D. Vietnam va 
pleca în India în cursul lunii aprilie.

Delegația va fi condusă de Fam Van 
Dong, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam.

In legătură cu tratativele dintre marile puteri
— Declarafia lui Eden la Newcastle —

Adoptarea unor legi antidemocratice 
de către Consiliul Republicii Franceze

PARIS 2 (Agerpres). — In ședința din 
1 aprilie, Consiliul Republicii al Franței a 
dezbătut proiectul de lege care acordă gu
vernului Faure „împuterniciri speciale” în 
domeniul economic, social și fiscal, proiect 
de lege aprobat recent cu multe greutăți și 
de Adunarea Națională. Consiliul a votat 
cu 204 voturi contra 90 acest proiect cu- 
prinzînd modificarea propusă de senatori 
ca „împuternicirile speciale” să se prelun
gească pînă la 20 mai 1955 în loc de 30 
aprilie a.c.

Consiliul Republicii a trecut apoi la dis
cutarea proiectului de lege care dă guver
nului dreptul să declare „stare excepțio

nală” atît pe teritoriul Franței cît și pe 
teritoriul coloniilor franceze și introduce
rea imediată a „stării excepționale” pe 
timp de șase luni în Algeria. Și acest pro
iect de lege a fost aprobat cu 233 voturi 
contra 77.

După cum se știe, aceste două legi au 
provocat protestul hotărît al poporului 
francez, deoarece în ce privește prima va 
determina înrăutățirea situației sale eco
nomice, iar a doua va crea condițiile in
staurării teroarei militaro-polițienești am
bele fiind un corolar al ratificării acordu
rilor de la Paris.

Noi provocări militare ale S.U.A. împotriva R. P. Chineze
PEKIN 2 (Agerpres). — Agenția China 

Nouă relatează că la 1 aprilie patru valuri 
de avioane militare americane au efec
tuat 18 zboruri deasupra R. P. Chineze, 
viciind spațiul aerian chinez și dedindu-se 
la provocări.

La 1 aprilie, între orele 11,41-12,19 o 
formație de patru avioane militare ame
ricane a pătruns deasupra regiunilor Iun- 
cen Laiian și Kiaohsien, în peninsula 
Kiaotun, provincia Șandun. Ele au zburat 
de asemenea deasupra unei regiuni situ
ate la 6 km. de Kiaohsien. Aviația ar
matei populare chineze a alungat cele pa
tru avioane militare americane care s-au 
îndepărtat spre est.

La orele 13,59, două avioane ale ma
rinei americane au zburat deasupra loca
lităților Haikou, Kailai și Chenmai, dea

supra insulei Hainan în provincia Guan- 
dun.

La orele 14,03, o formație de avioane 
ale marinei americane au zburat în ve
cinătatea localității Dinan, insula Hainan.

La orele 14,00 o formație de opt avi
oane americane au zburat deasupra loca
lității Baotinin și a portului Sanya, din 
insula Hainan.

In comunicat se subliniază că aceste 
provocări militare ale avioanelor militare 
americane încalcă în mod grav teritoriul 
și suveranitatea R. P. Chineze și urmăresc 
în mod evident să sporească încordarea 
în Extremul Orient. Poporul chinez ur
mărește cu atenție desfășurarea acestor 
provocări militare săvîrșite de Statele 
Unite.

LONDRA 2 (Agerpres). — TASS trans
mite: După cum relatează agenția Press* 
Association, iîn seara de 31 martie, minis
trul Afacerilor Externe al Marii Britanii, 
Eden, a rostit un amplu discurs Ia o adu
nare a conservatorilor din Newcastle.

Cerînd acelora care doresc reglementa
rea divergențelor internaționale să aibă 
„răbdare inepuizabilă”, Eden a spus că 
Anglia „a și început să discute cu allații 
săi modul în care să se organizeze viitoa
rea etapă a tratativelor internaționale”. 
„El și-a exprimat speranța că în curind 
vor avea loc consultări în această proble
mă și că, deși acestea vor avea loc între 
funcționari, miniștrii Afacerilor Externe 
(ai puterilor occidentale) vor discuta de 
asemenea într-un viitor apropiat aceste 
planuri”.

După cum a spus Eden, aceasta „poate 
deschide calea tratativelor” cu Uniunea 
Sovietică. Dar, precizează agenția Press 
Association, Eden a avertizat că nu tre
buie să se aștepte rezultat imediat.

După cum rezultă din aceeași știre, 
Eden a încercat în discursul său să jus
tifice politica de tergiversare a rezolvării 
problemei tratativelor dintre cele patru

puteri, recurgînd în acest scop la născociri 
împotriva Uniunii Sovietice. Eden a în
cercat să semene îndoială în ce privește 
sucesul viitoarelor tratative.

Trecînd apoi la problema dezarmării, 
Eden a subliniat că actualele tratative 
care se desfășoară la Londra, se bazează 
pe planul propus de Franța și Anglia, care 
prevede „renunțarea totală la folosirea și 
producția armelor nucleare, reducerea ho- 
tărîtă a armamentelor clasice și a forțe
lor armate și instituirea unui strict con
trol internațional asupra întregului pro
gram de dezarmare”. în ciuda faptelor în
deobște cunoscute, Eden a încercat să 
prezinte lucrurile ca și cum faptul că la 
Londra nu s-a ajuns la un acord se dato- 
rește Uniunii Sovietice și nu poziției pu
terilor occidentale, poziție dictată de ten
dința lor de a continua cursa înarmărilor 
și pregătirile în vederea unui război 
atomic.

Afirmând în .încheiere că „bomba cu hi
drogen poate contribui la menținerea pă
cii”, Eden a contestat prin aceasta faptul 
evident că cursa înarmărilor atomice duce 
în mod inevitabil la agravarea primejdiei 
de război.

Lupta hotărîtă a muncitorilor greviști 
din Anglia și S. U. A.

Situație încordată în regiunea frontierei siriene
ANKARA 2 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Associated Press, două bri
găzi turcești au fost masate în regiunea 
frontierei siriene și o a treia brigadă va 
fi eventual trimisă la frontieră peste cî- 
teva zile. Fiecare dintre aceste brigăzi 
blindate și motorizate numără cîte 5.000 
oameni.

ISTAMBUL 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum relatează ziarele, 
la Ankara s-a aflat că guvernul turc in
tenționează să ceară guvernului sirian 
„rectificarea” frontierei turco-siriene care 
ar fi fost „fixată în trecut în mod cu to
tul artificial".

LONDRA 2 (Agerpres). — Greva me
canicilor și electricienilor de la tipogra
fiile ziarelor din Londra care durează de 
opt zile a intrat într-o fază acută în urma 
eșecului tratativelor dintre reprezentanții 
muncitorilor greviști și delegația patroni
lor, condusă de un ,,lord al presei”, vi
contele Rothermere, proprietar al ziarului 
„Daily Mail”. Frank Haxell, secretar al 
sindicatului electricienilor a declarat că 
greviștii au respins propunerile patroni
lor, deoarece ele nu satisfac revendicările 
lor. Haxel] a precizat că lucrul nu va fi 
reluat decît cu condiția ca patronii să ac
cepte cererile muncitorilor. Corespon

dentul din Londra al agenției France 
Presse își exprimă părerea că această 
grevă unică, prin amploarea ei în ultimii

30 de ani, va continua pînă după 15 
aprilie.

*
NEW YORK 2 (Agerpres). — Potrivit re

latărilor presei, greva celor 50.000 de 
muncitori din sindicatul salariaților din 
telecomunicații, care a .început cu 20 de 
zile în urmă din cauza conflictului cu So
cietatea „Southern Bell Telephone Com
pany”, continuă. Muncitorii cer majorarea 
salariilor.

De asemenea, se anunță că în noaptea de
31 martie, au declarat grevă 35.000 mun
citori și funcționari din 19 uzine de cau
ciuc aparținînd societății „United States 
Rubber Co." al căror sindicat este afi
liat la C.I.O.

SCURTE ȘTIRI

Cu privire la relațiile afgano-pakistaneze
KABUL 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 31 martie în capitala Afganis
tanului au continuat demonstrațiile de 
protest împotriva hotărîrii guvernului Pa
kistanului de a include provincia de fron
tieră din nord-vest populată cu triburile 
paștunilor înrudite cu afganii .într-o sin
gură provincie — Pakistanul de nord. 
După cum anunță postul de radio Kabul, 
demonstrațiile din 31 martie au durat pa
tru ore și au depășit în amploare pe cele 
din 30 martie. Direcția generală a poliției 
a interzis demonstrațiile.

După cum anunță postul de radio Kabul,
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mari demonstrații antipakistaneze au avut 
loc la 30 martie la Paizabad, Cearikar, 
Mazar-I-Șerif, Kandagar Feranei, Gerat și 
Giriska.

K AR ACI 2 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 31 martie, a avut loc ședința 
guvernului central ai Pakistanului care a 
discutat relațiile cu Afganistanul.

Potrivii relatărilor presei locale, guver
nul pakistanez a făcut un „demers ener
gic" pe lîngă guvernul Afganistanului.

Oficiosul musulman „Pakistan Stan
dard" după o serie de atacuri dușmănoase 
împotriva Afganistanului scrie: „Noi am 
pierdut foarte mult timp pentru căutarea 
un<i rezolvări pașnice a problemei Paștu- 
nistanului". Ziarul cere să se „dea o lec
ție" guvernului afgan. Ziarul „Times of 
Caraci" preconizează ruperea relațiilor di
plomatice cu guvernul din Kabul și chiar 
declararea stării de război".

• La 31 martie, J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, a primit pe Marin 
Florea Ionescu, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Populare 
Romîne în Polonia.

• Hammarskjoeld, secretarul general al 
O.N.U., a anunțat că savantul sovietic 
V. S. Vavilov a fost numit secretar ge
neral adjunct al Conferinței internaționale 
pentru folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice, convocată la Geneva pentru 
8 august

® La Drancy — suburbie muncitorească 
a Parisului, s-a deschis la 2 aprilie Aduna
rea Națională a forțelor iubitoare de 
pace din Franța convocata din inițiativa 
Consiliului Național al păcii din Franța. 
La adunare au sosit 2000 delegați din toate 
departamentele Franței. Ședința din 2 
aprilie a fost prezidată de scriitorul 
Vercors. Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de Wagner, profesor ja Sorbona. Lucrările 
adunării vor dura două zile.

• Ziarele din Pekin publică comunicatul

chino-indian cu privire la transferarea în 
proprietatea Republicii Populare Chineze 
a tuturor oficiilor poștale, telegrafice și 
telefonice din Tibet împreună cu toate in
stalațiile lor, care aparțineau guvernului 
Indiei. După cum se spune în comunicat, 
Republica Populară Chineză și Republica 
India au căzut de acord ca toate aceste 
clădiri și oficii, împreung cu toate in
stalațiile lor, să treacă în proprietatea 
guvernului chinez la 1 aprilie 1955. Va
loarea celor 12 stațiuni pentru comunica
ții poștale Și instalațiile lor, care se ci
frează la 316.828 rupij indiene, va fi achi
tată de guvernul chinez.

• Referindu-se la surse bine informate, 
agenția Kiodo Țusin transmite că la 1 
aprilie primul ministru al Japoniei, Hato
yama, și ministrul Afacerilor Externe, Și- 
ghemițu, au hotărît ca acesta din urmă să 
plece în S.U.A în cursul săptămînii vii
toare, cu scopul de a obține „asentimen
tul Americii pentru tratative între Japo
nia și Uniunea Sovietică și pentru dezvol
tarea comerțului cu Chin->”.

în mișcarea sindicală unde a des
fășurat o activitate neobosită.

Ca vechi militant al mișcării 
muncitorești șl membru al con
ducerii partidului social-demo
crat, tov. Mihai Moraru a luat 
parte activă li lupta dusă de co
muniști Împreună cu aripa stingă 
a partidului social-democrat 
pentru crearea șl întărirea fron
tului unic muncitoresc, pentru 
lichidarea sciziunii rândurilor 
clasei muncitoare, pentru făuri
rea Partidului Muncitoresc Ro
mân. 1

Ca deputat șl membru In pre
zidiul Marii Adunări Naționale, 
membru al Comisiei Controlului 
de Partid de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Confe
derației Generale a Muncii, iov. 
Mihai Moraru a slujit cu cre
dință cauza partidului și poporu
lui nostru muncitor.

Pentru activitatea sa îndelungată, pen
tru meritele sale față de patrie, tov. Mi
hai Moraru a fost distins cu ordine și me
dalii.

Amintirea tov. Mlhal Moraru, membru 
devotat al partidului și fiu credincios al 
clasei muncitoare, va fi păstrată totdeauna 
în inimile oamenilor muncii din patrie, 
noastră.

Apostol Gheorghe, Chlvu Stoica, Chlșinevschl 
Lluba, Covaci Martin, Dobre Ion, Gherman Mircea, 
Iordăchescu Teodor, Mujic Mlhal, Moraru Stelian, 
Pîrvulescu Constantin, Rădăceanu Lotar, SencoVlci 
Alexandru, Voltec Ștefan, Vernescu Alexandru, Za- 
haria Tănase.

Sîmbătă după amiază, începînd de la 
ora 17, mii de oameni ai muncii din Ca
pitală, adânc îndurerați de moartea tova
rășului Mihai Moraru, membru al Comi
tetului Central al. Partidului Muncitoresc 
Romîn, vechi militant al mișcării munci
torești din țara noastră, au trecut prin 
fața sicriului cu corpul neînsuflețit, de
pus în sala Casei de cultură a sindicate
lor din București. Colective de muncitori 
și tehnicieni, .printre oare mulți vechi to
varăși de luptă ai’ lui Mihai Moraru, func
ționari, oameni ai științei, artei și cultu
rii, militari etc., S-au perindat prin fața 
sicriului, aducând ultimul salut dispăru
tului.

Erau de față și membri al familiei de
functului.

De o parte și de alta a sicriului stră
juiește în permanență garda de onoare, 
compusă din cîte 6 tovarăși, purtând la 
braț banderole roșii îndoliate.

Sicriul este înconjurat cu coroane de 
flori depuse de Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Român, Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, Consiliul Cen
tral a) Sindicatelor, Comitetul regional și 
Comitetul orășenesc București ale P.M.R., 
Ministerul Industriei Metalurgice și al 
Construcțiilor de Mașini, Trustul 1 Con
strucții, muncitorii și tehnicienii gospo
dăriei agricole de stat Bragadiru etc.

Pînă la ora 21, oamenii muncii din Ca
pitală au continuat să treacă prin fața 
sicriului, depunînd coroane la căpătîiul 
lui Mihai Moraru.

Astăzi dimineață oamenii muncii au 
acces în sala Casei de cultură a sindi
catelor din București începînd de la ora 
8, pentru a-și lua rămas bun de la to
varășul Mihai Moraru. La ora 11, corte
giul funebru va porni de la Casa de cul
tură a sindicatelor.

(Agerpres)

Cultură fizică
O victorie

Stadionul Republicii din Capitală a 
găzduit ieri după amiază întâlnirea de 
fotbal dintre echipele Casa Centrală a 
Armatei și Flacăra Ploești. întâlnirea a- 
ceasta din cadrul etapei a șasea a cam
pionatului categoriei A a stârnit un in
teres deosebit în rîndurile spectatorilor 
bucureșteni ca și a acelora din Ploești, 
care au venit în mare număr pentru a-și 
încuraja echipa.

Flacăra Ploești a luptat cu multă însu
flețire și a cîștigat pe merit victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin punctul înscris 
de extremul stiînga Bădulescu în ultimul 
minut al primei reprize. Echipa s-a apă
rat cu tenacitate în momentele în care 
era dominată, iar contraatacurile dese și 
periculoase au dat mult de furcă apă
rării bucureștenilor.

Totuși partida — deși a oferit uneori 
faze spectaculoase la ambele porți — în 
general nu s-a ridicat la un nivel tehnic 
satisfăcător. Atît echipa Casei Centrale 
a Armatei cît și Flacăra Ploești au des
fășurat de multe ori un joc confuz, lipsit 
de orizont, static. Pasele greșite au abun
dat; acest lucru este cu atît mai surprin
zător, cu cît greșelile au fost săvîrșite 
de jucători rutinați, buni tehnicieni, ca 
Zavoda II, Balint, Pereț.

Ce se poate spune despre echipa în
vingătoare ?

Fără îndoială, victoria ploeștenilor — 
foarte mult muncită — se datorește im
petuozității cu care toți cei 11 fotbaliști 
au luptat de la primul și pînă la ultimul 
minut de joc. La Flacăra s-a putut ob
serva spiritul de echipă — care de multe 
ori este hotărîtor în obținerea unul re
zultat bun. Deși uneori dominați cate
goric — cum a fost spre sfârșitul jocului 
— ploeștenii au găsit suficiente resurse 
pentru a ieși din defensivă și a ataca. 
Dacă nu au marcat mai multe goluri, 
aceasta se datorește atît ineficacității li
niei de atac a Flăcării Ploești, cît și lui 
Apolzan, care din nou a fost „stîlpul" 
apărării echipei bucureștene.

Vorbind despre linia ofensivă a oaspe
ților, trebuie remarcat faptul că înain-

și sport
meritată

tașii nu știu să păstreze mingea, sînt lip
siți de putere de pătrundere, de hotărîre 
în acțiunile la poartă. Ploeștenii nu trag 
la poartă, abuzează de combinații inutile 
care, de multe ori, îi dezavantajează. Este 
o problemă asupra căreia conducerea co
lectivului Flacăra Ploești și antrenorul 
Ilie Oană trebuie să reflecte serios.

Echipa Casei Centrale a Armatei a pier
dut din nou puncte prețioase și fără în
doială că nici viitoarele jocuri nu îi vor 
aduce satisfacții prea mari dacă în ca
drul antrenamentelor, nu se va pune la 
punct problema cea mai acută în mo
mentul de față a formației — și anume 
problema liniei de atac. Acesta este, după 
părerea noastră, punctul nevralgic al echi
pei C.C.A. In meciul de ieri nici formula 
de atac cu V. Moldovan în centru nu a 
dat satisfacție. înaintașii bucureșteni, deși 
au combinat frumos pînă în linia de 16 
m., s-au bîlbîit în careu, ratînd — mai 
ales în prima repriză — cîteva ocazii mari 
de gol.

Lipsa de hotărîre în fața porții, im
precizia in șut sînt lucruri asupra cărora 
antrenorul Ilie Savu trebuie să insiste 
deosebit. E timpul ca în formația milita
rilor să se producă un reviriment mult 
așteptat de sportivii bucureșteni.

în deschidere, echipa de tineret a 
C.C.A. a întrecut Flacăra Ploești cu sco
rul de 3—0 (2—0).

R. CALARAȘANU
★

Astăzi în cadrul etapei a 6-a a campio
natului categoriei A sînt programate ur
mătoarele meciuri: București: stadionul 
„23 August” Progresul — Știința Cluj; 
Tg. Mureș: Locomotiva — Locomotiva 
Constanța; Arad: Flamura Roșie — Di
namo Orașul Stalin; Petroșani: Minerul — 
Dinamo București; Timișoara: Locomo
tiva — Avîntul Reghin.

întîlnirea dintre echipele Progresul 
București și Știința Cluj va fi transmisă 
cu începere de la ora 17 de posturile 
noastre de radio pe programul 2.

(Agerpres)

Informații
Vineri seara a avut loc adunarea gene

rală a Asociației Corespondenților Presei 
Străine în R.P.R. Comitetul asociației a 
prezentat darea de seamă asupra activită
ții depuse în anul 1954. După discuții, adu_ 
narea generală a aprobat în unanimitate 
darea de seamă. A urmat apoi alegerea 
comitetului.

Adunarea generală a Asociației Cores
pondenților Presei Străine s-a pronunțat 
pentru sprijinirea Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii împotriva pregătirii răz
boiului atomic, condamnînd politica de fo
losire a armelor de exterminare în masă, 
care și-a găsit expresie și în ultimele ho
tărâri ale Consiliului Organizației Atlan
ticului de nord precum șj într-o serie de 
declarații ale unor oameni de stat din 
S.U.A., Anglia și alte țări. Toți membrii

Asociației Corespondenților Presei Străine 
au semnat Apelul de la Viena.

★
Sîmbătă seara a avut loc la Casa Zia

riștilor o adunare pentru sărbătorirea ce
lei de a 10-a aniversări a eliberării Un
gariei.

La adunare au participat redactori ai 
ziarelor și publicațiilor centrale, nume
roși ziariști și publiciști.

Au participat de asemenea membri ai 
corpului diplomatic precum și corespon
denți ai presei străine.

Adunarea a fost deschisă de tov. Va- 
sile Dumitrescu, președintele Casei Zia
riștilor.

Criticul Ov. S. Crohmălniceanu a îm
părtășit impresiile sale dintr-o călătorie 
în R. P. Ungară.

(Agerpres)

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE : Patria, Republica, București, 

înfrățirea între popoare, Tineretului, Gh. Dofa, 
Libertății: Directoiul nostru și Pui de șoimi; I. C. 
rrimu. A’. Popov, Aurel Viricu : Poteci i»w*:. 
dioase ; Maxim Gorki Parada tinereții și Urnor 
Pd sfori; Timpuri Noi: Călirea copiilo’ mei S io
tul sovietic nr. 11. Pionieria nr. 12, Actualitatea în 
imagini, Noutățile zilei și Alelușca și frățiorul ei 
(desen animat în ouioi'i ; Elena Pavel, Vasile 
Roaită, Miorița, 23 August : Chemarea destinului; 
Lumina, Mihail Eminescu, Gh. Coșbuc : Vrăjitoa
rele ; Victoria : Căderea Berlinului (seria a Il-a);

8 Martie, Munca : Nunta n-a avut 1oc 
Kalin Vulturul : Cultural: Ordinul Anna ; 
Fără acoperiș. Umor pe sfori ; AL Sahia 
vienez; Flacăra : Ne-am întîlnit umleva 
dimirescu, Moșilor : Mascarada ; Arta : 
de Nurnberg și Gelozia bat-o vina: Popular F Des
fășurarea, ...Și Ilie face sport; Donca Simo: Aven- 
urile tasului Bogatîr ; Ilie Pintilie : Misterul lacu- 

lui din munți ; 8 Mai: Septembriștii ; Volga: Vassa 
Jelezncva ; 1 Mai : Jucătorul de rezervă ; N. Băl- 
CDeSCiU 1 Bandiți 1 . Rahova : Căderea
Berlinului (ambele serii); Olga Bande: Caul o 
nevasta ; Boleslaw Bierut : Scanderbeg.

Munca.! Nunta ji-a avut foc ‘ Unirea : 
C. David: 
: Un vals 
; T. Vla- 
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