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CU METODE RAPIDE
ÎNAINTEA TIMPULUI!

ÎN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
T N ANII PUTERII POPULARE, pe 
I baza dezvoltării continue a indus- 
1 triei grele, precum și datorită aju

torului și colaborării cu Uniunea Sovietică 
și țările de democrație populară, întreaga 
noastră industrie a fost și este utilată 
necontenit cu mașini noi, moderne, de o 
înaltă productivitate, capabile să contri
buie din plin la mărirea producției și pro
ductivității muncii, la îmbunătățirea ca
lității produselor și la reducerea prețului 
,de cost.

In lupta pentru îndeplinirea cincinalu
lui, sarcina oamenilor muncii este de a 
folosi din plin tehnica nouă cu care este 
dotată industria, luptînd permanent, la 
locul lor de muncă, pentru utilizarea de
plină a întregii capacități de producție a 
utilajelor.

De mare însemnătate este ca utilajele 
șă fie în funcțiune cea mai mare parte din 
timp. Pentru aceasta reparația la timp și 
în bune condițiuni a mașinilor cu con
cursul tinerilor din echipele de reparații, 
este prima condiție. In vederea aceluiași 
scop, tinerii muncitori din secțiile direct 
productive ale întreprinderilor au ei în
șiși îndatorirea să asigure buna îngrijire 
a utilajului, precum și preluarea lucrului 
din mers.

O cale importantă pentru folosirea de
plină a capacității de producție a mași
nilor este totodată aplicarea metodelor 
■apide de lucru.

In direcția ridicării necontenite a pro
ductivității muncii, metodele rapide și in
tensive joacă un rol important.

Metode rapide de mare însemnătate în 
ndustria metalurgiei feroase sînt cele ale 
netalurgiștilor sovietici Filipov, în 
>bținerea de coeficienți înalți pe fiecare 
netru cub util de furnal, și Matulineț, de 
■laborare a șarjelor rapide. Tocmai ba- 
;ați pe aplicarea metodei șarjelor rapide, 
Șelarii uzinei „Oțelul Roșu” s-au anga- 
at ca în întrecerea pornită în cinstea 
ilei de 1 Mai să elaboreze un număr de 
05 șarje și să obțină mai mult oțel de 
e fiecare metru pătrat de vatră de cup- 

pr.
* Cu. cîțiva ani în urmă,, strungarii din 
ara noastră au avut fericita ocazie de a 
rimi vizita vestitului inovator sovietic 
'avei Bîkov, unul din inițiatorii metode- 
~>r de tăiere rapidă a metalelor. Mulți 
intre strungarii noștri au trecut în scurt 
mp să aplice această metodă. In ulti- 
îii ani, alături de metodele de tăiere ra- 
idă, în industria noastră s-a introdus 
i metoda de tăiere intensivă a metale- 
>r, Kolesov, bazată pe o nouă geometrie 
cuțitului. Importantă este și metoda Ji-

i»v, de găurire intensivă a metalelor, a- 
licată pentru prima dată în țara noastră 
e brigada ,utemistă condusă de tînărul 
>n Stratulat de la uzinele de tractoare 
Ernst Thâlmann” din Orașul Stalin. Re- 
îltatele obținute au făcut ca toate aceste 
etode de așchiere rapidă și intensivă să 
B îmbrățișate cu căldură de mii și mii 
: strungari.

• O experiență bogată în direcția aplică-
metodelor rapide și intensive a acu- 

jurat colectivul uzinei metalurgice „Pro- 
esul”-Brăila. Prin aplicarea metodelor 

tăiere rapidă Bîkov și Bortkevici, a 
etodei de tăiere intensivă a metalelor, 
plesov, precum și a altor metode, co- 
:tivul de aci a reușit ca în cursul primu- 
i trimestru al acestui an să mărească 
□ductivitatea muncii cu 22 la sută față 

aceeași perioadă a anului trecut. Bri-

găzi ca cele conduse de tovarășii Kutov 
Ion și Sgîrcitu Vasile reușesc lună de 
lună să-și întreacă sarcinile de pian în 
proporție de 33,99 la sută. Un număr de 
peste 25 la sută din strungarii și raboto- 
rii uzinei aplică aceste metode înaintatei

Tineretului miner și în special celui 
din Valea Jjului îi este bine cunoscut nu
mele minerului utemist Mihai Ștefan. 
Prin aplicarea metodei graficului ciclic 
— principală metodă rapidă în industria 
carboniferă — această brigadă și-a în
deplinit înainte de termen sarcinile din 
cadrul primului plan cincinal, dînd acum 
cărbune în contul anului 1958.

In folosirea deplină a întregii capaci
tăți a instalațiilor de foraj în industria 
petroliferă, care se desfășoară sub lozinca 
„granicele noastre pot da mai mult” cele 
mai bune s-au dovedit a fi metodele fo
rajului cu apă și cu noroi tratat cu căr
bune. Cu ajutorul acestor metode, petro
liștii oficiului de foraj Boldești, printre 
care fruntași sînt și tinerii din brigada 
condusă de tovarășul Ion Nicorescu, și-au 
îndeplinit cu 37 de zile înainte de termen 
sarcinile de plan pe primul trimestru al 
acestui an.

Nu numai în industria grea, dar și în 
industria ușoară, căreia îi revine sarcina 
de a contribui la crearea a cît mai multor 
bunuri de larg consum, utilizarea meto
delor rapide e deosebit de actuală. 
Colectivul de muncitori de la uzinele 
„30 Decembrie”-Arad, studiind docu
mentația tehnică sovietică, a trecut ast
fel nu de mult la înființarea unei secții 
de țesut rapid. Roadele înființării acestei 
secții s-au dovedit a fi însemnate, tura
ția medie pe minut a războaielor de țesut 
crescînd de la 167 la 183 ture. Textilistele 
sînt bucuroase să lucreze în asemenea sec
ții, deoarece aceasta le mărește cîștigul 
și le dă bucuria victoriei în întrecere.

In vederea extinderii continue a meto
delor rapide de lucru în rîndurile tinere
tului, sarcini importante revin comitetelor 
organizațiilor de bază U.T.M. în colabo
rare, atît cu cabinetele tehnice, cît și cu 
conducerile secțiilor productive. Ele sînt 
chemate să contribuie nu numai la orga
nizarea de demonstrații cu noile metode 
ci la aplicarea practică, permanentă a 
metodelor rapide în întreaga producție a 
întreprinderilor.

Un ajutor însemnat în această direcție 
îl pot da schimburile de experiență în
tre brigăzile și echipele care posedă ex
periență în aplicarea metodelor rapide și 
acelea care încă nu folosesc aceste me
tode. Pentru a 
pide e necesar 
să dea ajutor 
ficați.

Comitetele 
U.T.M. trebuie 
că de felul în________  „____
să folosească din plin mașina la care 
lucrează, depinde în mare parte sporirea 
productivității muncii, factor hotărîtor în 
creșterea permanentă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

Acum oamenii muncii din țara noastră 
se pregătesc să întîmpine ziua de 1 Mai 
cu noi succese în 
gajamentele luate 
treprinderi se află 
rea necontenită a

Fiecare tînăr muncitor trebuie să știe 
că răspîndirea metodelor rapide de lucru 
este o datorie patriotică în lupta pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor pri
mului cincinal.

NOI SUCCESE 
ALE PETROLIȘTILOR

PLOEȘTI (de la corespondentul nos
tru).

Deși accesui camioanelor la unele 
sonde de foraj și producție a devenit 
momentan dificil din cauza timpu
lui nefavorabil, sondorii schelei petroli
fere Berea nu au pierdut nici un mi
nut prețios. La sondele care întîmpi- 
nau greutăți, căratul unor materiale 
l-au făcut sondorii înșiși.

Un asemenea act patriotic, pentru a 
da patriei mai mult țiței, au făcut și 
utemiștii de la sonda nr. 18.

Abia au trecut două săptămîni de 
cind cele trei brigăzi de tineret con
duse de utemistui Vasile Nicolae, bri
gadierul sondei, au început lucrul și 
succesele în producție au sporit 
cu mult. Pînă la sfîrșitul schimbului 
din 4 aprilie, brigăzile tinerilor Rogoz 
Vasile, Iamandache Gheorghe și Gătej 
Tudor, folosind forajul rapid și ele
mentele micii mecanizări, au obținut 
cu 253,21 la sută mai mulți metri fo
rați în cinstea zilei de 1 Mai. Sonda 
tineretului va fi astfel dată în pro
ducție cu 30 de zile mai de vreme.

Rezultate bune au obținut și echipele 
de intervenție de la secția producție. 
Pe luna martie ele au dat cu 0,6 la 
sută mai mult țiței, cu 1,40 la sută 
mai multe gaze și cu 2,60 la sută mai 
multă gazolină. O atenție deosebită au 
dat sondorii acestei secții și calității 
țițeiului. Dacă anul trecut impurități
le din țiței se aflau uneori în procent 
de 3—4 la sută, în primul trimestru din 
acest an ele au fost reduse la 0,1—0,2 
la sută.

Sînt brigăzi și echipe de intervenție, 
ca cele conduse de brigadierii Lupsan 
Gheorghe, Păduraru Constantin, Stă- 
nilă Constantin, Mirea Gheorghe și 
utemista Boros Cristiana care numai 
în luna martie, prin reducerea timpu
lui de intervenție la sondă, au obținut 
depășiri între 54 și 60 la sută.

Măsurile tehnico-organizatorice luate 
de colectivul de conducere al secției 
producție și aplicate de sondorii de la 
intervenție și reparații au făcut ca 
această secție să dea în luna martie cu 
0,4 la sută mai mult țiței față de an
gajamentul luat.

Utemista Ivanov Maria de Ia fabrica de tricotaje „8 Martie” Piatra Neamț, 
e responsabila brigăzii utemiste din secția tricotat ciorapi. Aplicînd metoda gra>- 
ficului orar organizîndu-și mai bine locul de muncă, ea a reușit să lucreze la trei 
mașini, dep&șindu-și zilnic norma cu 68 la sută.

In fotografie: Tînăra Ivanov Maria în timpul lucrului.
Fdto : DUMITRU F. DUMITRU

ÎN FABRICILE DE CONSERVE Primăvara

putea aplica metodele ra
de asemenea ca fruntașii 
tinerilor mai puțin caii-

organizațiilor de bază 
să țină permanent seama 

care tinerii sînt îndrumați

producție. Printre an- 
de colectivele din in
ia loc de frunte spori- 
productivitătii muncii.

PITEȘTI (de la corespondentul nostru). 
Colectivul fabricii de marmeladă din Băi- 
culești, raionul Curtea de Argeș s-a an
gajat ca în cinstea zilei de 1 Mal’ să în
deplinească planul de producție cu 15 zile 
înainte de termen, să repare 400 butoaie 
pentru pulpe de fructe și să mărească sim
țitor producția de sirop.

Nu a trecut prea mult timp și angaja
mentele luate au început să prindă viață. 
Astfel, planul pe trimestrul întîi a fost 
realizat în procent de 106 la sută. La ob
ținerea acestui succes a contribuit din 
plin brigada de la secția de sirop, con
dusă de Ioana Nedelcu, care a realizat 
pînă în prezenț din planul pe luna apri
lie 12 la sută. Brigada condusă de Ilarion 
Mihăilescu dă de asemenea zilnic cu 10-12 
la sută mal multă marmeladă de bună ca
litate față de angajament.

★
Și muncitorii de la fabrica de marme

ladă Răurenț au dat peste plan în tri
mestrul întîi șase tone marmeladă, 2.000 
kg. gems, 35 tone sirop etc.

în anii puterii populare și la I.F.E.T. 
Tg. Jiu au fost construite o seamă de așe
zăminte social-culturale pentru muncitorii 
forestieri.

10 cabane, 6 cantine, puncte sanitare, 
etc. sint amenajate chiar la gurile de ex
ploatare din sectoarele Novaci, Baia de 
Fier, Balta, Cărbunești, Valea Jiului, etc.

Munca celor care lucrăazg în pădurile 
din sectoarele Valea Jiului, Novaci și Baia 
de Fier este de asemenea mult ușurată 
prin folosirea a 15 tractoare K.D. 35 și a 
instalațiilor de funicular.

Acum, primăvara, munca s-a intensi
ficat.

Bucurîndu-Se de grijă pentru condițiile 
lor de trai, muncitorii forestieri din ca
drul I.F.E.T. Tg. Jiu se străduiesc să dea 
tot mai mult material lemnos. Astfel, an
trenați în întrecerea socialistă, sprijinin- 
du-se reciproc în muncă și aplicînd me
tode de lucru sovietice, cele 5 brigăzi 
complexe și 33 brigăzi simple au reușit 
să-și depășească planul de /reducție în 
fiecare lună.

De multă vreme sînt bine cunoscute nu
mele fruntașilor în întrecerea socialistă, 
Polexie Nicolae, corhănitor la lemne de 
foc din sectorul Valea Jiului, care lunar 
își depășește sarcinile de plan cu 200—290 
la sută, aț lui Florea Năsui, plutaș în sec
torul Baia de Fier, al lui Ion Solteș, cor
hănitor la lemn de lucru din sectorul 
Baia de Fier, al utemistului Gheorghe Po-

I a pădure
lexie, șeful brigăzii de tineret care lucrează 
la apropiat lemn prin plutire în sectorul 
Bîlta.

Cu aceeași vrednicie, cot la cot cu băr
bații, muncesc și femeile care au venit să 
lucreze în ramura forestieră. Iat-o de 
pildă pe Elena Voicu, o tînără de 24 ds 
ani, mecanic în sectorul Baia de Fier. în
totdeauna o găsești pe această harnică 
muncitoare, cu 5—10 minute înainte de 
începerea lucrului, lingă funicularul pe 
care-l mînuiește.

Pentru a munci cît mai bine, ea este 
întotdeauna atentă la operațiunea de apro
piere a lemnului de lucru. In acest fel, 
tînăra muncitoare își depășește zilnic 
cu 2—25 metri cubi sarcina de plan, 
realizind și însemnate economii de carbu
ranți.

Corespondent 
ION SBIRCIOG

Urmînd îndemnul

ȘI-AU ÎNDEPLINIT SARCINILE 
PLANULUI CINCINAL

de peste 2 ori, iar 
muncitorilor cu 40

vechi necorespunză-

Zilele acestea colectivul uzinelor 
„Strungul1* din Orașul Stalin și-a în
deplinit sarcinile planului cincinal. 
Pînă acum au fost produse peste plan 
cu 14 la sută mai multe utilaje și ma
șini necesare industriei șl piese de 
schimb pentru agricultură.

Față de anul 1950, productivitatea 
muncii a crescut 
cîștigul mediu al 
la sută.

în locul halelor
toare, s-au ridicat în acești ani o hală 
nouă la turnătoria de fontă și oțel, o 
secție de sculărie, o curățătorie și ab 
tele. Astăzi în halele acestei uzine se 
găsesc minunate mașini modeme de 
înaltă .tehnicitate.

Sarcinile planului cincinal au mai 
fost îndeplinite șl de fabrica de rul
menți a uzinelor „Steagul roșu", „Mw 
talo-ductil** din Orașul Stalin, „Elec-i 
troprecizia" din Săcele, sectorul hîrtie 
al fabricii „N. Bălcescu” din Zămești, 
„Măgura Codlei”, „Bradul ardelean” 
din Mediaș.

(Agerpres)

IMPORTANTE ECONOMII 
DE MATERIE PRIMĂ

din 
In-

în-

Mic manual pentru uzul celor foarte tineri
Un grup de muncitori mai în vîrstă 

de la „Țesătura" din Iași a primit mi
siunea de a întocmi un referat asupra 
situației din trecut a fabricii, din 1905 
cind a fost cumpărată de la reprezen
tantul unei firme italiene și pînă în zi
lele din preajma lui 23 August cînd mi
rosind că sfîrșitul le dă tîrcoale, pa
tronii și-au făcut valizele și au fugit. 
Misiunea a fost atît de bine îndeplinită 
tncît referatul — hărăzit inițial unei 
circulații restrinse — a căpătat valoarea 
unui impresionant document istoric pe 
care-l consultă ca material științific, 
ziariștii, istoricii, scriitorii.

Iată ce aflăm răsfoind acest referat.
Intr-o zi a anului 1935 patronul Er

lich a lovit în cap cu un drug de fier 
o muncitoare. De obicei, patronii nu 
lovesc personal cu drugul de fier, nu 
bat personal cu cravașa, pentru aceas
ta au la indemînă funcționari, jandar
mi, polițiști etc. Ei preferă singele tn 
forma lui plăcută Și reconfortantă, 
transformat în acțiuni, în bancno
te, în vile, în amante. Patronul 
Erlich ținea însă cu tot dinadinsul să 
lovească personal. Chestie de tempera
ment. A colindat prin ateliere. I s-a pă
rut că o muncitoare lucrează încet. 
Ajungînd la această concluzie a luat un 
drug de fier și a lovit-o în cap. Fata 
s-a îmbolnăvit. Uitînd că el i-a prici
nuit îmbolnăvirea, Erlich a întrebat-o 
peste cîteva zile : „De ce ai lipsit de 
la lucru ? Fata i-a răspuns : „M-ați lo
vit dumneavoastră I". In prima clipă 
patronul nu-și amintea așa ceva. Cînd 
și-a amintit i-a spus: „De ce nu te-ai 
ferit? „Văzînd că e grav bolnavă a con-

cediat-o. Deci, să recapitulăm cauzele 
concedierii, acuzația ce i se aducea: 
concediată pentru că nu s-a ferit cind 
patronul a lovit-o cu un drug de fier. 
Aceasta era vina ei...

Darea de seamă ne arată că nu era 
zi în care un om si nu părăsească fa
brica. Totul se petrecea in tăcere și li
niște, cu ajutorul unui mecanism sim
plu, bine organizat. Patronul se plimba 
prin ateliere și dacă observa că o mun
citoare arată obosită (pe atunci se lu
crau 12-14 ore pe zi), făcea un semn 
cu ochiul. Acest semn cu ochiul îl în
registra prompt, cu sensibilitate de se
ismograf. un funcționar ce ședea ală
turi. Funcționarul se ducea la fata pe 
care i-o arătase directorul și îi șoptea: 
„Ești concediată". Patronul anunța in 
același timp serviciul administrativ. 
Totul mergea rapid, ca pe bandă ru- 

- lantă. Cind ajungea în fața porții, por. 
tarul îi și înmina fetei socoteala. A- 
ceastă operație nu dura mai mult de 
zece minute. Viata oamenilor era dis
trusă rapid, prompt.

Erlich vroia să dovedească colegilor 
săi de peste hotare între un capita
list din Iași și unul din New York nu 
există diferență, că și unul ieșan poatr 
fi la fel de original ca și unul new- 
yorkez. Jignit in municipalitatea sa, 
Erlich hotărî să devină extravagant, tn 
acest scop luă măsura de a se orga
niza în fabrică, în vederea unui spec
tacol de gală în cinstea sa, o echipă de 
gimnastică. Prezența era obligatorie.- 
Motivele de boală nu erau luate-n sea
mă. Era un spectacol tragic și înfrico
șător. Femei însărcinate, oameni safe-

rinzi, bătrîni șchiopătînd, copii lihniți 
de foame erau obligați să execute difi
cile exerciții de gimnastică în fața pa
tronului. Mulți dintre oameni n-au vrut 
să-i dăruiască această desfătare: n-au 
venit la exercițiile de gimnastică. Au 
fost concediați. Din această intimplare 
Erlich căuta să scoată beneficii propa
gandistice. Se lăuda peste hotare: „I-am 
concediat fiindcă n-au vrut să se civili
zeze...”

Meșterul T. Nicolaie nu luase conce
diu de 10 ani de zile. Căpătase intre 
timp o pneumonie. S-a dus să ceară 
patronului un concediu. Patronul i-a 
răspuns :

— Nu-mi plac boierii care vor să se 
odihnească... Eu pot să dau numai con
cedii nelimitate...

Seara intr-un cerc de prieteni se plîn- 
gea:

— Mie nu-mi plac iernile ieșene... Voi 
pleca in Egipt pentru trei luni de zile...

In timp ce oamenii mureau de foa
me, in cercurile înalte ale societății ie
șene se bucura de o primire entuziastă 
vestea înființării „ligii contra aperiti
velor". Doamnele măcinate de incerti
tudini in ceea ce privește fidelitatea 
legitimilor trăiau în al nouălea ce- 
Gurile sătule al? doamnelor strigau: 
„Jos icrele de Manciuria!” Dacă băr
bații nu vor mai lua aperitive cu prie
tenii in oraș, o să li se facă foame și 
o să se întoarcă repede la căminul con
jugal. Oamenii luptau pentru o pîine, 
iar, neoamenii, împotriva icrelor de 
Manciuria care — chipurile — le-au 
distrus căminul conjugal... In timp ce 
pentru mii de oameni o bucată de

pîine devenise un ideal greu de atins, 
patronul Erlich ridicase în curtea fa
bricii un cort uriaș, drept adăpost pen
tru o orgie cu amicii din Franța, 
Italia, Anglia, Belgia. Erlich a ți
nut cu tot dinadinsul ca orgia să aibă 
loc in curtea fabricii. De teamă însă, 
înșirase de-a lungul 
de pază. Așa a fost

Mai există o dare 
situația de astăzi a 
acolo că din pricină 
devenise neîncăpătoare s-a început con
strucția uneia noi. Zeci de muncitori 
s-au mutat în apartamente înzestrate 
cu tot confortul. Clădirii școlii de alfa
betizare trebuie să i se caute o nouă fo
losință : în fabrică nu mai există nici 
un neștiutor de carte. Noua secție de 
filatură înaltă și spațioasă ca o sală de 
concert e o mărturie a respectului față 
de om : largă, încăpătoare, aerisită, lu
minoasă.

Cineva îmi spunea :
— Uite, mă gîndesc la cei ce s-au năs

cut în anii noștri... Nici nu știu cum 
arată la față un de-alde Erlich. Au aflat 
din cărți, învață din manuale de econo
mie politică ce e plusvaloarea; noi insă 
i-am cunoscut. personal pe capitaliști, 
le-am simțit ticăloșia.. Dar și cei foar
te tineri trebuie să-și amintească...

Acest referat mi se pare nu numai 
un document istoric asupra exploatării 
capitaliste, ci și un manual. Un manual 
pentru uzul celor foarte tineri, pentru 
cei născuți în anii noștri...

Această carte trebuie răsofită cel pu
țin odată pe zi..

TEODOR MAZILU

cortului oameni 
în trecut...
de seamă; despre 
fabricii. Se arată 
că vechea creșă

GALAȚI — (De la corespondentul nos
tru).

Membrii gospodăriei agricole colective 
„Viitor Nou“ din satul Berteștii de Jos, 
raionul Călmățui, muncind cu mult elan, 
au reușit să termine, pînă zilele trecute, 
însămînțările din urgența I-a. în fruntea 
acestei munci au fost colectiviștii Ștefan 
Aliman, Ion Dragu și alții care au muncit 
cu multă rîvnă și au efectuat lucrări de 
bună calitate.

Exemplul colectiviștilor din toate raioa
nele regiunii Galați este urmat cu însufle
țire de către țăranii muncitori. Astfel ță
ranii muncitori din comuna Ianca, raionul 
Filimon Sîrbu, dornici să obțină recolte 
bogate, se străduiesc să execute la vreme 
muncile agricole de primăvară. Iar stră
dania lor dă roade frumoase. In numai 4 
zile, țăranii muncitori din această comună 
au arat 393 hectare și au însămînțat 70 
hectare cu orz, 85 hectare cu mazăre, 4 
hectare cu plante medicinale și alte cul-

ARAD (de Ia corespondentul nostru), 
întreeîndu-se în cinstea zilei de 1 

Mal, muncitorii, tehnicienii și funcțio-; 
narii de la fabrica de încălțăminte șî 
calapoade „LIBERTATEA” din Arad au 
îndeplinit planul global pe primul trl-- 
mestru în procent de 102,02 la sutlL 
Aplicînd cu succes metoda comsomolis- 
tel Lidia Savelieva și inițiativa Iul N. 
Militaru, colectivul fabricii a realizat 
importante economii de materiale 
care s-au confecționat 600 perechi 
călțăminte.

Secția bunuri de larg consum a
treprinderil a realizat în ultima vreme 
din deșeuri 250 perechi sandale pentru 
copii.

Succese deosebite a obținut și secto
rul de calapoade. Numai în primul trL 
mestru au fost create în întreprindere 
43 noi modele de calapoade. întregul 
sector de calapoade s-a angajat să rea
lizeze peste plan în cinstea zilei de 1 
Mai, 2600 perechi calapoade în valoare 
de 41.795 lei. Pînă în prezent muncito
rii acestui sector au dat peste plan 
2.777 perechi calapoade. Printre tine
rele care au obținut succese deosebite 
în muncă se numără Eugenia Covaci și 
Ana Butariu de la sectorul calapoade, 
care își depășesc norma zilnic între 
30—40 la sută.

colectiviștilor
turi. De asemenea țăranii muncitori din. 
Ianca au pregătit terenul pe o suprafață 
de 182 hectare pentru a fi însămînțat cu 
bumbac. O grijă deosebită au dovedit și 
pentru îngrijirea semănăturilor de toam
nă. Astfel pînă de curînd ei au grăpat 
528 hectare însămînțate cu grîu.

Fruntași pe comună în aceste munci sînt 
țăranii muncitori Mihalache I. R. Chițu, 
Stere Perian și alții.

Realizări frumoase în executarea lucră
rilor agricole de primăvară au obținut și 
țăranii muncitori din comuna Ada Mari
nescu, raionul Tulcea. în această comună 
au fost însămînțate 385 hectare cu orz, 225 
hectare cu in-ulei, 149 hectare cu floarea- 
soarelui. La panoul de onoare al comunei 
se află numele țăranilor muncitori Anton 
Căpățînă, Maria Constantin, Tudose Tîn- 
țar și alții care au terminat însămînțatul 
culturilor din prima urgență, 
primii din comună.

Invățînd din experiența anului trecut

A A A. A. 
' V V V V >

CRAIOVA (de la corespondentul nos
tru).

Colectiviștii din comuna Valea Standu
lui, raionul Segarcea, au însămînțat în 
anul trecut pentru prima dată, porumbul 
în cuiburi așezate în pătrat. Ca urmare, 
colectiviștii au recoltat în medie, cîte 2400 
kg. porumb boabe la hectar. Și la alte cul
turi — floarea-soarelui, grîu, mazăre, etc. 
— prin însămînțarea și întreținerea lor la 
timp și în bune condițiuni, colectiviștii 
au obținut recolte frumoase, situîndu-se 
printre cei fruntași pe raion.

Rezultatele bune din anul trecut au con
vins și mai mult pe colectiviștii din Valea 
Stănciului sa muncească în anul acesta cu 
mai multă rîvnă, pentru ca recoltele să 
fie mai bogate decît în anul trecut. De 
aceea, îndată ce timpul a permis ieșirea 
pe ogoare, colectiviștii, avînd pregătite din 
timp toate cele necesare, au și început 
muncile agricole de primăvară. în numai 5 
zile de muncă rodnică, ei au însămînțat 
întreaga suprafață cu mazăre, ovăz, floa
rea-soarelui, cartofi și ceapă.

printre

de pri-<
50 hec^

Totodată ei au efectuat arături 
măvară pe o suprafață de peste 
tare, și au pregătit 6 hectare pentru gră* 
dină. De asemenea au dus la cîmp, pesta 
100 tone gunoi de grajd.

Se muncește totodată la pregătirea te
renului care va fi însămînțat cu porumb. 
Anul acesta gospodăria va însămînța cU 
100 hectare mai mult decît în anul tre-« 
cut. Iar pentru a-și îndeplini angajament 
tul de a obține o recoltă de 4000 kg. pot 
rumb la hectar, colectiviștii au hotărît ca 
întreaga suprafață să fie însămînțată în 
cuiburi așezate în pătrat.

O grijă permanentă a colectiviștilor este 
și întreținerea culturilor de toamnă. Pînă 
acum, ei au grăpat peste 120 hectare din 
culturile de toamnă.

Printre cei care au dat dovadă de 
multă hărnicie în executarea muncllos 
agricole de primăvară sînt șl utemiștlJ 
Constantin Dăgăliță, Victor Tica, Iod 
Sîrbu și alții.



Noutăți tehnice romtnești

I Un nou liant 
pentru turnătorii ]

f In turnătorii, pentru executarea for- j 
(melor pieselor turnate se folosesc di- j 
I ferite amestecuri de formare.
f Aceste amestecuri, care au la bază |la bază] 

speciale, j
un liant J

I unele argile sau pământuri , j
ț pentru a putea fi modelate în bune J 
f condițiuni, trebuie tratate cu un liant J 
((o substanță care are proprietatea de j 
[ a lega între ele particulele amestecu- J 
f lui de formare). |
( La multe turnătorii, se folosește j 
j- drept liant uleiul vegetal comestibil. ) 
( Un colectiv de inovatori din țara j 
(noastră a realizat un înlocuitor al a- j 
’f cestui ulei comestibil, înlocuitor, for- ) 
( maț din 20 la sută parafină și 80 la ■! 
f sută motorină. Costul unui kilogram ] 
[ de amestec este de numai 16 ia sută) 
(din acel al uleiului vegetal. Deși în -j 
( comparație cu uleiul vegetal este ne- j 
! voie de o cantitate ceva mai mare din 
f acest liant pentru un kg. de fontă 
(turnată, totuși economia rezultată este 
[ foarte însemnată. Un alt avantaj al 
f utilizării noului liant este acela că 
( suprafața pieselor turnate este mai ne- 
[ tedă ca înainte, iar curățirea lor uite- 
( rioară este mai ușoară.

j Fișe și ștekere 
[din deșeuri de cauciuc 
j- Doi inovatori din țara noastră, tova- 
( rășii Pîrvulescu A. și Ionescu P., au [ 
f reușit să înlocuiască fișele și șteke- I 
f rele confecționate din bachelita — pro- j 
( dus care conține o substanță greu de ] 
f obținut, fenolul, și care au în plus de- l 
f z avantajul că se sparg repede — cu un j 
( alt produs confecționat din deșeuri de j 
ț cauciuc. In compoziția materialului) 
f nou intră cauciuc regenerat, alb de 1 
l zinc, negru de fum, stearină, sulf etc. ] 
j Confecționarea fișei sau ștekerului se J 
f face prin prepararea amestecului plas- J 
I tic amintit mai sus, presarea obiectu- j 
[■ lui în matriță, după care urmează ) 
I( coacerea materialului.
I In comparație cu vechile ștekere sau j 

fișe, cele noi confecționate din rezidiul I 
de cauciuc, prezintă o serie de avan- j 
taje. Astfel, ele sînt incasabile, scurt- j 
circuitele sînt eliminate, durata de J 

f funcționare este de cel puțin patru ori 1 
l mai mare decît a pieselor prelucrate j 
din bachelită. Piesele confecționate din ) 

(noul material sînt mai ieftine decît cele ] 
(din bachelită dînd în același timp po- j 
(sibilitatea valorificării deșeurilor de) 
f cauciuc.

?Noi înlocuitori de piele j 
( In industria pielăriei din țara noa- j 
j- o e>a rtoQ-fnanri'rri fn] 'mo'OV'O'nt n i'n.tp'n.țtn. I

( uupa vwnHHiure, yn 
f sul și poate fi utilizată
( I ]I „„

stră se desfășoară în prezent o intensă j 
activitate pentru crearea unor tipuri j 
de înlocuitori de piele care în privința j 
calității să nu rămînă maț prejos de) 
pielea naturală. De pe acum au înce- 1 
put să apară unele realizări în acest j 
domeniu. j

Pe baza inițiativei și propunerii fă
cute de un colectiv de inovatori din 
Oradea, s-a realizat un nou produs 
care se folosește la confecționarea hai
nelor de ploaie și hainelor de protecție.

Ca bază a acestui material se folo- 
sește o pinză obișnuită, sau orice alt 
articol inferior din bumbac, care] 
suferă următoarea prelucrare : pînza i 
se vopsește mai întîi în culoarea J 
dorită, trecîndu-se după vopsire prin-] 
tr-o soluție de impregnare care j 
are scopul de a da materialului un lu- ] 
du plăcut și de a face materialul im- j 
permeabil. După vopsirea și impregna-) 
rea pînzei, aceasta se dublează, lipin- j 
du-se cele 2 straturi in mod indisolu- j 
bil cu o soluție specială. Prin aceasta) 
sporește și gradul impermeabilității ] 
materialului. Soluția de lipire cuprinde j 
cauciuc natural, cretă, alb de zinc, sulf,) 
stearină, vulcadt și benzină.

După vulcanizare, pînza se strînge j 
: ' ' "~t după puțin,

timp la croitul hainelor. Produsele con
fecționate din acest material revin la 
1 /3 din costul produselor din piele na
turală.

J

Din viata 
vînătorilor 
de munte Privite de jos, 

de pe firul văii, 
piscurile munți
lor, încețoșate, de- 

abia se zăreau. Spre poale, lumea 
brădetului se întindea imensă, împo
dobită în mantie albă, pufoasă. Pur
tată de vifornița de peste noapte, 
zăpada se așternuse de-a latul văii, ase
menea unor dune uriașe. Acum, nu mai 
ningea. Doar vîntul, aspru și iute, strivit 
parcă între munți, șuiera ascuțit zorind 
spre cîmpie. în răstimpuri, pe crestele de 
zăpadă apăreau niște mogîldețe. Dispăreau 
apoi repede, înghițite parcă de oceanul 
alb. Și iarăși apăreau în bătaia crivățului. 
Pe schiuri, de-a lungul văii, înainta sub
unitatea de vînători de munte. Deodată 
comandantul se opri brusc. Ridică mina, 
în spate, prin viraje scurte, militarii își 
aliniară... schiurile. Comandantul zîmbi. 
Mult îi era drag cînd, la opriri, vânătorii 
săi executau această măiastră mișcare. Lu- 
neeînd ușor pe schiuri se opri în fața lor.

— Hei, șoimilor, vi-s tari aripile ?
Pe fețele militarilor înfloriră zâmbete, 

în iureș străbătuse comandantul până aici, 
în iureș îl urmaseră și ei. Crivățul n-a 
fost chip să-i oprească. Nici drumul greu, 
anevoios. „Vi-s tari aripile ?” întrebării 
comandantului îi pricepeau ei bine tîlcul. 
Curînd, vor trebui să înfrunte din nou 
greul, cu mai multă tărie. Să-1 înfrunte 
și să-1 biruie. Dar gîndurile nu se bucu
rară de răgaz. Un ordin scurt și vîntul 
iar întâmpină sfidarea iureșului vînăto- 
resc. înainte !

...în locul acela unde se opriseră vână
torii. valea era deschisă ca în palmă. De 
o parte și de alta — munții. Locotenentul 
Ispas adunase comandanții de grupe. Cu 
cîteva clipe în urmă, din față, de la ob
servator, primise vești. Ceea ce urma în 
desfășurarea exercițiului punea pe vână
tori în grea cumpănă. Nici cum nu tre
buiau să rămână în vale. Cu orice preț 
sus, sus spre creste.

— Pornim — ordonă comandantul. 
...Peretele muntelui era aproape drept, 

înainte de începerea urcușului comandan
tul se adresă subordonaților :

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 7 aprilie 1955

Pentru o înaltă calificare a cadrelor 
tehnice din agricultură

în anîî puterii populare, agricultura ță
rii noastre a fost înzestrată cu o impor
tantă bază tehnico-materială. Industria a 
dat și dă agriculturii mii de tractoare și 
mașini agricole modeme cu ajutorul că
rora se obțin producții agricole din ce în 
ce mai mari.

Paralel cu înzestrarea agriculturii cu 
mijloace tehnice moderne, statul demo
crat-popular se preocupă îndeaproape de 
pregătirea cadrelor care să stăpânească 
tehnica modernă și să introducă în cul
tura pământului și în creșterea animale
lor, metodele .înaintate de muncă și cu
ceririle științei. Sub regimul democrat- 
popular au fost pregătiți pentru agricul
tură muncitori calificați și tehnicieni cu 
calificare medie cît n-au fost pregătiți în 
regimul burghezo-moșieresc în peste 50 de 
ani. Numai în ultimii doi ani au .termi
nat școlile medii tehnice agricole peste 
8.500 de tehnicieni în diferite specialități, 
care deși încă tineri și fără prea multă 
experiență practică, aduc totuși o contri
buție însemnată la sporirea producției 
agricole.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. subliniind succesele 
obținute în pregătirea cadrelor de munci
tori calificați și a cadrelor medii tehnice 
necesare agriculturii scoate în același timp 
în evidență lipsuri serioase existente în 
această privință.

în școlile profesionale și medii teh
nice agricole s-a acordat puțină impor
tanță pregătirii practice a elevilor. 
Scurta perioadă de practică în produc
ție, prevăzută în planurile de învățămînt 
s-a dovedit a fi insuficientă și1 nu avea 
întotdeauna o legătură strînsă cu învă- 
țămîntul teoretic. N-au fost folosite în 
acest scop toate posibilitățile de care dis
pune Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii.

Datorită insuficientei pregătiri practice, 
primită aproape numai în laboratoare, 
cîmpuri experimentale, gospodării și 
ferme didactice, ateliere-școală etc. — 
de multe ori necorespunzătoare — în con
dițiuni oarecum deosebite de cele reale 
ale producției agricole, mulți dintre ab
solvenții acestor școli, după ce erau repar
tizați în producție, au întîmpinat serioase 
greutăți în muncă. O altă lipsă constă în 
aceea că unii dintre absolvenții școlilor 
medii tehnice, în loc să se îndrepte spre 
producție, pentru a contribui la sporirea 
producției agricole, au intrat în funcții 
administrative.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliu
lui de Miniștri vine să pună capăt aces
tor lipsuri ce au existat în pregătirea 
muncitorilor calificați și a cadrelor teh
nice agricole și asigură în același timp 
dezvoltarea învățămîntului tehnic-profe- 
sional agricol, în conformitate cu intere
sele dezvoltării agriculturii și cu interesele 
tineretului dornic de a se califica temei
nic. Hotărîrea stabilește că pentru pregă
tirea muncitorilor calificați și a cadrelor 
tehnice necesare dezvoltării agriculturii, 
școlile profesionale de ucenici, școlile teh
nice și școlile tehnice de maiștri, vor 
funcționa pe lîngă marile unități socialis
te agricole, ca S.M.T.-uri, G.A.S., Centre 
mecanice, Stațiuni experimentale, spitale 
șj dispensare veterinare etc., sau vor avea 
baza de practică în aceste unități, asigu- 
rîndu-se în felul acesta o legătură strînsă 
între școală și activitatea practică în con
dițiile reale ale producției agricole.

Așa cum Se prevede în Hotărâre, elevii 
școlilor tehnice de maiștri vor fi recru
tați în primul rînd dintre muncitorii cei 
mai calificați și dintre absolvenții școli
lor profesionale care au o practică în 
meserie de 2—3 ani și cu perspective să 
devină organizatori și conducători destoi
nici ai procesului de producție agricolă. 
Prin pregătirea teoretică și practică ce 
li se dă în cei 2—3 ani de școlarizare în 
școlile tehnice de maiștri, vor deveni teh
nicieni cu pregătire teoretică și în spe
cial cu pregătire practică temeinică.

Elevilor actualelor școli medii tehnice 
agricole și silvice, potrivit prevederilor 
Hotărîrii, li se creează condiții speciale, 
avantajoase pentru a se pregăti pentru 
munca de maistru. Astfel, elevii din anul 
IV al actualelor școli medii tehnice a- 
gricole au fost repartizați în producție în 
cadrul unităților agricole socialiste de stat 
în calitate de lucrători calificați, sau ca

SPRE CRESTE.'
„Mă mișc .încet, prea 
încet. încurc lucru
rile". Pe gît, pe cea
fă, strecurîndu-se sub 
gulerul vestonului, i 
se prelingeau firișoa
re de sudoare. Tâm
plele îi zvîcneau. Și 
arma părea de 
plumb. Gîndurile îi 
readuseră imaginea 
unei zile îndepărtate 
c.înd mai mult copil 
fiind, se împotmolise 
pe drumul din mar
ginea satului cu că
ruța chiaburului Mi- 
iroi. Venea de la 
moară, încărcat. Ro
țile se înfundaseră 
pînă la butuc. Caii

— Peretele e stîncos și abrupt. Trebuie 
să acționăm rapid. Fiți atenți...

Privi fețele oamenilor, rând pe rând. 
Deodată tresări.

— Soldat Gherase! Ce-i cu tine ?
Soldatul Gherase încercă să-și alunge 

frământarea, neliniștea ce i se citea pe 
față. Răspunse Încurcat:

— Tovarășe locotenent, eu... E prima 
oară când fac o ascensiune ca asta... Pe
retele...

Comandantul îl privi drept în ochi. îl 
înțelegea. Prima ascensiune pe perete 
drept, stîncos, e un examen greu. Nimeni 
n.u-1 trece fără emoții.

— Ți-e frică ? Rămîi atunci...
Cu o zvîcnitură scurtă, soldatul Gherase 

își îndreptă trupul. Roși pînă-n vârful 
urechilor.

— Nu mi-e frică, tovarășe locotenent. O 
să vedeți.

Primul începu urcușul comandantul. Cu 
mișcări sigure, atente, luă pieptiș stânca 
uriașă, colțuroasă. Lucrând cu două „pri
ze”, urca îndepărtîndu-se. Jos, în mijlo
cul vânătorilor de munte, se lăsase o li
niște adîncă, plină de încordare. Cu ca
petele lăsate Pe spate, militarii urmăreau 
atenți fiecare mișcare a comandantului. 
Mulți din ei nu-1 mai văzuseră cățărin- 
du-se pe stânci. Cineva, mai mult șoptit, 
spuse :

— Strașnic !
Exemplul comandantului însufleți oa

menii. Când de sus, de pe platoul ce stră
juia înălțimile, comandantul zvîrli frân
ghia, printre vînători se produse o ușoară 
mișcare. Clipa cînd aveau să-și dovedeas
că forța, curajul, sosise. Sergentul Nicoa- 
rg Anghel apucă cel dintîi capătul frân
ghiei. Privi sus. Comandantul ridicase 
mâna. Străbătu pînă-n vale glasul său pu
ternic, anunțînd : „Gata". Sergentul propti 
un picior în stâncă. Porni. După el, la 
intervale regulate, ceilalți.

...Frânghia parcă era de jar. Palmele ar
deau, mușchii de la brațe și picioare zvîc
neau de încordare. O clipă, soldatul Ghe
rase închise ochiî. îi deschise numaidecât. 
Avusese impresia că plutește și că stânca 
o pornise ușor într-o parte. Respiră adânc. 
Pomi din nou. Simți cum piciorul îi fuge, 
încleștă puternic mâinile pe frânghie. Auzi 
de sus : „Atențiune — piatră !” Iar dede
subt, un uruit înfundat, sec. își căută re
pede sprijin la picior. Continuă urcușul.

V. Pungan
director general al Direcției Generale 
a pregătirii cadrelor din Ministerul 

Agriculturii și Silviculturii

Mulți oameni ai muncii și în primul 
rînd părinți ai elevilor și elevi din șco
lile de învățămînt agricol, ni s-au a- 
dresat cu întrebări în legătură cu 
aplicarea în învățământul agricol a 
Hotărîrii din 29 ianuarie 1955 a C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. cu privire la organizarea șco
lilor profesionale de ucenici, a școlilor 
tehnice și a școlilor tehnice de maiștri, 
în acest articol răspundem la princi
palele întrebări.

șefi de echipă, în specialitatea pe care 
și-au însușit-o în școală. Aci vor putea 
să îmbine în mod creator cunoștințele 
teoretice acumulate în școală, cu temei
nice cunoștințe practice. După un sta
giu de un an, ei voi- fi încadrați ca aju
tori de maiștri, funcție pe care o vor în
deplini pînă la 1 martie 1957 cînd se vor 
putea prezenta la examenul de maiștri.

Elevii din anul III ai actualelor școli 
medii tehnice agricole, după un stagiu de 
6 luni în practică, vor fi repartizați în pro
ducție în unitățile unde au executat prac
tica, în aceleași condițiuni ca și elevii a- 
nului IV, creîndu-li-se toate condițiile 
pentru ca ei să-și însușească o temeinică 
pregătire practică. După un an de acti
vitate în calitate de muncitori calificați 
sau- șefi de echipă, cei care și-au .însușit 
cunoștințele practice necesare vor fi a- 
vansați ca ajutori de maiștri sau se vor 
putea înscrie direct în anul II al școli
lor de maiștri.

Ținînd seama că acești elevi vor forma 
prima serie de maiștri, titlu care presu
pune o înaltă pregătire tehnică și că ei 
vor obține acest titlu cu 2 ani mai de
vreme decît prima serie care le urmează, 
ei trebuie să acorde o deosebită impor
tanță și atenție pentru pregătirea lor pro
fesională, teoretică și practică, să caute 
să deprindă metodele înaintate folosite 
în agricultură de fruntași, să învețe și 
să devină ei înșiși fruntași ai recolte
lor bogate. Astăzi este o cinste să fii un 
bun maistru agronom, maistru pomicul- 
tor, maistru viticultor, maistru zooteh
nic, maistru veterinar, maistru silvic etc.

Elevii din anul I și II ai școlilor medii 
tehnice agricole începînd cu data de 1 
mai 1955 vor pleca în practica de produc
ție timp de 6 luni, după care își vor con
tinua pregătirea teoretică și practică în 
școlile profesionale, cei din anul II tre- 
cînd în anul III al școlilor profesionale, 
iar cei din anul I, în anul II. Acestor 
elevi Hotărîrea le creează anumite avan
taje în sensul că, după terminarea școlii, 
vor face numai un an stagiu în produc
ție, după care se pot înscrie în școlile de 
maiștri, a căror durată va fi mai scurtă 
decît durata normală.

Perioada de practică mai lungă decît 
cea de pînă acum, es'te necesară tocmai 
pentru a înlătura deficiențele ce au exis
tat în pregătirea cadrelor noastre. Făcind 
practică în unitățile agricole de stat, do
tate cu tractoare și utilaj modern, înca
drate cu muncitori calificați, tehnicieni și 
ingineri bine pregătiți profesional, sub 
îndrumarea și conducerea directă a cadre
lor didactice de specialitate din școli, ele
vii vor avea toate condițiile pentru ca 
să-și consolideze și să-și complecteze cu
noștințele teoretice si practice căpătate in 
școală.

Pregătirea practică a elevilor actuale
lor școli medii tehnice agricole și silvice 
se va desfășura în strînsă legătură cu 
școala.

Perioada de practică pentru anii I și 
II, precum și cea de producție pentru anii 
III și IV nu constituie decît o parte a 
procesului de pregătire a viitorilor mai
ștri agricoli și silvici

Pe toată durata practicii, elevii vor avea 
asigurată cazarea și întreținerea gratuită, 
iar pentru anumite munci, vor primi echi
pament de protecție corespunzător, pre
cum și o cotă între 20—30 la sută din 
contravaloarea muncii efectiv prestate.

răsuflau din greu. Coborâse. îi trecea no
roiul de genunchi. Chiaburul rămăsese în 
căruță, „să dea bice". Gherase pusese 
umărul la o roată din spate. „Diiii" — ur
iașe chiaburul. La caj și la slugă uriașe. 
Caii se încordaseră, plecând capetele. El. 
sluga, icnea din greu. Umăru-i plăpînd 
sângerase la izbitura loitrei. Noroiul rece, 
vâscos ca o mlaștină, îl trăgea parcă în 
jos, țintuindu-1. Asudase tot. Ar fi vrut să 
se ridice să se odihnească puțin. Dar nu 
era chip. Cît ținuse pieptul dealului a îm
pins din răsputeri. Cînd au ajuns la drum 
bun, s-a întins jos, în marginea șanțului, 
îl luase un gol la inimă. Buzele îi ardeau. 
Chiaburul i-a strigat:

— Ce, te-ai ologit ? Urcă sus, că ne 
prinde noaptea...

Dar el n-a urcat. A ridicat doar mîna. 
moale, obosită, vrînd să spună: „nu
mai să răsuflu odată". Chiaburul a por
nit caii Sluga s-a întors pe jos, în faptul 
serii. în poartă, l-au întîmpinat blestemele 
chiaburoaicei. N-a mai intrat în ograda 
chiaburului. Niciodată n-a mai intrat de 
atunci. A plecat la S.M.T. să învețe trac
torul. Și l-a învățat. Apoi, militar. Vână
tor de munte ! „Sus băiete, sus Nu te 
fă de rușine. Ai făcut legământ față de 
patrie. Sus...” Strinse puternic frînghia. 
își încordă mușchii. Atent la fiecare miș
care, continuă urcușul, pînă ce, ca o mare 
de lumină, cerul, zarea, îi inundară pri

Profesorii de specialitate care vor În
druma practica elevilor din anul I și II, 
vor îndruma și controla și activitatea e- 
levilor din anii III și IV care se află în 
producție. Elevii vor fi vizitați de către 
profesorii lor de specialitate, cu care oca
zie li se vor lămuri problemele noi. ridi
cate în procesul de producție agricolă, 
dîndu-li-se îndrumări legate de specifi
cul muncii lor.

Pe întreaga perioadă cît vor lucra în 
calitate de muncitori calificați sau ca șefi 
de echipă, elevii din anii III și IV vor 
fi retribuiți corespunzător muncii efec
tiv prestate și vor avea toate drepturile 
ce decurg de aci.

Un mare rol în îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale ale elevilor aflați în 
practica de producție, revine conduceri
lor unităților agricole de stat, muncito
rilor calificați, inginerilor și specialiștilor 
din aceste unități, care trebuie să-i pri
mească cu dragoste și căldură, împărtășin- 
du-le din experiența muncii lor.

Experiența anilor trecuți a arătat că nu 
toate unitățile au dat importanță acestui 
lucru. Au fost unități ca, de exemplu, 
G.A.S.-Sighișoara, S.M.T.-Bujoru-Galați, 
S.M.T.-Mircea Vodă și S.M.T.-Fetești- 
Constanța. care au manifestat dezinteres 
față de pregătirea elevilor pe care i-au 
avut repartizați în practică. Unitățile 
productive trebuie să înțeleagă că orice 
ajutor dat elevilor primiți în practică 
sau în producție e un ajutor pe care și-1 
dau lor înșiși. Numai ajutînd azi elevii 
în timpul școlarizării, unitățile vor putea 
să primească mîine tehnicieni bine pre
gătiți, capabili să participe efectiv la în
tărirea economico-organizatorică a unită
ților respective.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
a luat din timp măsurile necesare pentru 
o bună repartizare în producție și în prac
tica de producție, a elevilor școlilor me
dii tehnice agricole.

Spre deosebire de alți ani, repartizarea 
în producție și în practica de producție, 
s-a făcut împreună cu organele agricole 
locale, cu directorii unităților agricole 
productive și directorii școlilor din re
giuni. De asemenea au fost stabilite pre
cis sarcinile unităților productive în care 
vor merge la practică și în producție ele
vii școlilor medii tehnice agricole, pre
cum și drepturile lor conform Hotărîrii 
partidului și guvernului din 29 ianuarie 
1955.

Elevij trebuie să aibă asigurate bune 
condițiuni de viață și de muncă. Cadrele 
didactice din școlile agricole trebuie să 
stimuleze interesul elevilor pentru ridi
carea nivelului lor tehnic și profesional, 
pentru o calificare cît mai înaltă, să le 
sădească respectul față de muncitorii 
vîrstnici și de inginerii, tehnicienii și 
specialiștii din unitatea respectivă care îi 
ajută în calificarea lor. De asemenea, tre
buie să cultive în fiecare elev dragostea 
față de specialitatea Pe care a îmbrăți
șat-o, precum și o atitudine justă față de 
muncă și avutul obștesc.

Un mare rol revine în această privință 
organizațiilor U.T.M. din școli și din uni
tățile de producție respective, oare trebuie 
să vegheze în permanență la educația co
munistă a acestor tineri, pe oare trebuie 
să-î înconjoare cu dragoste și înțelegere 
tovărășească și să-i ajute să se încadreze 
activ atât în viața de organizație, cit și 
în activitatea de producție din cadrul uni
tății respective.

Tinerii din școlile medii tehnice agri
cole repartizați în producție și în prac
tica de producție sînt viitoarele cadre de 
maiștri cu o înaltă calificare și schimbul 
de mîine al constructorilor socialismului 
la sate. Ei trebuie să folosească din plin 
condițiile create de partid și de guvern 
și să lupte neîncetat pentru însușirea cît 
mai temeinică a cunoștințelor teoretice și 
practice, să contribuie efectiv la obține
rea în acest an a 10 milioane tone cereale 
și a cel puțin 2.000 kg. porumb boabe la 
hectar pentru ca în felul acesta să poată 
contribui cu avântul lor tineresc și spiri
tul lor creator la dezvoltarea continuă a 
agriculturii țării noastre, la construirea 
socialismului și la întărirea păcii.

virile. Auzi, plin de căldură, un glas cu
noscut :

— Bine, soldat Gherase !
...Pe platoul răscolit de vînt, vânătorii 

așteptau clipa cînd, în cadrul exercițiului, 
trebuiau să intre în acțiune. Se părea că 
aceasta nu se va întâmpla așa curînd. Co
mandantul privi la ceas. încreți fruntea. 
„Vor avea oamenii timp să se odihnească ?

Au urcat..." Gîndul se frînse. în față 
sclipi o rachetă. Comandantul ordonă cu 
glas puternic coborârea Vînătorii se pri
viră surprinși. Văzură pe comandant dis- 
părînd în „rapel”, spre vale. După el, por
niră să înfrunte din nou stînca abruptă, 
de data asta mult mai repede, cum o ce
rea misiunea. Ca un singur om, o sin
gură voință, vînătorij de munte lunecară 
pe frânghie. Mîinile și picioarele lucrau 
repede, precis. Jos se grupară. Porniră 
apoi spre mijlocul văii, acolo unde urma 
să se desfășoare ultima fază a exercițiului.

...Exercițiul se terminase de vreo jumă
tate de oră. începuse din nou să n:ngă 
cu fulgi mari, zdrențuiți. Strunit, vîntul 
se potolise. Pe schiuri, subunitatea de vî
nători de munte porni spre cazarmă. în 
lunecușui lor iute, schiurile duceau la ca
zarmă pe vitejii acelei zile. Duceau vestea 
unor noi fapte de bărbăție, rezistență și 
curaj, în slujba patriei.

ȘT. PIRVU

In laboratorul fabricii de produse zaharoase din Capitală lucrează șl ute- 
mlsta Dlamanta Preda. Produsele la care ea lucrează sînt dintre cele mai variate 
șl de bună calitate. In cinstea zilei de 1 Mai ea își depășește zilnic norma cu 
35 la sută.

In fotografie: utemlsta Diamanta Preda lucrînd la o machetă de bomboane.
Foto : EUG. CSIKOȘ

Intr»un raion fruntaș la contractări
Dacă pasul te poartă vreodată prin co

muna Tg. Lăpuș care este chiar reședința 
raionului, în zilele de tîrg vei întîlni 
mulți țărani care duc către tîrg vite.

La prima vedere ai putea crede că se 
duc în tîrg să le vândă. Pornind însă pe 
urma lor. vei vedea că alta le este calea.

Drumul te poartă pe urmele lor pînă 
la O.R.A.C.A. Aici fiecare își așteaptă 
rîndul discutând aprins avantajele și câș
tigurile obținute în anii ce au trecut în 
urma contractării mai multor animale.

Sînt aici țărani muncitori veniți din 
comunele Coroeni, Rohia, Dumbrava, Vima 
Mică și altele.

Cei noi veniți pentru a face contracte 
se interesează de la cei care au avut suc
cese în anii trecuți și arată cum Hotărî
rea cu privire la contractările de păsări 
și animale i-a îndemnat să se ocupe cu 
mai mult, interes de acest lucru.

■— Eu unul, arăta țăranul muncitor Vio
rel Botez din salul Borcuț, comuna Dum
brava, într-una din zile am contractat 
șase miei, un porc și un vițel. Anul tre
cut am cîștigat cît nici nu mă așteptam.

Numai de pe urma unui singur porc am 
primit adeverință de scutire pentru cotă 
de 24 kg. came și 200 kg. porumb, afară 
de cei 1.400 lei,

— Asta nu-i nimic bade, pe lângă ce am 
făcut eu, interveni în discuție și Vasile 
Gherman .din comuna Rohia. Acum un an 
am trecut într-o doară pe aici. Se dă
deau purcei de câte 50—60 kg. Atunci 
mi-am spus : ia să fac și eu o încercare. 
Și am luat un purcel de 60 kg. Păi din 
luna lui făurar pînă în cea a lui brumar, 
purcelul meu a prins carne bună pe el. 
Nici nu știu cînd a trecut timpul. Și vara 
îi mai dai una. îi mai dai alta, cresc ki
logramele pe el. Cînd l-am predat, avea 
tocmai bine 210 kg.

Vreți să știți ce mi-a adus ? Reducere 
de cotă 40 kg. de came și aproape 400 kg. 
de porumb, dovadă pentru comerțul de 
întâmpinare și 2.520 lei.

Anul ăsta am făcut mai multe contrac
tări. De ce să nu fac ? Pe lîngă cîștigul 
ce-1 obțin eu, ajut și statul.

— Apăi știam eu că n-am venit aici 
degeaba, mi-au mai spus-o mie și alții, 
— vorbi Gavril Petruț. Mă gîndeam să

•o.

Cîștigătorii întrecerii pe profesii din agricultui
De curînd, o comisie formată din re

prezentanți ai Comitetului Central al 
Sindicatului muncitorilor agricoli, al 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii 
și ai Comitetului Central U.T.M. a de
semnat pe câștigătorii întrecerii pe pro
fesii, inițiată anul trecut în unitățile agri
cole socialiste. Au fost declarați fruntași 
pe profesii 45 de muncitori din diferite 
ramuri ale agriculturii, care însușindu-și 
o înaltă calificare și punând toată price
perea lor în slujba producției au obținut 
succese deosebite în sporirea producției 
de cereale, a producției plantelor tehnice 
și în creșterea animalelor. Printre câști
gătorii întrecerii sînt 11 tractoriști, 6 
combineri, 6 .îngrijitori de vaci, 5 îngri
jitori de porci, 6 brigadieri pomicoli și le
gumicoli și 5 brigadieri de cîmp care se 
ocupă cu cultura plantelor tehnice. Trac
toristul Mihai Matiaș de la S.M.T.-Gott
lob, regiunea Arad, lucrînd pe un trac
tor K.D.-35 într-un singur schimb, a rea- 
lizat anul trecut 1.241 hantri față de 347 
hantrl planificați și a economisit peste 
9.700 kg. de carburanți. Ca urmare a lu
crărilor de calitate executate pe terenu
rile gospodăriei agricole colective din co
muna Lenauheim s-a obținut la cultura 
porumbului o producție de 2.600 kg. la 
hectar. Combinerul Dumitru Huculici de 
la gospodăria agricolă de stat Poarta 
Albă, regiunea Constanța, a lucrat o su
prafața de 450 ha. în loc de 180 ha., reali
zând o producție de 573 tone de cereale, 
îngrijitoarea Agripina Stoian de la gos
podăria agricolă de stat Chimogi, regiu
nea București, îngrijind 12 vaci din rasa

A pătruns taina slovelor
„în trecut mă înciudam că nu cunoș

team și eu buchia cărții. Mă socoteam ca 
un om fără putință de a cunoaște multe 
lucruri despre care se scria. Iată însă că 
acum pentru mine și pentru alți cetățen 
ai patriei noastre aceste lucruri nu mai 
constituie o taină. Acum am învățat să 
scriu și să citesc".

Aceste fapte mi le-a povestit tovarășa 
Damian Maria, țărancă muncitoare din 
comuna Rogoz, raionul Lăpuș. Am mai 
aflat și alte lucruri despre ea, despre viața 
ce a dus-o înainte de 1944 și cum trăiește 
acum.

înainte vreme era un copil împovărat 
de grijile zilei de mîine D? școală nici nu 
putea fi vorba cînd ceilalți frați mai mici 
trebuiau îngrijiți

Apoi a trebuit să vadă de oile chiabu
rului Costea Ion. Așa și-a petrecut ea anii 
copilăriei.

Astăzi însă viața el ca și a celorlalți ță

vînd vițelul. Unul venise repede să mi 
cumpere. Vroia să vină cu el tot aic 
Atunci i-am spus nevesti-mi care mă bă 
tea la cap să-1 dau:

— Ia ascultă nevastă, noi nu știm să 
contractăm? Ce e mare lucru să-1 mi 
creștem ?

...Dar la astfel de discuții poți fi mai 
tor în fiecare zi.

Centrul O.R.A.C.A. din cadrul acești 
raion nu degeaba este fruntaș pe regiun 
Cei însărcinați cu munca de lămurire s 
știut să muncească așa cum se cuvine.

De pildă, înainte de a încheia contrac 
cu țăranii, Iov Gavril — agent comur.s 
a contractat mai întîi el 10 oi și a pr: 
lucrat Hotărîrea cu privire la contract 
rile de animale și păsări, într-una din z 
lele de duminică la o adunare populară.

în felul acesta a putut încheia peste I 
de contracte care cuprind creșterea și îi 
grășarea a 50 oi, 20 mînzați și 20 viței.

O astfel de muncă de lămurire cu țăr: 
nimea muncitoare asupra sarcinilor 
reies din Hotărîre, cît și avantajele adu 
prin încheierea de contracte, au dus-o 
utemiștii achizitori.

într-o singură zi zi record — ut 
mistui Sofron Perța a reușit să contra 
teze în cadrul comunei Dumbrava 5 
miei, 195 viței, 14 mînzați, 60 oi, 34 poi 
și 5 vaci, iar utemista Aurelia Lutaș, 
cadrul aceleiași comune a încheiat cu 1 
rănii muncitori 85 de contracte pe t« 
men lung.

Datorită unei astfel de munci bine chi 
zuite, roadele nu au întârziat să se ara

La centrul raional O.R.A.C.A. din 7 
Lăpuș, de la începutul anului și pînă 
data de 14 februarie, s-au încheiat cc 
tracte pentru: 1.580 de miei, 222 de oi, 1 
de porci, 547 viței și altele.

Această cifră este în creștere și ea dov 
dește că țărănimea muncitoare este c 
ce în ce mai interesată să contracteze ai 
male pe termen lung cu statul, în scoț 
•îmbunătățirii condițiilor de trai ale < 
lor ce muncesc.

IOAN TEOHARIDE 
corespondentul

„Scînteii tineretului*1 pentru regiun 
Baia Mare

roșie de stepă a obținut 47.800 litri 
lapte în loc de 30.000, iar de la fiecare vs 
în loc de 2.500 litri a realizat 3.983 lit 
de la vacile pe care le are în grijă a ' 
ținut 14 viței în loc de 12. îngrijitorul 
porci Lazăr Gherasim de la gospodă 
agricolă de stat Jegălia, regiunea Co 
tanța, îngrijind 27 scroafe de rasă man' 
lița, a obținut 388 de purcei față de 
planificați. La îngrijirea oilor, prin 
fruntași se numără ciobanul Gheor; 
Banu de la gospodăria agricolă de s 
Valea Lungă, regiunea Stalin, oare a 
deplinit planul producției la lînă în p 
porție de 156 la sută, la lapte 135 la st 
iar la miei 112 la sută.

în sectorul pomicol-legumicoâ, titlul 
fruntaș a fost obținut printre alții 
brigadierul viticol Gheorghe Savin de 
gospodăria agricolă de stat Odobești, 
giunea Bîrlad, care a recoltat 12.765 
de struguri față de 6.666 kg. planifit 
și de Olga Sekeli, brigadieră legumic 
de la gospodăria agricolă de stat Tg. î 
reș, Regiunea Autonomă Maghiară, car 
cules în loc de 441 tone de legume, 61 
tone.

La cultura plantelor tehnice, printre 
5 fruntași se numără brigadierul Ght 
ghe Mlhaliuc, de la gospodăria agric 
de stat Chimogi, regiunea București, c 
la cultura bumbacului a realizat o ț 
ducție de 1.807 kg. la ha. față de 700 
cît avea planificat.

Cîștigătorii întrecerii pe profesii 
mese diplome și premii în bani.

(Agerpre

rani muncitori s-a schimbat. Ei au de 
nit oameni încrezători in forțele lor, 
meni care făuresc o viață nouă. Știi 
de carte i-a fost împărtășită tovarășei 
mian de către învățătorii din comună.

Să înveți carte acum cînd copilări 
rămas în urmă nu-i lucru ușor. Și to 
câtă bucurie simți cînd înveți litera a, < 
b și așa de-a rîndul tot alfabetul.

„Dacă socotitul este un lucru ds fc 
apoi deslușitul sloveloi' este o îndele 
cire tare plăcută și folositoare — sp 
tovarășa Maria. Multe lucruri am s 
citind romanele „Mitrea Cocor* de Mi 
Sadoveanu, „Pămînt desțelenit" de Șolc 
și altele. Bucuria mea cea mai mare a 
însă aceea că am putut semna cu n 
mea Apelul Consiliului Mondial 
Păcii".

Corespondent 
MÂNU NICOLA



PROPAGANDISTULUI
Aproape de preocupările fiecărui cursant

Munca de propagandă este în primul 
iînd o muncă cu oamenii. Trebuie să știi 
cui adresezi lecțiile, pentru cine pregătești 
convorbirile, dacă vrei să-i convingi pe 
cursanți, să-i influențezi. De aceasta m-am 
convins personal în munca de propagan
dist și tocmai despre acest lucru vreau să 
yorbesc la tribuna noastră.

Sînt propagandista unui curs seral. 
Cursanții mei muncesc în cadrul secției 
zețărie de la Combinatul Poligrafic Casa 
Scînteii — „I. V. Stalin".

La primele lecții aproape toți cursanții 
veneau nepregătiți, n-aveau caiete de stu
diu, motivînd că le-au uitat acasă, sau că 
le este indiferent dacă își iau notițe pe foi 
volante sau pe caiet. Unii dintre ei nu erau 
atenți, alții tulburau liniștea prin discuții 
lăturalnice. Printre cursanți se aflau și 
unii codași în producție. Datorită felului 
greșit în care au fost recrutați o parte din
tre cursanții de la începutul anului de în- 
vățămînt politic, din cei 22 de tineri în
scriși, doar 15 utemiști frecventau mai re
gulat cursul.

Mi-am dat seama că nu-mi va fi ușor 
să-mi îndeplinesc sarcina atît de frumoasă, 
dar atît de plină de răspundere pe care 
o are un propagandist. Voiam ca lecțiile și 
convorbirile să fie cît mai atrăgătoare, cît 
mai legate de preocupările cursanților, dar 
îmi dădeam seama că îi cunosc insufi
cient și acest lucru mă stînjenea cel mai 
mult. M-am gîndit să leg fiecare lecție de 
•viața și preocupările cursanților. Munca 
mea profesională mă obligă să fiu tot 
timpul în mijlocul lor, să cunosc în fie
care moment dacă și-au îndeplinit planul 
sau nu, dacă au dat lucru de calitate, dacă 
lipsesc nemotivat sau nu-și folosesc just 
timpul de lucru. Aceasta m-a ajutat foarte 
mult. Aveam exemple bogate pentru fie
care lecție în parte. In cîteva lecții am 
arătat cursanților că fiecare dintre ei 
poate contribui la reducerea prețului de 
cost, la ridicarea productivității muncii, 
prin micșorarea cheltuielilor de regie, 
printr-o bună gospodărire a locului de 
muncă, dînd lucru de bună calitate.

La fiecare lecție arătam care sînt sar
cinile utemiștilor în general — în legă
tură cu problema discutată — și în mod 
special ale cursanților. Evidențiam pe cei 
care își îndeplineau și depășeau sarcinile 
lor de producție și căutam să creez o opi
nie împotriva acelora care din cauza nea
tenției făceau să se refacă anumite lu
crări sau dădeau în general lucru de 
proastă calitate. Această metodă a dat re
zultate bune. Tovarășul Gheorghe Ban care 
lipsea nemotivat de la serviciu și lucra 
neatent, a devenit In scurt timp un mun
citor fruntaș ; la fel s-au petrecut lucru
rile cu S. Ciobotaru și cu alții.

Sistemul acesta de a exemplifica lecțiile 
cu felul în care muncește un cursant sau 
altul a dat rezultate bune, dar nu era su
ficient.

Continuau să mai existe încă unii 
cursanți timizi, alții indiferenți, pe care 
nu-1 atrăgea activitatea cursului, alții care 
se pregăteau superficial sau nu se pregă
teau de loc pentru lecții și convorbiri. Am 
căutat să fac lecțiile mai atrăgătoare, am 
folosit pasaje din literatură, am folosit 
materiale vizuale din reviste sau broșuri. 
Lecțiile au început să-i intereseze pe un 
număr tot mai mare de cursanți.

Am căutat șă-i cunosc mai bine, să le 
aflu preocupările, să le știu greutățile, gus
turile. Mi-am propus ca zilnic să stau de 
vorbă cu cîte un cursant, mi-am dat silința 
să mi-i apropii, să-i fac să vadă în mine 
un prieten. Din discuțiile noastre pornind 
de la cele mai variate probleme, treceam 
pe nesimțite la ceea ce mă interesa. Le

arătam ce important este să-ți lărgești ori
zontul politic, le arătam că în felul acesta 
vor înțelege mai ușor politica partidului 
nostru, evenimentele politice pe care le 
trăim. Pe unii i-am ajutat să înțeleagă 
materialul bibliografic recomandat, pe alții 
să-și întocmească caietul de studiu. In pre
zent tovarășul Carol Ciobotaru este atent 
și nu mai tulbură liniștea în timpul lec
țiilor, tovarășul Ceaușescu ia parte activă 
la discuții iar tov. Gheorghe Ban își stu
diază temeinic temele, nu ca .în trecut cînd 
făeea acest lucru superficial, considerînd 
că are suficiente cunoștințe politice.

Iată un alt exemplu: tovarășa Elena 
Muntoiu nu participa la discuții, era foarte 
tisnidă, nu îndrăznea să-și spună părerea 
într-o problemă sau alta. Am observat că 
în general este cam retrasă. Imprietenin- 
du-mă cu ea, cîștigîndu-i încrederea, am 
aflat lucruri interesante. Tovarășa Mun
toiu nu muncește de mult în întreprinde
rea noastră, a venit aici imediat după ter
minarea școlii pe care a urmat-o în pro
vincie, unde are întreaga familie. Pentru 
prima oară s-a despărțit de cei de acasă 
și se simte singură. Am discutat cu ea ară- 
tîndu-î că în viață se întâmplă uneori 
să fii nevoit să trăiești departe de fa
milie dar că alături de tine în muncă, 
poți găsi tovarăși care să te înțeleagă, să 
te ajute, să te facă să nu te mai simți 
singur. N-a fost ușor s-o conving dar în 
prezent tovarășa Muntoiu și-a găsit prie
teni, nu mai este așa retrasă, a reușit să-și 
învingă în mare măsură timiditatea, iar 
la cursul seral dezbate cu pricepere pro
blemele puse în discuție. Mi s-a întâmplat 
de mai multe ori ca fetele care frecven
tează cursul seral să-mi ceară sfatul cu 
privire la alegerea modelului pentru o 
rochie, sau să-mi încredințeze preocupări 
de-ale lor. Pentru mine acestea sînt dovezi 
de încredere și ele îmi aduc satisfacție.

In prezent, cei mai mulți dintre cursanți 
sînt muncitori fruntași, au caiete de stu
diu, discută cu mine și în afara cursului 
despre probleme politice actuale, îmi cer 
să le explic mal detailat anumite capitole 
din program.

Cu toate acestea mai am cursanți care 
îmi mai creează greutăți. Tovarășul 
Gheorghe Pavel încă mai lipsește nemoti
vat de la lucru, nu-și întrebuințează cu 
folos orele de muncă, mai lipsește de la 
curs. El a fost criticat de cîteva ori și a 
promis că se va îndrepta; sînt convinsă 
că ajutat de colectiv se va îndrepta 
pînă la urmă. Tovarășul Constantin Duțu, 
cel mai bun zețar din secție și care a ce
rut la începutul anului de învățământ po
litic să fie încadrat în curs, nu vrea să 
mai frecventeze cursul seral pe motivul 
că are greutăți familiare. Pînă acum n-au 
dat rezultate nici discuțiile pe care le-am 
purtat cu el, nici intervenția biroului or
ganizației de secție. Rămîne să mai în
cercăm să-l convingem pe tovarășul Duțu 
că nu ajunge să stăpînești bine meseria 
pentru a fi un muncitor înaintat, că pen
tru aceasta este necesar să ai un orizont 
larg politic și ideologic, este necesar să 
înveți.

Poate că n-am făcut tot ce puteam face, 
dar în această direcție s-a răspîndit prea 
puțin experiența propagandiștilor. Nici Ia 
„Tribuna propagandistului”, nici la semi
narul de instruire de ia raion nu s-au dis
cutat asemenea probleme. Ele trebuiesc 
discutate pentru că vor contribui la îm
bunătățirea muncii noastre.

SILVIA GEORGESCU 
propagandista cursului seral, 

secția Zețărie, Combinatul Poligrafic 
Casa Scînteii „I. V. Stalin''

Scrisoare către redacție

Ca frații.,.
între cei ce lucrează la cooperativa din 

comuna Cetățeni, raionul Muscel, domnește 
cea mai desăvîrșită „armonie". Președin
tele cooperativei Gheorghe Manole își iu
bește funcționarii ,,ca pe copiii lui", iar ei, 
la rîndul lor, își iubesc de asemenea pre
ședintele. Nici un prilej nu le scapă pen
tru a-și dovedi dragostea ce și-o poartă 
unul altuia. Și prilejurile nu sînt de loc 
rare. Nu de mult, la cooperativă au sosit 
costume de haine, tare frumoase. Văzîn- 
du-le, ce s-au gîndit ?

— Foarte bine ! putem să luăm fiecare 
cîte unul.

Dar cumpărătorii, muncitori și țărani 
muncitori din comună, au vrut și ei să le 
vadă și eventual, cei care or fi avut ne
voie, să-și procure un costum. Noroc că 
cei de la cooperativă, „băieți deștepți", nu 
le-au dus la raionul textil, ci le-au aran
jat într-un colț „mai special”.

— Am auzit că v-au sosit costume. Aș 
vrea să-mi cumpăr și eu unul.

— După masă, răspunse supărat Burtea 
Dragoș, planificator la cooperativă.

Cînd după amiază cumpărătorii au înce
put din nou să-1 „plictisească", nu a mai 
putut suporta și a izbucnit plin de furie :

— Dar nu puteți înțelege odată că a- 
ceste costume au o destinație deosebită ?

Și deoarece cumpărătorii vroiau totuși 
să cunoască această destinație, Burtea 
Dragoș le-a arătat cu dărnicie... cît poate 
să fie de furios cînd nu este „înțeles".

Odată scăpați de curiozitatea cumpără
torilor, cei de la cooperativă și-au 
împărțit costumele între ei „frățește". 
Unul lui Tătaru Constantin, conta
bilul șef al cooperativei, cel de al doilea 
lui Burtea Dragoș, planificatorul coope
rativei, cel de al treilea și cel de al pa
trulea gestionarilor Popa și Stoicescu. Au 
urmat la rînd și prietenii... și tot așa mai 
departe. Și astfel totul s-a desfășurat în
tr-o deplină și duioasă înțelegere frățească.

Se pune întrebarea : cît va mai continua 
nestingherită „înțelegerea" lor ? Nu crede 
oare Uniunea raională a cooperativelor că 
trebuie să intervină și să tragă la răspun
dere pe vinovați ?

Noi i-am arătat aici. Așteptăm acum să 
ne arate și Uniunea raională a cooperati
velor ce măsuri a luat.

Corespondent 
GH. BARBU

In cinstea Adunării Mondiale 
a reprezentanților forțelor 

iubitoare de pace 
de la Helsinki

în întîmpinarea Adunării reprezentan
ților mișcării pentru apărarea păcii din 
R.P.R, convocată la București pentru 9 
mai 1955 au loc numeroase acțiuni care 
reflectă amploarea din ce în ce mai mare 
pe care o ia mișcarea pentru pace din 
țara noastră.

în întreaga țară, acțiunea de alegere a 
noilor comitete de luptă pentru pace este 
pe sfîrșite. Comitetele nou alese au și 
pornit la muncă, desfășurind o vie acti
vitate politică în cadrul campaniei de 
strîngere a semnăturilor pe Apelul de la 
Viena.

în întîmpinarea acestei adunări, precum 
șl a Adunării Mondiale a reprezentanți
lor forțelor iubitoare de pace care se va 
deschide la Helsinki la 22 mai, Comitetul 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R., pregătește un bogat material ®dî* 
torial. Va apare în 50.000 de exemplare 
broșura „în ajutorul comitetelor de luptă 
pentru pace" care va arăta rolul și sar
cinile acestora, va .împărtăși metodele de 
lucru cele mai bune ale unor comitete de 
luptă pentru pace.

Se va edita, în 30.000 de exemplare, un 
afiș în culori consacrat Adunării Mondiale 
de la Helsinki.

Se va tipări de asemenea, în 70.000 de 
exemplare, un plic cu fotografii pentru 
fotomontaje, cu tema „Poporul nostru 
semnează și luptă împotriva pregătirii 
războiului atomic”.

Cîte ceva despre
Zoltân Fâbrl

regizor — laureat al premiului Kossuth

Cu prilejul aniversării a 10 ani de 
la eliberarea Ungariei de către victo
rioasele armate sovietice, la cinemato
graful „Patria” din Capitală are loc 
Festivalul filmului maghiar.

Publicul bucureștean are posibilita
tea să vizioneze ultimlle șl cele mal va
loroase producții ale studiourilor ma
ghiare. Printre filmele care sînt pre
zentate se numără „14 vieți", „Un om 
teribil", „Eu și bunicul", „Pădurea șoi
milor albaștri", „Un petec de pămînt", 
„Doi ori doi fac cîteodată cinci".

Un reporter al ziarului s-a adresat 
regizorului Zoltân Făbrl —membru al 
delegației cineaștilor maghiari care ne 
vizitează țara, cerîndu-1 să ne scrie des
pre dezvoltarea cinematografiei din 
R. P. Ungară.

Publicam mai Jos relatările sale :

Cînd m-a căutat tînăra corespondentă 
a „Scînteii tineretului" și mi-a propus să 
scriu un articol despre contribuția mea la 
filmul „14 vieți”, despre drumul cinema
tografiei maghiare, mi-am asumat această 
sarcină ; iar acum cînd am în față foaia 
de hîrtie și trebuie să realizez promisiu
nea, îmi dau seama că nu e un lucru atît 
de ușor.

Dragii mei tineri cititori, prieteni, mă 
veți ierta poate că încep prin a mă pre
zenta. Vreau să vă spun însă că sînt des
tul de tînăr în domeniul cinematografiei. 
Meseria inițială m-a legat de teatru. După 
eliberare am fost director de scenă la 
Teatrul Național. în 1949 am devenit di
rectorul unui nou teatru înființat, Teatrul 
Pionierilor. Am indrăgit foarte mult acea
stă muncă. Mi s-a întipărit în mod deose
bit în minte atmosfera caldă care se 
crease între teatrul nostru și spectatori. 
Artiștii Teatrului Pionierilor erau mîndri 
de sarcina care le-a fost încredințată. 
După prima stagiune am fost întrebat 
dacă mi-ar place să lucrez ân domeniul 
cinematografiei. Răspunsul l-am dat fără 
zăbavă : da. De ani de zile mă atrăgea 
filmul și m-am folosit de primul prilej ivit 
pentru a-mi pune la încercare înclinațiile, 
dorința de a lucra în acest domeniu.

Bineînțeles că, după cum se spune la 
noi, nu se putea „da buzna în casă”; acest 
tărîm de activitate îmi cerea o pregătire 
multilaterală pe care trebuia abia să mi-o 
însușesc. Pentru aceasta a fost nevoie de 
timp. La început am lucrat ca asistent de 
regie la filmele „Deryne” (Visul unei ar
tiste) și „Erkel”. în 1952 am avut prile
jul pentru prima dată să regizez singur 
un film. E vorba despre filmul „Furtuna” 
pe care probabil îl cunosc mulți dintre 
dumneavoastră. Al doilea film pe care 
l-am creat a fost „14 vieți”. La realizarea 
acestuia m-am folosit de experiența că
pătată la filmul „Furtuna”.

La noi, o problemă viu discutată, care 
a antrenat pe mulți oameni ai culturii și 
artei este problema luptei pentru o artă 
cît mai v.e, împotriva schematismului și a 
lipsei de idei. Lucrărilor de artă care su
feră de boala schematismului, li se poate 
pune același diagnostic : scăparea din ve
dere a omului. Eroii in acest caz 
„se poartă”, „acționează” sau „func
ționează" în loc să trăiască o ade
vărată viața omenească. Din această 
pricină spectatorii sînt indiferenți de 
soarta lor, interesul nu le este deșteptat 
de aceste figuri. Mintea spectatorului per
cepe despre ce vorbesc aceștia, dar inima 
nu simte, nu trăiește alături de ei. Iar 
cauza bolii despre care e vorba este — 
după părerea mea — aceea că în unele 
lucrări e slab reprezentat adevărul vieții. 
Marele adevăr, țelul luminos spre care 
pășim, este limpede pentru noi. Dar de 
multe ori — și în asta constă greșala — 
îl redăm în mod tehnicist, fotografiem a- 
devărul. Nu observăm micile adevăruri 
ale vieții care dau complexitate zugrăvirii 
veridice a realității, a oamenilor, a fapte
lor lor. Ori numai cu ajutorul acestora 
poate deveni o operă de artă convingă
toare, atrăgătoare.

Cred că nu trebuiesc trecute cu vede
rea două lucruri: în primul rînd puterea

arta cinematografică din R. P. Ungară

O scenă din filmul ,,14 vieți"
de imaginație, capacitățile intelectuale ale 
celor ce văd spectacolul și care nu trebu
iesc subapreciate. S-a dovedit a fi greșită 
metoda de a da mură în gură spectatori
lor, subiectul respectiv. Spectatorul do
rește să se gîndească singur și să tragă 
concluziile necesare. Sînt cu adevărat va
loroase filmele pe care nu le uităm îndată 
ce am ieșit pe ușa cinematografului, ci 
acelea la care ne gîndim și mai tîrziu, a 
căror imagini sau scene trăiesc în noi vii 
și peste ani și care reprezintă adevărata 
artă.

Cea de a doua problemă pe care nu 
trebuie s-o pierdem din vedere este aceea 
a forței emoționale a spectacolului. Inte
resul spectatorului poate fi trezit doar 
atunci cind filmul creează momente în 
care se transmit sentimente cum sînt bu
curia, tristețea, dragostea, ura, veselia, fe
ricirea. Deci sarcina noastră cea mai de 
seamă este aceea de a aduce în fața spec
tatorilor opere în care conflictele perso
nale ale oamenilor să fie tipice, să reflecte 
realitatea, să fie exprimate într-un mod 
interesant, în așa fel încît eroii filmului 
să devină cît mai apropiați inimii specta
torilor.

Poate mă veți ierta dragii mei tineri 
cititori și prieteni că în loc de date sta
tistice despre dezvoltarea cinematografiei 
noastre, în cadrul acestui scurt articol 
v-am vorbit în primul rînd despre aceste 
probleme, dar ele sînt importante pentru 
noi care lucrăm în domeniul cinematogra
fiei, actori, scriitori și regizori.

în ceea ce privește filmul „14 vieți”, 
poate știți că se bazează pe o întîmplare 
adevărată.

în 1952, într-o mică mină din nordul 
Ungariei în Szuhakăllâ, s-a întîmplat o 
impresionantă șl neașteptată catastrofă în 
urma căreia un grup de mineri au rămas 
îngropați, într-o situație disperată. Ca în 
toate celelalte țări ale lagărului păcii, și 
la noi concepția că omul e cel mai prețios 
capital, nu rămîne o frază goală.

Munca minunată, plină de abnegație 
pentru salvarea grupului de mineri a a- 
juns și la urechile noastre. întregul po
por s-a frămîntat, s-a îngrijit de soarta 
lor. Și s-a întîmplat imposibilul : cei care 
se credeau sortiți pieirii au fost scăpați, 
au putut să-i îmbrățișeze din nou pe cei 
dragi.

împreună cu Tibor Tarados, autorul 
scenariului, ne-am pus ca scop principal 
să zugrăvim omul în mijlocul acestei ac
țiuni mișcătoare. Despre eroismul, perse
verența omului, despre victoria și dîrzenia 
lui, formarea oamenilor în lupta unită 
pentru victorie, despre omul simplu care 
devin© măreț prin devotamentul său am 
vrut să vorbim în filmul nostru. Pe scurt: 
să spunem adevărul despre puterea orân
duirii noastre sociale de a forma omul 
nou, înaintat, acesta ne-a fost scopul. însă 
dumneavoastră vă veți putea spune cel 
mai bine părerea în ce măsură am reușit 
acest lucru.

Un colectiv medical harnic
Colectivul medico-sanitar al dispensa

rului din comuna Aninoasa, raionul Pe
troșani traduce în viață hotărârile par
tidului și guvernului privind asigurarea 
asistenței medicale a muncitorilor mineri. 
Tmerii medici, felceri sau surori intervin 
la timp, ori de cîte ori este cazul. Com- 

’ parînd situațiile din anii trecuți, se poate 
i vedea că datorită preocupării permanente 
1 a acestui colectiv, numărul de incapaci- 
[ tați (zile acordate .pentru incapacități tem

porare) a scăzut simțitor.
Acest lucru s-a putut realiza datorită 

faptului că o bună parte din membrii co
lectivului medical printre care tovarășa 
medic Ionescu Eugenia, tovarășul felcer 
Ungureanu Traian au vizitat locurile 
de muncă din subteran^ venind apoi cu o 
serie de propuneri menite să ducă la îm
bunătățirea condițiilor de muncă. Printre 
propunerile făcute în acest sens se nu
mără și introducerea perforajului umed, 
iluminatul artificial la locul de muncă, 
ventilație mai bună și altele.

Colectivul medico-sanitar de la dispen
sarul ■ Aninoasa este hotărît să depună 
toate eforturile pentru scăderea continuă 
a numărului de incapacități din mina 
Aninoasa.

Corespondent 
SOCOL PETRU

Informații
Miercuri dimineață au părăsit Capitala, 

plecînd spre patrie, pictorul V. P. Efa- 
nov, artist al poporului din R.S.F.SR., 
membru al Academiei de Artă a Uniunii 
Sovietice, laureat al Premiului Stalin, și 
sculptorul A. P. Kibainikov, membru al 
Academiei de Artă a U.R.S.S., laureat al 
Premiului Stalin, membri ai delegației so
vietice care a participat la Dezbaterea ge
nerală a problemelor de creație pe mar
ginea Expoziției anuale de stat a artelor 
plastice din țara noastră din decembrie 
1954.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oas
peții au foșt salutați de reprezentanți ai 
Ministerului Culturii și ai Uniuni Artiști, 
lor Plastici din R.P.R

★
în cadrul conferințelor organizate da 

Institutul de Istorie a Partidului de pe 
lingă C.C. al P.M.R. cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la revoluția rusă din 1905, 
joi 7 aprilie 1955, ora 17, în sala din sir. 
Biserica Amzei nr. 5—7, conf. univ. Aurel 
Roman va ține conferința :

„Revoluția Populară (1905—1907) din Ru. 
sia și răscoala țăranilor din Rom nia 

î (1907).”
I (Agerpres)

Vizita noastră în India a început asis- 
tînd la un meci de fotbal între echipa 
Universității din Calcutta și cea a subur
biei Dum Dum din același oraș, meci dis
putat în folosul strîngerii de fonduri pen
tru ajutorarea victimelor inundațiilor care 
au devastat Bengalul. La sfîrșitul meciu
lui, jucători și spectatori s-au strîns _ în 
jurul nostru și ne-au cerut să le vorbim- 
Tot atunci am făcut pentru prima dată 
cunoștință cu ghirlandele de flori din 
India. Aci, florile sînt simbolul prieteniei 
și ne-am bucurat și de una și de alta în 
India.

Cîteodată la mitinguri, pe umerii noștri 
erau atîtea ghirlande de flori, încît pen
tru a vorbi, trebuia să ne ajutăm unul pe 
celălalt pentru a ne ridica de pe scaun.

Mai erau și străzile unde noaptea dorm 
milioane de oameni și, deși mai văzusem 
acest spectacol cu mulți ani în urmă, to
tuși mă treceau fiori cînd mă gîndeam la 
urmările colonialismului în India.

în prima noapte am avut și prima mos
tră din ceea ce avea să se întâmple în 
tot restul călătoriei noastre în India : 
odaia de la hotel era ticsită de tineri și 
tinere dornici să pună întrebări în legă
tură cu F.M.T.D. și cu mișcările de tine
ret din alte țări.

Discuțiile au continuat atât de tîrziu în
cît a doua zi — prima zi întreagă petre
cută în India — nu ne-am mai putut scula 
devreme. Cum ne-am trezit însă am des
chis larg obloanele ferestrelor noastre și 
am privit afar* în strada principală, 
Chwringee Road

în jurul unui monument erau adunați 
vreo 20.000—30 000 de oameni. Prietenii 
noștri din organizația de tineret Kalihata 
Jubha Sangha care tocmai soseau ne-au 
spus că această mulțime așteaptă manifes
tația funcționarilor de la bancă, care pre
gătesc o grevă generală pe toată țara, pen
tru săptămîna următoare.

Care era motivul grevei ? Trei tribu
nale numite de guvern hotărîseră să fie 
mărite lefurile, dar băncile — și în speciei

Note de călătorie

Charlie Coutts

Autorul rîndurilor de mai jos, tînă- 
rul englez Charlie Coutts, a făcut parte 
din delegația F.M.T.D, care a vizitat 
sud-estul Asiei la invitația tineretului 
țărilor din această regiune.

acelea cu proprietari britanici — au refu
zat să îndeplinească hotărîrea. Un func
ționar indian primea într-o bancă brita
nică în medie 129 rupii în timp ce funcțio
narilor străini din aceeași bancă oare po
sedă câini, li se acordă peste salariu o alo
cație de 200 rupii.

Manifestația care a avut loc a fost de o 
importantă foarte mare nu numai prin 
amploarea ei, ci și pentru faptul că era 
susținută de unul din cele patru centre 
sindicale indiene. Pe măsură ce se apropia 
după amiaza, soseau coloane lungi de 
muncitori, mai ales tineri care, purtînd 
drapele și strigînd lozinci, se îndreptau 
spre locul demonstrației pentru a susține 
pe funcționarii de la bancă. Docherii, mun
citorii de ja căile ferate, cei de la șantie
rele navale, inginerii, veniseră toți acolo 
direct de Ia locul de muncă, pentru a se 
alătura luptei fraților lor.
O nouă organizație combativă 

de tineret
în Calcutta sînt multe cluburi și orga

nizații de tineret. Remarcabil la acestea 
este dorința arzătoare de a se uni și de 
a acționa împreună. Un exemplu convin
gător îl oferă dezvoltarea organizației 
Kalihata Jubha Sangha (Federația Tinere
tului din Calcutta).

De fapt, în timpul vizitei noastre exista 
numai un comitet de pregătire care lu
cra la o conferință de formare, dar chiar 
în acest stadiu influența acestei organi
zații era de eșa natură încît putea fi In

vidiată de multe organizații mai vechi. 
Cîteva din mitingurile la care am luat 
parte fuseseră organizate în prealabil de 
diferite grupuri pentru organizarea unor 
Kalihata Jubha Sangha locale, luînd apoi 
o extindere mai mare la sosirea noastră. 
Unul din aceste mitinguri a luat sfîrșit 
prin hotărîrea a peste 150 grupuri și clu
buri de 'tineret de a înființa o Federație 
a lor proprie.

Ținta lor era : Pace și Prietenie. Ca și 
organizația care lua o dezvoltare din ce 
în ce mai mare, tot astfel creșteau și ce
rințele tineretului. Tinerii artiști și scrii
tori au cerut să li se dea posibilitatea de 
a-și exprima năzuințele și K.J.S. a orga
nizat o întrecere culturală și o expoziție.

Tineretul din Calcutta și-a exprimat 
timp .îndelungat nemulțumirea față de lip
sa unui stadion sportiv. Atunci K. J. S. a 
inițiat o acțiune generală în întreg orașul 
pentru satisfacerea revendicărilor tinerilor 
sportivi. De îndată ce va putea satisface 
cerințele tinerilor muncitori cu contribu
ția miilor de tineri muncitori din Calcutta 
care vor fi în fruntea acestor activități, 
organizația de tineret va deveni un exem
plu demn de urmat.

Abia la Calcutta ne-am putut da seama 
cît de mult înseamnă Festivalurile Mon
diale pentru tineretul din sud-estul Asiei. 
La recepțiile și mitingurile date cu prilejul 
vizitei în India a delegației F.M.T.D. de 
către cluburile de tineret, de către Aso
ciația Națională de înot, de Uniunea Mun
citorilor din Port, de muncitorii din trans
porturi și de o sumedenie de alte organi
zații, precum și în discuții cu conducătorii 
organizaț-'ilor de tineret trebuia să răs
pundem la tot felul de întrebări în legă
tură cu Festivalurile Mondiale ale Tine
retului. în mintea tineretului indian este 
clar întipărită ideea că Festivalurile sînt 
sinonime cu Pace și Prietenie.

Vizităm capitala
Delhi este o adsvărată cetate a contras

telor Intre ceea ce e vechi și ceea ce e 

nou. Am trecut cu mașina pe străzi înso
țiți de un fost maior din armata britanică, 
acum om de afaceri care, după ce am tre
cut de frumoasele clădiri din New Delhi 
ce fuseseră cîndva birourile guvernului și 
reședințele oficiale ale foștilor conducători 
britanici, ne-a spus: „Acum ajungem la 
partea murdară a orașului, la partea in
diană". Nu i-am răspuns nimic și nici nu 
era nevoie de vre-un comentariu, dar am 
fost fericiți să ne dăm jos din mașină și 
să scăpăm de el. Federația Studenților din 
întreaga Indie ca și majoritatea organiza
țiilor naționale indiene, au acolo sediile 
lor centrale; tot ei ne-au aranjat și pro
gramul. Și încă ce program...

...Am vizitat parlamentul unde ne-am 
întâlnit cu membri ai parlamentului care 
făceau parte din toate partidele și cu re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor Par
lamentare, cu conducători ai organizațiilor 
țărănești, ai comitetelor pentru pace, cu 
vice-cancelarul universității, care mai 
tîrziu a prezidat chiar mitingul nostru, și 
cu consilierul guvernului în problemele 
tineretului.

Consiliul Tineretului Indian a dat apoi 
o recepție cu prilejul sosirii noastre. Și 
acolo, ca și pretutindeni, am întâlnit 
aceeași dorință de a discuta problemele 
privind lupta pentru pace și felul cum 
am putea colabora.

Haiderabadul l-am văzut din fundul 
unei mașini de turism decapotate, model 
austriac 1930, mașină a cărei ca
potă se pierduse în... antichitate. Claxo
nul, asemănător pîlniei vechiului fonograf 
a lui Edison-Bell, era cocoțat pe botul ma- 
șinei în fața parbrizului, ceea ce însemna 
că șoferul trebuia să se aplece tare de tot 
în afară și să pompeze cu putere.

Am vizitat imensa moschee albă unde e 
înmormîntată familia Nizamului din Hai- 
derabad. Peste morminte sînt ridicate 
blocuri de marmoră albă. Nu departe de 
acestea se ridică zidurile enorme ale pa
latului Nizamului și ale haremului unde 
nenumăratele sale soții sînt ținute într-o 
sclavie luxoasă și voalată La câțiva pași 
de acolo sînt casele pietrarilor. Acestea 
sînt departe de a fi palate 1 Ziduri care 
n-au nici măcar un metru înălțime, fără 
ferestre și cu acoperișuri de pămînt. Am 
stat de vorbă cu o familie care ne-a pof
tit înăuntru.. A trebuit să intrăm în patru 
labe prin mica deschizătură ce ni se pre
zenta drept ușă. înăuntru erau șase copii 
care dormeau îngrămădiți pe podeaua de 
pămînt. Nici un fel de mobilă, doar cîteva 
oale de fiert orez Farfurii, linguri, fur
culițe ? Nimic altceva decât degetele și o 
frunză de palmier drept farfurie. Și acest 
fel de a trăi este tipic muncitorilor din 
India. Nizamul despre care se spune că 
ar fi cel mai bogat om din lume — ceea 
ce rămîne de văzut — ca și ceilalți feu

dali și colonialiști britanici care au adus 
într-o astfel de mizerie poporul indian, 
sînt răspunzători de multe dintre nenoro
cirile care apasă India.

Un tragic paradox
Ne pregăteam să vizităm orașul Vijawada, 

sediul Federației Tineretului din Andhra, 
dar inundațiile zmulseseră podurile de 
cale ferată chiar lîngă Haiderabad.

Trebuia să ne modificăm planurile și 
schimbînd patru trenuri am ajuns la 
Annantapur, alt oraș din Andhra. Annan- 
tapurul nu fusese prevenit de sosirea noas
tră decît printr-o telegramă trimisă cu 
cîteva ceasuri înainte, dar cînd trenul a 
ajuns în gară, peronul era transformat în
tr-o mare de flori formată din ghirlandele 
ce ne erau întinse. La ieșirea din gară se 
afla un arc imens pe care scria „Salut oas
peților noștri de la F.M.T.D. !“ și nenumă
rate „tonga" (cărucior pe două roți pen
tru patru persoane) înhămate cu ponei, aș
teptau să ne ducă în oraș. Ne-am suit în 
ele cu mare pompă, într-una din tonga 
delegații, în cealaltă bagajul și într-a 
treia, ghirlandele.

într-un sat din afara orașului, un tînăr 
țăran sărac, ne pofti în casa sa. 
Aceasta era o cocioabă din noroi și 
iarbă, cu deosebire de data aceasta că era 
destul de înaltă ca să se poată sta în pi
cioare. înăuntru nu se vedea decît fumul 
ce ieșea din focul aprins pe jos penîru 
gătit și în scurt timp ochii noștri fură 
orbiți de lacrimi. într-un sfîrșit ne dădu
răm seama că trei sferturi din spațiu era 
ocupat de un bou. Unde dormea familia 
acestui tînăr țăran era greu de imaginat. 
Cind am ieșit de acolo încă nu-mi dă
deam bine seama dacă lacrimile noastre 
veneau de la fum sau erau lacrimi de in
dignare la ideea că bărbați și femei tre
buiau să trăiască în asemenea condiții.

în rîndurile oamenilor se simțea pesi
mismul. Cîmpurile, scorojite și uscate, se 
întindeau de jur împrejur. Acesta este 
încă un paradox tragic al acestui pămînt 
atît de întins. La o distanță de 12 ore cu 
trenul, inundațiile făceau pagube șj devas
tau, iar aci, în Andhra, poporul trebuia să 
înfrunte foametea, mizeria și chiar moar
tea din cauza secetei.

La întoarcerea în oraș trecurăm pe lin
gă sute de oameni ce mergeau pe jos, pe 
biciclete, sau în care cu boi, dueîndu-se 
cu toții la mitingul ce se organiza în cin
stea delegației noastre,

Cînd ne-am urcat pe tribuna din lemn de 
bambus, clădită chiar în acea după amiază 
în piața orașului, zece mii de tineri și 
tinere așteptau șezînd pe jos. Cei mai în 
vîrstă formau un cerc în jurul lor... Ce 
minunat omagiu pentru F.M.T.D. dar și 
ce dovadă de tărie și de influență a Fe

derației Tineretului din Andhra care reu
șise să organizeze într-un timp așa de 
scurt un asemenea miting. Influența lor a 
fost câștigată prin munca nepregetată a 
conducătorilor Federației, mai ales a ce
lor veniți din rîndurile tinerilor țărani, 
care cunosc problemele locale. în timp 
ce ne aflam încă acolo, numărul școlilor 
serale înființate în urma unej mari cam
panii pentru combaterea analfabetismului 
ajunsese la un total de 289. Și sportul 
face parte din activitatea Federației. Nu 
sporturile pe care je cunoaștem noi în Eu
ropa ci jocuri ca Hu-Tu-Tu, care nu nece
sită echipament și care se joacă numai 
cu șase jucători în fiecare din cele două 
echipe, pe un loc viran.

Tineretul indian este împotriva 
reînarmării Germaniei 

occidentale
Drumul de la Andhra la Madras a durat 

24 ore cu trenul, în care timp n-am putut 
dormi deloc, așa încît am ajuns obosiți și 
nedorind altceva decît să ne odihnim. 
Dar în zadar ! Programul nostru pe a doua 
zi era foarte încărcat terminîndu-se cu un 
miting organizat de tineret și de studenți 
împreună cu Comitetul pentru Pace din 
Madras și avînd ca subiect „Reînarmarea 
Germaniei occidentale". în sinea noastră 
ne-am gîndit că se făcea o eroare, pro
blema Germaniei nefiind legată direct de 
interesele tineretului din India. Dar cît 
de greșit judecasem ! Sala era plină pînă 
la refuz și după cuvîntările noastre am 
avut de răspuns unui adevărat asalt de 
întrebări, mai ales în ceea ce privește ati
tudinea tineretului din Europa față de 
reînarmarea militarismului german. Mitin
gul s-a încheiat cu o rezoluție adoptată în 
unanimitate și trimisă d-lui Pandit Ne
hru, în care se cerea guvernului indian 
să ia atitudine și se sublinia faptul că 
această chestiune vitală privește nu nu
mai Europa ci pacea mondială. în noap
tea aceea am fost de două ori mai obosiți 
dar și de două ori mai fericiți.

De Bombay ne amintim mai ales din 
cauza minunatului program cultural la 
care am asistat, Acest program a fost exe
cutat de ansambluri de cîntece, dansuri și 
teatru Am fost mai ales îneîntați de vi
zita ce am făcut-o la Academia de muzică 
și dansuri indiene Bharat Vdaya. Grația 
dansului indian este ceva unic și am plă- 

(continuare în pap. 4-a).
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Conferința națională a Partidului Comunist Chinez
Rezoluția cu privire la proiectul primului plan cincinal

PEKIN 6 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: La 31 martie, conferința na
țională a Partidului Comunist Chinez a 

z adoptat o rezoluție cu privire la proiec
tul primului plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale a Republicii Popu
lare Chineze. In rezoluție se spune:

Conferința națională a Partidului Co
munist Chinez aprobă proiectul primului 
plan cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a Republicii Populare Chi
neze, prezentat de Comitetul Central

Rezoluția cu privire

asupra primului plan cin-și raportul 
cinai prezentat în numele Comitetului 
Central de tovarășul Cen Iun. 
ferința națională consideră că 
plan constituie un pas important pe ca
lea spre înfăptuirea liniei generale a Par
tidului, în perioada de trecere. Tovarășii 
din partid sînt datori ca, sub conducerea 
Comitetului Central, să unească strâns ma
sele populare de toate naționalitățile din 
țară, să muncească cu atenție și zel, să în
vingă greutățile, să depună toate efortu

Con- 
acest

rile pentru sporirea producției și să res
pecte un regim sever de economii în lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea acestui 
plan.

Conferința națională propune Comitetu
lui Central să aducă modificările necesare 
în proiectul de plan cincinal, pe baza pă
rerilor ' expuse la această conferință și 
după aceea să-l prezinte spre examinare și 
aprobare celei de a doua sesiuni a Adună
rii reprezentanților populari din întreaga 
Chină, a primei legislaturi.

la blocul antipartinic Gao Gan — Jao Șu-și

Primirea de către N. A. Bulganin 
a ambasadorului R. P. Polone 

în U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 6 aprilie, președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S. N. A. Bulganin a pri
mit pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare Polone 
în U.R.S.S., Waclaw Lewikowski.

Sosirea lui Harry Pollitt 1 
la Pekin

Conferința muncitorilor din agricultura 
din zona centrală fără cernoziom 

a Uniunii Sovietice
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 5 aprilie, în marele palat al 
Kremlinului s-a deschis conferința lucră
torilor din agricultură din regiunile și re
publicile autonome din zona centrală fără 
cernoziom a Uniunii Sovietice, consacrată 
sarcinilor colhozurilor, sovhozurilor și 
S.M.T.-urilor în ceea ce privește sporirea 
producției agricole. La conferință parti
cipă 2.200 de persoane — președinți de 
colhozuri, directori de sovhozuri și S.M.T.-

uri, fruntași din agricultură, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, oameni de 
știință. Participă de asemenea ca oaspeți 
delegații de maeștrii ai agriculturii din 
Ucraina și Bielorusia.

La lucrările conferinței iau parte con
ducătorii Partidului Comunist și guvernu
lui sovietic: N. A. Bulganin, L. M. Ka- 
ganovici, G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, 
V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Sa
burov, N. S. Hrușciov ; secretarii C C. al 
P.C.U.S., P. N. Pospelov, M. A. Suslov.

PEKIN 6 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: La 31 martie 1955, conferința 
națională a Partidului Comunist Chinez a 
adoptat o rezoluție cu privire la blocul 
antipartinic Gao Gan — Jao Șu-și. In re
zoluție se spune:

Conferința națională a Partidului Comu
nist Chinez a ascultat raportul prezentat 
de tovarășul Den Siao-Pin, în numele Co
mitetului Central, cu privire la blocul an
tipartinic Gao Gan — Jao Șu-și și a apro
bat în unanimitate măsurile față de acest 
bloc antipartinic adoptate de Birou] Poli- 

■ tic al Comitetului Central după cea de a 
4-a plenară a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez — al șaptelea 
Comitet Central ales.

Activitatea antipartinică a lui Gao Gan 
datează de mult timp. Faptele dezvăluite 
înainte și după cea de a 4-a plenară a Co
mitetului Central al partidului, care a 
avut loc în februarie 1954, au arătat că 
începînd din 1949 Gao Gan a desfășurat 
o activitate complotistă urmărind acapara
rea puterii în partid și în stat. El a lansat 
și răspândit în China de nord-est și în 
alte regiuni numeroase zvonuri calomni
oase la adresa Comitetului Central al par
tidului, s-a lăudat pe sine în scopul de a 
semăna discordie și divergențe în rîndu
rile tovarășilor, și de a provoca nemulțu
miri împotriva unor tovarăși de frunte 
din Comitetul Central al partidului, a des
fășurat o activitate îndreptată spre scin
darea partidului și a creat un grup an
tipartinic propriu. Grupul antipartinic 
Gao Gan nu respecta politica promo
vată de Comitetul Central al parti
dului în regiunea de nord-est, încercînd 
prin toate mijloacele să diminueze rolul 
partidului, căutînd să submineze solidari
tatea și unitatea partidului și străduin- 
du-se să transforme regiunea de nord-est 
într-o feudă independentă a lui

Activitatea antipartinică a 
Gan s-a intensificat și mai 
1953 după trecerea lui într-o
organele centrale. El a încercat chiar să 
determine pe membri de partid din arma
tă să sprijine complotul său împotriva Co 
mitetului Centrai al partidului. In acest 
scop el a formulat o „teorie" ou totul ab
surdă după care partidul nostru ar fi al
cătuit din două partide : unul fiind așa
numitul „partid al bazelor revoluționare 
și al armatei", iar celălalt 
„partid al regiunilor albe" 
ar fi fost creat de armată.
ținea că el este reprezentantul așa-numi- 
tului „partid al bazelor revoluționare și al 
armatei", și că trebuie să dețină puterea 
principală, că Comitetul Central al parti
dului și guvernul trebuie de aceea reor
ganizate în conformitate cu planurile sale 
și că ei însuși trebuie să fie în prezent 
secretar general sau vice-președinte al Co
mitetului Central al partidului și premier 
ai Consiliului de stat. După ce cea de a 
4-a plenară a Comitetului Central al par
tidului a dat un serios avertisment ele
mentelor antipartinice, Gao Gan nu nu
mai că nu și-a recunoscut vina în fața par
tidului, ci chiar s-a sinucis, dezvăluind 
prin aceasta, definitiv, trădarea sa față de 
partid.

Jao Șu-și a fost principalul complice al 
lui Gao Gan în activitatea lui complotistă 
antipartinică. S-a stabilit cu precizie că 
în decurs de zece ani, din 1943 pînă în

Gao Gan. 
lui Gao 
mult în 

muncă în

— așanumitul 
și că partidul 
Gao Gan sus-

1953, Jao Șu-și a înșelat în repetate rîn- 
duri în mod nerușinat partidul în scopul 
de a acapara puterea. în perioada in care 
a deținut funcții de răspundere în China 
de est, el s-a străduit din răsputeri să pro
moveze o politică de deviere de dreapta
— de capitulare în fața capitaliștilor, mo
șierilor și chiaburilor de la orașe și sate. 
In același timp, el a făcut tot posibilul 
pentru a apăra pe contrarevoluționari, 
nerespectînd politica de reprimare a aces
tora promovată de Comitetul Central.

în continuare, rezoluția arată și alte 
metode complotiste cu ajutorul cărora și-a 
dus activitatea blocul antipartinic 
Gan — Jao Șu-și.

Activitatea complotistă a blocului 
tipart inie Gao Gan — Jao Șu-și și 
tul că ea a atins punctul culminant in 
1953 — primul an ai primului plan cinci
nal de construcție socialistă în țara noas
tră — nu sînt întîmplătoare. Activitatea 
lor are rădăcini istorice și sociale adînci. 
Activitatea blocului antipartinic Gao Gan
— Jao Șu-și oglindește complexitatea 
crescîndă și ascuțirea luptei de clasă în 
China.

După ce analizează condițiile în care a 
luat ființă blocul antipartinic Gao Gan
— Jao Șu-și, rezoluția arată că de fapt 
aceste elemente antipartinice sînt agenți 
ai burgheziei în sinul Partidului.

Caracteristic pentru blocul antipartinic 
Gao Gan — Jao Șu-și a fost faptul că 
membrii acestui bloc nu au formulat nici
odată fățiș vreun program împotriva Co
mitetului Central al partidului în nici una 
din organizațiile da partid, în nici o adu 
nare de partid sau în rîndurile opiniei pu
blice. Unicul lor program consta în a 
acapara puterea supremă în partid și în 
stat prin mijloace complotiste. Ei făceau 
totul pentru a ascunde organizațiilor de 
partid și adunărilor de partid adevărata 
lor față, și în diferite perioade și împre
jurări schimbau metodele activității com
plotiste. Acesta a fost un grup complo
tist fără principii, care s-a ivit în sînul 
partidului în condițiile actualei lupte de 
clasă și care tindea spre uzurparea puterii 
în partid și în stat.

Conferința națională a Partidului Co
munist Chinez a hotărît în unanimitate 
să-l excludă din partid pe Gao Gan, că
petenia complotului antipartinic, renegat 
înveterat, și pe Jao Șu-și, cealaltă căpe
tenie a complotului antipartinic, și să-i 
scoată din toate funcțiile pe care le ocu
pau în partid și în afara lui.

Conferința națională a Partidului Comu
nist Chinez consideră juste măsurile adop. 
tate de Biroul Politic al Comitetului Cen
tra] al partidului în cazul tovarășilor Sian 
Min, Cian Siu-șan, Cian Min-iuan, Ciao 
De-ciun, Ma Hun, Go _
care au participat la 
antipartinic Gao Gan

Conferința națională 
nist Chinez constată cu satisfacție că uni
tatea partidului în ansamblu s-a întărit 
după demascarea și curmarea activității 
complotiste a blocului antipartinic Gao 
Gan — Jao Șu-și și după ce Comitetul 
Central ai partidului a comunicat acest 
fapt 
C.C. 
dele 
nală 
tată

Gao

an- 
fap-

Fin și Cen Bo-țun, 
activitatea blocului 
— Jao Șu-și.
a Partidului Comu-

precum și rezoluția plenarei a 4-a a 
organizațiilor de partid de toate gra- 
din întreaga țară. Conferința națio- 
a Partidului Comunist Chinez cons- 
cu satisfacție că blocul antipartinic

Gao Gan — Jao Șu-și a fost complect 
zdrobit. Aceasta constituie una din victo
riile hotărîtoare ale partidului în lupta 
pentru cauza socialismului în China și 
în tot cursul dezvoltării partidului.

In același timp este necesar să arătăm 
că întărirea unității partidului, dezvălui
rea și curmarea la timp a activității duș
manului de clasă — activitate care are 
ca scop să descompună și să scindeze par- 
tidU] — este o luptă îndelungată. Atît 
timp cit există lupta dg clasă în interio
rul țării și în întreaga lume, dușmanii de 
clasă vor continua să încerce sg facă să 
șovăie elementele nestatornice și nesi
gure din partidul nostru pentru a le in
fluența. Fenomene similare blocului anti
partinic Gao Gan — Jao Șu-și mai 
pot avea loc și în viitor. De aceea apli
carea cu fermitate a hotărîrilor plenarei 
a 4-a a Comitetului Central al partidului" 
cu privire la întărirea coeziunii partidu
lui, cu privire la întărirea unității parti
dului și la lupta împotriva oricăror decla
rații și acțiuni care amenință unitatea 
partidului este nu numai o sarcină a pe
rioadei actuale, ci și o sarcină a întregu
lui partid pe o perioadă îndelungată. 
Lupta împotriva blocului antipartinic Gao 
Gan — Jao Șu-și arată în mod convingă
tor că partidul trebuie să aplice cu fermi
tate principiul conducerii colective, să 
dezvolte cu fermitate democrația internă 
de partid și să întărească critica și auto
critica în sînul partidului. Apoi în rezo
luție se arată că organele centrale ale 
partidului și organizațiile de partid de 
toate gradele trebuie să creeze și să per
fecționeze repede un sistem de verificare 
și control și trebuie sa îmbine activitatea 
lor cu verificarea activității depuse în 
mod efectiv de către cadre. De aceea, or
ganele centrale ale partidului și organiza
țiile de partid de toate gradele trebuie să 
creeze imediat comisii de control care să 
înlocuiască comisiile pentru verificarea 
disciplinei de partid pentru a lupta în 
mod permanent, hotărît, cu și mai multă 
energie împotriva acțiunilor membrilor de 
partid care încalcă statutul partidului, dis
ciplina, legile și decretele statului.

Lupta împotriva blocului antipartinic 
Gao Gan — Jao Șu-și dovedește uriașa 
însemnătate a muncii ideologice și poli
tice a pal-tidului. Ideologia individualistă 
a clasei capitaliștilor, metodele ei politice 
și modul ei de viață constituie o armă Pe
riculoasă a dușmanului de clasă pentru 
descompunerea rîndurilor revoluționare 
Slăbirea luptei împotriva acestei ideolo
gii are consecințe grave și dăunătoare 
pentru cauza partidului ș] poporului. Par-' 
tidul trebuie să supună în mod sistema
tic unei critici deschise ideologia capita
listă în rîndurile membrilor de partid, ale 
intelectualității și maselor populare Par
tidul trebuie de asemenea să ia măsuri 
eficace pentru ca principala masa a mem
brilor de partid, în special membrii de 
partid care ocupă posturi de răspundere, 
sa poată căpăta în decurs de cîțiva ani 
cunoștințe în domeniul marxism-leninis- 
mului, pentru a întări unitatea partidului 
din punct de vedere ideologic, a întări 
conștiința și vigilența politică a principa
lei mase a membrilor de partid și poporu
lui în condițiile încercuirii imperialiste și 
a activității subversive a clasei capitaliș
tilor și a asigura victoria cauzei socialis
mului.

PEKIN 6 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : La 6 aprilie a sosit la Pekin, 
Harry PolLitt, secretaruj general al Parti
dului Comunist din Marea Britanie înso
țit de Robert Stewart, președintele Co
misiei de revizie.

La aerodrom oaspeții englez] au fost 
salutați de Liu Sao-ți, membru în Biroul 
Politic și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, Den Siao-pin, membra în Biroul 
Politic și prim-secretar al Comitetului 
Central, Wan Țzia-Sian, membru în Co
mitetul Central, Jan San-kun, șeful se
cretariatului Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez și alții.

Numirea noului prim-ministru 
al Angliei

LONDRA 6 (Agerpres). — Un comuni
cat oficial publicat la Londra anunță că 
regina Elisabeth a Angliei a numit pe 
Anthony Eden în postul de prim-ministru 
și prim-lord al trezoreriei. înainte de acea
sta -Eden a fost primit de regină într-o 
audiență de 40 minute.

După cum anunță agenția France Press, 
în cercurile politice din Londra se declară 
că Eden va proceda la o remaniere minis
terială. dar avîndu-se în vedere apropie
rea alegerilor generale în Anglia, se aș
teaptă ca aceste schimbări să fie de mi
nimă importanță. Grupul parlamentar al 
partidului conservator urmează să se în
trunească pentru a hotărî asupra viitorului 
lider al grupului parlamentar conservator 
în Camera Comunelor.

Numire în guvernul U R.S.S
TASSMOSCOVA 6 (Agerpres). 

transmite:
Printr-un decret al Prezidiului Sovie

tului Suprem al U.R.S.S. a fost creat Mi
nisterul unional pentru construcția de în
treprinderi ale industriei carbonifere al 
U.R.S.S., predîndu-i-se acestui minister 
organizațiile și întreprinderile, pe baza 
unei liste aprobate de Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.

Prezidiul a numit ca ministru al con
strucției de întreprinderi ale industriei 
carbonifere al U.R.S.S. pe Leonid Gheor- 
ghevici Melnikov, eliberîndu-1 din funcția 
de ambasador al U.R.S.S. în Republica 
Populară Romînă.

Scurte știri
• La 6 aprilie s-a deschis la Delhi con

ferința asiatică pentru slăbirea încordă
rii în relațiile internaționale.

• După cum anunță agenția France 
Presse, senatul belgian a ratificat acordu
rile de la Paris cu 142 voturi contra 2 și 
o abținere. 30 senatori au lipsit de la vot. 
împotriva acordurilor au votat cei doi 
senatori comuniști, un independent catolic 
s-a abținut de la vot

• După cum relatează agenția France 
Presse, Camera deputaților din Luxem
burg a ratificat la 6 aprilie acordurile 
la Paris cu 48 de voturi. împotrivă 
votat cel trei deputați comuniști.

• Agenția United Press, referindu-se
datele Comisiei de Planificare din New 
York, anunță că la 31 decembrie 1954 
populația din New York era de 8.050.000 
locuitori.

de 
au
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întîlnire cu tineretul indian
(Urmare din pag. 3-a)

cerea să vă pot spune că multe din pro
gramele cele mai bune pe care le-am vă
zut executate aci vor putea fi admirate si 
la Festivalul din Varșovia. Chiar cînd de
legația noastră se afla acolo, se plănuia 
participarea acestor ansambluri la Festi
val. Dar noi nu am asistat numai la pro
grame culturale. Am luat parte și la un 
miting al Ligii Tineretului din Goa, care 
a fost o manifestație de solidaritate cu 
frații din Goa, teritoriu care aparține In
diei, dar care mai suferă încă asuprirea 
colonialistă portugheză, sprijinită de 
S.U.A. și de Marea Britanie.

în aceeași seară am mai fost la un mi
ting foarte important ținut de Uniunea 
Sindicatelor din Bombay, la care au par
ticipat tineri conducători și activiști din 
fiecare sindicat al orașului. Mitingu] s-a 
prelungit pînă tîrziu și s-a încheiat cu o 
serie de întrebări despre relațiile dintre 
tineret și mișcarea sindicală în alte țări. 
Această problemă a relațiilor dintre tine
ret și mișcarea sindicală este de mare im
portanță în India. O întîlnire cu condu
cătorii sindicatelor este, de cele mai multe 
ori, o întîlnire cu tineretul. In luptele din 
fiece zi, în grevele, manifestațiile și acțiu
nile de masă pentru o viață mai bună, 
tineretul participă foarte activ. Aceasta 
se aplică și mai mult la sate. Cînd ne-am 
întîlnit cu conducătorii organizației Kișan 
Sabha (organizație țărănească care cuprin
de un milion de oameni), aceștia ne-au 
arătat că 40% dintre membrii organiza
ției erau tineri. Bineînțeles, după cum s-a 
exprimat cineva, aceasta nu este de loc 
Surprinzător într-o țară unde media vieții 
este de 25 ani.

Un conducător al tineretului
Ne-am întîlnit cu mulți dintre tinerii 

conducători ai organizației Kisan Sabha, 
dar unul, mai ales, a fost pentru noi în
truchiparea spiritului în care trăiesc și 
lucrează aceștia. L-am întîlnit aproape 
întîmplător cînd treceam cu mașina prin 
Bihar, spre a ne duce ’ntr-un sat la o 
întrunire a tineretului.
---  r— 
„Scînteia tineretului'* 
Pag. 4-a 7 aprilie 1955

Fiecare sat prin care am trecut ridica
se deasupra străzii în cinstea delegației 
F.M.T.D. arcuri uriașe din lemn de bam
bus și din frunze verzi. Din cînd în cînd ne 
opream, beam puțin ceai și vorbeam cu 
tinerii care ne întîmpinau pentru a ne 
saluta și a ne arăta cît de fericiți erau că 
venisem în India. După o întîrziere de 
două ore, șoferul ne rugă să nu ne mai 
oprim, dar degeaba, căci în satul următor 
ne așteptau alți tineri. Aceștia erau mun
citorii unei mici fabrici de zahăr în care 
intrarăm și am fost iar serviți cu ceai, în 
timp ce avea loc o mică ceremonie pentru 
a ni se împărți daruri făcute în cele trei 
zile de cînd se aflase că vom trece pe 
acolo.

In timp ce conducătorul lor ne înmîna 
darurile, am observat că-i lipseau trei de
gete de la mîna dreaptă. Am aflat motivul 
înainte de a pleca.

El era de fapt dintr-un alt sat care se 
afla la trei mile depărtare. Moșierii de 
acolo începuseră să-i scoată pe țărani de 
pe pămîntul pe care-1 cultivaseră timp de 
12 ani și pe care tribunalul recunoscuse 
că le aparține în schimbul plății unei chi
rii în natură. Țăranii se organizaseră și se 
opuseseră iar acest flăcău era conducă
torul lor. In fața rezistenței poporului, mo
șierii dezlănțuiseră teroarea și aduseseră 
„goondas”, (bandiți și asasini plătiți), 
care băturg pe țărani și le distruseră 
recoltele. Prietenul nostru fusese surprins 
în somn, dar înainte ca bandiții să poată 
să-i facă ceva, un grup de tineri îi veni 
în ajutor, și astfel scăpase, numai cu de
getele zdrobite.

El a fost transportat cîteva mile pînă 
la cel mai apropiat taxi, apoi dus de ur
gență la spital. Cînd informația aceasta a 
fost răspîndită a doua zi de Federația Ti
neretului Democrat din Bihar, 200 studenți 
și tineri muncitori se prezentară voluntar’ 
la spital, oferindu-se să-și doneze sîngele 
pentru a-i salva viața.

Lucruri noi despre elefanți 
și Hu-Tu-Tu

Cînd în sfîrșit am părăsit satul, am mai 
făcut încă un popas neașteptat, care de 
data aceasta făcea parte din program, dar 
fusese ținut secret pînă atunci. Furăm 
duși la o casă de odihnă și ni se spuse să 
ne odihnim un ceas, dar după jumătate de 
oră ne treziră voci puternice strigînd lo
zinci, precum și un alt zgomot ca de

trompetă care îmi aducea vag aminte de 
circ. Cînd ieșirăm pe verandă, văzurăm 
îndată despre ce era vorba. în jurul casei 
de odihnă era strînsă o mulțime veselă, 
care cînta, iar în mijloc erau doi elefanți 
cu doi ,,mahouts" cocoțați pe spatele lor.

„Haideți, urcați-vă — ne spuse secre
tarul Ligii Tineretului — veți călări în 
fruntea unei procesiuni 1” Și într-ade- 
văr o făcurăm și pe asta. Ținîndu-ne strîns 
pe spatele elefanților, înaintarăm .în mijlo
cul unei mulțimi de 4.000 tineri și bătrîni 
care purtau lozinci și strigau „Trăiască 
F.M.T.D.” ! La fiecare pas se opreau și 
executau cîte un dans. După primele opriri 
de felul acesta, rămăseserăm împietriți, 
căci dansurile erau executate cu săbii și 
bețe de bambus care se roteau trecînd doar 
la cîțiva centimetri de trupul elefanților 
noștri. Aceștia nu se jenau să răspundă, 
trîmbițîndu-și protestele indignate și dîn- 
du-se mereu înlături. Iar noi, cocoțați 
acolo sus, aveam senzația că ne aflăm în
tr-o barcă micuță pe o mare înfuriată, în 
timp ce pămîntul părea tare, tare departe.

Totuși, după ce ajunserăm la destinație 
și nervii noștri zdruncinați avură timpul 
să-și revină, am savurat din plin un pro
gram extraordinar de muzică, cîntece, dan
suri și sporturi (dintre care și Hu-Tu-Tu 
pe care-1 mai văzusem și în Andhra), ti
pice activităților culturale și sportive din 
India.

încă o ultimă chestiune din Bihar. — 
In unele locuri din India, am fost între
bați dacă credem că organizațiile de tine
ret sînt necesare atunci cînd organizațiile 
de masă de adulți pot îngloba și tineret.

Bine-nțeles organizațiile de masă ar tre
bui să cuprindă și tineret, dar în Bihar 
ne-am dat singuri seama cît e de necesară 
și cît de mult doresc tinerii să aibă o 
organizație proprie de tineret care 
să răspundă cerințelor și formelor 
de activitate specifice. Ne aflam în 
birourile Federației Tineretului De
mocrat din Bihar, cînd se primi dintr-un 
sat din Biharul de Nord o scrisoare cu 
500 iscălituri a unor tineri care cereau să 
fie admiși ca membri, trimițind cîte 2 
annași (monedă indiană N. R.) de cap de 
om.

Cele cinci principii pentru pace
In India lupta pentru pace a atins un 

nivel ridicat. Faptul că majoritatea co- 
vîrșitoare a națiunii sprijină politica ex
ternă a guvernului ca pe o politică de

pace și se opune în mod hotărît pactelor 
militare, ni s-a părut important.

Chiar și țăranii de pe oîmp sînt gata să 
se oprească și să discute despre cele cinci 
principii semnate de Pandit Nehru și de 
Ciu En Lai, și de ce acestea sînt o garanție 
pentru pace în Asia. Am vorbit cu condu
cătorii celor cinci partide politice prin
cipale despre această chestiune, și în ciu
da deosebirilor lor totale de vederi în alte 
probleme, răspunsul a fost același.

De aceea era firesc interesul trezit de 
vestea adusă de noi de la întrunirea Con
siliului F.M.T.D. de la Pekin, că cel de al 
cincilea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților va avea loc la Varșovia în
tre 30 iulie și 14 august 1955.

Tineretul Partidului Congresului Na
țional Indian (partidul guvernamental 
sub conducerea lui Nehru N. R.), 
tinerii socialiști, tinerii comuniști, clu
buri sportive, ansambluri culturale, 
sindicate și multe alte organizații 
au primit cu bucurie această veste și nu 
ne-a rămas nici o îndoială că delegaț a in
diană va ocupa un loc important la defi
larea tineretului de la festivitatea de des
chidere a Festivalului din Varșovia.

Prietenia față de poporul chinez este 
foarte mare și a fost deajuns să poves
tim că venim de la Pekin, pentru a da loc 
la numeroase întrebări.
„Shaunti Aur Dhosti, Zindabad!"

In rîndurile de mai sus am încercat să 
redau cîteva aspecte despre cele 40 zile 
atît de emoționante și încărcate de eveni
mente frumoase pe care le-am petrecut în 
India. Aș vrea să închei cu o notă perso
nală, deoarece aceasta este a doua vizită 
pe care o fac în India. Prima, venisem 
îmbrăcat militar, în uniforma prea puțin 
populară a armatei britanice. De data a- 
ceasta însă am avut sentimentul minunat 
de a fi un prieten între prieteni. Cu pri
lejul primei mele vizite am învățat cîteva 
cuvinte indiene ca „gildi" care înseamnă 
„grăbește-te“, cuvînt atît de tipic vocabu
larului unui soldat imperialist pe pămîn
tul altui popor.

De data aceasta însă cuvintele pe care 
le-am învățat, pentru că le-am auzit de 
atîtea ori, rezumă foarte bine ce a însem
nat vizita delegației F.M.T.D. în India.

„Shaunti Aur Dhosti, Zindabad !”
„Pace și Prietenie, mulți ani trăiască !“

Recepție la Budapesta în cinstea delegației 
guvernamentale sovietice

BUDAPESTA 6 (Agerpres).—-M.T.I. trans
mite : La 5 aprilie I. V. Andropov, am
basadorul extraordinar și plenipotențiar gl 
U.R.S.S. în R. P. Ungară, a oferit o mare 
recepție în cinstea delegației guvernamen
tale sovietice sosite pentru sărbătorirea 
celei de a 10-a aniversări a eliberării Un
gariei.

La recepție au participat: delegația so
vietică în frunte cu K. E. Voroșilov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., șeful delegației, membri ai Bi
roului Politic și secretariatul Comitetu
lui Central al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria în frunte cu Matyas 
Rakosi, prim-secretar al C.C., membri ai 
Prezidiului Republicii Populare Ungare în 
frunte cu Istvan Dobi, președintele Prezi

diului, Andras Hegediis și Erno Ger3, 
prim-vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri și alți membri a] guvernului ungar, 
reprezentanți de seamă ai științei, litera
turii și artei, fruntași în producție, gene
rali, activiști cu munci de răspundere ai 
Frontului popular patriotic. Asociației un- 
garo-sovieace, ai organizațiilor de masă și 
obștești.

La recepție au participat de asemenea 
delegațiile guvernamentale sosite pentru 
sărbătorirea celei de a 10-a aniversări a 
eliberării Ungariei, precum și șefi și mem
bri ai ambasadelor și legațiilor acreditați 
la Budapesta.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

Plenara C.C. al Partidului Muncii din Coreea
PHENIAN 6 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum anunță ziarul „Nodon 
Sinmun”, între 1 și 4 aprilie a avut loc 
la Phenian plenara Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea. Plenara 
a discutat următoarele probleme :

1) Cu privire la îmbunătățirea continuă 
a muncii ideologice în rîndurile mem
brilor de partid.

2) Cu privire la lichidarea birocratis
mului care se observă la unii lucrători 
din aparatul de partid și de stat.

3) Cu privire la intensificarea luptei 
pentru economii, control și disciplină în

domeniul finanțelor și al valorilor mate
riale, împotriva risipei.

4) Probleme organizatorice.
Kim Ir Sen, președintele C.C. al Parti

dului Muncii din Coreea, președintele ca
binetului de miniștri al R.P.D. Coreene, a 
prezentat raportul la primele două proble
me de pe ordinea de zi. Pak Cian Ok, vice
președinte al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al cabinetului de 
miniștri, a prezentat raportul la punc
tul 3.

In ultima zi a plenarei, Kim Ir Sen a 
rostit cuvîntul de închidere. Plenara a 
adoptat hotărîri în legătură cu problemele 
discutate.
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Declarația lui Dulles la o conferință de presă
WASHINGTON 6 (Agerpres). — La 

conferința de presă din 6 aprilie, secre
tarul de stat al S.U.A., Dulles, a făcut o 
declarație în legătură cu cea de a șasea 
aniversare a' tratatului Atlanticului de 
nord. Dulles a elogiat acest bloc militar 
agresiv.

Fiind întrebat dacă este cu putință or
ganizarea unei conferințe oficiale a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai celor patru 
puteri la San Francisco în luna iunie, 
Dulles a răspuns că după părerea sa acest 
lucru este puțin probabil.

Fiind întrebat cînd s-ar putea organiza 
o astfel de conferință a celor patru 
puteri, Dulles a expus un fel de calendar, 
potrivit căruia, în conformitate cu vo
ința cercurilor guvernante ale S.U.A., ar 
urma să se desfășoare evenimentele. El a 
declarat că S.U.A. speră că ratificarea 
acordurilor de la Paris va fi desăvîrșită la 
sfîrșitul lunii aprilie sau în prima ju
mătate a lunii mai. După aceasta, a spus 
el, urmează să aibă loc sesiunea Consi
liului N.A.T.O. la care miniștrii Aface
rilor Externe vor proceda la un schimb 
de păreri în problema conferinței celor 
patru puteri. Potrivit răspunsului dat de 
Dulles, nu este exclusă posibilitatea unei 
conferințe preliminare a țărilor N.A.T.O.

înainte de sesiunea Consiliului N.A.T.O. 
în scopul pregătirii terenului pentru dis
cutarea problemei conferinței celor patru 
puteri. Dulles a fost de părere că în ca
drul sesiunii, consiliul va examina ordi
nea de zi, data și locul convocării acestei 
conferințe a celor patru puteri. După 
aceasta, potrivit părerii Iui Dulles, ur
mează să aibă loc un schimb de păreri 
între puterile occidentale și U.R.S.S. în 
problema conferinței și mai ales a ordi- 
nei ei de zi, a datei și locului convocării.

Descriind această lungă procedură, care 
ere în mod vădit scopul de a tergiversa 
convocarea unei conferințe a celor patru 
puteri, Dulles a declarat totodată că el 
personal nu privește cu optimism posibi
litățile realizării unei reglementări poli
tice importante cu Uniunea Sovietică în 
problemele principale. El a arătat însă 
că o consecință a ultimei evoluții a eve
nimentelor ar putea fi, eventual, tratatul 
cu Austria.

Un corespondent l-a pus lui Dulles o 
întrebare cu privire la relațiile dintre 
S.U.A. și Franța în problema Indochlnei. 
Dulles a recunoscut că în Indochina s-a 
creat o situație extrem de dificilă șl că 
există unele divergențe între S.U.A. și 
Franța.

SPORT
Victoria juniorilor R.P.R. în Italia

ROMA 6 (Agerpres). — Ieri a început 
în Italia turneul internațional de fotbal 
rezervat echipelor de juniori la care par
ticipă reprezentativele a 19 țări din Eu
ropa, printre care R. P. Ungară, R.P.R., 
Franța, Italia, Austria, R. P. Bulgaria, Iu
goslavia, R. Cehoslovacă, Belgia și altele.

Echipa tinerilor fotbaliști din R.P.R. 
care ia parte pentru prima oară la aceas
tă competiție, a întîlnit în primul meci 
puternica reprezentativă a Franței, repur- 
tînd o frumoasă victorie cu scorul de 1—0 
(1—0). Meciul s-a disputat în orașul Lucea 
în prezența unui mare număr de specta
tori. Jocul a fost în general echilibrat dar 
echipa romînă a demonstrat o mai bună 
pregătire tehnica impunîndu-și superiori
tatea în jocul de cîmp și în acțiunile la 
poartă. Echipa franceză a jucat în forță, 
căutînd să surprindă prin atacuri rapide 
apărarea noastră, care s-a comportat însă 
excelent. Goalul victoriei a fost înscris

A începui meciul pentru titlul
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 5 aprilie a început la Moscova me

ciul pentru titlul de campion de șah al 
U.R.S.S., dintre marii maeștri internațio
nali Vasili Smîslov și Efim Gheller. In 
finala celui de al XXII-lea campionat 
unional de șah cei doi mari maeștri s-au 
clasat la egalitate, pe primul loc. cu cîte 
12 puncte fiecare. Conform regulamentu
lui, ei joacă în prezent 6 partide supli
mentare care vor hotărî pe cîștigătorul 
medaliei de aur de campion al Uniunii 
Sovietice.

Sute de amatori de șah din Moscova 
au umplut ieri pînă la refuz Casa Cen
trală de cultură a Feroviarilor pentru a 
asista la desfășurarea primei partide. La 
orele 16, arbitru principal al meciului a 
pus în mișcarea ceasurile de control. Smîs. 
Iov, care avea albele, a căutat încă de la

de Georgescu în minutul 37 printr-un 
șut puternic de la marginea ca
reului de 16 m. în repriza a doua 
tinerii fotbaliști romîni au atacat 
mai mult și puteau să cîștige la un scor 
mai mare, dar Copil și Virgil au ratat două 
ocazii favorabile dg gol. întreaga echipă 
a R.P.R. a luptat cu multă însuflețire in 
acest meci, realizînd o victorie care con
stituie o performanță de valoare pentru 
fotbalul nostru. Echipa juniorilor din 
R.P.R. a avut următoarea componență: 
Vaida, Neamțu, Stancu, Ștefănescu, Bodo, 
Maior-Copil, Ghibea, Ene, Georgescu 
Virgil.

In cel de al doilea meci echipa R.P.R. 
va întîlni Belgia la 8 aprilie în orașul 
Siena.

Alte rezultate înregistrate în prima zl 
a turneului: Prato : R.P. Ungară—Luxem
burg 5—1 (4—0), Florența : Austria—Bel
gia 3—2 (1—2), Livorno : Iugoslavia—Tur
cia 1—0 (1—0).

de campion de șah al U.R.S.S.
început să simplifice jocul pentru a face 
față repljcii dîrze a partenerului său. Mu
tările s-au succedat cu o mare rapiditate. 
Au fost schimbați nebunii de negru și 
doi cai. Gheller a făcut primul rocada, 
în timp ce Smîslov a întîrziat cu dezvol
tarea pieselor de pe aripa regelui. Odată 
cu cea de a noua mutare a negrului, jocul 
s-a complicat. Inițiind o serie de acțiuni 
active, Gheller a atacat pionul alb cen
tral, apoi a sacrificat un pion, căutînd 
să-și întărească inițiativa. La mutarea 
12-a situația a devenit încordată. Cu toate 
acestea, Smîslov a reușit să îndepărteze 
amenințările ivite datorită unei apărări 
foarte precise. După schimbul damelor 
piesele sale ocupau poziții mai active. în 
aces't moment Gheller s-a văzut obligat 
să forțeze schimbul de turnuri pentru a 
restabili echilibrul.

La mutarea 25 cei doi mari maeștri au 
căzut de acord asupra remizei.

Spectacolele de azi
TEATRE • Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. s 

Călărețul de aramă; Teatrul de Stat de Operetă: 
Lăsați-mă să cînt ; Teatrul Municipal : Arcul de 
triumf : Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala 
Comedia): Doamna nevăzută; Teatrul Armatei (Sala 
din B-dul Magheru) : Invazia ; Teatrul Armatei 
(Sala din Calea 13 Septembrie) : Vlaic i Vrdă ; 
Studioul actorului de film „C. Nottara” : Mincino
sul ; Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești) : Slugă 
la doi stăpîni ; Teatrul Tineretului : Libelula ; An
samblul de Estradă (Sala din Calea Victc iei) : 
Concert de muzică distractivă Th. Cosma ; Sala 
Libertatea : O seară de muzică ușoară Edmond 
Deda : Sala Sf. Sava : Magazin de Stat ; Ansam
blul de cîntece și dansuri C.C.S.: Spectacol de 
cîntece și dansuri.

CINEMATOGRAFE : Patria : Festivalul filmului 
maghiar ; Eu și bunicul ; Republica, București, 
Libertății : Directorul nostru, Pui de șoimi ; Gh. 
Coșbuc: Poteci primejdioase; înfrățirea între po
poare, 23 August, Olga Bancic : Vrăjitoarele ; Ma

xim Gorki: Tainele vieții. Cu pumnul în masă și 
Ulcica fermecată ; Tineretului, Elena Pavel, G.i. 
Doja : Ospățul lui Baltazar ; Timpuri Noi : Sportul 
nr. 11, Călirea copiilor mici, Pionieria nr. 1'2, Ale- 
nușca și frățiorul ei ; Lumina: Departe de Moscova; 
Victoria : Alexandr Matrosov ; Alex. Popov : Ex
presul de Nurnberg, Gelozia bat-o vina ; 8 Martie : 
Arena celor curajoși; Vasile Roaită, Unirea, Rahova: 
Daina cu camelii; Cultural: Iepurașii cei isteți; 
Constantin David : Ordinul Anna : Alex. Sâhia, 
I. C. Frimu : Cazul dr. Wagner ; Flacăra : Scăpai 
din ghiarele demonului: T. Vladimirescu : -Prinț sa 
trufașă; Aurel Vlaicu: Omul cu 1000 de fețe; Munca: 
Școala curajului ; Arta : Stiletul ; Popular : Circul; 
M. Eminescu : Jucătorul de rezervă; Miorița: Aven
turile vasului Bogatîr ; Moșilor: Nunta n-a a-ut 
loc ; Donca Simo : Un vals vienez ; llie Pintihe : 
Castelul de cărți ; 8 Mai : Desfășurarea ...$i llie 
face sport ; Volga : Din Argentina îq Mexico ; 
1 Mai : Chemarea destinului ; N. Bălcescu: Parada 
tinereții și Căsuța noastră ; Boleslaw Biertd : 
Roma, orele II.
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