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Să folosim din plin orice zi prielnică însămînțărilor

Să aplicăm agrotehnica 
perseverent și în mod creator

LUCRĂRILE AGRICOLE de primă
vară sînt în plină desfășurare. In 
toate regiunile țării, țăranii munci

tori, muncitorii agricoli, tehnicienii și in
ginerii agronomi își unesc eforturile în 
lupta pentru obținerea unor recolte bo
gate în acest an. Preocuparea lor de că
petenie, întrebarea care poate fi citită pe 
fața fiecăruia dintre ei, este cum să ducă 
mai bine această luptă, cum să-și facă 
munca mai spornică. Răspunsul ia acea
stă întrebare îl găsim cu ușurință în felul 
cum au lucrat fruntașii recoltelor mari, 
care au smuls pămîntului roade bogate, 
învingând de multe ori împotrivirea na
turii. Ajutorul cel mai însemnat pe care 
ei l-au folosit a fost știința agrotehnică 
și metodele înaintate de lucrare a pă- 
m’ntului. La consfătuirea pe țară a frun
tașilor în agricultură, importanța agro
tehnicii a fost subliniată cu toată tăria. 
Din lucrările consfătuirii am aflat că ță
ranul muncitor Vasile Pîrvu din satul 
Tomșani, comuna Costeștii din Vale, re
giunea Pitești, a cules 2700 kg. grîu, 3500 
kg. orz și 4500 kg. porumb la hectar, că 
Iosif Rab din Crizbav, regiunea Stalin, 
a obținut două recolte de cartofi pe ace
lași loc și într-un singur an, că la înto
vărășirea din Cioroiu Nou, raionul Băi- 
lești, sfecla de zahăr a dat 54 vagoane 
pe 18 hectare — ceea ce înseamnă 30-000 
kg. la hectar — atîtea și atîtea cifre im
punătoare. De la tribuna consfătuirii, 
fruntașii participanți au arătat că recol
tele mari sînt rodul unei munci chibzuite, 
după metodele recomandate de agroteh
nica înaintată. Luînd cuvântul, oamenii 
de știință și activiștii de partid și de 
stat care au fost prezenți la consfătuire 
au întărit apest lucru. In cuvîntarea ros
tită la consfătuire, tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, președintele Consiliului de Mi
niștri, a arătat că fiecare țăran indivi
dual, fiecare întovărășire, fiecare gospo
dărie agricolă colectivă și gospodărie de 
stat are imense posibilități de sporire a 
producției „dacă lucrează bine pămintul, 
alege bine sămînța și însămînțează la 
timp, îngrijește cum trebuie culturile și 
stringe recolta în timp scurt și fără pier
deri". Aceste cerințe pot fi înfăptuite în 
măsura în care stăpînim agrotehnica și o 
aplicăm în mod creator la condițiile lo
cale. Aplicarea diferențiată a agrotehnicii, 
în funcție de caracteristicile pămîntului 
și climei din fiecare raion și chiar din 
fiecare comună este o sarcină de căpe
tenie mai ales pentru inginerii și tehni
cienii agronomi. Muncitorii și tehnicienii 
de la gospodăria de stat Peștera, regiu
nea Constanța, de exemplu, au observat 
că în condițiile gospodăriei lor, arătura 
de vară de 18—20 cm. adîncime dă re
zultate mai bune decît dezmiriștitul. Apli
cînd această metodă au obținut o recoltă 
de grîu cu 800 kg. la hectar mai mare 
ca atunci cînd aplicam dezmiriștitul. Ase
menea observații în legătură cu aplicarea 
diferențiată a agrotehnicii au făcut mulți 
ingineri și tehnicieni și mulți țărani mun
citori. Experiența în ceea ce privește 
aplicarea diferențiată a metodelor agro
tehnice trebuie descoperită și valorificată.

In fața agriculturii noastre stau anul 
acesta sarcini mari și importante. Obți
nerea unei recolte globale de 10 milioane 
tone grîu și porumb și a unei recolte 
fiedii de cel puțin 2.000 kg. porumb boabe 

j hectar cere din partea oamenilor mun- 
sii de pe ogoare sporirea eforturilor pen- 
ru aplicarea mai bună a agrotehnicii. In 
irimăvară, un mare număr de lucrări 
trebuie să fie executate într-un timp 
scurt; trebuiesc executate atît lucrările de 
îngrijire a semănăturilor de toamnă, cît 
ii însămînțările de primăvară, în perioa
dele optime. Zilnic se primesc din toată 
ara vești despre cei care desfășurînd o 
luncă susținută realizează însemnate suc- 
ese.

De pildă, țăranii muncitori din comu
nele Glubega, Catanele Noi, Bistrețu etc. 
‘raionul Băilești) au terminat, încă de 
Cum cîteva zile, însămînțatul culturilor

din prima urgență. Colectiviștii din Stu
pina, Crișana, Saroiu etc., (raionul Hîr- 
șova) au obținut realizări și mai frumoase. 
Toate gospodăriile colective și întovărăși
rile agricole din raion au terminat însă
mînțările culturilor prevăzute în prima 
epocă. Vrednice de amintit sînt și rezul
tatele tinerilor muncitori de la gospodări
ile agricole de stat din Laza (raionul Vas
lui), Zorleni (raionul Bîrlad) etc., care își 
depășesc zilnic planul de lucru și au în
sămînțat pînă acum suprafețe însemnate.

Organizațiile U. T. M. și utemiștii 
trebuie să fie printre cei dintîi care, sub 
conducerea comuniștilor, să urmeze exem
plul arătat mai sus, să lupte pentru fo
losirea fiecărei zile, a fiecărei ore bune 
de muncă.

In timpul lucrărilor de primăvară unii 
țărani muncitori mai folosesc încă me
tode învechite, care contrazic știința și 
aduc pagube recoltelor : aleg timpul de 
însămînțat după semne cerești, nu folosesc 
la însămînțat mașinile, aruncînd sâ- 
mînța „pe piele” și așa mai departe. 
Practica de veacuri a țărănimii munci
toare din țara noastră a creat multe tra
diții bune.

Există însă în rîndurile țăranilor mun
citori și obiceiuri vechi, neîntemeiate știin
țific și dovedite ca dăunătoare în prac
tică, care nu servesc intereselor țărani
lor muncitori și duc la obținerea unor 
recolte slabe. Asemenea obiceiuri sînt sus
ținute de chiaburi, care privesc cu ură 
realizările țăranilor muncitori în sporirea 
producției agricole. In această privință 
cuvintele tovarășului Dumitru Anghel, 
președintele întovărășirii din Ulești, re
giunea Ploești, rostite la consfătuirea pe 
țară a fruntașilor în agricultură sînt grăi
toare : „In multe sate din țara noastră 
chiaburii spun : Măi Gheorghe sau măi 
Ioane, bagă rarița în porumb, pentru că 
rarița e bună ; vîntul nu-ți dă porumbul 
jos, nu ți-1 culcă. Ei însă te duc cu vorba; 
în porumbul lor ei nu bagă rarița".

Sub conducerea organizațiilor de par
tid și cu ajutorul tinerilor ingineri și teh
nicieni agronomi, organizațiile de bază 
U.T.M. de la sate au menirea de a lupta 
pentru combaterea acestor obiceiuri dău
nătoare, de a demasca pe chiaburi și co
zile lor de topor care încearcă să mențină 
obiceiurile învechite. îndrumat de organi
zațiile U.T.M., ■■ 
sate trebuie să 
tilor pornind 
în campanie 
metodele agrotehnice recomandate de 
ingineri 
U. T. M.
de muncă 
tori, muncitorii din S.M.T. și G.A.S. să 
fie în primele rînduri ale celor care gră- 
pează, îngrașă și plivesc păioasele semă
nate în toamnă, ale celor care însămîn- 
țează la vreme potrivită și într-un timp 
scurt, aplicînd metode înaintate — semă
natul în rînduri încrucișate sau apropiate 
la păioase, semănatul în cuiburi așezate 
în pătrat la floarea-soarelui, cartofi, po
rumb — ale celor care muncesc după me
toda graficului orar etc.

Odată ou începerea campaniei agricole 
primăvară, trebuie să sporească și 

depusă de utemiștii și tinerii in
și tehnicieni agronomi. Ei trebuie 
mereu în mijlocul țăranilor mun- 
să-i sfătuiască și să învețe din

tineretul muncitor de la 
urmeze exemplul comuniș- 
cu hotărîre la munca 

și aplicînd perseverent,

și tehnicieni. Organizațiile 
trebuie să ducă o astfel 

încît tinerii țărani munci-

Faptele tinerilor mineri
PITEȘTI (de la corespondentul nostru). 

— Minerii din abatajul 18 al minei „Pes- 
căreasa" muncesc cu mult avînt pentru 
a obține noi succese în producție în cin
stea zilei de 1 Mai. Avîntul lor, temeinica 
organizare a muncii, aplicarea metodelor 
înaintate au făcut ca minerii din acest aba
taj să-și depășească cu mult planul la ex
tracția cărbunelui.

In orice loc de muncă în îndeplinirea 
planului se mai ivesc și greutăți. O astfel 
de greutate au avut de întâmpinat acum 
cîtva timp și minerii din abatajul fron
tal orizontal 18. Mașina pentru extragerea 
cărbunelui „Harcov Patent M.V.-12”, care 
extrage zilnic cîte 90 tone cărbuni, s-a 
defectat. Tinerii mineri nu s-au descurajat. 
Ei au trecut să lopăteze cărbunele.

— Ca utemiști avem datoria să-l aju
tăm pe mineri — au hotărît tinerii de la 
atelierele de reparații. Nu trebuie să-i 
lăsăm să lopăteze manual 5 zile. Cu con
tribuția tuturor putem repara mașina în 
două zile. Cu aceste cuvinte a îndemnat 
responsabilul brigăzii, utemistul Mitu An
ton, băieții din brigada sa. Brigada de 
tineret 
mașina 
piesele 
s abilul
cinl precise. Strungarul utemist Butoi 
Iosif, a primit sarcina să facă două pis
toane noi, 4 bucșe; 3 role pentru cărucio
rul mașinii și șuruburile necesare mon
tării. Lucrînd fără întrerupere o zi șl o 
noapte, el a terminat confecționarea aces
tor piese în 24 ore, în loc de 48 ore. Cu 
aceeași voință a muncit la executarea ex
centricului mașinii și a lagărului suport 
al excentricului și utemistul Puiu Ion, care 
și-a depășit norma cu 100 la sută.

A doua zi spre mirarea tuturor, brigada 
de tineret a început montarea mașinii. 
Urmînd exemplul responsabilului brigăzii, 
s-a evidențiat utemistul Simionescu Gh. 
A treia zi minerii n-au mal lopătat manual 
cărbunii iar mașina a început din nou să 
extragă zilnic cîte 90 tone cărbune. Prin 
această faptă, brigada de tineret a contri
buit Ia extragerea cu 3 zile mal devreme

270 tone cărbune.

de la ateliere a hotărît să repare 
în două zile. Mal întîi au căutat 
de care au nevoie șl apoi respon- 
brigăzii a repartizat fiecăruia sar-

Roadele ajutorului reciproc
BÎRLAD (de la corespondentul nostru). — Mulți sânt țăra

nii muncitori din comuna Ghidigeni, raionul Bîrlad, care au 
terminat însămînțările culturilor din urgența I-a. 
Zlătaru, Ion Mititelu. Ion Coja, Constantin Rotaru, 
cîțiva dintre țăranii muncitori care au fost printre 
la însămînțări. în întreaga comună, însămînțatul 
din prima urgență se apropie de sfîrșit. Pentru 
urgența I-a mai trebuie însămânțate doar 4 hectare cu mazăre, 
1 hectar cu orz și 10 hectare cu ovăz. La griul de primăvară, 
țăranii muncitori din Ghidigeni au depășit planul, însămințind 
6 hectare peste suprafața planificată.

în comuna Ghidigeni s-au făcut de asemenea arături pe 
suprafața de 120 hectare, iar 24 hectare de izlazuri neproduc
tive au fost desțelenite în ultimele zile. La aceste succese au 
dus îndeosebi organizarea desfășurării lucrărilor agricole de 
primăvară, precum și ajutorul reciproc pa care și l-au dat 
țăranii muncitori între ei. Așa de pildă, Petruță Mititelu, care 
nu are atelaje, în fiecare: an însămînța ultimul. Anul acesta 
s-a înțeles însă cu Alexandru Mindru, din satul Gîrbovăț, cu 
care este vecin de loc, și l-a ajutat la tăiat via, iar Mîndru 
i-a arat un hectar pentru însămînțări. De asemenea el — Pe
truță Mititelu — a dat niște furaj altui vecin al său, care de ase
menea i-a arat în schimb un hectar de teren. Cu ajutorul celor 
doi țărani muncitori, Petruță Mititelu a terminat acum însă
mînțările culturilor 
din urgența I-a. La 
feț au procedat acum 
și țăranii muncitori 
Tudorache Chițiga, 
Nicolae Coja, Ion Mi
titelu, Constantin 
Prisecaru și mulți al
ții, care au terminat, 
încă de la 31 martie, 
însămînțările din pri
ma urgență.

Succesele dobîndite 
de ei sînt cunoscute 
de .întreaga comună, 
deoarece zilnic, în 
cadrul emisiunii sta
ției de radio amplifi
care, prin cele 300 de 
difuzoare instalate în 
locuințe, țăranii mun
citori din comună 
sînt informați a«upra 
desfășurării lucrări
lor agricole de pri
măvară, se populari
zează fruntașii și sînt 
criticați cei rămași .în 
urmă.

Crește 
suprafața 

însămințată

Gheorghe 
sânt doar 
cei dinții 
culturilor 
a încheia

In patru zile
Datorită sprijinului frățesc primit de la muncitorii de la 

I.R.T.A. București, mecanizatorii de la G.A.S. „Steaua Roșie" 
din Pojoreni, raionul Huși, au terminat reparațiile întregului 
parc de mașini și tractoare cu 4 zile înainte de termen. Aceasta 
a făcut posibil ca tinerii tractoriști din gospodărie să por
nească pe cimp în bătălia pentru obținerea unei recolte spo
rite la hectar. Numai în 4 zile tractoriștii au obținut succese 
importante. Au arat și grăpat peste 60 ha., au grăpat ogoare 
de toamnă pe o suprafață de 150 ha., au discuit 102 ha. și au 
însămînțat o suprafață de 60 ha. cu mazăre. Tot .în acest timp, 
ei au mai cultivat și 30 ha., arate încă din toamnă.

In aceste munci s-au evidențiat tractoriștii utemiști Iorga 
Constantin, Bostan Cezar, Chetreru Dumitru, Bordeianu Jan, 
Tălmaciu Dumitru și brigadierul Munteanu Tănase.

Corespondent 
I. SCHAFFER

Totjnai mulți tineri în întrecere
SNAGOV (de la corespondentul nostru). — întrecerea socia

listă organizată în cinstea zilei de 1 Mai, cuprinde tot mai mulți 
tineri muncitori din S.M.T.-uri și gospodării agricole de stat 
din raionul Snagov.

Pentru ca munca să fie cît mai bine organizată și rezultatele 
să fie urmărite cu mai multă ușurință,

tarlaua colectiveiLa însămînțat, pe

a

Deschiderea „Festivalului 
filmului maghiar”

Marți seara a avut loc la cinematogra
ful Patria din Capitală deschiderea „Fes
tivalului filmului maghiar" organizat de 
Institutul Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea și dg întreprinderea 
regională cinematografică București în 
cinstea aniversării a 10 ani de la elibera
rea Ungariei.

La festivitate au participat tovarășii: 
M. Macavei, președinte de onoare al Insti- 
tului Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, M. Roșianu, președintele Ins
titutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, N. Bellu, locțiitor al mi
nistrului Culturii, numeroși oameni ai ar
tei și culturii, ziariști romîni și străini, 
un numeros public.

Au fost de față Laszlo Pataki, ambasa
dorul R- P- Ungare la București și alți re
prezentanți ai Ambasadei.

Asistența a făcut o călduroasă primire 
delegației de cineaști maghiari.

Alături de toți oa
menii muncii (ie pe 
ogoarele regiunii Cra
iova, muncitorii și 
tehnicienii din gos
podăriile agricole de 
stat din regiune, fo
losind din plin tim
pul prielnic și întrea
ga capacitate de lucru a mașinilor agri
cole, muncesc cu avânt pentru a termina 
la timp și în bune condițiuni însămîn
țările de primăvară.

Roadele muncii lor se dovedesc a fi bo
gate. Astfel, pînă la data de 1 aprilie în 
gospodăriile de stat din regiune, s-a în
sămînțat o suprafață de 2529 hectare, din
tre care numai cu mazăre au fost însămîn- 
țate 1299 hectare, iar cu orz 500 hectare. 
Paralel cu aceste munci, s-au mai executat 
arături de primăvară pe o suprafață de 
4873 hectare și s-au grăpat ogoare de toam
nă pe 2.367 hectare.

Printre gospodăriile fruntașe în munci
le agricole de primăvară se numără cele 
din Burila Mare, Tîmburești și altele.

în acest an, în gospodăriile agricole de 
stat din regiunea Craiova va fi însămîn- 
țată în cuiburi așezate în pătrat 90 la 
sută din suprafața planificată pentru cul
turi prășitoare. Acum se pregătește tere
nul pentru .însămînțat.

Muncile agricole de primăvară se desfă
șoară cu tot mai multă intensitate în gos
podăriile agricole de stat din regiune. 
Străduindu-se să întâmpine măreața zi de 
1 Mai cu succese tot mai însemnate, mun
citorii depun eforturi sporite pentru a 
termina însămînțările în cît mai scurt 
timp și în cele mai bune condițiuni agro
tehnice.

Orice zi întîrziere la însămînțărl înseamnă pierdere de recoltă. Aceasta o 
știu bine colectiviștii din satul Viișoara, raionul Negru Vodă. De aceea, de îndată 
ce timpul a fost prielnic, ei au și început însămînțările. In ajutor le-au venit 
tinerii tractoriști din brigada a Xll-a de la S.M.T. Cobadin.

Iată, în fotografie, pe tractoristul Constantin Condor lucrînd pe ogoarele 
gospodăriei la însămînțatul mazărei. El este ajutat de colectiviștii Yaslle Bubu- 
nete și Iancu Aldea (cei de pe semănătoare). Foto : AGERPRES

Realizări din primele zile

ei se organizează pe 
brigăzi. Astfel tinerii 
de la gospodăria a- 
gricolă de stat din 
Periș au organizat 
două brigăzi de tine
ret : una în sectorul 
legumicol, iar alta în 
cel zootehnic. La 
S.M.T. Cocioc, de 
asemenea, s-a format 
o brigadă de tineret 
precum și un post 
utemist de control, 
condus de utemistul 
Tutuneru Ion. Bri
găzi asemănătoare 
iau ființă și la cele
lalte unități agricole 
socialiste din raion.
Comitetul raional 

U.T.M. prin instruc
torii săi sprijină 
munca tineretului or
ganizat în brigăzi. 
Ca rezultat s-a pu
tut vedea că însă
mînțările și muncile 
agricole de primăva
ră decurg .în mod sa
tisfăcător în întreg 
raionul Snagov. Tine
rii muncitori de pe 
cgoare, mobilizați de 
organizațiile de bază 
U.T.M. aduc o con
tribuție însemnată la 
buna desfășurare a 
însămînțărilor, stră
duindu-se ca în cin
stea zilei de 1 Mai, 
să obțină realizări 
cît mai frumoase.

utemiștilor

Corespondent 
L. SOLOMON

N-au trecut decît cîteva zile de cînd au 
început însămînțările în raion și în fiecare 
comună zeci de țărani mobilizați de or
ganizațiile de partid și sfaturile populare, 
au ieșit la însămînțat. Ei știu că fiecare 
zi pierdută înseamnă pierderi de recoltă.

Pînă acum cîtva timp în raionul Mihăi- 
lești, regiunea București, au fost însămîn- 
țate cu ovăz, mazăre, lucarnă etc. însem
nate suprafețe.

Fruntașe pe raion sînt comunele Dărăști 
și Slobozia.

Printre primii din raion care au ieșit 
la însămânțat- au fost țăranii muncitori 
Radu Stepan, Ion Fundulică și Șerbu 
Enache din comuna Gomeni, Botoroacă 
Constantin și Tudorache Tudor din înto
vărășirea „7 Noiembrie" comuna Cioro- 
gîrla. Tot în frunte au fost și utemiștii 
Gheorghe Iordan din gospodăria agricolă 
colectivă „6 Martie” din Gîșteni, Dumitru 
M. Dumitru de la gospodăria agricolă co
lectivă „Zorile" din comuna Grădinari și 
alții.

Utemista Sichitiu Elena, tehnician agro, 
nom din comuna Popești, se află perma
nent în mijlocul țăranilor muncitori dîn- 
du-le sfaturi pentru aplicarea pe scară 
largă a regulilor agrotehnice, pentru exe
cutarea la timp a lucrărilor.

Exemplul
Comitetul executiv al sfatului popular 

al comunei Dagîța, din raionul Negrești, 
s-a îngrijit din timp pentru o cît mai 
temeinică pregătire a campaniei însămîn
țărilor de primăvară. Țăranilor munci
tori din comună li s-au pus la dispoziție 
vânturători, selectoare, porzolatoare etc., 
pentru condiționarea și tratarea semințe
lor, iar centrele de reparat unelte au des
fășurat tot timpul o activitate intensă.

în felul acesta, primele zile ale primă
verii i-au găsit pe țăranii muncitori bine 
pregătiți. Cum s-a zvîntat terenul pe 
unele locuri, ei au și ieșit la arat și însă
mînțat.

Printre primii care au ieșit la arat si 
însămînțat chiar din prima zi, au fost 
și utemiștii Unciuleac V. Ion, Has V. Va
sile, Crețu Ion și alții. A doua zi s-au 
văzut ieșind în cimp cu plugurile zeci de 
țărani muncitori. Totodată au ieșit și ti
nerele prin grădini, ca să pregătească 
grădinițele cu flori sau să curețe livezile 
de omizi. Tinerele Herestic Z. Silvia, 
Hanghinc Gh. Alexandrina, Boișteanu Gh. 
Marița și altele, constituie un exemplu 
vrednic de urmat în această privință. Iar, 
după cum s-a văzut apoi, exemplul lor a 
fost urmat Și de alții- în întreg satul, ti
nerii și tinerele au ieșit să îngrijească li
vezile, să le curețe de omizi, pentru a cb- 
ține o recoltă bogată de fructe.

Corespondent 
ION PALANICI

Așa procedează tinerii sovietici
Șapte cutezători A doua familie a lui Kuli Tuvakovde 

munca 
gineri 
să fie 
citori,
experiența lor. Sarcina cea mai de seamă 
a inginerilor și tehnicienilor agronomi 
este în momentul de față aceea de a lupta 
împotriva birocratismului, împotriva șa- 
bionizării regulilor agrotehnice, pentru 
aplicarea creatoare, în funcție de condi
țiile existente, a agrotehnicii înaintate.

In perioada campaniei de primăvară, 
munca politică a organizațiilor de bază 
U.T.M. sătești trebuie să ajute îndepli
nirea la timp și bine a tuturor lucrărilor. 
Această sarcină va fi rezolvată cu succes 
de către acele organizații U. T. M. care 
vor ști să mobilizeze și să îndrume tine
retul muncitor pe calea aplicării perse
verente, creatoare a științei agrotehnice.

Semnarea unui acord comercial și de plăți 
între Republica Populară Romînă 

și Republica Populară Ungară
La 2 aprilie 1955, s-a semnat la Buda- 
>sta acordul privind schimbul de măr- 
rj și plățile pentru anul 1955 între Re- 
tblica Populară Romînă și Republica 
ipulară Ungară.
în baza acestui acord, Republica Popu
lă Romînă va livra : chimicale, utilaj 
trolifer, produse ale industriei lemnu- 

1 (cherestea, traverse, butoaie, lăzi etc), 
oduse petrolifere, sticlărie diversă, ma- 
ciale de construcție, diverse articole de 
•g consum etc.
Republica Populară Ungară va livra : 
^dicamente, aluminiu, laminate și mate-

rial tubular, 
tria ușoară, 
verse articolg de larg consum și produse 
alimentare etc.

Tratativele au decurs într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reciprocă.

Acordul a fost semnat din partea Re
publicii Populare Romine de I. Vidrașcu, 
locțiitor al ministrului Comerțului Ex
terior, jar din partea Republicii Populare 
Ungare, de Baczoni J., locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior.

(Agerpres).

materii prime pentru indus- 
utilaj pentru agricultură, di-

a.

» J~\e un drum stîncos mergeau încet 
« 1 șapte tineri. Ei se îndreptau spre
V piscul Kara-Tau de pe peninsula
>> Mangîșlak din Marea Caspică.
<< Aceștia erau membrii colectivului 
\\ expediției Muzeului Geologic „Karpin- 
>> sici” al Academiei de Științe a U.R.S.S. 
<< — toți comsomoliști. Tinerii geologi fă- 

ceau cercetări în legătură cu zăcămin- 
>> tele minerale din peninsula Mangîșlak. 
<< ...Corturile geologilor se iveau ici și 

colo pe întinsurile nisipoase ale pe- 
I> ninsulei Mangîșlak. Drumul lor nu era

< prea ușor, dar și mai grea era munca, 
x lntr-o noapte, cînd toți dormeau, s-a 
> deslănțuit un uragan. Vîntul a ridi- 
? cat pînza corturilor și o ploaie toren- 
\ țială a început să cadă.

> Dar greutățile nu i-au speriat pe ti- 
? nerii cercetători. Dimineața, ca de 
\ obicei, geologii și-au continuat munca. 
> In grupuri mici ei colindau peșterile 
? din munți. Fiecare zi aducea destule 
$ neplăceri. In peșteri nu se găsea apă, 
> nu aveau unde să se ascundă de do- 
? goarea care le sleia puterile. Fiecare 
< ducea în spate ruksacuri pline cu pie- 
> tre grele. Curelele ruksacurilor intrau 
? adine în carne. Dar comsomoliștii mer- 
< geau înainte, fără a ține seamă de 
> oboseală. In timpul drumului, tinerii 
? geologi au vizitat fortăreața unde fu- 
< sese surghiunit de guvernul țarist ma- 
> rele poet Taras Șevcenko. Ei au vizitat 
? și muzeul „T. G. Șevcenko".
< Peste 400 km. pătrați din teritoriul 
> piscului Kara-Tau au fost studiați cu 
i atenție de tinerii geologi. 27 de lăzi 
) de lemn pline cu mostre — iată re- 
> zultatul uriașei lor munci științifice. 
? Colecția Muzeului Geologic „Karpin- 
< ski" s-a complectat cu noi mostre, pro- 
? curate de pe peninsula Mangîșlak. No- 
> ile date asupra structurii peninsulei
< culese de tinerii geologi, vor fi folosite 
? de doi dintre membrii expediției în 

% dizertațiile lor: „Structura peninsulei 
<< Mangîșlak” și „Piscul Kara-Tau din 
)> Mangîșlak in era mezozoică“t

Era în timpul Marelui
Război pentru Apă
rarea Patriei. Kuli 

Tuvakov, tînăr ostaș turc- 
men, făcea parte dintr-o 
unitate de tancuri care 
apăra Moscova. Naziștii 
atacau continuu. în tim
pul unei lupte, tancul în 
care se afla Tuvakov a ie
șit în întîmpinarea dușma
nului. Concentrind tot fo
cul asupra tancului din 
frunte, naziștii au reușit 
să-1 rănească mortal pe co
mandant.

Doar cîteva clipe a mai 
trăit comandantul. înainte 
de a muri l-a chemat pe 
Kuli și i-a spus :

— Mi-a venit sfîrșitui. 
Dacă vei rămîne în viață 
te rog să ajuți familia 
mea. Adio, prietene...

Mai tîrziu, în anul 1943, 
Tuvakov a fost și el rănit 
grav și internat într-un 
spital din Moscova. El nu 
a precupețit însă nici un 
efort pentru a găsi familia 
ofițerului căzut la datorie.

Anna Vasilievna, văduva 
comandantului, o ducea

ocupată cugreu. Ea era 
serviciul, iar acasă își lăsa 
fetița de 11 ani, un fiu de 
6 ani și altul de 4 ani. Cu 
o grijă tovărășească, Kuli a 
început să se ocupe de fa
milia Krîlov. El dădea 
familiei Krîlov o parte din 
rația și solda sa. După cî
teva luni el a plecat din 
nou pe front, dar nu a în
cetat nici un moment să 
ajute familia comandantu
lui și prietenului său, pină 
la sfîrșitui războiului și 
chiar și după aceasta. Ade
sea, copiii comandantului 
căzut eroic pentru apăra
rea Moscovei îi scriau „un
chiului Kolea" cum îț nu
meau pe Kuli Tuvakov, ca 
unui părinte.

Au trecut ani... Fiica cea 
mare a Annei Vasilievna a 
terminat școala și lucrea
ză ca instructoare de pio
nieri, fiul cel mijlociu e 
elev la școala „Suvorov”. 
Kuli Tuvakov este profesor 
de educație fizică la Școala 
medie feroviară nr. 
orașul Krasnovodsk, 
Turkmenă.

1 din 
R.S.S.

în anul 1953, Kuli a ple
cat la o școală de partid, 
iar în vara anului 1954 el 
a defilat în fruntea coloa
nei sportivilor din Turkme. 
nia, .la Parada Unională a 
sportivilor. Aflîndu-se la 
Moscova, el a vizitat, înso
țit de un tovarăș, pe vechii 
săi prieteni, a stat mult 
timp de vorbă cu Volodia 
Krîlov și mama acestuia.

— Trăim bine, — i-a 
spus la despărțire Krîlova 
prietenului lui Tuvakov. — 
Îmi pare rău că fiica mea 
și fiul cel mic sînt într-o 
tabără de pionieri și nu-1 
pot vedea pe unchiul Ko- 
lea. El i-a educat pe co
piii mei, ne-a ajutat în mo
mentele grele. Oare putem 
noi uita vreodată aceasta ?

Fără îndoială că Tuva
kov, studentul de azi al 
unei școli de partid, va de
veni mîine un minunat ac
tivist de partid. Despre 
aceasta vorbește și istoria 
legăturilor lui 
Krîlov.

cu familia

I n f r u n t î n d focul
Comsomolistul Piotr Gu

sev, soldat fruntaș, mergea 
spre unitatea sa. Deodată, 
el simți un puternic mi
ros de ars. Gusev grăbi 
pasul și în curind văzu un 
grup de oameni îmbulzin- 
du-se în fața unei case cu
prinse de flăcări. Din casă 
se auzeau strigătele pline 
de disperare ale copiilor.

Fără a sta pe gînduri, 
comsomolistul se repezi 
spre clădirea care ardea. 
Flăcările aproape îi atin-

îi tăiadogoarea
Totuși, tînărul

geau fața, 
răsuflarea.
ostaș nu dădu înapoi. In- 
trînd în coridor, el se îm
piedică de trupul unui om 
care zăcea în prag. Acesta 
era stăpînul. apartamentu
lui ; o grindă prăbușită îl 
lovise și el își pierduse con
știința. Luîndu-1 în spate, 
Gusev îl scoase din casă.

Apoi, comsomolistul in
tră din nou în apartamen
tul care ardea. într-una 
din camere dădu peste trei

copii care se 
cauza fumului 
ginii. Luînd în brațe un co
pil, ostașul îl duse afară 
din casă, apoi se întoarse 
să-l ia pe al doilea...

Cînd toți trei copiii fură 
în siguranță, Gusev, deși 
căpătase arsuri puternice, 
începu să ajute la stinge
rea incendiului.

Comandan-tul unității din 
care face parte curajosul 
comsomolist l-a evidențiat 
pentru fapta sa nobilă.

sufocau din 
și a funin-

/ntinderile nesfîrșite ale Kazahsta- < 
nului, ale Altaiului, pustii în < 
trecut, sînt acurry brăzdate în ! 

lung și în lat de mașinile conduse de < 
tinerii entuziaști care pregătesc a doua < 
recoltă pe pămînturile desțelenite. Aici 5 
au venit nu numai acei care conduc < 
astăzi tractoarele, ci și constructori $ 
care înalță case pentru noii locuitori, ) 
educatoare care se îngrijesc de copiii 
acestora, medici... z

In rîndurile acelora care își aduc 
contribuția la opera de valorificare a <■< 
p'ămînturilor înțelenite se află și corn- << 
somolista Inna Kopeikina. Ea a absol- $! 
vit anul trecut Institutul de Medicină ?< 
nr. 1 din Moscova și a cerut să fie tri- << 
misă acolo unde e mai mare nevoie de y 
munca ei. Astfel a ajuns tînăra fată in 
Altai. >

Chiar din primele zile de muncă, Ko- « 
peikina a fost nevoită să-și folosească <( 
cunoștințele din domeniul chirurgiei, 
al obstetricii, al bolilor de copii. Ea nu 
s-a speriat de greutăți și în scurt timp << 
a reușit să ciștige încrederea oameni- )> 
lor. SS

In prezent, Inna Kopeikina lucrează « 
la spital și conduce nouă puncte sâni- 
tare care deservesc cîteva colhozuri, >) 
S.M.T.-uri etc. Tînărul medic duce o « 
intensă muncă profilactică antrenînd și )) 
personalul medical, activiștii de Cruce 
Roșie. încă de curind, Inna era stu- « 
dentă iar acum ea ține conferințe.

Munca Innei Kopeikina a primit o 
înaltă apreciere, ea fiind aleasă depu- « 
tată în Sovietul local. Aci, grija ei 
pentru ocrotirea sănătății oamenilor a V 
început să dea roade. La propunerea ei, « 
în satul în care lucrează se va deschide >> 
în aceste zile un cabinet Roentgen. >>

La spital și la Sovietul sătesc sosesc <$ 
numeroase scrisori în care Innei i se y> 
aduc mulțumiri pentru atitudinea plină >> 
de grijă față de bolnavi.

Tînărul medic a devenit un om stl- % 
mat de toți tovarășii săi, , >>
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Oamenii muncii din industrie luptă cn 
avînt în întrecerea în cinstea zilei de 1 
Mal, pentru a îndeplini înainte de termen 
prevederile primului nostru plan cincinal.

In întreprinderile industriale lucrează și 
obțin rezultate bune mulți fruntași. Pu
nerea la dispoziția celor ce muncesc a exemplului înaintat — aceasta este o 
cale principală de înlăturare a lipsurilor ce se mal manifestă încă m unele 
locuri de muncă. . , ... , .,

De aceea, pentru azi, am invitat într-o vizită la fruntașii m producție 
o serie de tovarăși, care au încă nevoie să învețe cum să lucreze mai bine. 
Dar chiar tu cititorule, și tu e bine să vil cu noi. Căci acesta e scopul între
cerii : cine lucrează slab să lucreze bine, iar cine lucrează bine, să lucreze 
și mal bine.

Organizatorii întrecerii
Corespondentul voluntar Roman Costel 

ne anunță că la fabrica „Electroputere"- 
Craiova, organizarea întrecerii socialiste 
lasă de dorit.

Este profund greșită concepția acelora 
care cred că numai un număr restrâns 
de muncitori fruntași, care au depășiri 
de norme între 100—200 la sută, pot 
obține succese însemnate. Partidul ne 
învață că întrecerea socialistă nu înseam
nă să-ți depășești numai tu planul, ci să 
ajuți și pe tovarășul tău cu care te în
treci să-și îmbunătățească munca, să-și 
îndeplinească și el norma. Așa se poate 
obține un avînt general în producție. Ri
dicarea celor rămași în urmă la nivelul 
fruntașilor va duce la intensificarea în
trecerii socialiste și va face să devină 
fruntaș fiecare sector din fabrică. _

Pentru aceasta, tovarășii care răspund 
de organizarea întrecerii socialiste, — în
cheie corespondentul — trebuie să lase 
la o parte formalismul și munca de pa
radă și să desfășoare, în special în rîn- 
dul tineretului, o muncă vie, concretă.

Citind aceste rînduri nu putem să nu 
facem legătura cu experiența bună care 
ni se comunică prin zeci și zeci de scri
sori.

Tovarășii de la „Electroputere” care se 
ocupă de organizarea întrecerii socialiste 
pot învăța de la sute de fruntași în această 
direcție. Ei pot învăța și de la tovarășul 
Iordache Codreanu, care se ocupă cu or
ganizarea întrecerii socialiste în fabrica 
de rulmenți din Moldova, și care, el în
suși, a scris ziarului, exprimîndu-și do
rința de a populariza pe fruntașii acestei 
întreprinderi.

întregul colectiv din secția strungărie a 
fabricii de rulmenți din Moldova — ne 
scrie acest corespondent — este cuprins 
de elan în întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai. Dacă pînă nu demult sec
ția nu-și îndeplinea sarcinile de plan, 
acum, în întrecere, în primele 15 zilĂ ale 
lunii martie ea a dat la tratament termic 
cu 67 la sută mai multe inele decît în 
aceeași perioadă a lunii februarie.

Cum se explică realizarea acestui suc
ces ? El a fost posibil în primul rînd pe 
baza îmbunătățirii aprovizionării cu ma
terie primă, mai ales a mașinilor de înal
tă productivitate. De asemenea, un rol 
mare l-a avut faptul că s-a reușit să se 
asigure strunjirea în loturi mari, ceea ce 
a dus la o mai bună organizare a locului 
de muncă.

Toate aceste măsuri au acum un rezul
tat pozitiv datorită dragostei de muncă a 
muncitorilor și tehnicienilor dornici să 
contribuie la îndeplinirea planului pe 1955 
— ultimul an al cincinalului.

în legătură cu aceasta ar trebui vorbit 
de foarte mulți tovarăși care își îndepli
nesc cu cinste angajamentele luate.

Iată, de pildă, inginerul Petrache Taga. 
De cînd a venit de pe băncile Politehni
cii, tînărul inginer, care conduce schimbul 
C. din secția strungărie, se îngrijește ca 
fiecare lucrător să folosească întreaga ca
pacitate de producție a utilajului său. 
Acum, în întrecere, și-a îmbunătățit și 
mai mult munca. El se străduiește să asi
gure condiții și mai bune de lucru chiar 
atunci cînd schimbul pe care-1 conduce 
este fruntaș.

Unul din ajutoarele tînărului inginer 
este maistrul Gheorghe Moroșanu, și el 
un specialist tânăr.

Doborîtorii greutăților
Corespondentul voluntar Emil Copadi- 

neanu de la fabrica de ciment ,,Ideal“- 
Cernavodă ne vorbește într-o scrisoare 
despre atitudinea plină de eroism a munci 
torilor din fabrică. Intr-un timp producția 
de ciment a întreprinderii era amenințată, 
căci din cauza zăpezij nu s-a putut aduce 
combustibil la timp. Atunci tovarășii 
Trandafir Constantin și Ene Gheorghe, 
alătur] de mai mulți utemiști din între
prindere, au învins gerul și în plină noap
te au ajutat la descărcarea cărbunilor 
pentru ca producția să nu stagneze.

In aceeași scrisoare, corespondentul cri
tică însă atitudinea netovărășească a ute- 
miștilor Oprișan Petre, Ciucu Ion, Bocîr- 
nea Constantin și Popescu Stan, care s-au 
sustras de la această îndatorire patriotică.

Acești tineri au cel mai bun exemplu 
în tovarășii din fabrica lor. Poate că to
tuși le va fi de învățătură felul eroic cum 
au lucrat în împrejurări asemănătoare și 
alți tineri din patria noastră — de pildă 
cei din secția vagoane C.F.I. de la fabrica 
de ciment „Victoria Socialismului" din 
Turda.

Iată ce ne scrie în acest sens corespon
dentul nostru voluntar I. Cordoș :

Vîntul sufla cu multă furie, îngrămă
dind zăpada în troiene, iar pe alocuri 
spulberînd-o de pe pământul înghețat. 
Brigada condusă de utemistul loan Sălă
gean, care lucrează la reparatul vagoane
lor, n-a încetat, cu toate acestea, lucrul 
nici o clipă.

Iată totuși că tinerii s-au oprit din mun
că și se îndreaptă spre șopronul din față. 
Privesc nedumeriți la maistrul comunist 
Mihai Săvan. De ce l-o fi chemat oare?

— Situația e grea — spuse maistrul fără 
să piardă timp. După cum știți, în prezent 
trei garnituri de vagoane nu mai pot fi 
folosite. Dacă nu le vom repara cît mai

„Scînteia tineretului**
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interes. Ei știu
t Un șir lung de tineri, dornici
> fturpoe» fmnhî mriri imtror'oro e

am 
cali-

necesare), 
de bună

experienței înaintate

Foarte preocupat este în aceste zile 
maistrul utemist Ioniță Anghelina. In nu
mele schimbului lui, el s-a angajat să dea 
peste plan cu 1000 inele maț mult decît 
alt schimb. Acum, el se străduiește să or
ganizeze munca cit mai bine, în vederea 
îndeplinirii angajamentului luat.

Majoritatea muncitorilor din această 
secție sînt tineri și de aceea contribuția 
lor la realizarea sarcinilor de plan este 
hotărâtoare.

Utemistul Andrei Frățeanu _ conduce o 
brigadă de tineret care, în cinstea zilei 
de 1 Mai. luptă să-și realizeze angajamen
tul de a depăși sarcinile de plan cu 50 la 
sută. Angajamentul este fără îndoială 
mare, dar el va fi îndeplinit prin voința 
și priceperea membrilor brigăzii. Ei merg 
acum pe un drum bun ; în ultimele zile 
brigada și-a îndeplinit planul în proporție 
de 136 la sută.

Și cine sînt acești tineri ?
Iat-o pe tînăra strungăriță Maria Anton. 

Operațiile la care lucrează ea au ca timp 
fracțiunile unui minut. Fata asta are însă 
o asemenea rapiditate în mînuirea mași
nii că i-a lăsat pe mulți băieți în urmă, 
realizînd cîte 2-3 norme pe zi.

Dar să nu credeți că Maria Anton este 
Singura care obține asemenea succese. Și 
despre alți strungari tineri și vârstnici ai 
acestei secții se poate vorbi mult. Dacă 
în această scrisoare nu s-ar aminti măcar 
de o parte, mulți dintre ei s-ar simți ne
dreptățiți. De aceea, alături de numele și 
faptele strungăriței Maria Anton, stau 
demne numele și faptele strungarilor 
Gheorghe Burdui, Mihai Chirvase, Mihai 
Novac, Traian Diaconu, Gheorghe Sabău, 
Valentin Turcu, Eftimie Maxim, Aurel 
Maxim, Vasile Nistor, Georgeta Oiță, Na
talia Balot și alții care, zi de zi, datorită 
folosirii mai depline a capacităților de 
producție, dau cîte 2-3 norme.

N-am amintit nimic despre munca ingi
nerului Gheorghe Badea. Dacă până mai 
ieri trebuia să lupte cu indisciplina unor 
tineri, azi este mulțumit de atitudinea 
justă a tinerilor. El sprijină direct secția 
strungărie și, de aceea, cît îi ziulica de 
mare, îl vezi ba la un strung, ba la altul, 
avînd grijă ca munca să se desfășoare în 
mod ritmic. Iar dacă prinde cîte unul 
care nu înțelege scopul întrecerii și mai 
dosește cîteva inele „pentru zilele cînd 
merge mai slab", atunci inginerul nostru 
îl lămurește pe îndelete.

Dar în întrecerea aceasta a intrat nu 
numai tineretul, ci șl șeful secției, bătrî- 
nul maistru Iancu Ionescu. Parcă simte 
că a întinerit și nu se mai plînge că nu-și 
va realiza planul. E mîndru de succesele 
obținute, dar mai mîndru este de oameni.

Așa, în ciuda unor greutăți care se mai 
ivesc, colectivul secției strungărie luptă în 
întrecerea în cinstea lui 1 Mai ca să trea
că mai curînd pragul noului cincinal.

Și corespondentul nostru voluntar în
cheie scrisoarea sa, cu aceste cuvinte :

„înainte de a încheia această scrisoare, 
te-aș ruga, tovarășe redactor, să fie publi
cați toți tovarășii pe care i-am dat ca 
exemplu. Nu te gîndi numai la spațiul din 
ziar, ci în primul rînd la întrecerea noas
tră, care va lărgi astfel rândurile frunta
șilor în producție".

repede, calcarul, materia primă a fabrică
rii cimentului, nu ne va ajunge la timp, 
și astfel nu ne vom putea realiza sarci
nile de plan.

Tinerii nu stătură pe gînduri. Ei se an
gajară fiecare să repare peste normă cîte 
două vagoane.

Munca la repararea vagoanelor nu a 
fost așa ușoară cum se credea la început. 
In afară de faptul că tinerii aveau de în
fruntat gerul, din cauza urgenței lucrării 
ei nu aveau suficiente scule de lucru și 
materialele necesare.

— Cu scule bune, cu material de-a gata, 
și un nepriceput poate repara vagoanele 
— glumea în aceste zile tovarășul Săvan. 
Dar vOi — adăuga el serios — sînteți ute- 
miști și trebuie să învingeți greutățile.

încurajați de încrederea ce li se acorda
se, tinerii din brigada lui Sălăgean și-au 
confecționat scule din fierul 
vechi, aruncat de ani de zile, 
apoi cu material recuperat 
din fier vechi au reparat zeci 
de vagoane.

Uiemiștil Stan Gheorghe, 
Husar Gavrilă și Nicoară 
Gheorghe, membri în briga
dă, și-au depășit sarcinile de 
plan cu 25 la sută. înainte, 
doi tineri trebuiau să repare 
în opt ore, patru vagoane. 
Acum tot doi tineri repară în 
același număr de ore 8—9 va
goane.

în numai 21 de zile munci
torii din majoritatea brigăzi
lor și echipelor din secția va
goane C.E.I. au reparat peste 
60 la sută din numărul vagoa
nelor defectate. Materia primă 
—calcarul — a ajuns la timp 
în fabrică.

Ca urmare, în luna februa
rie și în primele 10 zile ale 
lunii martie, muncitorii de 
aicj au dat peste plan însem
nate cantități de 
klinker.

Ce i-a însuflețit 
pe acești tineri?
datoriei față de patrie, dorin
ța de a îndeplini înainte de 
termen sarcinile ce revin în
treprinderii din planul cinci
nal.

ciment și

în muncă 
Conștiința

Zilele trecute comitetul sindical de sec
ție din cadrul sectorului A de la uzinele 
„I. C. Frimu" Sinaia — ne scrie corespon
dentul Popa Ion—a organizat un interesant 
schimb de experiență. Comunistul Roșcu- 
leț Nicolae, de profesie rodor, a expus cu 
această ocazie, in fața a numeroși tineri, 
metodele sale de munca, prin care reu
șește să realizeze zilnic cîte 2—3 norme și 
în același timp să asigure un rodaj de ca
litate.

„La început, după cum știți — a arătat 
vorbitorul — fiindcă nu izbuteam să exe
cut un rodaj de calitate, care să cores
pundă controlului final, la bancul de pro
bă, nu reușeam să-mi îndeplinesc sarcinile 
de plan. Această situație nu a durat însă 
mult. Cu fiecare observație pe care mi-o 
făceau tovarășii de la control, îmi dădeam 
seama care sînt defectele pieselor. De 
multe ori am rămas, de aceea, în atelier 
după orele de lucru și am făcut fel de fel 
de experiențe.

Numai așa (și tov. Roșculeț dădu tine
rilor explicațiile tehnice 
reușit să rodez ©lemenți 
bate”.

Cei de față ascultau cu 
că perfecționîndu-și permanent metodele 
de muncă, tovarășul Roșculeț Nicolae își 
depășește azi mult norma și ca urmare 
primește și un salariu corespunzător, în
tre 1000—1300 lei pe lună.

Vorbind în continuare despre metodele 
sale de muncă, fruntașul nostru s-a adre
sat astfel tinerilor participant la schim
bul de experiență:

„Spuneți, dimineața cînd veniți la pro
gram, mă găsiți pe mine aici ? Mă găsiți. 
La ora 7 și jumătate, cînd sună sirena 
uzinei, merge broșa mea ? Merge. Dar 
broșa ta, tovarășe Băciolu, merge ? Nu 
merge. De ce nu merge? 
în loc să începi lucrul la 
tate, îl începi mai tîrziu. 
întîmplă numai odată sau 
lună. Din păcate începerea lucrului mai 
tîrziu a devenit la tine un sistem perma
nent de muncă. Eu nu zic — îi spuse to
varășul Roșculeț tînărului — că tu ești 
un muncitor rău. Dimpotrivă, cred că dacă 
ai fi mai disciplinat, cu cunoștințele tale 
și cu forțele tale ai fi putut să mă 
de mult pe mine. Și ca tine, mai 
alții".

Vorbitorul s-a întors acum spre 
neri.

„Eu obțin rezultate bune — spuse el — 
și prin faptul că folosesc din plin minu- 

că tu, 
jumă- 
nu se 
ori pe

Pentru 
ora 7 și 
Și asta 
de două

întreci 
sînt și

alți ti-
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Gospodarii mașinilor
Asemenea mamei care-și îngrijește co

pilul, care veghează ca micuțul să creas
că mare și puternic, așa tovarășul meu de 
muncă, șoferul Remus Georgescu, se 
poartă cu mașina sa.

Viața mașinii depinde de foarte multe • 
lucruri, pe care Remus le îndeplinește cu 
răbdare și conștiinciozitate. El o spală re
gulat, o gresează, schimbă uleiul la timp, 
strînge și cel mai mic șurub, întîrziind 
astfel nevoia de a face mașinii reparație 
sau revizie generală.

Duduind, mașina „Molotov", la volanul 
căreia se află Remus Georgescu, șofer la 
un oficiu de foraj din regiunea Pitești, a 
parcurs astfel 100.000 km. fără reparații.

Noi ne-am hotărît să-i urmăm exemplul. 
Dacă vom avea grijă deosebită față de 
mașina pe care lucrăm, ea va rezista mai 
mult și vom evita reparațiile dese. Și cum 
ne vom simți altfel decît fericiți cînd tre
cătorii vor citi cuvintele pe tăblița prinsă 
pe mașină : „100.000 km. fără reparații" ?

Oamenii se vor întreba cum am reali
zat acest succes Firește că numai prin 
muncă, datorită atitudinii față de mașină. 
Așa trebuie să muncim toți.
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Luptători pentru victoria cincinalului
Pornind în vizită la fruntașii întrecerii, tinerii nu se > 

poate să nu meargă cu drag ia fruntașii fruntașilor — j 
cei care și-au îndeplinit sarcinile de plan din cadrul î 
primului cincinal al țării noastre și lucrează în contul i 
cincinalului viitor.

Un viu exemplu pentru tineret este colectivul uzi- ! 
nelor de tractoare „Ernst Thălmann", care și-a înde- Ș 
plinit primul pe țară sarcinile din planul cincinal.

Desigur că aceasta este o operă colectivă, opera j 
eroismului unanim a mii de muncitori și tehnicieni, s 
dar nu se poate să nu fie amintit cu acest prilej apor- ș 
tul tinerilor, prin a căror muncă s-a introdus de pildă ! 
în uzină o deosebit de valoroasă metodă sovietică — s 
metoda Jirov de găurire rapidă a pieselor.

O mîndrie a țării noastre sînt colectivele celor 38 
de întreprinderi ale industriei chimice, ale celor 9 i 
întreprinderi de produse finite din lemn, ale întreprin- • 
derilor „losif Rangheț“-Arad, „I. C. Frimu“-Sinaia, ! 
„Tehnofrig“, „Bella Breiner", „Menajul” și fabrica de i 
porțelanuri din regiunea Cluj, „Partizanul”-Craiova ! 
și altele.

Aici, uneori, experiența n-a putut fi decît amintită, Ș 

Ce inițiativă bună va fi din partea organizațiilor ■ 
U.T.M. din localitățile și ramurile de groducție respec- : 
tive, să organizeze Intr-adevăr vizitarea întreprinde- i 

rilor fruntașe de către tineret! Experiența fruntașilor ■ 
devenită bun al tuturor va ajuta neasemuit de mult ; 
succesul luptei pentru cincinal. i

iele de lucru. Ma 
noașteți: nu se poate 
spune despre mine că 
nu-mi place să glu
mesc sau să rîd. Dar 
pentru asta nu opresc 
•mașina, așa cum face 
tovarășul Fieraru 
Stanciu și cum făcea 
pînă nu de mult to
varășul Tatulescu 
Virgil. Depășirile de 
normă dobîndite se 
datoresc și faptului 
că aplic metoda Vo- 
roșin, de organizare 
și curățire a locului 
de muncă. Mașina o 
îngrijesc cu atenție, 
iar la terminarea lu. 
crului las locul de 
muncă curat. De a
ceea broșa mea merge ca ceasul și 
nu are „bătaie" sau întrerupere. 
Sînt însă în secția noastră și tova
răși care n-au grijă de mașini. To
varășii Iancu și Vlădilă, de pildă, 
lasă de multe ori mașina necurățată, 
la fel ca și locul de muncă. Iar a 
doua zi, dacă mașina nu merge, ei 
își varsă necazul tot pe ea, lovind-o 
nervos cu ciocanul, rupînd piese și 
scoțînd-o astfel din funcțiune. Iată, 
tovarăși, unde duce lipsa de grijă 
față de mașini".

Participanții Ia acest schimb de 
experiență au avut multe de învă
țat. De altfel tovarășul Roșculeț 
Nicolae se preocupă în mod perma
nent de ridicarea tinerilor rămași 
în urmă la nivelul fruntașilor. De 
pildă, tînărul Virgil Tatulescu, care 
cu cîteva luni .în urmă era indisci- 
plinat și nu reușea să-și îndepli
nească nici norma, acum, cu ajuto
rul primit din partea tovarășului 
Roșculeț, a izbutit să-și depășească 
în luna februarie norma cu 51 la 
sută, să execute numai piese de 
bună calitate și ca urmare să-și spo- 
rească și cîștigul. Tovarășul Roșcu- 
leț se ocupă nu numai de îmbună
tățirea pregătirii profesionale a 
nerilor, dar și ca propagandist la 
vățămîntul U.T.M., de ridicarea 
velului lor politic și ideologic.

De aceea, tinerii din uzina noas
tră îi iubesc și-i urmează pe comu
niști.

ti- 
în. 
ni-

Deci, tovarăși, lozinca noastră, a 
șoferilor, să fie atenția și grija față 
de mașina pe care ne-a încredințat-o 
statul!

ALEXANDRU CIOCHINDA 
șofer

( Un șir lung de tineri, dornici să obțină) 
(succese mai mari în întrecere sau să-și li- l 
f chideze unele lipsuri în muncă, se îndreaptă j 
l către fruntașii în producție pentru a învăța) 
f din experiența lor. Vin spre fruntași și mulți •! 
(eroi ai paginii de față. Poate veți recunoaște j 
( printre ei în desenul de sus pe cei ce se ocupă J 
leu întrecerea socialistă la fabrica „Electropu- j 
( tere”, pe unii tineri de la „I. C. Frimu”-Si- j 
(naia, două tinere lucrătoare din comerț din) 
f Craiova, pe membrii comitetului U.T.M. al | 
(cooperativei din Breaza, cîțiva de la fabrica 
lde ciment din Cernavodă și alții. Intr-un j 
f automobil vine și an șofer: el e cel care ne-a J 
( scris despre tovarășul său sutamiist.
f După cum ar arăta ilustrația, toți aceștia j 
(s-ar îndrepta pentru experiență doar spre i 
[ brigada a V-a de frezori de la uzinele j 
(„Unirea" din Cluj. Ar fi însă cam greu să ) 
f încapă toți între zidurile unei secții. In rea- j 
!■ litate, tinerii se îndreaptă spre un cerc larg j 
f de fruntași în producție, care, așa cum în) 
(parte se vede și în articolele înconjurătoare, 1 
[ lucrează cu succes în întreprinderile din în- j 
(treaga țară )
[ O părticică din masa de milioane de tineri \ 
f harnici o constituie și brigada amintită de la J 
f uzinele „Unirea", despre care ne-a trimis 1 
j- vești și fotografii corespondentul voluntar j 
(Miclea Ion. Această brigadă, după cum se J 
(vede în fotografia de sus, strînsă în jurul -] 
[ responsabilului ei, Simo Bela, și-a luat o se- ] 
(rie de angajamente importante în cinstea J 
(zilei de 1 Mai. Astfel ea s-a obligat să-și ■! 
I depășească sarcinile de plan, să nu producă j 
(nici un rebut, iar tinerii mai pregătiți din J 
i cadrui brigăzii să împărtășească experiența j 
[ și metodele lor tovarășilor noi veniți în bri- j 
(gadă, pentru a spori productivitatea muncii.) 
( N-au trecut decît puține zile de atunci, dar 1 
j- tinerii se și țin de cuvînt. Utemistul Harmati ) 
(Bela (fotografia din stînga, jos), își depășește J 
(în permanență sarcinile de plan, dînd tot- j 
f odată piese de calitate superioară. j
( Tînărul G. Boroș este nou venit in bri- J 
f gadă. In scurt timp, el a reușit totuși să-și ] 
f ridice nivelul tehnic, datorită ajutorului pri- j 
(mit din partea maistrului Demeter Alexan-J 
ț dru (fotografia din dreapta jos).

îndrumătorii brigăzilor
tele slabe șl rebuturile aU arătat singure 
că membrii comitetului organizației 
U.T.M. și' direcțiunea organizaseră bri
găzile fără chibzuială, fără studierea pro
cesului de producție și ascultarea părerii 
tineretului și a turnătorilor cu experiență. 

Văzând lipsurile anului trecut, în noul 
an, comitetul U.T.M. ascUltînd propune
rile tineretului și sfătuindu-se cu turnă
torii cu experiență, tovarășii Urhui Ion, 
Gheorghe Bercaru, Bujoreanu Nicolae și 
Gheorghe Buzea, a trecut, în colaborare 
cu direcțiunea uzinei, să reorganizeze bri
găzile corespunzător procesului de produc
ție ăl secției. Conform fluxului tehnologic 
la turnătorie au fost organizate patru bri
găzi : una de topitori, una de turnători și 
două de formatori.

Conducerea secției dă un sprijin perma
nent brigăzilor prin maiștrii turnători 
Bercaru Gheorghe și Bujoreanu Nicolae, 
tovarăși bine pregătiți și plini de interes 
pentru muncă. Odată cu reorganizarea 
brigăzilor, s-au luat în secție și o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice care con
tribuie la sporirea productivității muncii 
și îndeplinirea sarcinilor de plan. Astfel 
a fost confecționată și dată în folosință o 
nouă mașină centrifugală de turnare a că-, 
mășilor de pompe, s-a amenajat un cup
tor pentru răcirea lentă a pieselor, iar 
laboratorul a fost dotat cu noi aparate. 

Văzînd interesul de care se bucură, ti
nerii membri ai brigăzilor au fost stimu
lați să vină ei înșiși cu o serie de pro
puneri menite să îmbunătățească produc
ția. Prin îmbunătățirea sistemului de așe
zare a fontei în cuptor tinerii turnători 
au mărit capacitatea de topire a acestuia 
cu 1500 kg. iar prin modificarea injecto- 
rului de ardere la alt cuptor s-a redus 
timpul de elaborare a unej șarje cu o oră 
și 30 de minute față de trecut.

Ca urmare a măsurilor luate, conduce
rea întreprinderii, organizația U.T.M. și 
tinerii din brigăzi pot avea astăzi îm
preună mulțumirea pe care le-o dă îmbu
nătățirea muncii. în brigăzi productivita
tea a crescut în ultimele trei luni cu 20-25 
la sută față de perioada anterioară. De 
asemenea calitatea produselor s-a îmbună
tățit. Mulți tineri, ca utemiștii Pătran Va
sile, Cristian Toma, Pîrtoacă Ion, Lambă 
Ion, Păcurețu Nicolae și alții de la înce
putul anuluj și pînă în prezent n-au dat 
nici o piesă rebut.

Ca urmare, astăzi secția de turnătorie 
are o depășire de 10 la sută a planului, 
procentul de rebuturi a fost redus cu 10 
pînă ia 16 la sută față de perioada dinain
te, iar în decurs de 2 Iun; și jumătate s-au 
recuperat aproape 24.000 de kg. metal.

Cele două întreprinderi despre care ne 
scrie Puiu Nicolae, corespondentul ziaru
lui nostru pentru regiunea Ploești sînt si
tuate în același raion.

Obiectele de artă populară lucrate de 
cooperatorii din Breaza Sînt aprecia
te nu numai în țară dar și peste hotare. 
Lună de lună, tineri de aici, și mai ales 
cei din secția tineretului, secția broderie, 
sub conducerea maistoriței Enoiu Maria, 
s-au situat fruntași pe cooperativă. Tineri 
Ca Andrei Elena, Stănica și Victoria Cîr*  
neț, Turcan Maria, Vasilescu Alexandrina 
și altele au contribuit mult la produce
rea de zeci de ii, bluze, șervețele, fețe 
de mese și alte obiecte peste plan.

Deși tineretul a obținut o serie de suc
cese, totuși el ar avea posibilitatea să do
bândească rezultate și mai mari. Dar cum 
pot să fie obținute aceste rezultate, cînd 
cele 12 brigăzi în care este organizat ti
neretul există numai cu numele, fără a 
avea programe de lucru, fără a ține cons

fătuiri Și fără ca măcar res
ponsabilii lor să fi fost instru. 
iți în legătură cu sarcinile 
ce le revin.

Biroul comitetului raional 
U.T.M. Cîmpina, instruind 
noile comitete U.T.M. alese, 
printre care și cel de la coo
perativa din Breaza, nu a gă
sit necesar să arate și atri
buțiile acestora în ceea ce pri
vește antrenarea tineretului și 
mai ales a brigăzilor în între
cerea socialistă. Totuși, biroul ■ 
comitetului raional ar fi avut 
cu această ocazie un prilej 
nimerit de a porni pe drumul 
îndreptării lipsurilor ce există 
încă în acest sens în unele 
întreprinderi, împărtășind ex
periența înaintată a fabricilor 
din raion în care brigăzile de 
tineret sînt bine organizate.

Nu e prea tîrziu .însă nici 
acum. Tovarășul Postelnicu 
Tudor, primul secretar al co
mitetului raional U. T. M., 
n-are decît să ajute pe tinerii 
din comitetul U.T.M. de la 
cooperativa din Breaza să-i 
viziteze printre alții și pe 
fruntași și pe vecinii lor de la 
uzina mecanică din Cîmpina, 
aflată doar la cîțiva kilometri 
depărtare.

Anul trecut, la secția turnă
torie a uzinei s-au înființat 
cîteva brigăzi de tineret. 
După puțină vreme, rezulta-

• ; •:% *

Ba

Prietenii 
cumpărătorilor

Tinerele Popa Elena, Mitrescu Viorica 
și Crăciun Maria, vînzătoare la maga
zinul universal Craiova, după cum ne 
sezisează corespondenții noștri volun
tari Rovența Nicolae și Rizoiu Ion, au 
o atitudine netovărășească față de cum
părători.

N-ar fi greu să arătăm aici pe larg 
faptele lor nejuste. De data aceasta cre
dem însă că acestor tinere le va fi mai 
de folos să intre, cu ajutorul corespon
denților noștri proprii Ion Teoharide 
și Gll. Socoteanu măcar Ca niște sim
ple cumpărătoare, intr-unui din ma
gazinele din Satul Mare sau Pitești și 
să învețe aici cei puțin din priviri cum 
trebuie să te comporți față de cumpă
rători.

— Parcă e mai frumos acela de sus...
Erni Varia din comuna Mofținui 

Mare arătă vânzătoarei un pardesiu 
care părea că are o culoare mai plă
cută.

Glodeanu Iolanda desprinse imediat 
pardesiul de pe umeraș și-1 probă pe 
micuța Paraschiva.

— îi vine bine — zise ea.
încredințată de acest lucru, cumpă- 

rătoarea achită prețul pardesiului, mul
țumi Iolandei pentru sprijin și împre
ună cu fetița, care sărea într-un picior 
de bucurie părăsi magazinul.

Peste cîteva clipe iat-o pe Iolanda 
din nou asaltată de cumpărători. Cu 
același calm ea oferă tuturor produ
sele solicitate. Atitudinea tovărășească 
a vînzatoarei este remarcată de mulți 
dintre numeroșii cumpărători care vin 
zilnic în magazinul textil de confecții 
nr. 32 din Satu Mare.

La început Iolanda se necăjea că 
unii oameni veneau cîteva zile la rînd, 
probau confecții și, fără să spună 
vreun cuvînt, plecau.

— Ce-or fi vrînd ? — se întreba ea.
Abia mai tîrziu s-a dumirit. Clienții 

alegeau anumite lucruri cu cîteva zile 
înainte de salariu, pe care apoi, în ziua 
salariului le cumpărau.

Cum să facă să mulțumească pe f ie-J 
care ? — se frămînta tînăra vînzătoare. ' 
Intr-adevăr, multe confecții, pentru căi 
nu erau așezate pe umerașe, erau bo
țite și. bineînțeles, nu îneîntau ochiul.

Acum ți-e drag să mergi în acest 
magazin. Confecțiile sînt călcate pen
tru ca să aibă o înfățișare plăcută și 
așezate cu gust pe umerașe.

Tînăra Glodeanu Iolanda este pildă 
pentru tovarășii ei de muncă. Pentru 
meritele dovedite ea a fost distinsă cui 
„Medalia Muncii" și o diplomă de 
onoare.

Nu de mult Iolanda a fost avansată. 
Acum este gestionara magazinului.

Prin ultimele propuneri făcute, tînă
ra gestionară a cerut mai multe măr-, 
furi pentru sezonul de primăvară, și e 
mulțumită că în magazin cumpărătorii 
vor găsi ce le dorește inima.

Aprovizionarea magazinului alimen
tar nr. 2 din Pitești s-a îmbunătățit și' 
ea simțitor după trecerea la comerțul 
desfășurat. Pentru mărfurile cerute de 
cumpărători și care totuși uneori lip' 
sesc, gestionarul utemist Anghelina lor 
a înființat un caiet. El, vînzătorii și . 
chiar cumpărătorii notează aici mărfu 
rile respective. Prin grija gestionarulu 
aprovizionarea cu cele dorite se fac<! 
foarte repede. Datorită acestui fapt 
numărul cumpărătorilor a crescut ș 
crește zilnic. Odată cu creșterea numă 
rului cumpărătorilor crește valoare! 
vânzării și cîștigul lucrătorilor din co
merț. De la o lună la alta vânzarea 
crescut cu 5—7 la sută,

Aprovizionînd bine magazinul nu în 
seamnă că am făcut chiar totul - 
le-a spus de curând gestionarul celo 
doi utemiști din magazin. Noi ne mir 
drim că avem tot timpul magazinul 
plin, dar sînt cazuri cînd cumpărător, 
nu sînt serviți repede și conștiincios

— Aceasta pleacă .în majoritatea ca 
z rilor de la slaba organizare a muț 
cii — și-a dat părerea vînzătoarea utt 
mistă Roșu Georgeta. De aceeași p< 
rere a fost și vânzătorul utemist Zant 
fir Marin.

în întâmpinarea zilei de 1 Mai, tini 
rii și-au propus să țină o consfătuii 
în care să ia măsuri pentru buna orgi 
nizare a muncii. Consfătuirea a scos 
iveală că vînzătorii pierd foarte mu 
timp dueîndu-se fiecare să facă bom 
celui pe care-1 servește. In afară de ! 
ceasta, consfătuirea a mai scos ’. 
iveală că mărfurile care au mare căi 
tare nu sînt puse în raft la îndemîr 
lucrătorului.

„Să aprovizionăm bine magazinul : 
să servim conștiincios, curat și repet' 
cumpărătorii" — acesta este angaj 
mentul în cinstea zilei de 1 Mai.



Educația prin muncă
în centrul atenției organizațiilor U.T.M.

în zilele de 2 și 3 aprilie 1955 a avut 
loc conferința raională U.T.M. Segarcea.

Aici, a-au întîlnlt cei mai buni tineri 
din raza raionului — delegați aleși în 
adunările generale de dări de seamă și 
alegeri — pentru a face analiza muncii 
depuse pe timp de un an de către comi
tetul raional U.T.M., pentru a-și împărtăși 
unii celorlalți experiența dobîndită în ac
tivitatea organizațiilor de bază, pentru a 
alege noul organ și pentru a lua măsuri 
în vederea aplicării cu mai mult succes 
de către utemiști și tineri a hotărârilor 
partidului și guvernului nostru.

Printre delegați se aflau numeroși frun
tași în muncile agricole care au obținut 
recolte bogate. Emil Vancea și Jean Cer
cel, tractoriști de la S.M.T. Bîrca, sînt cu- 
noscuți în întreg raionul pentru hărnicia 
lor. La gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Gighera, unde au executat ei lu
crările cu tractorul, s-au obținut anul tre
cut 3700 kg. porumb la hectar. Și în pri
măvara aceasta ei sint printre tractoriștii 
fruntași.

Au fost de asemenea prezenți tineri 
fruntași din gospodăria agricolă de stat 
Segarcea. din gospodării agricole colective 
și întovărășiri agricole, tineri țărani 
muncitori cu gospodării individuale care 
au obținut recolte bogate.

Darea de seamă prezentată în confe
rință a reliefat preocuparea comitetului 
raionul U.T.M. de a mobiliza, sub condu
cerea partidului, pe utemiști și tineri la 
lupta pentru obținerea de recolte bogate.

în cele două S.M.T.-uri din raza raio
nului au fost create 24 de brigăzi de ti
neret care și-au adus contribuția lor la 
îndeplinirea și depășirea planului de pro
ducție. Brigada a V-a de la S.M.T. Bîrca, 
de pildă, condusă de utemistul Tudor Că- 
mărașul și-a depășit planul stabilit pe 
brigadă cu 129 hantri. De asemenea bri
gada utemiștilor Gheorghe Bălan și Ma
rin Bold de la S.M.T. Segarcea și-a de
pășit planul cu 136 la sută.

Tinerii tractoriști Tudor Manda și 
Gheorghe Boureanu de la G.A.S. ,,7 No
iembrie" din Segarcea, ău arat peste plan 
400 de hantri. contribuind astfel prin 
munca lor la depășirea planului gospodă
riei, care a fost declarată fruntașă pe re
giune.

In centrul atenției comitetului raional 
U.T.M. a stat și problema contribuției 
adusă de organizațiile U.T.M. la întări
rea și jărgirea sectorului socialist al agri
culturii. 230 de agitatori utemiști instruiți 
periodic de organizațiile de partid, au dus 
o muncă intensă de lămurire în rîndul 
țăranilor muncitori și îri special al tine
rilor, arătîndu-le avantajele lucrării pă- 
mîntului îti comun. In această muncă un 
aport deosebit au adus tineri deputaț.i ca 
Ion Iacob, Gavril Budecă diîl comuna 
Cerătu și alții.

în afară de munca dusă de la om la 
om, în organizațiile de bază U.T.M. s-au 
ținut consfătuiri și adunări cu tindrii în 
care s-a prelucrat Statutul model al gos
podăriilor agricole colective și al întovă
rășirilor agricole, s-au ținut conferințe le
gate de avantajele lucrării pămîntului cu 
mijloace mecanizate, au fost popularizate 
metodele folosite îri muncă de fruntașii 
în obținerea recoltelor bogate, a fost dusă 
de asemenea o muncă intensă de popu
larizare a realizărilor colhoznicilor sovie
tici și a vieții lor îmbelșugate. Ca urmare 
a acestei activități în decurs de un an 
278 de tineri au intrat în gospodării agri
cole Colective și în întovărășiri agricole.

Discuțiile purtate în conferință au do
vedit o creștere simțitoare a nivelului 
conștiinței tinerilor, un spirit critic și 
autocritic mai dezvoltat, au dovedit ho- 
tărîrea lor fetmă de a traduce în fapt 
sarcinile încredințate de partid Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Delegatul Elisei Popescu, membru al 
gospodăriei agricole colective din Valea 
Standului luînd cuvîntul a arătat: „Nici 
un tînăr din gospodăria noastră nu a 
stat de-o parte. Toți au fost mobilizați 
în lupta pentru a smulge pămîntului rod
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Porumbul este cultura cea mai răspân
dită îri țară noastră datorită atît condi
țiilor agroclimatice favorabile dezvoltării 
lui, cit și întrebuințării largi pe care o are. 
El este folosit în alimentația oamenilor, 
în hrana animalelor și ca materie primă 
pentru unele ramuri ale industriei noas
tre socialiste.

Proiectul de Directive ale celui de al 
Il-lea Congres al Partidului acordă o aten
ție deosebită dezvoltării culturii porum
bului. Astfel, suprafața cultivată cu po
rumb în anul 1955 va fi de 3.300'.0(JO hec
tare, de pe care trebuie să obținem cel 
puțin 2.000 kg. boabe la hectar.

Lucrările consfătuirii pe țară a frunta
șilor în agricultură au dovedit că. în țara 
noastră se pot obține recolte mari de po
rumb dacă pămîntul este muncit după 
metode agrotehnice avansate.

Un ajutor însemnat al oamenilor mun
cii din agricultură pentru sporirea re
coltei de porumb îl constituie broșura 
„Recolte record de porumb” a lui Mark 
Evstafievici Oztornîi, Erou al Muncii So
cialiste, Laureat al Premiului Stalin, șef 
de echipă în colhozul „Cervonîi Partizan” 
(„Partizanul Roșu”) din raionul Lihovski, 
regiunea Dnepropetrovsk, R.S.S. Ucrai
neană. în această broșură, M. E. Oziornii 
arată metodele folosite dc echipa lui pen
tru a obține recolte mari de porumb, pre
cum și experiența a ter colhozuri care au 
realizat producții bogate de porumb.

Porumbul, după cum au arătat particî- 
panții la consfătuirea pe țară a fruntași
lor din agricultură, poate da și la noi re
colte sporite la hectar. Ogoarele noâstre 
sînt mănoase și roditoare, metode'e agro
tehnice avansate pătrund toi mai mult în 
practica lucrării pămîntului, statul spri
jină pe țăranii muncitori, prin diferite 
măsuri, să obțină recolte mari Avem 
toate posibilitățile pentru obținerea unor 
recolte mari de porumb. Trebuia numai 
să muncim cît mai bine pămîntul, ca să 
ne dea asemenea recolte. Aceasta ne în
vață, de altfel și Marș Evstafievici 
Oziornîi.

Pe marginea conferinfei raionale 
U. T. M. Segarcea

cît mai bogat. Noi am scos peste 2000 kg. 
porumb boabe la hectar, iar anul acesta 
urmînd exemplul comuniștilor vom mun
ci cu mai mult elan pentru a ne respecta 
angajamentul luat în fața partidului de 
a obține 4000 kg. porumb boabe la hectar".

Ocupîndu-se de folosirea metodelor îna
intate de muncă, tovarășul Iordache 
Murgu, delegat din partea organizației de 
bază U.T.M. din comuna Padea, a spus ; 
,,în comuna noastră există o expoziție 
agricolă, organizată din inițiativa utemiș
tilor, unde sînt expuse varietăți de grîu 
și porumb. Recolta de porumb de pe pă
mîntul întovărâșiților s-a dovedit a fi mai 
bogată decît cea a țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale. In timp ce aceștia 
din urmă au obținut între 1500—1600 kg. 
porumb la hectar, întovărășiții au scos 
peste 2.500 kg. la hectar.

Expoziția a avut o mare influență asu
pra țăranilor muncitori cu gospodării in
dividuale din comuna Padea. De curînd 
peste 100 de țărani muncitori din această 
comună au format alte două întovărășiri 
agricole".

Delegații la conferință au dat o atenție 
deosebită măsurilor ce trebuiesc luate 
pentru ca munca organizației, a utemiș
tilor și tinerilor în general, să se îmbu
nătățească, să devină din ce în ce mai 
rodnică. Ei au criticat lipsurile care s-au 
manifestat în munca unor membri ai co
mitetului raional U.T.M. și ai biroului. 
„Biroul raional U.T.M. ne-a promis — a 
spus tovarășul Radu Oprea de la S.M.T. 
Bîrca — că va trimite o tovarășă care 
să ne țină o conferință despre Săptămâna 
Mondială a Tineretului. Dar ea nu a Ve
nit nici pînă în ziua de astăzi. In apa
rență acesta este un lucru mărunt dar 
care spune multe. El dovedește lipsă de 
seriozitate la unii membri ai biroului ra
ional U.T.M. și trebuie să dea mult de 
gândit viitorului organ pe care-1 vom 
alege".

Criticînd comitetul raional pentru fap
tul că nu a dat suficientă atenție sezi- 
sarilor Venite din partea tinerilor, dele
gatul Aurel DrăniceartU a arătat: „învă
țătorul Bobin din comuna noastră brus
chează elevii, ridică chiar mina la ei. Eu 
am sezisat comitetul raional despre acest 
caz dar nu s-a luat nici o măsură. Că 
învățătorul Bobin bate copiii nu-i de mira
re, ce poți cere de la un fecior de chiabur? 
Dar faptul că biroul raional nu a luat 
măsuri e foarte dureros. Aceasta înseam
nă, după părerea mea, cocoloșirea lipsu
rilor. birocrație”.

Mulți delegați au arătat că membrii co
mitetului raional se ocupă formal de în
drumarea muncii unor organizații de bază. 
Ei stau într-o comună două sau trei ore 
cel mult, se interesează de cîteva probleme 
cu caracter general, culeg datele necesare 
rapoartelor și pleacă apoi la centru.

„Pe drept cuvînt — a arătat în spirit 
autocritic tovarășul Petre Tenea, activist 
al raionului U.T.M. — ne-au criticat to
varășii delegați. Noi am trecut uneori prin 
comune ca vîntul. Nu ne-am preocupat în 
suficientă măsură de frământările tineri
lor și ne-am mulțumit să discutăm doar 
cu secretarul organizației de bază despre 
chestiuni pe care le socoteam mai im
portante, ca de exemplu încasarea coti
zațiilor sau mersul muncilor agricole în 
general".

Delegații la conferință au criticat comi
tetul raional .pentru faptul că mulți mem
bri ai săi au fost rupți cu totul sau 
aproape CU totul de munca organizației. 
Tovarășa Maria Mărculescu, de pildă, a 
fost o simplă figurantă în comitet, Gheor
ghe Dumitriu, Ioniță Marin și Mitrei Ma
rin au fost denumiți palavragii pe bună 
dreptate pentru că angajamentele lor ră- 
mîneau întotdeauna vorbe goale. Pe aceș

Invătfnd de la un maestru al recoltelor 
record de porumb* ’

*) M. E. Oziornîi : „Recolte record de 
porumb".

M. E. Oziornîi a putut obține 224 chin
tale (22.400 kg.) porumb la hectar numai 
aplicând întregul complex de reguli agro
tehnice ; el a demonstrat în același timp, 
că recoltele pat crește an de an dacă se 
aplică în practică rezultatele științei îna
intate și experiența fruntașilor.

In lupta pentru o producție cît mai ri
dicată de porumb, M. E. Oziornîi și echipa 
sa, au ținut seamă de sfaturile agrono
milor, ale oamenilor de știință. „Fără 
ajutorul științei — arată Oziornii — nici
odată n-am fi putut obține acele recolte 
mari de porumb pe care le strîngem acum, 
an de an, de pe parcelele noastre. Nu 
degeaba colhoznicii spun că știința apli
cată în cîrnp este hotărâtoare”.

Cu ajutorul agronomilor, M. E. Oziornîi 
a studiat amănunțit cerințele porumbu
lui, a văzut care sînt particularitățile lui 
de dezvoltare. El recomandă ca la culti
varea porumbului să se țină neapărat 
seamă de particularitățile creșterii și dez
voltării lui, de condițiile locale de climă 
și sol. El a observat, de pildă, că porum
bul consumă foarte multă apă. Această 
cerință este mai accentuată cu puțin timp 
înainte de apariția moțului (spicului) și 
pînă la sfârșitul înfloritului — adică pe 
o perioadă de aproape o lună de zile. De 
aceea, pe toată suprafața cultivată cu po
rumb, echipă lui Oziornîi așează parază- 
pezi în timp de iarnă, jar lucrările solului 
sînt executate Ia timp și în mod rațional 
pentru a se păstra cît mai multă apă în 
pămînt.

De asemenea, porumbul are nevoie de 
căldură și lumină. Acestea se realizează 
prin însămîrițarea lui în timpul cel mai 
prielnic și prin asigurarea numărului de 
plante la hectar, stabilit de agrotehnică. 
Pentru ca plantele ce rămîn să se dezvolte 
cît mai puternic, Oziornîi arată că este 
bine ca răritul să se facă cît mai de
vreme.

In lupta pentru sporirea recoltei de po
rumb, echipa lui M. E. Oziornîi, acordă o 
atenție deosebită seminței. Pentru asigu
rarea unor plante viguroase, porumbul 
pentru sămînță este ales încă din toamnă, 
din lan. Știuleții se usucă apoi, pentru a-1 

tia conferința a refuzat să-i realeagă. In 
atenția noului organ va .trebui să stea 
grija față de membrii comitetului pentru 
ca în afara plenarelor de comitet fiecare 
din ei să aibă de îndeplinit anumite sar
cini concrete.

Salutînd conferința în numele comite
tului raionaj de partid, tovarășul Ion Gă- 
rășel, prim-secretar al comitetului raional 
P.M.R.. a atras atenția conferinței asupra 
faptului că în viitoarea sa activitate noul 
comitet raional U.T.M. va trebui să reali
zeze o temeinică legătură cu masa largă 
a tineretului din raion, să-i cunoască pre
ocupările și frămîntările și să-l îndrume 
în mod concret.

Delegații au ascultat' cu atenție cuvîntul 
tovarășului Virgil Trofin, secretar al C.C. 
al U.T.M. care, analizînd activitatea co
mitetului raional U.T.M. Segarcea, a ară
tat că pe lingă realizările obținute, acesta 
a avut și o serie de lipsuri printre care 
cea mai serioasă a fost aceea că el s-a 
ocupat unilateral de problema educației 
comuniste a tineretului. Această problemă 
nu trebuie limitată numai la organizarea 
cercurilor de învățământ politic, cum a 
reieșit din desfășurarea lucrărilor confe
rinței, ci trebuie să înceapă cu organiza
rea vieții interne a U.T.M. Comitetul ra
ional U.T.M. Segarcea nu a reușit să or
ganizeze în așa fel adunările generale ale 
organizațiilor de bază încât acestea să 
devină o adevărată școală de educație co
munistă a tineretului, să dezbată proble
me legate de viața S.M.T.-ului, gospodă
riei de stat sau colective, sau satului res
pectiv. In afara muncii perseverente de 
la om la om, comitetele organizațiilor de 
bază au datoria să pună .în discuția adu
nărilor sau consfătuirilor tinerilor, pro
bleme vii, atrăgătoare care să fie discu
tate cu interes. Sînt doar atîtea teme care 
pot fi discutate, cum ar fi de exemplu : 
„Despre dragoste și prietenie" sau „So
cialismul înseamnă belșug, bunăstare..."

Consultîndu-se cu tinerii asupra proble
melor ce li se par încă insuficient cunos
cute s-ar putea discută anumite teme ca 
de pildă : „R.P.R. în plină dezvoltare" 
sau „U.R.S.S. în drum spre comunism" 
și atâtea altele. Fixarea problemelor ce 
se pun în discuția utemiștilor și a tine
rilor trebuie să fie făcută împreună cu ei.

Tinerii sînt dornici să cunoască mereu 
lucruri noi. Această dorință a lor poate 
și trebuie să fie satisfăcută. Se pot orga
niza cercuri' de literatură, cercuri de igie
nă, iar în plus, pentru tinerele fete, 
cercuri de artă culinară, cusături națio
nale. Sînt .încă puține fete în organiza
țiile de bază din satele raionului Segar
cea dar dacă se va munci cu mai mult 
suflet, dacă se vor folosi toate metodele 
care au fost arătate aci, fără îndoială că 
numărul utemistelor va crește.

Problema educației comuniste a tinere
tului stă la baza întregii activități a 
U.T.M. Ea prezintă diferite aspecte care 
trebuiesc în totalitatea lor cuprinse de 
către organele și organizațiile U. T. M. 
Munca cultural educativă, sportivă a spus 
tovarășul Virgi] Trofin, nu trebuie ruptă 
de problema producției, tot astfel după 
cum munca în producție nu poate fi se
parată de celelalte laturi ale activității- 
U.T.M.-ului.

Prin hotărîrile luate, conferința raio
nală U.T.M. Segarcea s-a angajat în fața 
partidului să participe pe viitor cu mai 
mult entuziasm în munca pentru sporirea 
producției agricole, să-și aducă contribu
ția la obținerea unor recolte care să de
pășească cu mult producția ariilor trecuți.

Conferința a cerut noului organ să li
chideze manifestările de formalism, să 
realizeze o legătură vie și permanentă cu 
masa utemiștilor și tinerilor din raion.

Prin discuțiile purtate și hotărîrile 
adoptate, delegații la conferință și-au ma
nifestat dorința să lichideze în cel mai 
scurt timp lipsurile și să pornească cu 
forțe noi la realizarea marilor sarcini ce 
le stau în fată.

M. BURAN 
O. SIRBU

aduce la umiditatea normală de 14 la sută 
și se păstrează separat, în condițiunj cât 
mai bune. Sămînța de la știuleții aleși din 
toamnă, bine păstrați, aduce un spor de 
recoltă de 10-15 la sută.

Obținerea seminței hibride de porumb 
constituie de asemenea o preocupare de 
seamă a lui Oziornîi. Folosirea acestei 
semințe a contribuit în mare măsură la 
realizarea producțiilor record.

în Proiectul de Directive se prevede ca, 
în anul 1955 să se însămânțeze cu sămînță 
hibridă de porumb o suprafață de 15.000 
hectare, iar pentru următorii 2-3 ani, su
prafața să crească la 800.000 hectare. Pen
tru a avea sămînța hibridă necesară în 
anul viitor, trebuie ca în acest an să se 
semene suprafețe cît mai mari pentru ob
ținerea seminței hibride de porumb — 
mai ales în gospodăriile agricole de stat 
și colective.

Pentru asigurarea condițiilor optime de 
creștere și dezvoltare a porumbului, un 
loc important îl ocupă folosirea îngrășă
mintelor. De obicei, îngrășămlntele natu
rale se dau sub brazdă odată cu arătura 
adîncă de toamnă sau în primăvară. Ele 
însă se mai dau și în timpul vegetației ca 
îngrășăminte suplimentare. Bălegarul, 
mustul de bălegar, cenușa, găinațul de pă
sări sînt folosite ca îngrășăminte de echipa 
Iui M. E. Oziornîi pe scară largă. Aceste 
îngrășăminte se pot aplica ușor și pe 
ogoarele noastre.

Lucrarea pămîntului în primăvară con
stituie o condiție principală pentru men
ținerea apei în sol, pentru asigurarea 
unor condiții prielnice dezvoltării porum
bului. Un teren dezmiriștit la timp, pe 
care s-a făcut arătura de toamnă la timp, 
dar lăsat primăvara nelucrat, pierde can
tități foarte mari de apă în timp foarte 
scurt.

Oziornîi arată că o zi întîrziere cu lu
crările de grăpare în scopul păstrării umi
dității din sol, duce la pierderea unei 
cantități de 80-100 tone de apă la hectar. 
De aceea, echipa lui Oziornîi începe lu
crarea de primăvară a solului prin gră
pare, în prima zi cînd se poate intra pe 
teren, iar pînă la semănatul porumbului 
mai lucrează încă de două ori terenul cu

Pregătiri pentru examene
„Sîntem în perioada tezelor, și a coloc

viilor. Din partea elevilor se cere multă 
muncă, se cere să cunoască bine materia 
predată pe semestrul doi. Corpul didactic 
și alături de el organizația U.T.M, spri
jină eforturile elevilor ; s-au creat con
diții optime pentru meditații, tovarășii 
profesori dau elevilor lămuriri asupra 
problemelor care nu le sînt destul de 
clare.

In catalogul celor 31 de elevi din anul 
II, nu s-a strecurat în acest timp, nici 
o notă rea.. Colocviile au fost luate cu ca
lificative de „bine" și „foarte bine". Lu
crările scrise de asemenea au corespuns 
cerințelor. La materiile Silvicultură, En
tomologie și Fitopatologie nici un elev 
n-a primit note sub limită. Majoritatea 
elevilor, printre care Iosif Leahu, Aurel 
Chirioș, loan Balici, au luat numai cali
ficative mari.

Toate acestea ne fac să credem că și 
examenele, care vor avea loc în curînd, 
le vom promova cu rezultate bune. Și ca 
să fim siguri de succes, noi vom munci și 
pe mai. departe, cu intensitate ; vom în
văța temeinic toate lecțiile ce ni se pre
dau, vom recapitula în mod sistematic 
materia"..

Toate aceste lucruri cuprinse în scrisoa
rea elevului loan Gorbrtei sînt obișnuite, 
ele pot- fi întâlnite nu numai în Școala 
de protecția pădurilor și vânătoare din 
Năsăud. Corespondențele care sosesc la 
redacția noastră, conifinmă odată mai 
mult acest adevăr.

Dat fiind timpul scurt care a mai ră
mas până la examene, prilejul cel mai 
bun de verificare a cunoștințelor ce Ie 
posedă elevii în vederea încheierii anu
lui, problema pregătirilor e dezbătută 
peste tot, în toate școlile. La mulți elevi 
dorința de a promova clasa cu califica
tive cît mei bune se vădește prin serio
zitatea lor la lecții, prin răspunsurile pre
cise, bine închegate pe care le dau profe
sorilor. Tovarășul Cotei Cristea, elev al 
Școlii pedagogice din Bîrlad, ne scrie că 
tocmai acest lucru l-a sezisat la colegul 
său Gh. Coroeru. Gheorghe trebuia să 
predea la clasa a IV-a a școlii elemen
tare o lecție de geografie. Pentru aceasta 
el s-a pregătit din vreme. A citit un bogat 
material documentar care l-a ajutat să 
facă o expunere interesantă, pe placul 
copiilor.

Cu prilejul examenelor se vor cere cu
noștințe mai multe și mai ales profunde. 
Și elevii școlilor noastre medii și ai celor 
tehnice au toate posibilitățile să cunoască 
bine materia ce li s-a predat. Ei nu sînt 
lăsați să se descurce singuri în diferitele 
probleme ; lor li se oferă un ajutor sus
ținut din partea tovarășilor profesori, or
ganizația U.T.M. se preocupă și ea să-i 
sprijine acolo unde simt nevoie.

Nicu Maicoianu, elev al Școlii medii de 
10 ani nr. 1 de băieți din Dej, scr.iindu-ne 
de ajutorul pe care-1 primesc din partea 
corpului didactic, ne arată că el și colegii 
săi găsesc în tovarășii profesori niște 
adevărați îndrumători ai lor care caută 
să-i ajute la fiecare pas. în urmă cu cîtva 
timp, de pildă, tovarășul profesor de ma
tematică loan Rusu a alcătuit un plan de 
recapitulare a materiei, plan care a și în
ceput să fie pus în practică și drept re

Scrisori către redacție

O zi din concediul de odihnă
Eram copil pe cînd am auzi.t vorbin- 

du-se de Sinaia, unul dintre cele mai pi
torești colțuri ale patriei noastre. Atunci 
îmi apărea ca un vis posibilitatea de a 
petrece numai cîteva ore în această sta
țiune.

Iată .însă, că nu de mult, un tren ce a 
plecat din Baia Mare, oraș în care locu
iesc. m-a dus la Sinaia ca să-mi petrec 
concediul de odihnă. Orășelul fremăta de 
bucuria oamenilor muncii veniți din fa
brici, uzine și de pe ogoarele patriei, să 
se bucure de odihnă. Munții cu păduri de 
brazi, ca și întreaga natură înconjurătoare 
era parcă îmbrăcată în straie de sărbă
toare. Din prima zi chiar, am făcut cu
noștință cu numeroși tineri din diferite 
sectoare de activitate. împreună cu ei am 
început să vizitez stațiunea. Am intrat 
apoi in bibliotecă: o încăpere spațioasă cu 
ferestre mari, prin care lumina zilei pă
trundea din abundență. Pe masa lungă din 
mijlocul sălii, numeroase ziare și reviste. 
Ele sînt cercetate cu interes de cei veniți 
la odihnă. Utemista Floarea Natalia, bi
bliotecara, le pune la dispoziție cu multă 
pricepere cărțile bibliotecii.

cultivatorul. Aceste lucrări au ca scop și 
nivelarea terenului, rămas în brazdă 
crudă din arătura de toamnă, distrugerea 
scoarței și a buruienilor.

Semănatul, metodele de semănat, sînt 
lucruri pe care Oziornîi le aplică ținînd 
seama de cerințele plantei, de metodele 
agrotehnice cele mai avansate. Semănatul 
trebuie făcut la timpul potrivit. Ozior- 
nîi arată că, pentru obținerea de recolte 
Sporite, are mare importanță alegerea po
trivită a primei zile de semănat. Boabele 
puse într-un sol rece, încă insuficient în
călzit, nu încolțesc multă vreme sau mu- 
cegăesc, cele care răsar se dezvoltă cu 
greutate.

Nu trebuie însă nici întîrziat semăna
tul. Dacă se seamănă mai tîrziu, o parte 
din umiditatea solului se pierde, ceea ce 
duce, în mod inevitabil, la rărirea semă
năturilor. Semănatul trebuie deci făcut ia 
timpul său. Semănatul porumbului în 
timpul cel mai prielnic, când temperatura 
pămîntului este de 10-12° C. pînă la adân
cimea de cel puțin 10 cm., asigură o răsă
rire uniformă, rapidă și o bună dezvol
tare a plantelor.

Oziornîi însă folosește la semănatul po
rumbului și alte metode avansate. „In 
1949 — scrie el — noi am înlocuit metoda 
de semănat în rânduri distanțate cu un 
procedeu de semănat mai perfecționat, 
anume semănatul în cuiburi așezate în 
pătrat. Pe câmpurile însămînțate prin me
toda cuiburilor așezate în pătrat se lu
crează mai ușor spațiile dintre rânduri, 
cu cheltuieli mai mici de muncă...". Vor
bind despre cercetările științifice făcute 
privind sporul de recolte obținut în urma 
aplicării noii metode, Oziornîi arată că 
savanții s-au convins că metoda de se
mănat în cuiburi așezate în pătrat dă re
colte de porumb mai marî cu 8,3 chintale, 
în comparație cu metoda de semănat în 
rînduri distanțate.

Proiectul de Directive trasează sarcina 
ca această metodă să fie extinsă și la noi 
în țară. Recoltele obținute în anul trecut, 
de pe terenurile însămînțate în cuiburi 
așezate în pătrat, ne îndreptățesc ca .în 
acest an să extindem această metodă pe 
suprafețe cît mai mari.

Pentru a obține recolte bune, Oziornîi 
— după cum arată în broșură — nu se 
mulțumește numai să asigure un teren 
bine pregătit, îngrășat, semănat cu se
mințe bune și la limp; după semănat 
trece la aplicarea întregului ciclu de lu

zultat, elevii își consolidează în mod 
serios cunoștințele lor în domeniul mate
maticii.

Importante și deosebit de folositoare 
sînt pentru elevii care au dragoste de în
vățătură, cercurile pe materii. Aici ei își 
pot adînci și îmbogăți cunoștințele în 
diferite domenii. „In școala noastră — 
ne scrie Pop Gheorghe, elev la Școala de 
10 ani din Negrești — elevii obțin rezul
tate frumoase Ia învățătură datorită acti
vității din cercuri".

Organizațiile U.T.M. duc și ele o muncă 
susținută pentru antrenarea elevilor în 
pregătirea examenelor, îi sprijină atunci 
cînd aceștia au nevoie. Corespondentul 
nostru voluntar loan Rizoiu, elev Ia 
Școala medie tehnică de centrale electrice 
din Craiova, de pildă, ne trimite o scri
soare prin care ne face cunoscute meto
dele folosite de către biroul U.T.M. al 
anului IV pentru ca munca de învățătură 
să se desfășoare bine. „Membrii biroului 
U.T.M. al anului nostru au ținut seamă 
de faptul că pentru a-i putea convinge 
pe elevi de importanța învățăturii, tre
buie ca în primul rând ei să fie exemplu 
din toate punctele de vedere. îri conse
cință tovarășii din birou, atît Ilie Man- 
dache cît și ceilalți vin totdeauna cu 
lecțiile pregătite, obțin numai calificative 
mari; numai lucruri bune putem spune și 
în privința disciplinei lor. Biroul a fost 
exigent și cu restul elevilor. Cînd a ob
servat că Maria Titu, Veronica CojOcaru, 
Mihai' Enăchescu, Adriana Cristea și alțl 
câțiva neglijau studiul, biroul U.T.M. a 
stat de vorbă cu ei, elevii au fost criti
cați la gazeta de perete, au fost puși în 
discuția adunării generale, li s-a arătat 
cum trebuie să-și planifice timpul pentru 
învățătură. Cîtiva dintre ei n-au înțeles 
totuși însemnătatea celor discutate și 
n-au acordat însemnătatea cuvenită stu
diului, Văzând aceasta, membrii biroului, 
alături de tovarășul diriginte, i-a vizitat 
pe elevi acasă, ajutîndu-i să-și organizeze 
studiul. Astfel s-a reușit ca majoritatea 
elevilor să se îndrepte, să obțină califica
tive mai bune".

Din scrisorile corespondenților se vede 
că există o. preocupare intensă pentru ca 
examenele să fie pregătite din timp. Nu 
putem să ne mulțumim însă eu ceea ce 
s-a realizat. Elevi ca Ion Gălăteanu de la 
Școala medie mixtă de 10 ani din Alexan
dria, care lipsește deseori nemotivat de 
la ore, care are o atitudine necorespun
zătoare față de sarcinile sale de elev, se 
mai găsesc, și. pentru îndreptarea lor tre
buie o atenție deosebită.

Ținând seama de acest fapt e necesar 
să luăm chiar zilele acestea toate măsu
rile pentru ca elevii să fie perseverenți 
în munca lor, să-și complecteze cunoștin
țele, pentru ca examenele să-i găsească 
cu materia învățată.

Organizațiile U.T.M. au un rol impor
tant în pregătirea elevilor pentru exa
mene. Cu sprijinul comitetelor raionale, 
orășenești și regionale U.T.M., ele trebuie 
să-și intensifice activitatea în rîndul ele
vilor, să se îngrijească de felul cum mun
cește fiecare în parte pentru ca astfel să 
asigurăm un procent maxim de pro
movați în acest an școlar.

Alături de sala bibliotecii, într-o altă 
încăpere mare se găsește clubul vilei 
„Postăvarul". Amatorii de șah și tenis de 
masă au început partidele.

Din parcul cu brazi înalți se aud chio
tele de veselie ale tinerilor care fac sport.

Și timpul se scurge astfel plăcut și pe 
nesimțite. Ceasornicul indică orele 13. E 
timpul prînzului.

In sala de mese, cele 400 locuri sînt ocu
pate rînd pe rînd. Curățenia și ordinea 
care domnesc aci te impresionează. Sin- 
tem serviți cu mîncăruri gustoase și con
sistente.

După cele două ore de odihnă, în după 
amiaza aceleași zile am vizitat uzinele 
„I. C. Frimu" admirînd pe drum frumuse
țea orașului. Cînd noaptea a început încet 
să coboare, întreg grupul nostru de tineri 
ne-am îndreptat către sala C.F.R. unde am 
participat la o seară închinată luptei pen
tru pace. Glasurile participanților s-au ri
dicat împotriva acelora ce vor un nou răz
boi, împotriva acelor ce vor să ne răpeas
că bucuria vieții noastre pașnice.

Corespondent 
MIRCEA SIMION

crări de îngrijire, cere ajută plantelor să 
crească și să se dezvolte în cele mai bune 
condițiuni.

Imediat după răsărirea plantelor el face 
grăpatul, apoi prașilele în lung și în lat 
(de patru ori), rărește la timp porumbul 
pentru a asigura un spațiu optim fiecărei 
plante, îndepărtează din vreme copilii 
apăruți, aplică polenizarea suplimentară 
artificială etc. Apoi recoltarea la timp a 
porumbului, fără nici o pierdere, consti
tuie de asemenea o grijă de seamă pentru 
echipa lui Oziornîi.

Experiența lui M. E. Oziornîi în culti
varea porumbului este acum cunoscută și 
folosită de multe colhozuri. Colhoznicii 
sovietici însă — după cum arată M. E. 
Oziornîi — n-au copiat metodele sale de 
muncă ; ei au folosit experiența sa în mod 
creator. Ei au ținut seamă de condițiile 
agroclimatice ale colhozului respectiv și 
au aplicat din experiența maestrului re
coltelor record de porumb numai ce dă
dea rezultate și la ei, căutînd totodată să 
îmbogățească această experiență.

Experiența sa, pe care M. E. Oziornîi o 
împărtășește prin broșură — privind 
lupta pentru obținerea unor recolte record 
de porumb, este de un real folos și pen
tru toți oamenii muncii de pe ogoarele 
patriei noastre. însușindu-și și aplicînd în 
mod creator — ținînd seamă de condițiile 
de sol și climă din țara noastră — meto
dele de muncă folosite de M. E. Oziornîi, 
așa cum le-au aplicat numeroși colhoznici 
din U.R.S.S., muncitorii din gospodăriile 
agricole de stat, colectiviștii, țăranii mun
citori întovărășiți și cu gospodărie indi
viduală, pot obține recolte sporite de po
rumb, pot să aducă o contribuție de seamă 
la realizarea unei recolte de cel puțin 
2000 kg. porumb la hectar.

Broșura lui Mark Evstafievici Oziornîi 
constituie un bogat izvor de învățăminte 
pentru tinerii care muncesc pe ogoare. 
De aceea este de datoria organizațiilor 
U.T.M. de la sate să popularizeze larg și 
să difuzeze în rîndul tinerilor țărani mun
citori broșura lui M. E. Oziornîi. Este de 
asemenea necesar ca organizațiile U.T.M. 
să îndrume pe tineri să învețe necontenit 
și să folosească din experiența acestui 
maestru al recoltelor record de porumb.

Ing. agr. EMIL LEMNARU

Clubul Combinatului forestier „Ber- 
nat Andrei" din Vatra Dornei a fost în
zestrat cu noi aparate de proiecție so
vietice, tip K.P.T.l. Mînuirea acestor 
aparate a fost încredințată utemistulul 
Aronovici Solo, operator la cinemato
graful clubului.

Noi filme documentare 
romînești

In acest an spectatorii din țara noastră 
vor avea prilejul să vadă noi filme docu
mentare, producții ale Studioului de filme 
documentare și jurnale de actualități „AL 
Sahia". Ele vor prezenta în imagini grăi
toare felul cum au muncit și rezultatele 
obținute de fruntașii metodelor înaintate 
din agricultură, zootehnie, viticultură, po
micultură și alte domenii.

Peste puțină vreme vor rula în premie
ră filmele documentare „Livezi tinere", 
„Maf mult lapte”, „Lucrări în vii" „Să 
îmbunătățim producția de lână”, „La că
minul cultural”.

Imagini din Munții Apuseni, parcul na
tural de pe muntele Retezatu, un învăță
tor de tip nou, complexul G.M.A., o gos
podărie agricolă colectivă model, o stațiu- 
de made! de mașini și tractoare, alcătuiesc 
subiectele noilor filme documentare care 
vor fi realizate în lunile viitoare de stu
dioul „Al. Sahia”.

(Agerpres)

Cultură fizică și sport

Un mare meci de șah 
prin radio

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans
mite : Ziarul „Vecernaia Moskva" anunță 
următoarele : „Secția de șah a U.R.S.S. a 
primit recent o telegramă din partea lui 
Folke Regard, președintele Federației In
ternaționale de Șah (F.I.D.E.), prin care 
se face cunoscut că ziarul suedez „Afton
bladet" dorește să organizeze cu concursul 
unuia din ziarele din Moscova un meci de 
șah prin radio Stockholm-Moscova.

Ziarul „Vecernaia Moskva" a acceptat 
această propunere. La Stockholm va juca 
marele maestru internațional Stahlberg, 
iar la Moscova marele maestru interna
țional Bronstein.

Zilele trecute, la Ambasada sovietică 
din Stockholm a avui loc inaugurarea ofi
cială a acestui meci de șah și tragerea la 
sorți. Marele maestru suedez va juca cu 
albele.

Pînă în prezent, marii maeștri Stahlberg 
și Bronstein s-au întâlnit la trei mari tur
nee internaționale, jucînd în total 5 par
tide care s-au terminat cu scorul de 
2]/2—2>/2. Fiecare dintre ei a cîștigat cîte o 
partidă, iar trei s-au terminat remiză. 
„Vecernaia Moskva" publică scurte pre
zentări biografice ale celor doi renumiți 
șahiști. Ziarul subliniază de asemenea că 
amatorii de șah din Moscova .îl cunosc 
bine pe Stahlberg care a vizitat de- două 
ori capitala sovietică : prima dată în 1935 
ca participant la turneul internațional de 
la Moscova, ier a doua oară în 1951 ca ar
bitru principal al meciului pentru titlul 
mondial dintre Botvinik și Bronstein.

Scrisoarea 
lui Frederic JoJiiof Curie, 

adresată 
Comitetului de organizare 
a cefei de a VIII-a edilii 

a „Cursei Păcii"
PRAGA 5 (Agerpres). — CETERA 

transmite : Președintele Consiliului Mon
dial al Păcii-, Frederic Jolliot Curie a 
adresat o scrisoare Comitetului de organi
zare a celei de a VIII-a ediții a „Cursei 
Păcii" Praga-Berlin-Varșovia care va în
cepe ta 2 mai și la care vor lua parte ci
cliști din 20 de țări. în scrisoare se spune : 
„Pentru a opta oară se desfășoară „Cursa 
Păcii". Acest eveniment sportiv pus în 
slujba^ apărării păcii capătă o deosebit de 
mare însemnătate în aceste zile cînd, prin 
remilitarizarea Germaniei occidentale, 
unele cercuri încearcă să creeze o situație 
periculoasă în acea parte a lumii care de 
atâtea ori a fost pustiită de război.

Organizarea unei asemenea manifestări 
în numele Cehoslovaciei, R.D. Germane 
și Poloniei a fost posibilă pentru că dru
mul prieteniei dintre aceste popoare este 
același, chiar dacă în istoria acestor țări 
ele s-au găsit uneori opuse. Sportul este 
unul dintre factorii care dă posibilitate 
oamenilor să se cunoască și să lege prie
tenii unii cu alții.

Sînt. convins că a VIII-a ediție a 
„Cursei Păcii' se va bucura de un mare 
succes. Această .întrecere sportivă este 
unul dintre evenimentele internaționale 
care interesează nu numai oamenii din ță
rile unde se desfășoară, dar și populația 
multor altor țări".

După cum anunță secretariatul „Cursei 
Păcii", pînă în prezent, au confirmat par
ticiparea echipe din 17 țări : R. p. Alba
nia, Anglia, Belgia R. P. Bulgaria, Dane
marca, Finlanda, Franța, India, Norvegia 
Austria, R.P.R., U.R.S.S., Suedia, Egipt,’ 
R.D. Germană, R.P. Polonă și R. Ceho
slovacă. De asemenea, au mai sosit cereri 
de înscriere din partea a îneă 5 echipe și 
anume : echipa polonezilor din Franța, Ita
lia, R.P. Ungară, Olanda și Irak.

„Scînteia tineretului1*
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Glasul popoarelor asiatice
Astăzi, la Delhi, capitala Indiei, încep 

lucrările conferinței asiatice pentru slăbi
rea încordării în relațiile internaționale. 
Așteptată cu un viu interes de către opi
nia publică din țările Asiei, conferința 
de la Delhi are o deosebită importanță atît 
prin larga participare a statelor asiatice 
cit și prin obiectivele pe care le urmăreș
te. Este suficient să arătăm că la confe
rință participă 225 de delegați din 18 țări 
și anume din Uniunea Sovietică, Repu
blica Populară Chineză, India, Republica 
Populară Democrată Coreeană,' R. D. Viet
nam, R. P. Mongolă, Japonia, Birmania. 
Indonezia, Ceylon, Siria, Liban, Iordania 
și alte state asiatice. La lucrările confe
rinței iau parte fruntași ai mișcării mon
diale pentru pace din Uniunea Sovietică 
și țările Asiei.

In cadrul conferinței vor fi abordate 
probleme ca interzicerea armelor de ex
terminare în masă și instituirea unui con
trol asupra îndeplinirii acestei hotăriri; 
folosirea energiei atomice în scopuri paș
nice ; restabilirea drepturilor legitime ale 
P..P. Chineze la O.N.U.; unificarea pe cale 
pașnică a Coreei; colonialismul și ameste
cul străin în afacerile interne ale țărilor 
asiatice; primejdia pe care o reprezintă 
pentru țările Asiei participarea la alian
țele și pactele militare; pericolul creării 
de baze militare străine în Asia ; norma
lizarea relațiilor diplomatice între țările 
Asiei; dezvoltarea relațiilor comerciale 
între statele asiatice pe bază de egalitate 
și avantaje reciproce, precum și o serie de 
cite probleme de interes comun. Prin ca
racterul său larg, ordinea de zi a confe
rinței de la Delhi va permite reprezen
tanților țărilor asiatice să-și spună in mod 
liber părerea despre cele mai importante 
probleme care frămîntă astăzi popoarele 
marelui continent asiatic.

Faptul că problema principală de pe or
dinea de zi a conferinței este discutarea 
celor cinci principii ale coexistenței paș
nice, expuse în declarația comună a pri
milor miniștri ai R.P. Chineze și Indiei, 
erată că aceste principii constituie singura 
cale de urmat pentru statornicirea păcii 
î i Asia. Lupta pentru aplicarea cît mai 
largă a celor cinci principii ale coexisten
ței pașnice se impune ca o necesitate im
perioasă în condițiile îrt care S.U.A. creea
ză în această parte a lumii grupări și blo
curi militare îndreptate împoriva marelui 
popor chinez și a celorlalte popoare asia
tice care au pășit pe calea dezvoltării de
mocratice.

Abordarea alături de cele cinci principii 
ale coexistenței pașnice a problemei colo
nialismului, arată că păturile cele mai 
largi ale popoarelor asiatice sînt interesate 
sj. rezolve problemele vitale ale Asiei și în 
primul rînd problema lichidării domina
ției colonialiste acolo unde ea mai există.

Parlicipanții la conferință acordă o deo
sebită importanță problemei Taivanului și 
r ^cunoașterii dreptului legitim al R. P. 
Chineze de a fi reprezentată la O.N.U. Este 
de așteptat că conferința de la Delhi va 
adopta in acest sens măsuri care să ducă 
la soluționarea conformă cu interesele po
porului chinez, a problemei Taivanului și 
recunoașterea drepturilor legitime ale Chi
nei la O.N.U. în interesul păcii șj secu
rității în Asia.

Avînd ca obiectiv principal slăbirea în
cordării relațiilor internaționale, confe
rința de la Delhi arată o deosebită impor
tanță interzicerii armelor nucleare de ex
terminare în masă. Această mișcare a luat 
un avînt extraordinar în Asia.

Conferința de la Delhi care își desfă
șoară lucrările în prejma conferinței ță
rilor din Asia și Africa ce se deschide la 
18 aprilie la Bandung va aduce o puter
nică contribuție la întărirea păcii în Asia. 
Conferința de la Delhi pentru slăbirea în
cordării în relațiile internaționale, ca și 
conferința africano-asiatică de la Bandung, 
vor constitui o uriașă demonstrație a voin
ței de pace a popoarelor asiatice care 
luptă pentru pace și independență națio
nală.

H. IOHAN

Egiptul nu recunoaște 
npiul regim din Yemen

CAIRO 5 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că Egiptul nu recunoaște 
noul regim, instaurat în Yemen, în urma 
detronării regelui Ahmed de către fratele 
său Abdullah. Presa egipteană îl califică 
pe emirul Abdullah, drept „autorul lovitu
rii de stat“ din Yemen.

Aceeași agenție anunță că o misiune 
egipteană împreună cu o misiune a Ara- 
biei Saudite vor pleca în Yemen pentru a 
face o anchetă în legătură cu situația 
creată în această țară.

<<

Un avion a aterizat la Madrid. Din 
el a coborît un vechi emisar al spio
najului american: Mihail Fărcășanu. 
Pornit în turneu-fulger prin capitalele 
occidentale, Fărcășanu a socotit ne
cesar să stea de vorbă cu însuși Franco. 
Desigur sfaturile călăului fascist nu 
sînt de lepădat; dar nu numai despre 
sfaturi a fost vorba în întrevederea de 
Ia Madrid. Fărcășanu încearcă să as
cundă firele care leagă spionajul ame
rican de banda criminală care a să- 
vîrșit atacul de la Berna și, pentru 
aceasta, are nevoie de concursul tutu
ror lefegiilor C.I.A. (organizația cen
trală de spionaj a S.U.A.).

Graba cu care diferițil slujbași al 
„Departamentului afacerilor murdare" 
se deplasează pe calea aerului de la un 
cuib de spioni la altul trădează neli
niștea de care sînt cuprinși „boss“-ii 
spionajului american și uneltele lor, ne. 
liniște pe deplin justificată. Actul cri
minal de la Berna nu poate fi pus pe 
seama unui grup izolat de dezechili
brați. Ziarul britanic „Observer" scria 
despre atacul banditesc de la Berna că 
„pregătirea lui minuțioasă, precum și 
amestecul ciudat de tactică teroristă 
și rituri religioase practicate de ata- 
canți, amintesc o tehnică familiară cu 
istoria recentă a Romîniel — aceea a 
Gărzii de fier". Pentru oricare om care 
are cît de cît simțul realității aste ușor 
de sezlsat legătura dintre asasinii de Ia 
Berna și resturile legionare fugite în 
occident (legătură evidentă chiar și nu
mai prin agitația fățișă a legionarilor 
în apărarea criminalilor, agitație care 
se intensifică cu fiecare zi). Odată sta
bilită această legătură, e ușor să vezi

Oamenii sovietici semnează împotriva pregătirii 
războiului atomic

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Din toate colțurile Uniunii Sovietice 
sosesc știri cu privire la începerea cam
paniei strîngerii de semnături pe Apelul 
de la Viena al Consiliului Mondial al 
Păcii, împotriva pregătirii războiului ato
mic.

Semnează în unanimitate Apelul munci
torii de la uzina de automobile, construc
torii navali, metalurgiștii, feroviarii, ță
ranii din regiunea Gorki. Semnînd Ape
lul, tînăra brigadieră Nina Trenova de la 
uzina de automobile „Molotov" a declarat:

— Noi nu vrem război și sîntem gata 
să luptăm cu toate forțele pentru pace și 
securitatea popoarelor, pentru împlinirea 
tuturor visurilor noastre îndrăznețe. Să 
țină minte agresorii americani că poporul 
sovietic nu este dintre cei sperioși, care 
poate fi intimidat, că în cazul cînd ato-

De la Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans, 

mite :
La 4 aprilie, V. M. Molotov, ministrul 

Afacerilor Externe al U.R.S.S., a primit 
pe dl. Charles Bohlen, ambasadorul Sta
telor Unite în Uniunea Sovietică și a de
clarat următoarele :

„La 18 martie, elevul Valerii Lîsikov 
în vîrstă de 16 ani, din clasa a IX-a a 
școlii medii din Berlin, nu s-a întors acasă 
de la școală. La 22 martie, abia a cincea 
zi după dispariția lui, comandantul mili
tar al sectorului american al Berlinului 
a comunicat autorităților sovietice că Va
lerii Lîsikov ar fi cerut autorităților ame
ricane „azil politic".

După cum s-a aflat, la 18 martie Valerii 
Lîsikov, care învăța greu, căpătase nota 
2 la geometrie pe trimestrul în curs. Va
lerii, care și înainte manifestase semne 
de dezechilibru, a plecat de la școală și 
nimerind în sectorul american al orașului 
a fost reținut de reprezentanții autorități
lor americane.

La 26 martie a avut loc o întîlnire a 
părinților lui Valerii Lîsikov cu fiul lor 
în sectorul american al Berlinului. în pre
zența unor funcționari ai comandamentu
lui militar al S.U.A. Este semnificativ că 
cu prilejul acestei întîlniri declarația în 
numele băiatululi a fost citită de un func
ționar american și nu de Valerii însuși, 
care era vădit intimidat. Acest funcționar 
insista pe lîngă Valerii ca el să confirme 
părinților declarația căreia îi dăduse citire. 
Valerii păstra tăcere, iar la propunerea 
părinților de a se întoarce acasă el a 
răspuns că vrea să se întoarcă, dar că îi 
este teamă.

Reține atenția faptul că autoritățile mi
litare americane din Germania încearcă 
să transforme această întîmplare într-un 
caz politic prezentînd lucrurile ca și cum 
elevul Valerii n-ar mai dori să se întoar
că la părinții săi din motive politice. Este 
evident că acestea nu pot fi Iute în serios.

Declarata cancelarului Austriei, Raab
VIENA 5 (Agerpres). —
într-o cuvîntare radiodifuzată, cancela

rul Austriei Julius Raab a subliniat ne
cesitatea imperioasă a reglementării pro
blemei austriace. „Problema austriacă a 
devenit astăzi piatra de încercare a voin
ței de pace a marilor puteri”, a declarat 
Raab, recunoscînd în acest fel atitudinea 
pozitivă a Uniunii Sovietica în legătură 
cu reglementarea problemei austriace.

în cuvîntarea sa, Raab a subliniat că 
guvernul austriac „este gata să se declare 
de acord cu garanții împotriva anschluss- 
ului”.

Raab a declarat de asemenea că speră 
să se găsească formule cît mal simple

Cuvîntarea lui Jolliot Curie
PARIS 5 (Agerpres). — în cadrul șe

dinței din 3 aprilie a Adunării Naționale 
a forțelor iubitoare de pace din Franța, 
prezidată de Deville, vicepreședinte al fe
derației partidului radical socialiștilor din 
departamentul Meurthe et Moselle, a ros
tit o amplă cuvîntare Frederic Jolliot 
Curie, președintele Consiliului Mondial al 
Păcii, care a fost întîmpinat cu căldură 
de asistență.

Vorbitorul a demascat șantajul atomic 
la care recurg ațîțătorii la război încer- 
cînd să silească popoarele să renunțe la 
lupta pentru pace.

Ocupîndu-se de necesitatea distrugerii 
imediate a tuturor stocurilor de arme ato
mice și cu hidrogen și a interzicerii fa
bricării lor, Jolliot Curie a spus în conti
nuare : Este util să declarăm că acei -care 
vor să dezlănțuie războiul atomic ca o 
cruciadă pentru distrugerea unui regim

urmele care duc spre spionajul ameri
can. De multă vreme a încetat de a mai 
fi un secret faptul că fugarii legionari 
au devenit — datorită experienței lor 
în ale crimei — personalități marcante 
în ierarhia spionajului american. Presa 
austriacă relata recent că în Innsbruck, 
Graz, Linz și Salzburg există centre 
legionare organizate de C.I.A. Aceste 
centre sînt legate de „Federația" cre
ată în Ianuarie 1955 la Bonn, după 
consfătuirea organizațiilor Gărzii de 
fler din Austria șl Germania occiden
tală. De aici legăturile duc către Ma
drid, unde se află faimosul Horia Sima 
care și-a constituit un adevărat stat 
major. Inutil să adăugăm că Horia 
Sima nu acționează independent, ci 
conform cerințelor spionajului ameri
can. De altfel, dacă mal era nevoie de 

vreo dovadă referitoare la legătura din
tre grupul de criminali de la Berna șl 
spionajul american aceasta ne-a fost 
oferită de fițuica reacționară care apare 
în romînește peste ocean: „America". 
Din această fițuică aflăm că un anume 
Sofron Fechete, președintele „Uniunii 
și Ligii" societăților romîneștl din 
S.U.A. urmează să plece la Berna pen
tru a-i „apăra" pe criminali. Ca să ne 
dăm seama de fizionomia morală a 
acestui individ, vom cita două fraze din 
organul „Uniunii și Ligii" al cărei pre
ședinte este: ,,Intr-un război avem spe
ranța în justiția divină și în armata 
Statelor Unite... Actuala liniște șl pace 
care domnește în Republica Populară 
Romînă e mal ucigătoare decît toate 
bombele atomice care ar cădea peste 
trupul Romîniei". Citești în aceste cu
vinte întreaga ură față de patria noas- 

miștii de peste ocean vor dezlănțui un 
nou război, ei vor suferi un eșec.

Peste 1.000 de oameni au participat la 
adunarea care a avut loc în satul Kiima- 
Țentae, din raionul Eșil, cel mai mare ra
ion cerealier din Kazahstan. Luînd cu- 
vîntul la adunare, colhoznicul Abdrahmo- 
tov a declarat: — Noi desțelenim pămîn- 
turi noi, cultivăm grîu, facem să crească 
cirezile de vite, toate acestea pentru ca 
viața noastră să devină și mai frumoasă. 
Dar ațîțătorii la război nu trebuie să uite 
că oamenii sovietici știu să se apere, știu 
să-și apere fericirea.

Campania pentru strîngerea de semnă
turi pe Apelul de la Viena al Consiliului 
Mondial al Păcii continuă. Prin semnătu
rile sale, poporul sovietic .întărește în 
unanimitate acest document de importanță 
istorică.

Asemenea explicații provoacă părinților 
lui Valerii Lîsikov o neîncredere legitimă 
și sentimente de amărăciune și indignare, 
în prezent autoritățile americane fac din 
elevul Valerii Lîsikov un fel de ..om po
litic" ținînd „conferințe de presă" și or
ganized în legătură cu acest caz emisi
uni radiofonice din Bonn, Londra și Was
hington. Dar, invocînd motive „politice" 
lipsite de sens, autoritățile americane se 
situiază pe o poziție echivocă deoarece în 
condițiile create, elevul dezechilibrat Lîsi
kov se află cu totul în puterea lor, fiind 
supus unei presiuni vădite din partea lor 
și nu poate răspunde de acțiunile sale. în 
afară de aceasta, neavînd asupra sa nici 
măcar o singură marcă și nedispunînd 
de nici o altă resursă de trai, el se gă
sește în totală dependență materială de 
autoritățile străine.

Intervențiile corespunzătoare ale auto
rităților sovietice din Germania care au 
cerut să i se acorde lui Valerii Lîsikov po
sibilitatea de a se întoarce la părinți, au 
rămas pînă acum fără rezultat.

După cum anunță ziarele, Valerii a fost 
dus din Berlin la Frankfurt pe Main. 
Ziarele au și anunțat că elevul Lîsikov va 
fi trimis în Statele Unite ale Americii.

Este absolut firesc că părinții băiatului 
s-au adresat guvernului sovietic cu ru
gămintea de a lua măsurile necesare pen
tru a apăra interesele fiului lor minor 
și ca el să fie înapoiat familiei sale. Nu 
se poate să nu se țină seama și de faptul 
că întregul caz al lui Valerii Lîsikov stâr
nește indignarea legitimă a oamenilor 
sovietici.

Guvernul sovietic atrage atenția guver
nului Statelor Unite ale Americii asupra 
necesității de a interveni în această ches
tiune pentru ca Valerii Lîsikov să fie 
înapoiat părinților săi".

Ambasadorul Bohlen a arătat că va co
munica neîntîrziat această declarație gu
vernului său.

pentru a exprima dorința Austriei de a nu 
adera la nici o alianță militară și de a nu 
permite construirea de baze străine pe te
ritoriul său.

★
VIENA 5 (Agerpres). —
După cum anunță agenția France 

Presse, în după amiaza zilei de 5 aprilie 
cancelarul Austriei, Julius Raab, a pri
mit pe cei trei înalți comisari occidentali, 
Llewellyn Thompson (S.U.A.) Geoffrey 
Wa Llinger (Marea Britanie), și Roger La- 
louette (Franța), care i-au remis o decla
rație comună a puterilor occidentale în 
problema tratatului de stat cu Austria.

diferit de regimul lor, se înșeală amarnic. 
In aceste condiții propriul lor regim ins
tabil și mai puțin sprijinit de popor s-ar 
destrăma în urma dificultăților de ordin 
moral și material, care ar fi o consecință 
a distrugerilor pricinuite de arma atomică, 
indiferent de faptul că aceste dificultăți 
ar fi suportate de populația tuturor țări
lor beligerante.

în încheiere Jolliot Curie a chemat po
porul francez să dea curs Apelului Consi
liului Mondial al Păcii și să participe în 
modul cel maj activ la strîngerea de sem
nături împotriva războiului atomic.

Participanții la Adunare au adoptat o 
rezoluție asupra problemelor generale, un 
apel către poporul francez în care îl chea
mă să participe la campania pentru sțrîn- 
gerea de semnături pe Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii, precum și o rezoluție 
în problema germană.

tră, față de poporul el muncitor, citești 
setea de singe a unor lepădături lipsite 
de orice urmă de conștiință. Și mai ci
tești ceva: slugărnicia față de cercu
rile agresive din S.U.A. care în goana 
lor după dominația mondială se declară 
gata să folosească arma atomică. Acest 
Sofron Fechete poate fi întîlnit destul 
de des la Washington, la Departamen
tul de stat, ceea ce este o carte de 

vizită îndeajuns de grăitoare. Nu ori
cine este oaspetele ministerului lui 
Dulles. Nu-i lipsit de interes să subli
niem că, de pildă, Sofron Fechete a 
putut fi auzit vorbind la o adunare pro
vocatoare împotriva R.P.R., adunare 

care a avut loc la Washington și la 
care au participat senatori și deputațl 
ai S.U.A., ca Burke, Bentley, Madden, 
Feighan, Busbey etc., cunoscuțl ca 
purtători de cuvînt ai cercurilor cele 
mai războinice de peste ocean. In acest 
fel trimiterea la Berna a lui Sofron 
Fechete apare în adevărata lumină.

Mister Allan Dulles, „boss“-ul spio
nilor americani, își dirijează către 
Berna slujbașii cei mai experimentați. 
Totul este pus în joc pentru a acoperi 
ceea ce nu se poate acoperi: rolul 
spionajului american în organizarea 
atacului banditesc de la Berna. Nici 
bună voința autorităților elvețiene, nici 
zelul unor trepăduși de genul lui Făr
cășanu, Fechete și compania și nici 
sfaturile iui Franco nu-i pot fi însă de 
folos lui Allan Dulles.

Opinia publică înțelege limpede în 
slujba cui se află autorii gangsterismu- 
lui de la Berna.

E. OBERST

Mesajul de salut adresat lui K. E. Voroșilov, 
N. A, Bulganin și N. S. Hrușciov de către

I. Dobi, A. Hegediis și M. Rakosi
Președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 

Socialiste, tovarășul K. E. VOROȘILOV,
Președintelui Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 

tovarășul N. A. BULGANIN,
Primului secretar ai Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So

vietice, tovarășul N. S. HRUȘCIOV.

Cu prilejul celei mai mari .sărbători na
ționale — cea de a 10-a aniversare a eli
berării, în numele poporului ungar, al Re
publicii Populare Ungare, al Comitetului 
Central al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria și .în numele nostru personal, 
adresăm un salut călduros poporului frate 
sovietic, Sovietului Suprem și guvernului 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și dvs. personal, 
dragi tovarăși.

In această zi, poporul ungar își îndreap
tă privirile cu un sentiment de recunoș
tință veșnică spre marele său prieten 
Uniunea Sovietică, a cărei eroică armată 
ne-a eliberat țara de sub jugul fasciștilor 
germani și al mercenarilor lor, oferind în 
felul acesta poporului ungar posibilitatea 
de a lua în propriile sale mîini conduce
rea destinelor sale și de a păși sub con
ducerea Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria și a guvernului Republicii Popu
lare Ungare ca popor liber și independent 
pe calea avîntului economic și cultural și 
a construirii socialismului.

Poporul nostru datorează ajutorului de
zinteresat și permanent al Uniunii Sovie
tice faptul că patria sa s-a transformat 
diintr-o țară care suferea de pe urma ex
ploatatorilor și asupritorilor într-o țară 
democrată care construiește socialismul, 
în aceștj zece ani de libertate, scumpa 
noastră patrie s-a transformat dintr-o țară 
agrară înapoiată într-o țară industrială. 
Construirea socialismului la sate a început 
și se întărește. Datorită ajutorului po
porului sovietic frate, patria noastră a 
parcurs într-un răstimp de numai un de
ceniu calea unor transformări politice, 
economice, sociale și culturale mai adinei 
decît a cunoscut vreodată în decursul iste, 
riei sale milenare.

Președintele Prezidiului Republicii Populare Ungare, 
ISTVAN DOBI.

pentru Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, ANDRAS HEGEDUS.

Prim secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria, MATYAS RAKOSI.

3 aprilie 1955, Budapesta.

Conferința națională a Partidului 
Comunist Chinez

PEKIN 5 (Agerpres). — Agenția China 
Nouă a transmis comunicatul dat publici
tății de Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez cu privire la conferința 
națională a partidului:

Intre 21 și 31 martie a avut loc confe
rința națională a Partidului Comunist Chi
nez convocată de Comitetul Central al 
Partidului. La conferință au luat parte 
62 de membri și supleanți ai Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Chinez 
și 257 reprezentanți aleși de către orga
nizațiile de partid din întreaga țară.

Ordinea de zi a conferinței de partid a 
cuprins următoarele trei probleme: 1. Pri
mul plan cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale și raportul cu privire la 
aces.t plan ; 2. Comunicarea cu privire la 
blocul antipartinic Gao Gan — Jao Șu-și 
și 3. Crearea unei comisii ’centrale și a 
unor comisii locale de control ale parti
dului. In prima zi a conferinței, cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de tovarășul 
Mao Țze-dun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez. A 
luat apoi cuvîntul tovarășul Cjen Iun, 
membru în Biroul Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez 
care în numele Comitetului Central a pre
zentat raportul cu privire la primul plan 
cincinal de dezvoltare a economiei națio
nale.

A luat de asemenea cuvîntu} tovarășul 
Den Siao-pin, membru în Comitetul Cen
tral al Partidului, care în numele Comite
tului Central a făcut o comunicare cu pri
vire la blocul antipartinic Gao-Gan — 
Jao Șu-și

Pe marginea raportului și a comunică
rii au urmat discuții. Paralel cu discuta
rea pe grupuri, timp de 8 zile au avut loc 
discuții în ședințe plenare. In cadrul șe
dințelor plenare au luat cuvîntul 100 de 
persoane. Cuvîntări importante . au rostit 
tovarășii Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, 
Cjen Iun, Kan Șen, Pîn Cjen, Dun Bi-u 
Lin Bo-țiui, Cijan Ven-tian și Pîn De- 
huai, membri în Biroul Politic al Comite
tului Central. în cursul discuțiilor au fost 
expuse numeroase păreri constructive cu 
privire la activitatea partidului și a sta
tului și au fost dezvăluite multe lipsuri 
în această muncă. Conferința, care s-a des
fășurat în spiritul unei largi critici și 
autocritici, a demonstrat unitatea ideolo
gică a întregului partid și pe această bază 
solidaritatea și unitatea partidului mai 
mare ca orieînd. Toți tovarășii care au 
luat cuvîntul au aprobat .în întregime ra
poartele tovarășilor Cjen Iun și Den Siao-

MOSCOVA

Republica! Populară Ungară s-a dovedit 
capabilă să respingă cu succes toate aten
tatele imperialiștilor împotriva indepen
denței ei și a păcii deoarece din prima 
clipă a eliberării sale, poporul nostru a 
găsit în Uniunea Sovietică un apărător 
dîrz al independenței sale, un aliat pu
ternic.

Conștient de toate acestea, fiecare ungur 
care-și iubește patria este un luptător ne
clintit pentru prietenia veșnică și de nez
druncinat între poporul ungar și cel so
vietic.

In zilele noastre, independența și pacea 
popoarelor și deci și independența și mun
ca pașnică constructivă a poporului ungar 
sînt amenințate de planurile agresive ale 
cercurilor guvernante din S.U.A. și ale 
celorlalte grupuri imperialiste, în primul 
rînd de tendințele de refacere a militaris
mului german. Iată de ce poporul ungar 
și guvernul său au luat și vor lua toate 
măsurile necesare pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor adoptate la conferința 
de la Moscova, pentru încheierea unui tra
tat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între cele opt țări care au luat 
parte la conferință, pentru crearea unui 
comandament militar unic.

In alianță frățească cu celelalte țări din 
lagărul păcii, care este condus de marea 
Uniune Sovietică și care grupează 900 mi
lioane de oameni, și împreună cu toți par
tizanii păcii, Republica Populară Ungară 
continuă cu toate forțele ei lupta pentru 
măreața cauză a progresului uman, pen
tru asigurarea unei păci trainice.

Trăiască și .înflorească prietenia veșnică 
șl indestructibilă dintre popoarele ungar și 
sovietic !

Trăiască eliberatoarea patriei noastre, 
prietena credincioasă a poporului ungar— 
marea Uniune Sovietică !

pin. La discutarea proiectului primului 
plan cincinal, vorbitorii au declarat în 
unanimitate că ținînd seama de succesul 
și experiența activității din ultimii doi ani. 
și de situația din diferitele domenii, acesta 
este un plan grandios și realizabil ; parti
dul trebuie să unească strîns pe oamenii 
de toate naționalitățile din țară, să lucreze 
cu atenție șl perseverență, să învingă 
greutățile, să depună toate eforturile pen
tru sporirea producției și să înfăptuiască 
riguroase economii în lupta pentru înde
plinirea și depășirea planului.

Discutînd problema blocului antipartinic 
Gao Gan — Jao Șu-și, vorbitorii au de
mascat diferitele crime săvîrșite de Gao 
Gan și Jao Șu-și împotriva partidului și 
poporului. Toți cei care au luat cuvîntul 
s-au pronunțat pentru excluderea lor din 
partid și au calificat lupta împotriva blo
cului antipartinic Gao Gan — Jao Șu-și 
ca o victorie istorică a partidului.

In ultima zi a lucrărilor sale conferința 
a adoptat în unanimitate o rezoluție cu 
privire la proiectul primului plan cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale a Re
publicii Populare Chineze, o rezoluție cu 
privire la blocul antipartinic Gao Gan — 
Jao Șu-și și o rezoluție cu privire la crea
rea comisiei centrale și a comisiilor locale, 
de control ale partidului; în baza ultimei 
rezoluții a fost aleasă Comisia centrală de 
control. Secretar al Comisiei a fost ales 
tov. Dun Bi-u.

La 4 aprilie, la cea de a 5-a plenară, Co
mitetul Central al Partidului Comunist 
Chinez — al șaptelea Comitet Central ales 
— a aprobat cele 3 rezoluții adoptate de 
conferința națională a Partidului Cunu- 
nist Chinez precum și componența Comi
siei centrale de control a Partidului Co
munist Chinez, aleasă la conferință. Cea 
de a 5-a plenară a Comitetului Central a 
însărcinat Biroul Politic al Comitetului 
Central ca în baza discuțiilor care s-au 
desfășurat la conferința națională a parti
dului, să aducă amendamentele corespun
zătoare proiectului primului plan cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale a Re
publicii Populare Chineze și să-l prezinte 
apoi spre examinare și aprobare celei de 
a doua sesiuni a Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină a primei le
gislaturi.

In afară de aceasta, cea de a 5-a ple
nară a Comitetului Centrai al Partidului 
Comunist Chinez a mai ales ca membri al 
Biroului Politic al Comitetului Central pe 
tovarășii Lin Biao șl Den Siao-pin.

In preajma dezba
terilor din Consiliul 
Republicii cercurile 
reacționare din Fran
ța ca și cele din alte 
țări occidentale au 
continuat gă agite 
gogorița „garanții
lor” care, chipurile, 
le-ar cuprinde acor
durile de la Londra 
șl Paris.

Aceste așa zise 
„garanții” nu sînt în
să in măsură cîtușl 
de puțin să limiteze 
înarmarea Germaniei 
occidentale, să pună 
frîu poftelor expansi
oniste ale revanșarzi
lor de la Bonn. Ele 
nu sînt de cît „ga
ranții” pe hîrtie.

Faure : Sînt acoperit

Desen de
ADRIAN LUCACI

10 ani de la proclamare^ 
programului guverna
mental de la Kosice

PRAGA 5 (Agerpres). — Ceteka trans
mite :

La 4 aprilie, la Kosice (Slovacia răsări
teană), în casa unde cu zece ani în urmă 
s-a întrunit pentru prima oară guvernul 
Cehoslovaciei democrat populare, a avut 
loc o ședință festivă consacrată celei de 
a 10-a aniversări a proclamării progra
mului guvernamental de la Kosice. Cu 
acest prilej a vorbit Zdenek Fierlinger, 
președintele Adunării Naționale a R. Ce
hoslovace.

în cadrul ședinței festive care a avut loc 
la 4 aprilie la Kosice cu prilejul aniver
sării a 10 ani de la proclamarea progra
mului guvernamental de la Kosice, a fost 
adoptat cu o uriașă însuflețire un mesaj 
adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S.

★
PRAGA 5 (Agerpres). — Ceteka transa 

mite :
La 4 aprilie în piața principală a orașu

lui Kosice a avut loc un mare miting fes
tiv consacrat celei de a 10-a aniversări a 
proclamării programului guvernamental 
de la Kosice.

La miting a luat cuvîntul Viliam Siroky, 
președintele Consiliului de Miniștri al Ce- 
hoslovaciei.

Demisia 
Iui Winston Churchill
LONDRA 5 (Agerpres). —
Postul de radio Londra a anunțat că 

primul ministru al Angliei, Winston 
Churchill și-a prezentat demisia în după 
amiaza zilei de 5 aprilie, reginei Angliei. 
Comunicatul oficial publicat la palatul 
Buckingham arată că Winston Churchill 
a fost primit în audiență de regină 
și și-a prezentat demisia din postul de 
prim ministru și de prim lord al trezore
riei, demisie care i-a fost primită.

Corespondentul parlamentar al postului 
de radio Londra precum și agențiile oc
cidentale de presă consideră că succeso
rul lui Winston Churchill ia postul de 
prim ministru al Angliei va fi Anthony 
Eden actualul ministru al Afacerilor Ex
terne.

Agenția France Presse anunță că după 
cum se află din sursă autorizată, Anthony 
Eden va fi primit în audiență probabil în 
dimineața zilei de 6 aprilie la palatul 
Buckingham.

Declarația Partidului Muncii 
din Elveția

BERNA 5 (Agerpres). — Partidul Mun
cii din Elveția a dat publicității urmă
toarea declarație în legătură cu dezbate-i 
rile din Consiliul Federal elvețian pe mar
ginea atacului săvîrșit împotriva legației 
R.P.R. din Berna :

în timpul dezbaterilor asupra interpelă
rilor referitoare la actul de banditism să- 
virșit împotriva legației Romîniei la Ber*  
na, președintele Confederației, Petitpierre,- 
a lansat acuzații injurioase și defăimă
toare împotriva Partidului Muncii și a 
presei sale, precum și împotriva membri
lor parlamentului aleși în mod reglemen
tar de către popor.

Deputății Partidului Muncii se ridică cu 
indignare împotriva acestor calomnii fără 
precedent.

Ei constată că dl. Petitpierre, care nici 
măcar n-a menționat numele oficinei ame
ricane de falsuri Globe-Press, a socotit 
necesar să folosească o dezbatere privind 
relațiile internaționale ale țării noastre 
pentru a se deda în fapt la o manevră pro
vocatoare de politică internă împotriva 
opoziției.

Ei protestează cu toată tăria împotriva 
injuriilor care lovesc zeci de mii de mun
citori în sentimentele lor naționale și în 
onoarea lor de cetățeni elvețieni.

Scurte știri
• In seara zilei de 4 aprilie, dr. Ferenc 

Muennich, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare Un
gare în U.R.S.S., a oferit o recepție cu 
prilejul celei de a 10-a aniversări a elibe
rări; Ungariei de către armata sovietică, 
în cadrul recepției F. Muennich, am
basadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Ungare în U.R.S.S., 
a rostit o cuvîntare. N. A. Bulganin și 
V. M. Molotov au rostit cuvîntări de răs
puns.

• Luînd cuvîntul la o adunare a parti
dului social democrat care a avut loc la 
Hamm (Westfalia), Erich Ollenhauer, pre
ședintele acestui partid, a insistat din nou 
asupra necesității de a rezolva problema 
germană pe calea tratativelor cu Uniunea 
Sovietică înainte de intrarea în vigoare a 
acordurilor de la Paris care repun pa pi
cioare militarismul german.

• O unitate antiaeriană a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare a doborît 
la 3 aprilie în provincia Fucian un avion 
ciankaișist tip „F-47“ și a avariat un altul. 
Pilotul avionului doborît care s-a artmeat 
cu parașuta, a fost luat prizonier.

• Ziarele indoneziene publică o decla
rație a ministrului Afacerilor Externe al 
Indoneziei, Sunarjo, în care se spune că 
guvernul indonezian a hotărît să recu
noască de facto Republica Democrată 
Vietnam precum și Vietnamul de sud, 
Laos și Cambodgia. Sunarjo a specificat 
că recunoașterea acestor state de jure va 
depinde de rezultatei© apropiatelor alegeri 
din aceste state.

• După cum transmite agenția France 
Presse, emirul Feisal, prim ministru și mi
nistru al Afacerilor Externe al Arabiei 
Saudite, a declarat ziariștilor egipteni că 
noua alianță a statelor arabe dintre Egipt, 
Siria și Arabia Saudită, va fi semnată 
pînă la deschiderea conferinței țărilor 
Asiei Și Africii, care va avea loc la Ban
dung (18 aprilie — N.R.),

• Ministerul Afacerilor Externe al Tur
ciei anunță într-un comunicat că Turcia 
șl Irakul au „invitat Pakistanul să adere 
la pactul turco-irakian”. In legătură cu 
aceasta, guvernele Turciei și Irakului au 
trimis o notă comună guvernului pakista
nez.

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: Patria: Festivalul filmului 

maghiar, Un om teribil ; Republica, București, 
Libertății: Directorul nostru, Pui de șoimi : Gh. 
Coșbuc : poteci primejdioase : înfrățirea Intre po
poare, 23 August, Olga Banele: Vrăjitoarele : Ma
xim Gorki : Tainele vieții, Cu pumnul în masă și 
Ulcica fermecată; Tineretului, Elena Pavel, Gh. 
Doja : Ospățul iul Baltazar; Timpuri Noi; Sportul 
nr. II. Călirea copiilor mici, Pionieria nr. 12, Ale- 
nușca și frățiorul ei; Lumina: Departe de Moscova; 
Victoria: Alexandru Matrosov: Alex. Popov : Ex
presul de Niirnberg. Gelozia bat-o vina- 8 Martie: 
Arena celor curajoși; Vasile Roaită, Unirea, Rahova: 
Dama cu camelii; Cultural: Iepurașii cei isteți • 
Constantin David : Ordinul Anna : Alex. Sahia, 
I. C. Frimu: Cazul Dr. Wagner; Flacăra: Scăpat 
din ghiarele demonului; T. Vladlmirescu: Prințesa 
trufașă; Aurel Vlaicu: Omul cu 1000 de fețe; Munca: 
Școala curajului; Arta : Stiletul; Popular: Circul-
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