
Proletari din toate țările,: uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Să însămînțăm în timpul optim —
să obținem recolte îmbelșugate!

Anul XI Seria II-a Nr. 1851

Sarcinile organizațiilor U. T. M. 
în munca politică, 

în campania agricolă de primăvară
PE OGOARELE patriei, munci'.e agri

cole de primăvară se desfășoară cu 
intensitate. In primele zile bune 

de lucru s-a executat un volum însemnat 
de lucrări: arături, însămînțări, îngrijirea 
semănăturilor de toamnă. Aceste realizări 
se datoresc și muncii politice desfășurată 
zi de zi în mijlocul celor ce muncesc în 
agricultură. In comunele și raioanele unde 
sub conducerea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.M. au desfășurat o însu
flețită muncă politică în rîndul țăranilor 
muncitori, rezultatele obținute au fost din 
cele mai bune. In raionul Hîrșova, de pil
dă, datorită avîntului pe care l-a luat în ul
timul timp întrecerea socialistă și patrio
tică, gospodăriile agricole colective, înto
vărășirile și mulți țărani muncitori cu 
gospodării individuale au terminat în 
t:mp scurt însămînțările din epoca l-a. 
Utemistul llie Munteanu ne scrie că gos
podăria lor colectivă „7 Noiembrie" din 
comuna Tudor Vladimirescu, regiunea Ga
lați, a terminat acum cîteva zile însămîn
țările din urgența l-a. In multe părți ale 
țării, gospodăriile de stat și gospodăriile 
colective, întovărășirile agricole și țăra
nii muncitori cu gospodării individuale au 
terminat însămînțările din urgența l-a 
și chiar din epoca l-a. Cu toate acestea, 
r.tmul lucrărilor trebuie accelerat. Ploile 
căzute în ultima vreme au împiedicat des
fășurarea normală a muncilor din cîmp. 
De aceea este necesar să se folosească la 
maximum fiecare zi bună de lucru, fiecare 
ceas, fiecare clipă. Orice zi întîrziere în
seamnă pierderi de recoltă și lucrul acesta 
îl știu toți oamenii muncii de pe ogoare. 
Este în interesul tuturor țăranilor munci
tori :și' muncitorilor din agricultură să fo
losească cu chibzuință toate forțele de 
muncă, întreaga capacitate de lucru a 
atelajelor.

Ințelegînd însemnătatea muncii politice 
lîn câștigarea bătăliei pentru recolte boga
te, multe organizații U.T.M. desfășoară 
o intensă activitate, antrenînd pe tineri 
țărani muncitori să execute la vreme însă
mînțările. Spre exemplu, in atenția orga
nizației de bază U.T.M. din întovărășirea 
„30 Decembrie” din satul Dragalina, re
giunea Bîrlad, au stat în ultimul timp pro
blemele legate direct de buna desfășu
rare a lucrărilor din cîmp. Printre alte 
măsuri luate, organizația U.T.M. a reco 
mandat organizației de partid pe cei mai 
buni utemiști și tineri ca agitatori. Aceștia 
sprijină pe agitatorii de partid și pe de- 
putați în munca dusă de la om la om 
în mijlocul țăranilor muncitori în legă
tură cu necesitatea executării în timp cit 
mai scurt a lucrărilor de primăvară și în 
special a însămînțărilor. In sprijinul aces
tei munci de lămurire, organizația de bază 
U.T.M. a pornit și alte acțiuni. A scos o 
gazetă satirică în care sînt criticați cei ră
mași în urmă cu însămînțările. In scopul 
răspîndirii experienței înaintate, s-au or
ganizat întâlniri cu fruntași ai recoltelor 
bogate și cu alți țărani muncitori fruntași 
din comună.

Stațiunea de mașini și tractoare Șicula 
din regiunea Arad, a fost pînă nu de mult 
codașă în îndeplinirea planului de produc
ție. In primăvara aceasta, sub îndru
marea organizației de partid, organizația 
de bază U.T.M. a sprijinit desfășurarea 
largă a întrecerii socialiste între brigăzi 
și între tractoriști, fapt care a contribuit 
la situarea stațiunii în locul de fruntașă 
pe regiune în muncile de primăvară. Bri
gada condusă de Ștefan Bagoșî a obținut 
succese deosebite în această întrecere, reu
șind să-și îndeplinească planul de produc
ție pe întreaga campanie în proporție de 
.105 la sută.

Nu pretutindeni însă organizațiile 
U-T.M. au înțeles că munca politică dusă 
în mijlocul celor ce muncesc pe ogoare 
este cea mai puternică armă de mobili
zare a tinerilor în lupta pentru asigurarea

Plecarea din București a ambasadorului 
Uniunii Sovietice

La 10 aprilie, Leonid Gheorghevici Mel
nikov, ambasadorul U.R.S.S. la București, 
a părăsit Republica Populară Ro-mînă, 
înapoindu-se în U.R S.S., în legătură cu 
numirea sa ca ministru al Construcției de 
întreprinderi ale industriei carbonifere al 
U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, L. G. 
Melnikov a fost salutat de tovarășii
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succesului însămînțărilor. Așa se petrec 
lucrurile în organizația de bază U.T.M. 
din comuna Băleni, regiunea Galați. Deși 
însămînțările au început de mult în comu
nă și s-au terminat chiar însămînțările 
din urgența I-a, comitetul organizației 
U.T.M. n-a adus întreaga sa contribuție 
la acest succes.

Comitetul organizației de bază U.T.M- 
din Băleni trebuie să pornească la treabă, 
să-și aducă contribuția la grăbirea lucră
rilor agricole de primăvară.

La dispoziția organizațiilor U.T-M., 
există felurite mijloace de agitație. 
Principala formă de agitație este munca 
de lămurire dusă de la om la om. Acum, 
cînd întreaga activitate se desfășoară pe 
cîmp, acolo unde se dă bătălia pentru re
colte bogate, principala activitate politică 
trebuie să se desfășoare în mijlocul celor 
ce muncesc pentru obținerea unor recolte 
sporite. Paralel cu munca de lămurire 
care trebuie dusă cu răbdare, cu perseve
rență, cu căldură, puterea exemplului pro
priu este cea mai mobilizatoare acțiune. 
Utemiștii trebuie să fie în fruntea tuturor 
inițiativelor și acțiunilor tinerești care 
au ca scop executarea la timp a munci
lor agricole.

Un ajutor prețios în munca de agita
ție îl pot aduce fruntașii recoltelor bo
gate și cei care s-au situat pe locuri de 
frunte în actuala campanie. Prin exemplul 
personal, împărtășind celor ce muncesc 
pe tarlalele vecine experiența lor, ei vor 
face să sporească eforturile depuse de 
aceștia, să se accelereze ritmul lucrărilor-

In munca politică trebuie antrenați ti
neri deputați, tineri ingineri și tehnicieni 
agronomi, toți acei care-și desfășoară ac
tivitatea la sate și pot astfel să ducă o 
muncă susținută de antrenare a țăranilor 
muncitori în terminarea cît rnai grabnică 
a muncilor de primăvară.

Organizațiile U.T.M. din unitățile agri 
cole socialiste și de la sate trebuie să fo
losească toate mijloacele de agitație în 
scopul sprijinirii campaniei. Gazetele de 
perete, foile volante, lozincile sînt forme 
de agitație cu ajutorul cărora organiza
țiile U.T.M. pot să sporească contribuția 
tinerilor și a tuturor celor ce muncesc în 
agricultură, la grăbirea lucrărilor. Artico
lele scrise la gazeta de perete, precum și 
foile volante trebuie să cuprindă aspecte 
din munca și realizările oamenilor din 
unitatea sau comuna respectivă, să fie vii, 
atrăgătoare, pline de învățăminte, să în
fățișeze problemele cele mai necesare pen
tru locul de muncă respectiv.

O atenție deosebită trebuie să acorde 
organizațiile U.T.M. difuzării presei cen
trale și locale în rândurile cele mai largi 
a'.e țărănimii muncitoare.

Munca politică trebuie să contribuie la 
dezvoltarea întrecerii socialiste și patrio
tice în scopul sporirii producției agricole 
la hectar.

întrecerea socialistă și patriotică trebuie 
să cuprindă mase largi de muncitori de pe 
ogoare, de țărani muncitori. Principalul 
obiectiv al întrecerii trebuie să fie termi
narea în cît mai scurt timp a lucrărilor 
agricole de primăvară.

Comitetele regionale și raionale U.T.M. 
au datoria să urmărească îndeaproape ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. în direcția 
muncii politice. Activiștii comitetelor re
gionale și raionale U.T.M trebuie să spri
jine organizațiile U.T.M. de la sate, să 
desfășoare o mupcă politică însuflețită ale 
cărei roade să se facă imediat simțite. 
Pentru fiecare tînăr care muncește pe 
ogoarele patriei este o sarcină de cinste 
aceea de a sprijini prin munca de 
agitație dusă de la om la om și prin 
exemplul propriu, desfășurarea lucrărilor 
agricole din primăvara aceasta în cel mai 
scurt timp și la un nivel agrotehnic supe
rior.

I. Chișinevschi, general de armată Emil 
Bodnăraș, S. Bughici și colaboratori ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au asistat la plecare numeroși șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și colaboratorii Ambasadei 
U.R.S.S. din București.

(Agerpres)

In praajma aniversării 
nașimi iui V. I. Len.n

Oamenii muncii se pregătesc să aniver
seze în mod solemn împlinirea a 85 de ani 
de la nașterea genialului învățător al ome
nirii progresiste și conducător al proleta
riatului — Vladimir Ilici Lenin.

în aceste zile au loc adunări ale agitato
rilor și propagandiștilor din întreprinderi, 
instituții, școli, de la sate, în care se 
fac expuneri pe terna : ,,Lenin — marele 
geniu al omenirii progresiste, leninismul 
— călăuza oamenilor muncii din țara noa
stră în lupta pentru construirea socialis
mului, pentru apărarea păcii", se orga
nizează conferințe și convorbiri la Clu
buri și colțuri roșii, în cercurile de în- 
vățămînt politic, la căminele culturale 
sătești etc.

în după amiaza zilei de luni, în raioa
nele Capitalei au avut loc adunări ale agi
tatorilor și propagandiștilor. La complexul 
C F.R. „Grivița Roșie”, tov. Vasile Po
pescu, prim secretar al Comitetului raio
nal de partid „Grivița Roșie”, a făcut o 
expunere consacrată aniversării marelui 
geniu al proletariatului.

în raionul I. V. Stalin, la Ministerul Să
nătății a avut loc o adunare a agitatorilor 
și propagandiștilor din institutele de cer
cetări științifice, uniunile de creație, in
stitutele de proiectări, unitățile spitali
cești etc-

Sute de oameni ai muncii — agitatori șl 
propagandiști din ministere, instituții de 
stat și organizații centrale, au ascultat teza 
despre aniversarea întemeietorului Statu
lui Sovietic și al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

în aceeași zi au avut loc adunări ale 
agitatorilor și propagandiștilor de la uzi
nele „23 August”, „Republica”, „Boleslaw 
Bierut", întreprinderea „F R.B.”, din uni
tățile comerciale, Comitetul Femeilor De
mocrate etc.

în țară au loc de asemenea adunări ale 
agitatorilor și propagandiștilor.

(Agerpres)

Consfătuirea metalurgiștilor 
din regiunea Stalin

Ziarul „Scînteia” și C.C. al Sindicatu
lui muncitorilor din industria metalur
gică și construcțiilor de mașini au orga
nizat sîmbătă la Orașul Stalin o consfă
tuire cu metalurgiștii din regiune. Con
sfătuirea a dezbătut pe larg posibilitățile 
de care dispune fiecare întreprindere me
talurgică pentru reducerea consumului de 
metal pe unitate de produs.

Directorul uzinelor „Strungul”, Ion Bu
nel, a arătat că din cauza adausului prea 
mare de prelucrare, la unele piese de 
schimb pentru agricultură se pierdea în 
trecut prin strunjirea lor aproape jumă
tate din cantitatea de metal. Adoptând sis
temul de matrițare a pieselor, acum, din 
aceeași cantitate de metal se obține o can. 
titate dublă de piese de schimb pentru 
agricultură.

Constructorii de autocamioane de la 
uzinele „Steagul Roșu” au redus pînă 
acum consumul de fontă cu 8 kg. pentru 
fiecare autocamion. Perfecționările aduse 
tehnologiei de turnare a fontei și de pre
lucrare a otelului vor permite în viitor Ca 
la construcția fiecărui autocamion să se 
economisească 20 kg. de fontă și 25 kg. de 
oțel.

în cinstea zilei de 1 Mai, uzinele de trac
toare „Emst Thălmann” vor economisi 
6,4 tone de metal feros, iar pînă la sfîrși- 
tul anului 75 de tone.

Reprezentanții întreprinderilor „Nico
vala” din Sighișoara, „Elastic” din Sibiu 
și „Ion Fonaghi” din Orașul Stalin au ară
tat posibilitățile existente în întreprinde
rile lor pentru reducerea continuă a con
sumului de .metale feroase și neferoase.

(Agerpres)

Primăvara a venit cu toane în cîmpia toți tineri! din partea „răsfățată” a satului 
Craiovei. Uneori aerul vibrează de limpe
zime, alteori se întunecă și plouă mărunt, 
sîcîitor.

— O primăvară așa de umedă n-am mai 
cunoscut niciodată, zice cu supărare tână
rul Rizi Bepu, deputat în sfatul popular 
al comunei Ișalnița.

Rizi Bepu e înalt, uscățiv, are ochi alun
giți și o meteahnă de care nu se poate 
scutura : se aprinde repede și se potolește 
repede. El a pîndit cîteva zile însorite 
la începutul lui martie și-a arat pămîntul 
și l-a însămînțat.

Rizi Bepu a dus la capăt multe lucruri 
bune pentru comuna lui. Nu s-a înșelat 
nimeni cînd l-a ales deputat. Numai anul 
trecut a chemat oamenii și-au reparat 
două drumuri : al gării și cel din coasta 
dealului ce dă spre Amaradia. Ușor de 
zis : au reparat două drumuri sparte de 
ploi, dar numai el singur știe cu ce trudă 
a scos-o la capsat. Cu oamenii dinspre ulița 
gării s-a înțeles dintr-o vorbă, n-a fost 
nevoie decît să cheme în ajutor pe ute
mista Constantina Dinică, o fată țîfnoasă, 
bună de gură și iute de te zăpăcește. Cu 
oamenii care-și au casele mai în deal și 
ulițele lor sînt totdeauna zbicite, treaba 
a mers, dar n-a zbîrnîit.

— Pe-aici, pe la noi, ziceau ei, nu se 
răsfață noroiul și apa, iar dac-ar fi, le-am 
face vânt. Așa că cine-i doritor de drum 
bun sub poala casei lui, să facă bine și 
să-1 pietruiască.

Deputatul s-a mîniat, le-a pomenit cîte-n 
lună șl stele, despre hamuri care se pră
pădesc la opinteli și colaci de roate care 
se frîng în hîrtoape, dar mare ispravă n-a 
reușit. Atunci, împreună cu secretarul or
ganizației de bază U.T.M., l-a strâns pe

Roade ale unei bune 
munci politice

Țăranii muncitori din comfuna Grădi
ștea, raionul Oltețu, prețuiesc povețele 
tehnicienilor agronomi. în anii trecuți, 
ascultînd îndemnul tehnicienilor, aplicînd 
îndrumărie lor, ei au cules recolte bo
gate. De aceea și în primăvara aceasta 
țăranii muncitori au ținut seamă de sfa
tul lor și, de îndată ce timpul a fost priel
nic, au început muncile agricole de pri
măvară. Țăranul muncitor Gheorghe Bu- 
suioceanu și-a dovedit și de data aceasta 
hărnicia, fiind fruntaș la însămînțări.

Un sprijin de seamă în mobilizarea ță
ranilor muncitori la însămînțări l-a dat 
organizația de bază U.T.M. din comună. 
Comitetul organizației de bază U. T. M. 
a recomandat organizației de partid pen
tru munca de agitație, pe cei mai buni 
utemiști și tineri țărani muncitori, frun
tași în muncile agricole. Sub îndrumarea 
agitatorilor comuniști, utemiștii agitatori 
au dus o intensă muncă politică în rîn
dul tinerilor țărani muncitori, lămurin- 
du-i să însămînțeze în timpul optim.

Munca politică dusă de utemiști a dat 
roade. Utemiști ca Marin Popa, Constantin 
Moraru, Dumitru Busuioceanu, Marin 
Ghioceanu și alții au fost printre primii 
la însămînțări, iar exemplul lor a fost 
urmat de mulți alți tineri țărani munci
tori.

In comună au fost terminate însămînță
rile culturilor din prima epocă. Timpul 
prielnic a făcut ca mulți țărani muncitori 
să înceapă însămînțatul porumbului. 
Acum, în Grădiștea, se însămînțează po
rumbul.

Corespondent 
CONSTANTIN BALANOIU

Fruntași pe stațiune
PLOEȘTI. — (De la corespondentul nostru). — Tinerii me

canizatori de la S M.T. Buda (raionul Cîmpina) au pornit pe 
ogoare în bătălia însămînțărilor, hotărîți să-și aducă contri
buția la îndeplinirea marilor sarcini trasate de partid în sco
pul obținerii de recolte to.t mai îmbelșiigate. Ei au pornit pe 
ogoare însuflețiți de dorința să execute lucrările agricole la 
timp și în bune condițiuni, pentru ca sporul de recoltă să 
fie cît mai mare.

întrecerea socialistă pornită între brigăzi i-a îndemnat să 
muncească mai rodnic. Tinerii tractoriști din brigăzile a 
VUI-a și a X-a, pe care le conduc Ion Georgescu și Vasile 
Scarlat, de pildă, aplicînd metoda graficului orar chiar la în
ceputul campaniei și-au îndeplinit deja sarcinile de plan ce 
le reveneau pe întreaga campanie de primăvară. Tinerii trac
toriști Vasile Ciocan, Ghiță Ion și alții din brigada a X-a, pe 
care o conduce Scarlat, au realizat pînă la 1 aprilie o depă
șire de 12 la sută a sarcinilor de lucrări prevăzute în cam
pania de primăvară, iar întreaga lor brigadă, lucrînd pe tar
lalele întovărășirii agricole din comuna Băicoi, a realizat — 
pînă la aceeași dată — sarcinile prevăzute în această cam
panie în proporție de 110 la sută.

Lucruri la fel de frumoase se pot spune și despre tracto
riștii brigăzii a VIII-a, condusă de tovarășul Ion Georgescu, 
care pînă la începutul lunii aprilie au realiza.! și depășit an
gajamentele pe care și le-au luat în cinstea zilei de 1 Mai, 
obținînd de la o zi la alta realizări tot mai însemnate în bă
tălia însămînțărilor de primăvară.

și i-a luat în primire.
— Văd c-aveți mîlni doar ca să le țineți 

în buzunare. Frumos, n-am ce zice ! Cînd 
vă bate omul la poartă dați ocol pe după 
șuri. Cu așa flăcăi ce să spun nu mai 
încapi în lume de bine. V-a îmbrobodit 
lenea și gata. N-aveți pic de ambiție și 
asta mă face să nu mă mir dacă mî’jne am 
să văd venind în vadul gării numai fete.

Tinerii au primit vorbele și le-au ju
decat fiecare după cum l-a tăi’at cappl. 
Dar a doua zi, înainte de revărsatul zo
rilor, s-au înfățișat cu hîrlețe și cu pro-
vizie de tutun. Și tot 
așa, vreme de două săp
tămâni. pînă-au îndrep
tat drumurile și le-au 
făcut șanțuri de scurge
re pe margini.

Cînd stă și se gânde
ște, Rizi Bepu găsește 
că cea mai de seamă 
realizare din satul lor 
este înființarea întovă
rășirii agricole, care 
numără astăzi 30 de fa- 
milii.La început s-au în
scris 15 familii, dar 
Rizi Bepu nu s-a lăsat 
și a reușit să convingă 
și pe alții să se înscrie.

Lucrurile s-au petre
cut cam așa. înainte cu 
cîteva zile de inaugura, 
rea întovărășirii, Ion 
Ciocan s-a trezit că nu 
mai vrea să muncească 
toate că pînă atunci bătuse din pinteni.

— Pe mine să mă ștergi, i-a spus el de
putatului, că nu mai vrea femeia.

— Asta eu nu cred. Spune-mi cine te-a 
cîntat și te-a descântat. Mi se pare mie 
că ceva nu merge...

cu ceilalți,

Belșugul recoltei depinde în mare 
măsură și de felul în care este pregă
tit terenul pentru însămînțări. Cînd te
renul este bine pregătit, afinat și cu 
umezeală suficientă, atunci și sporul de 
recoltă este mai mare.

Toate acestea sînt bine cunoscute ti
nerilor tractoriști de la gospodăria 
agricolă de stat din Segarcea, regiunea 
Craiova. De aceea ei acordă o atenție 
deosebită acestei lucrări.

Iată, în fotografie, pe tractoristul 
utemist Nlcolae Barbu, pregătind tere
nul gospodăriei pentru însămînțări.
---------------------------------------------—

Au însâminjaf cartofi iarovizafi

Pentru a obține recolte bogate de car
tofi, membrii gospodăriei colective „Va
sile Tudose” din comuna Mihail Kogălni- 
ceanu, raionul Medgidia, au hotărît ca și 
la această cultură să aplice metode înain
tate de muncă. De aceea, cu mult timp 
înainte, de începerea campaniei agricole, 
colectiviștii, îndrumați de inginerul agro
nom Gheorghe Ciortan, au pus cartofii la 
iarovizat, asigurînd condițiile prielnice 
unei bune iarovizări. Tovarășii Trifon 
Tocaru, Stere Cîrțu și Petre Jugănaru, 
care au răspuns de iarovizarea cartofilor, 
s-au străduit să mențină tot timpul tem
peratura potrivită, umiditatea necesară 
etc.

Cu cîtva timp în urmă, colectiviștii au 
însămânțat aproape 2,5 hectare cu cartofi 
iarovizați. Printre cei care au muncit cu 
mai multă rîvnă, evidențiindu-se prin rea
lizările obținute, sînt Maria Roșu, As- 
pasia Dușu, Victoria Guriță, Valeria Ficuț 
și Maria Bora.

Corespondent 
EUGENIA RADOVICI

— Uite că merge șl fă bine de mă 
șterge, i-a retezat-o Ciocan. Atît mă duce 
mintea, ce vrei ?

— Bine.
Adică pe dracu era bine. Rizi Bepu fier

bea. In seara aceea s-a dus la Ciocan 
acasă .A strigat mult, dar nu i-au răspuns 
decît cîinii cu hămăituri îndîrjite. A 
apucat de pe jos un retevei, și-a intrat 
de-a zgâlțâit cu putere crucea de șipcă 
a ferestrei. Dac-a văzut că nu-i chip să-i 
tihnească somnul, Ciocan a ieșit în ușă 
cu surtucul pe umeri.

— Ce vrei de la mine? a-ntrebat el răstit.
— Lasă că-ți spun 

înăuntru, i-a răspuns 
deputatul și-a pășit in 
odaie.

— Bepule, nu umbla 
să-mi încurci 
nu 
dă Bălosu nutreț și mi 
se usucg boii de foame 
în

cărările,
intru că nu-mi mai

bătătură.
— Vasăzică chiaburu-i 

cu descîntecul...
— ...De, de ia el pot 

să-mi cumpăr nutreț, 
îmi dă pe datorie, 
urmă gazda. Și-apoi mai 
am să-i dau lui Bălosu 
niște grăunțe. Am lucrat 
la el înainte și nu 
știu cum se face c-am 
rămas dator.

Rizi Bepu a alergat, a 
dat din mâini și nu
mai el știe cum a găsit 

un om să-i împrumute bani lui Ciocan 
pentru nutreț. Iar datoria cu grăunțele a 
socotit-o într-altfel, pe dreptate: cel care 
a trebuit să plătească, a fost Dumitru Bă
losu.

Treaba a fost cum nu se poate mai 
bună dar a avut șl-un curmeziș pentru

Alături de colectiviști
Că membrii gospodăriei agricole colec

tive din comuna Covăsinț, raionul Arad, 
luptă pentru obținerea unor recolte îm
belșugate o dovedesc faptele lor. Folosind 
cu chibzuință timpul prielnic și întreaga 
capacitate de lucru a atelajelor gospodă
riei, ei se străduiesc să execute însămîn
țările la timp și în bune condițiuni agro
tehnice. Pînă de curînd ei reușiseră să în
sămânțeze o suprafață însemnată cu orz, 
mazăre, floarea-soarelui și altele. La unele 
culturi suprafața însămînțată a întrecut 
cu mulf pe cea planificată. De pildă au 
însămînțat cu 30 la sută mai multă ma
zăre decât aveau în plan.

Nici țăranii muncitori cu gospodărie in
dividuală din comună n-au rămas însă în 
urma colectiviștilor. De îndată ce timpul 
a fost prielnic însămînțărilor, au pornit șl 
ei pe ogoare să pună în pămînt sămînța 
unor recolte sporite. însemnate suprafețe 
cu orz, ovăz, cartofi și alte culturi au fost 
însămânțate pînă de curînd. Primii caro 
au început însămînțările au fost țăranii 
muncitori Ștefan Iosca și Toma Kiss.

Atît în gospodăria colectivă cît șl în 
comună, utemiștii și tinerii muncesc cu 
multă rîvnă la executarea lucrărilor agri
cole în bune condițiuni. Organizațiile da 
bază U.T.M. au antrenat pe utemiști șl 
tineri să asculte sfatul tehnicienilor agro
nomi și să însămânțeze în timpul prielnic. 
Astfel printre colectiviștii fruntași se 
află și utemiștii Traian Bencecan, loan 
Ignat și alții, iar printre fruntașii din co
mună sînt și utemiștii Dumitru Ardeleanu, 
Traian Coif, Gheorghe Bama, Traian Fe- 
lecan etc.

Corespondent 
N. VOICAN

Sfatul tehnicianului agronom
La sfatul popular al comunei Cîmpineanca, raionul Focșani, 

e afișat la loc de frunte în fiecare săptămînă, calendarul 
agricol cu lucrările ce se cer înfăptuite — în vii, livezi, gră
dini și cîmp — și regulile agrotehnice care se pot aplica la 
lucrările respective în vederea obținerii unor recolte bogate. 
Calendarul agricol e alcătuit de utemista Elena Ciopa — teh
nicianul agronom al comunei.

După regulile agrotehnice recomandate în calendarul agri-: 
col al comunei, țăranii muncitori llie Bălan și Ion Prunache 
au însămînțat mazărea, iar Mircea Moldoveanu și Marin Gri- 
goraș au însămînțat ovăzul. Tot după regulile agrotehnice 
recomandate de tehnicianul agronom Elena Ciopa, în comună 
s-au însămînțat, pînă acum cîtva timp, 8 hectare cu ovăz, 2 
hectare cu orz, 5 hectare cu borceag și alte culturi.

Țăranii muncitori din Cîmpineanca, fie tineri sau mai în 
vârstă, ascultă sfaturile utemisiei Elena Ciopa, pentru că știu 
că, deși e atât de tînără, ca tehnician agronom îi povățuiește 
numai de bine. Astfel ei zoresc lucrările agricole, dornici ca 
în întâmpinarea zilei de 1 Mai să obțină succese de seamă în 
bătălia însămînțărilor.

Corespondent 
AURELIAN AXENTE

Rizi Bepu. Chiaburul a întîlnit-o undeva 
pe mama deputatului și i-a spus că poate 
să-și ia rămas bun de la avere : feciorul 
i-o duce s-o risipească cu întovărășiții. 
Și lat-o pe bătrână c-a pus piciorul în 
prag — avea cum, că toate pogoanele 
erau înscrise la numele ej — și nu se da 
cu nici un chip bătută oricît încerca omul 
s-o facă să înțeleagă. Cînd vedea asta 
Rizi Bepu, țipa inima în el de obidă.

— Totuși am născocit eu ceva s-o liniș
tesc, spune deputatul. N-a fost atît de 
greu cum vorbesc unii.

Nu-i chiar adevărat, deoarece ca s-o 
liniștească pe bătrână, a fost nevoie să-l 
cheme, pentru cîteva zile, pe fratele său 
cel mare care slujește în armată, ca 
ofițer... După îndelungi discuții care s-au 
purtat prin noapte târziu, Rizi Bepu și 
fratele său au putut să răsufle ușurați: 
bătrâna n-a mai stat în cumpănă.

In serile acestea de primăvară, bătrâna 
iese în poarta casei și privește cu mîna 
streașină la ochi grâul din tarlaua înto- 
vărășiților.

— Tare mîridru mai crește, spune ea, 
uite, peste puțin timp, porumbeii pot 
să se ascundă în el dacă sînt fugăriți de 
ulii.

Rizi Bepu aleargă ca și mal înainte 
acolo unde e nevoie de el. Se supără rând 
unii nu-1 ascultă, sau cînd repetițiile de 
la căminul cultural lîncezesc. Dar se po
tolește repede și pune umărul să dea 
ajutor. Oamenii îl prețuiesc cu toții și-1 
iubesc. Nu de mult, într-o seară înfiorată 
de zvonul austrului, subțire, nostalgic șl 
tremurător, comuniștii din sat l-au primit 
candidat de partid. Clipele pe care le-a 
trăit Rizi Bepu în seara aceea n-are să 
le uite niciodată, fiindcă ele i-au adus 
bucuria după care tînjea inima lui. Prie
tenii au venit acasă și l-au strâns mîna. 
El le-a mulțumit fără vorbe, zîmbind ușor, 
cu fața toată scăldată în unda unei mul
țumiri depline.

FANUȘ NEAGU



V. I. Lenin despre coexistența pașnică
V. I. Denin a arătat inevitabilitatea și 

posibilitatea coexistenței îndelungate și a 
întrecerii pașnice între cele două sisteme 
— sistemul socialist și cel capitalist. Con
cluzia că este posibilă coexistența paș
nică a celor două sisteme decurge direct 
din teza leninistă cu privire la posibi
litatea construirii socialismului într-o sin
gură țară, sau într-un grup de țări luate 
separat, teză care presupune, deci, exis
tența simultană a sistemului socialist și 
capitalist. Lenin a arătat că colaborarea 
internațională, colaborarea dintre țări cu 
sisteme sociai-eeonomice diferite, nu este 
numai o simplă dorință, ci și o posibili
tate reală, obiectivă pentru a cărei în
făptuire trebuie luptat.

Cel mai bun exemplu care ne arată po
sibilitatea colaborării dintre statele cu di
ferite sisteme sociale îl constituie lupta 
comună a U.R.S.S., S.U.A. și Angliei îm
potriva Germaniei hitleriste. Și dacă state 
cu sisteme sociale diferite au putut cola
bora în timp de război, e evident că ele 
pot colabora cu atît mai mult în timp 
de pace.

Dealtfel, ideea coexistenței pașnice se 
afirmă și prin numeroase fapte din rea
litatea zilelor noastre ca existența de le
gături diplomatice și comerciale între 
țările lagărului socialist și numeroase țări 
capitaliste.

Firește, între orânduirea capitalistă și 
cea socialistă există deosebiri fundamen
tale. Cu toate acestea există posibilitatea 
pentru o îndelungată coexistență pașnică 
a socialismului și capitalismului. Partea 
capitalistă a lumii, ca și partea socialistă 
sînt interesate în. dezvoltarea comerțului 
internațional în condițiuni de avantaj re
ciproc. „Există o forță — spunea Lenin — 
mai mare decît dorința, voința și hotă
rârile oricăruia din guvernele sau clasele 
dușmane ; această forță o constituie rela
țiile economice mondiale generale care le 
silesc să pășească pe această cale a legă
turilor cu noi".

Indicația leninistă despre posibilitatea 
coexistenței pașnice stă la baza politicii 
externe a U-.R-.SS., a țărilor lagărului so
cialist. Ideea coexistenței pașnice, care a 
fosț exprimată în primul decret al Puterii 
Sovietice — decretul asupra păcii întoc
mit de V, I. Denin — a constituit și con.; 
s'ituie principiul fundamental al poziției 
U.R.S.S. față de țările capitaliste.

★
Consecvent și fără șovăire, bazîndu-se pe 

indicațiile leniniste, statul sovietic desfă
șoară o politică . externă de asigurare a, 
muncii pașnice a poporului sovietic și a 
păcii în lumea întreagă. Uniunea Sovie
tică și celelalte țări ale lagărului socialist, 
prin însăși caracterul orânduirii lor so
ciale nu cunosc tendințe de expansiune 
externă și de război- După cum se știe, cei 
interesați în dezlănțuirea de răkbogie, în 
cotropirea și jefuirea de teritorii străine 
sînt regii tunurilor, stăpânii monopolurilor 
în goană . după profituri maxime, care 
se îmbogățesc de pe urma războaielor. 
Popoarele sovietice și popoarele tuturor 
țărilor lagărului socialist sînt vital inte
resate în menținerea și întărirea păcii, 
deoarece pacea trainică este prima condi
ție care contribuie la înfăptuirea grandioa
selor planuri de construcție. Desigur, oa
menilor muncii din țara noastră, ca și din 
celelalte țări ale lagărului socialist, nu le 
plac rânduielile capitaliste. Noi însă sân-, 
țem pentru pace, pentru relații normale 
între state, pentr-u stricta respectare a 
principiului neamestecului în treburile in
terne ale altor țări.

înarmați cu știința marxist-leninistă 
noi apreciem științific și clar mersul isto
riei, prevedem limpede pieirea inevita
bilă a capitalismului, triumful inevitabil 
al comunismului.

Noi sînțem pentru coexistență și pentru 
întrecere pașnică cu țările capitaliste pen
tru că avem încredere în forțele noastre, 
pentru că sîntem ferm convinși de supe
rioritatea covîrșitoai'e a sistemului socia
list.

Uniunea Sovietică Și toate țările lagă
rului socialist sînt pentru coexistență paș
nică și manifestă mereu dorința lor sin
ceră în acest sens. Desigur însă _ eă pentru 
a asigura colaborarea economică și cultu
rală dintre țări cu sisteme șocial-econo- 
mice diferite sînt necesare anumite condi
ții pe care părțile interesate trebuie să 
le respecte cu sfințenie. V. I. Denin a 
arătat în repetate rânduri că o condiție 
importantă a colaborării dintre țările cu 
sisteme diferite este respectarea princi
piului neintervenției în treburile interne 
ale altor state, corolar al principiului 
respectării dreptului la autodeterminare 
a națiunilor, a popoarelor.

Din primele zile ale existenței Puterii 
Sovietice, V. I. Lenin a arătat limpede ba
zele politicii de colaborare dintre U.R.S.S. 
și țările capitaliste. El a subliniat necesi
tatea stabilirii relațiilor diplomatice și co
merciale normale cu țările capitaliste. în 
1920, îp cunoscutul său răspuns la între
barea „Care sînt bazele păcii cu Ame
rica?" pusă de un corespondent ameri
can, Lenin a declarat „Capitaliștii ameri
cani să ne lase în paee. Noi îi vom lăsa 
în pace".

Dezvoltând indicațiile leniniste despre 
bazele relațiilor pașnice între statele care 
aparțin diferitelor sisteme social-econo- 
mice, I. V. Stalin a arătat că asemenea 
relații sînt pe deplin posibile atunci cînd 
există la ambele părți dorința de a cola
bora, cînd existg voința de a-și îndeplini 
obligațiile asumate, cînd se respectă prin
cipiul egalității și neamestecului în tre
burile interne ale altor state. Tocmai în 
direcția dezvoltării unor astfel de re
lații acționează Uniunea Sovietică. Po
poarele iubitoare de pace din lu
mea întreagă au primit cu satisfacție 
și recunoștință profundă declarațiile Și 
acțiunile repetate ale guvernului sovietic, 
menite să realizeze a destindere în rela
țiile internaționale și să dezvolte colabo
rarea pașnică, prietenească între _ toate 
popoarele De o deosebită însemnătate Ș* 
eficacitate în lupta pentru pace, pentru 
asigurarea coexistenței pașnice și destin-, 
derea încordării internaționale este teza 
guvernului sovietic afirmată cu tărie, 
potrivit căreia nu există în prezent pro
bleme litigioase care să nu poată fi rezol
vate pe calea înțelegerii pașnice între pu
terile interesate, pe calea tratativelor.

Federația națională a foștilor deținuți și 
internați politici antifasciști a organizat 
duminică dimineața în sala Muzeului de 
istorie a partidului din sir. Biserica Am- 
zei nr. 5—7, o adunare consacrată zilei 
de 11 aprilie, Ziu>a internațională a foști
lor deținuți și internați politici antifasciști,
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Lenin a arătat, nu odată, că tratativele di
recte, conferințele internaționale repre
zintă un mijloc corespunzător pentru a 
rezolva pe cale pașnică diferendele in
ternaționale. Dar aceste tratative trebui? 
să țină cont de interesele părților, de ega
litatea lor în drepturi. Lenin a subliniat 
că statul sovietic nu pune condiții ulti
mative și e gata întotdeauna să examineze 
și propunerile celorlalte părți, să realizeze 
înțelegeri acceptabile pentru ambele părți, 
în același timp însă, el a arătat de mai 
multe ori că statul sovietic nu e dispus să 
discute sau să accepte condiții ultimative, 
condiții de dictat.

Urmînd indicațiile leniniste, guvernul 
sovietic depune eforturi continue pentru 
ținerea de tratative rodnice în scopul nor. 
malizării relațiilor dintre state, în scopul 
menținerii păcii. O manifestare strălucită 
a luptei Uniunii Sovietice pentru pacea și 
securitatea tuturor țărilor o constituie 
proiectul sovietic de tratat general euro
pean pentru organizarea unui sistem de 
securitate colectivă în Europa- Proiectul 
acesta are drept scop unirea eforturilor 
tuturor țărilor europene, indiferent de 
orînduielile lor sociale, în scopul menți
nerii și întăririi păcii, în scopul unei rod
nice colaborări economice și culturale. Tot 
pe linia dorinței de întărire a colaboră
rii internaționale se înscrie șj recenta pro
punere a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu privire la schimbul de delegații parla
mentare între diferitele state.

Ca o puternică exprimare a voinței 
parului sovietic au răsunat cuvintele 
V. M- Moloțov la recepta sesiune a 
vietului Suprem șl U.R.S.S,: „Va fi 
oare dacă între sistemele capitalist șj
cialist se va desfășura o întrecere econo
mică cinstită ? Nimic mai bun cred nici 
n-ar putea fi conceput în mijlocul seco
lului al XX-lea“.

po- 
lui

So- 
rău 
so

★
Conștienți de posihilitatea coexistenței 

pașnice, făcînd totul pentru menținerea 
păcii, oamenii muncii din țările lagărului 
socialist nu pot să nu aprecieze în chip 
realist pericolul agresiunii imperialiste. 
Dîndu-n© indicațiile despre coexistența 
pașnică, Lenin desigur, n-avea nici un fel 
de iluzii în ceea ce privește dorința de 
pace a imperialiștilor. Imperialiștii vor să 
ne distrugă, vor să ne sugrume, repeta 
mereu V. I. Lenin, scoțînd în evidență 
necesitatea întăririi vigilenței revoluțio
nare. El demasca cu tărie imperialismul 
prădalnic care adună averi imense de pe 
urma războaielor.

în zilele noastre ideea coexistenței și 
colaborării pașnice a statelor cu diferite 
orânduiri sociale întâmpină împotrivirea 
cercurilor monopoliste din S.U.A. și din 
alte țări capitaliste. Cercurile monopoliste 
pentru care fabricarea armelor și războiul 
constituie cea mai grasă afacere, nu văd 
cu ochi buni stabilirea unei păci trainice 
și îndelungate. Incapabile să învețe din 
lecțiile istoriei și neținînd seama de rea
litățile contemporane cercurile agresive 
imperialiste se mai leagănă cu iluzia de
șartă că vor reuși să întoarcă înapoi roata 
istoriei, să oprească mersul victorios îna
inte al Uniunii Sovietice și al întregului 
lagăr socialist, să oprească înaintarea ome
nirii spre socialism.

Forțele agresive din S.U.A. și sprijini
torii lor își dau seama că fiecare zi ce 
trece aduce descompunerea capitalismului, 
își dau seama că pierd terenul de sub 
picioare. în declarațiile lor guvernanții 
americani și purtătorii lor de cuvînt măr
turisesc deschis frica pe care le-o inspiră 
perspectiva coexistenței șj întrecerii paș
nice a socialismului și capitalismului.

Cercurile agresive construiesc no; și noi 
baze militare îndreptate împotriva 
U.R.S.S, și a țărilor de democrație popu
lară, duc o cursă febrilă de înarmări, în
jghebează blocuri militare războinice, 
alocă sute de milioane de dolari pentru or
ganizarea de acțe subversive contra țări
lor lagărului socialist. Aceste cercuri agre
sive reînvie militarismul german sub fir
ma acordurilor de la Paris socotind să 
arunce mașina de război germană împo
triva Uniunii Sovietice și a țărilor de de
mocrație populară din Europa.

în aceste condiții pot oare țările lagăru
lui socialist să nu ia no; măsuri care să 
le asigure apărarea împotriva pericolului 
unui atac din afară ? Tocmai asemenea 
măsuri au fost elaborate la Conferința 
de la Moscova a țărilor europene cu pri
vire la securitatea colectivă în Europa. 
Din aceste măsuri fac parte în primul rînd 
pregătirile pentru încheierea unui tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între cele 8 țări participante ia con
ferință (U.R.S.S., R.P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Ungară, 
R.P.R., R. P. Bulgaria și R. P. Albania). 
Printre măsuri trebuie menționate de ase
menea pregătirile în vederea creării unui 
comandament militar unic al celor 8 țări 
amintite.

Uniunea Sovietică și toate țările lagă
rului socialist sînt pentru pace nu pen
tru că ar fi slabe, nu pentru că s-ar teme 
de agresori. Cel de al doilea război mon
dial a arătat cît se poate de limpede pu
terea U.R.S.S. Acum, în condițiile exis
tenței -uriașului lagăr al socialismului, 
dacă cercurile imperialiste s-ar încumeta 
să dezlănțuie un nou război, acest război 
va pune sub semnul întrebării însăși 
existența orânduirii capitaliste, va însem
na pieiirea definitivă a capitalismului. Nu 
„civilizația mondială" va pieri, oricît ar 
avea ea de suferit de pe urma unei noi 
agresiuni imperialiste, ci va pieri putre
dul sistem capitalist cu baza sa monopo
listă îmbibată de sînge.

în pofida realităților, în pofida lecțiilor 
istoriei, cercurile influente din S.U.A. se 
cramponează de așamumita „politică de 
forță" zăngănind armele și căutînd să in
timideze popoarele. Trebuie remarcat însă 
că această politică arată de fapt nu „for
ța", ci slăbiciunea imperialiștilor. Toată 
lumea vede că pe zi ce trece contradic
țiile dintre țările capitaliste se ascut tot 
mai mult. Toată lumea vede că aventurie
rii americani sînt din ce în ce mai izolați. 
Și oricât de tare ar zăngăni armele pro
motorii politicii „de pe poziții de forță", 
țările lagărului socialist nu pot fi in
timidate. încă în 1920 Lenin scria refe- 
rindu-se la amenințările imperialiștilor 

Adunarea publică consacrată. Zilei internaționale 
a foștilor deținuți și internați politici antifasciști

la care au participat numeroși oameni ai 
muncii.

Adunarea a fost deschisă de tov. C. 
Agiu, președintele Federației naționale a 
foștilor deținuți și internați politici anti
fasciști.

Participanții au păstrat un moment de 
reculegere în memoria celor care și-au 
dat viața în lupta împotriva fascismului.

Despre Ziua internațională a foștilor 
deținuți și internați politici a vorbit țov. 
C. Țiulescu, membru al Federației națio-

■

împotriva tânărului stat sovietic: „Dacă 
întîlnim în ziare fel de fel de știri care 
urmăresc să intimideze pe unii și din care 
reiese că ni se va impune o anumită în
cercare noi răspundem la toate acestea 
printr-un zîmbet calm. Am auzit destule 
amenințări și chiar amenințări mai se
rioase decît amenințările neguțătorului 
care se pregătește să trântească ușa ofe
rind ultimul său preț. Am fost amenințați 
cu tunurile de către puterile aliate în mîi- 
nile cărora se afla aproape întreaga lume. 
Nu ne-am speriat de aceste amenințări”. 
Promotorii politicii americane ,,de pe po
ziții de forță" se străduiesc în van să spe
rie frontul uriaș al celor 900.000.000 de 
constructori ai vieții noi. Ca un avertis
ment pentru aventurierii imperialiști a 
răsunat declarația finală a Conferinței de 
la Moscova : „Popoarele noastre au încre
dere în forțele lor, în resursele lor inepui
zabile. Niciodată încă forțele păcii și so
cialismului n-au fost atît de puternice și 
atît de unite oa acum. Oriee încercare de 
agresiune, de dezlănțuire a unui război 
și de tulburare a vieții pașnice a popoare
lor noastre se vor izbi de o ripostă zdro
bitoare".

★
Cercurile imperialiste agresive, promo

torii politicii ,,de pe poziții de forță” fac 
tot ce le stă în putință pentru a submina 
coexistența pașnică. Dar în ciuda unelti
rilor lor ideea coexistenței pașnice câști
gă mereu teren chiar în lumea capitalistă. 
Diplomația agresivă a S.U.A. a suferit 
numeroase înfrângeri. Pacea în Indochina 
a fost restabilită. Aliații europeni ai Sta
telor Unite au respins propunerea ameri
cană de „internaționalizare" (după exem
plul Coreei) a războiului din Vietnam.

Faimoasa „comunitate defensivă" euro
peană a suferit un eșec rușinos.

Oamenii politici lucizi din țările Eu
ropei occidentale se pronunță cu tot mai 
multă hotărâre împotriva politicii ameri
cane de creare a unor blocuri și de refa
cere a militarismului german, pentru 
coexistența pașnică a celor două sisteme. 
Ziarul oamenilor de afaceri englezi „Daily 
Telegraph and Morning Post” a scris 
deunăzi: „Dacă nu vrem să ne sinucidem, 
coexistența pașnică e unica posibilă". 
Există cercuri burgheze care judecă lucid. 
Ele au învățat din experiența istoriei că 
aventurile antisovietice s-au terminat tot
deauna prost pentru agresori, iar schimbu
rile economice cu U.R.S.S. au fost totdea- 
una rodnice, avantajoase.

Tendința spre coexistența pașnică e deo
sebit de puternică în Asia. în cadrul tra
tativelor duse de reprezentanții Republi
cii Populare Chineze cu cei ai Indiei și ai 
Birmaniei ap fost formulate cinci princi
pii pe care aceste țărj consideră necesar 
să le pună la baza relațiilor lor: respec
tarea reciprocă a integrității teritoriale și 
a suveranității ; neagresiunea, neameste
cul reciproc în treburile interne ale țări
lor respective; egalitatea în drepturi și 
avantaje reciproce ; coexistența pașnică. 
Aceste principii au fost însușite și recu
noscute de cele mai marț state din Asig: 
R. P. Chineză, Republica India, Birmania, 
și Indonezia. Aceste principii sprijinite 
ferm de U.R.S.S. pot servi drept bază 
pentru coexistența pașnică a tuturor ță
rilor, indiferent de orânduirea lor socială.

Faptele arată pă ideea coexistenței paș
nice are o uriașă forță vitală. Principiile 
coexistenței pașnice se află la baza uria
șei mișcări a partizanilor păcii care gru
pează oameni din cele mai diferite stra
turi sociale, de cele mai diverse convin
geri și opinii politice. Coexistența pașnică 
a ceior două sisteme este Pe deplin posi
bilă deoarece marea majoritate a popu
lației globului dorește pacea. Numai o mi
noritate infimă, un mănunchi de miliar
dari și slugile lor, vor să arunce omeni
rea în prăpastia unui nou măcel mondial. 
Coexistența pașnică este nu numai posi
bilă, ci și absolut necesară în interesul 
întregii omeniri. Pentru asigurarea coexis
tenței pașnice, pentru a împiedica trans
formarea întrecerii pașnice a celor două 
sisteme într-o luptă armată e nevoi? însă 
de acțiunea unitg a uriașelor forțe ale 
păcii. Este nevoie — cum ne învață 
Lenin — de vigilență sporită și con
tinuă, de .întărirea unițății forțelor iu
bitoare de pace din lumea întreagă. 
Lenin a subliniat nu odată rolul hotărâ
tor al maselor în problemele păci, și răz
boiului, în asigurarea coexistenței pașnice. 
Popoarele pot asigura coexistența pașnică 
a celor două sisteme socialist și capitalist. 
Dar aceasta nu se 'poate face decât prin 
luptă dîrză. Pacea va fi menținută și con
solidată dacă popoarele vor lua în pro
priile lor mîini cauza menținerii păcii și 
o vor apăra pină la capăt. Războiul poate 
deveni inevitabil dacă ațîțătorii la război 
imperialiști vor izbuti să prindă în mreaja 
minciunii popoarele și să le țîrascg într-un 
nou măcel, Coexistența pașnică este re
zultatul luptei active a forțelor păcii îm
potriva forțelor agresive, pentru apărarea 
păcii și izolare? ațîțățprilpr la război. Le
gat de aceasța trebuie subiipiat r-olul hotă
râtor pe care-1 îndeplinește forța uriașă și 
mereu crescîndă a U.R.S.S. și a întregu
lui lagăr socialist, în înfrînarea aventu
rierilor imperialiști în frunte cu miliarda
rii americani.

Principiul leninist al coexistenței paș
nice și îndelungate șj al colaborării din
tre cele două sisteme în interesul păcii 
și securității popoarelor cucerește zi de zi 
un număr tot mai mare de sprijinitori. 
Acest principiu constituie o armă puter
nică în mîinile sutelor de milioane de 
oameni simpli de pretutindeni care apără 
pacea și viitorul luminos al omenirii.

Poporul nostru muncitor, vital interesat 
în menținerea păcii, profund atașat cau
zei păcii, sprijină cu hotărâre orice acțiune 
menită să asigure coexistența pașnică în
tre țările cu sisteme secial-economice di
ferite. Credincioasă politicii sale de pace 
și colaborare internațională R.P.R. luptă 
pentru extinderea continuă a schimbului 
comercial și a relațiilor culturale cu toate 
țările.

Constructorii socialismului din țara 
noastră care, călăuziți de măreața învăță
tură marxist-leninistă își făuresc o viață 
nouă, nu-și precupețesc forțele în lupta 
pentru menținerea și consolidarea păcii.

EM. RUCAR

deținuți și internați poli-

1a adunare au adoptat 
adresată Consiliului Mon-

nale a foștilor 
tici antifasciști.

Participanții
apoi o moțiune_____r— ---------
dial al Păcii și o moțiune către Federația 
internațională a luptătorilor din mișcarea 
de rezistență și a victimelor și deținuților 
antifasciști (F.I.R.), prin care își manifes
tă hotărârea de a contribui cu elan la lup
ta popoarelor împotriva reînvierii milita
rismului vest-german, pentru apărarea 
păcii și securității internaționale.

Cum putem face semănatul porumbului 
în cuiburi așezate în pătrat 

cu semănătorile obișnuite de cereale
Ridicarea produc

ției agricole este în 
momentul de față 
o problemă de mare 
Însemnătate pentru 
dezvoltarea econo- * 
mici noastre națio
nale. Un loc princi
pal în rezolvarea acestei probleme îl ocupă 
cultura porumbului.

Dintre factorii care contribuie la spo
rirea producției de porumb la hectar, o 
mare însemnătate o au metodele folo
site la însămînțarea lui. Știința agroteh
nică și practica agricolă înaintată au dove- 
dit că cea mai bună metodă de însămîn- 
țâre a porumbului este semănatul în cui
buri așezate .în pătrat, care dă cele mai 
mari sporuri de producție.

După cum se știe, semănatul porumbu
lui in cuiburi așezate în pătrat se poate 
face cu semănători speciale de semănat în 
cuiburi, cu ajutorul mașinilor de mînă sau 
cu sapa. în acest din urmă caz mai întîi 
trebuie să marcăm terenul în forme pă
trate cu marcatoare.

Semănatul porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat cu ajutorul marcatoarelor 
și semănătoarelor de mină sau cu sapa se 
poate aplica cu succes și cp ușurință în 
gospodăriile care au suprafețe mici.

Pe suprafețe mari, cum au gospodăriile 
agricole de stat, gospodăriile agricole co
lective, întovărășirile agricole, semănatul 
cu mașina manuală sau cu sapa, după ce 
terepul a fost dinainte marcat, nu s-a ex
tins prea mult din cauză că este destul de 
greoi și costisitor ; de aceea atât în 
U.R.S.S. — unde pentru prima dată s-a 
pus în practică sistemul semănatului po
rumbului în cuiburi așezate în pătrat — 
cît și la noi, pe suprafețe mari, porumbul 
se seamănă cu mașini speciale de semănat 
porumbul în cuiburi așezate în pătrat.

Dat fiindcă încă nu dispunem de un nu
măr suficient de asemenea mașini speciale, 
unele gospodării de stat și stațiuni expe
rimentale au căutat să realizeze semănatul 
porumbului în cuiburi așezate în pătrat, 
cu mașinile obișnuite de semănat păioase. 
Astfel, la Stațiunea experimentală Stu- 
dina din regiunea Craiova s-a semănat 
anul trecut porumbul cu semănătoarea 
obișnuită în rânduri drepte, avînd .între ele 
distanța de 70 cm. (recomandată pentru 
soiul romînesc de Studina). Cînd po
rumbul s-a făcut de prășit, s-a reglat 
cultivatorul așa cum se reglează pentru 
prășitul normal între rânduri de porumb 
semănate la intervale de 70 cm. Cu acest 
cultivator astfel reglat, tras de un tractor 
I.A.R., care a foșț condus de un tractorist 
experimentat s-a trecut la cultivarea po
rumbului pe direcția perpendiculară 
(de-a curmezișul) rândurilor de porumb. 
Datorită iscusinței tractoristului care a 
condus tractorul pe linia perfect dreaptă 
de-a curmezișul rândurilor de porumb, cea 
mai mare parte din porumbul ajuns la 
creșterea bună de rărit a fost tăiat, rămî- 
nînd destule fire de porumb în formă de 
buchete așezate în pătrat, care apoi au 
fost rărite cu ușurință și s-a lăsat numă
rul normal de fire la cuib (1—2 fire la 
cuib), continuîndu-se 
apoi prășitul în lung 
și în lat de 3—4 ori 
în timpul vegetației.

Pentru a realiza se
mănatul porumbului 
în cuiburi așezate în 
pătrat, recomandăm 
tuturor gospodăriilor 
agricole de stat, tu
turor gospodăriilor a- 
gricole colective și 
întovărășirilor agri
cole, care n-au posi
bilitatea de a folosi 
mașini speciale de 
semănat în cuiburi 
să folosească, fie din 
parcul lor de mașini, 
fie din cel al S.M.T.. 

Recomandări din partea 
Ministerului Agriculturii 

și Silviculturii

Din emisiunile muzicale 
înaintași ai muzicii noastre
Cînd în veacul trecut pionierii muzicii 

noastre așezau piatră peste piatră pentru 
a pune bazele muzicii noastre naționale 
ei s-au adresat muzicii populare care le-a 
pus la îndemînă lutul minunat din care 
au putut începe să clădească edificiul cul
turii noastre muzicale.

în dorința lor de a cînta în graiul po
porului, Alexandru Flechtenmacher, Ci
prian Porumbescu, Gavriil Mușiceșcu, 
Gheorghe Dima, îacob Mureșanu ș.a., s-au 
apropiat în multe din lucrările lor de foL 
clorul nostru minunat.

Orientarea lor democratică s-a vădit 
însă mai ales în conținutul celor mai bune 
lucrări ale lor. De regulă, creația primi
lor înaintași ai muzicii noastre a fost mu
zica cu program, adică la baza procesului 
de zămislire a ei a stat un subiect 
care a fost exprimat și în cuvinte (în 
titlu, moto etc.) Astfel imaginația ascul
tătorului era îndreptată către un anumit 
cerc de probleme, de elemente de viață.

Cercul acesta era destul de cuprinzător 
dar un loc deosebit de important îl ocupa 
dragostea de patrie.

în vremi de asuprire, cum au fost cele 
trăite, de plidă, de poporul nostru sub 
jugul habsburgic, nu era întotdeauna ușor 
să chemi direct la luptă împotriva asupri
torilor. Dar preamărind trecutul eroic al 
poporului nostru, evocînd figuri de luptă
tori din istoria sa, compozitorii contribu
iau la formarea conștiinței de luptă a po
porului împotriva jugului habsburgic. O 
asemenea lucrare este și uvertura „Ște
fan cel Mare" de compozitorul ardelean 
dip Veacul trecut, îacob Mureșanu, sau 
cunoscuta „Baladă" de Ciprian Porum
bescu care evocă lumea baladelor noastre 
eroice populare.

Dragostea pentru pămîntul patriei stră
bate și lucrări ale lui Eduard Caudella ca 
uvertura „Moldova" în care regăsim o 
doină moldovenească precum și o melodie 
de Al. Flechtenmacher inspirată de versu
rile „Scumpă țară și frumoasă" de Vasile 
Alecsandri.

Un gen foarte popular care a fpsț ade
sea abordaț de înaintașii muzicii noastre 
este acela al operetei. După „Baba Hîr- 
că" de Flechtenmacher. prima creație în 
acest gen de la noi, au apăruț o serie de 
alte lucrări ale lui Ciprian Porumbescu, 
George Stephănescu, Eduard Caudella, C 
Dimitrescu ș.a.

Posturile noastre de radio transmit ade
sea muzică a înaintașilor muzicii romî- 
nești. în săptămîna aceasta veți putea 
auzi: marți 12 aprilie Ia ora 13,15, pe pro
gramul I, uvertura „Ștefan cel Mare" de 
îacob Mureșanu, „Balada" de Ciprian Po-

urilor, mașinile obiș
nuite de semănat 
păioase și la semă
natul porumbului în 
cuiburi așezate în 
pătrat.

în acest scop, atît 
agronomii cit și me

canicii din S.M.T. și cei din G.A.S. vor 
stabili distanța dintre rânduri corespunză
toare fiecărui soi de porumb în parte, con
form indicațiilor din agrominim. Prin 
probe obișnuite vor regla mașina astfel 
ca să însămînțeze 4—5 kg, boabe porumb 
mai mult la hectar decît cantitatea indi
cată pentru fiecare soi în parte (aceasta 
este necesar pentru ca să realizăm o de
sime mai mare a firelor de porumb pe 
rând). Cu semănătoarea astfel pregătită se 
trece la semănatul porumbului în rânduri, 
străduindu-ne ca rîndurile să fie drepte, 
îndată ce se termină de semănat o supra
față (tarla) dată, se lasă tuburile semă
nătorii cu intervalul neschimbat (ca și la 
porumb) și se reglează semănătoarea ast
fel ca să se poată însămînța cu ea 6—7 
kg. de orz, ovăz sau secară la hectar. Se 
pune apoi sămânța în coșul semănătorii și 
se face semănatul de-a curmezișul rându
rilor de porumb.

Pînă cînd porumbul se face bun de pră
șit, cereala semănată de-a curmezișul rîp- 
durilor de porumb va răsări și va indica 
precis intervalele printre care se va putea 
trece cu ușurință fie cu cultivatorul tras 
de tractor, fie cu prășitoarea trasă de ani
male, făcînd astfel un buchetaj perfect și 
fără pericolul de a tăia firele de porumb 
care trebuie să rămînă în lan. După ce 
mai înțîi se face prășitul printre rîndurile 
de orz, ovăz sau secară, se trece la exe
cutarea prășitului printre rîndurile de 
porumb de-a curmezișul primei prașile. în 
felul acesta, firele de porumb vor avea o 
astfel de așezare în lan ca și aceea obți
nută prin semănatul în cuiburi așezate în 
pățrat cu mașini speciale sau prin mar
carea terenului,

Dacă unele fire de păioase vor rămîne 
în cuiburile de porumb, ele vor fi smulse 
odată cu rărirea porumbului la cuib, cind 
se va lăsa numărul necesar de 1—2 fire 
și totodată se vor distruge buruienile afla
te în cuib.

Pierderea de sămîntă de porumb, ovăz, 
orz sau secară cauzată de acest sistem de 
semănat este foarte mică față de sporul 
de producție ce se poate obține prin se
mănatul în cuiburi așezate în pătrat, care 
ne dă posibilitatea să facem prășitul me
canic la timp și cu economie de brațe de 
muncă, folosind atît cultivatoarele acțio
nate de tractor, cît și prășitoarele.

Recomandăm ca toate gospodăriile agri_ 
cole de stat și stațiunile de mașini și trac
toare să ia măsuri de aplicare a acestui 
fel de însămînțare a porumbului și florii- 
soarelui, la toate gospodăriile agricole de 
stat, gospodăriile agricole colective și la 
întovărășiri agricole, care nu dispun de 
semănători speciale.

Această metodă se poate folosi șj de că
tre gospodăriile individuale care au tere
nuri cu lățime corespunzătoare.

In clișeu : (stînga). Liniile drepte reprezintă rîndurile de po
rumb iar cele întrerupte reprezintă rîndurile semănate cți pă- 
icase. (dreapta). Cultura de porumb după ce s-a făcut buche- 
tatul.

ale acestei săptămîni
rurpbescu, jocuri din opereța „Fata ră
zeșului" de Eduard Caudella și uvertura 
„Moldova" de același compozitor.

O operă nemuritoare
într-o mansardă modest mobilată, fri

guroasă, din Parisul veacului trecut, lo
cuiesc trei tineri: unul — Rodolpho —este 
scriitor, dar dramele sale nu sînt nicj ju
cate, nici editate și e}e slujesc nu la încăl
zitul sufletelor spectatorilor ci la încălzi
tul... mansardei înghețate; altul este un 
pictor — Marcello, iar ultimul — filozoful 
Collipe. Sînt oameni optimiști, voioși, dar 
situația lor mizeră nu poate să nu lase un 
văl de tristețe printre ei.

Aceasta este atmosfera în care se des
chide opera „Boema” de Puccini. De-a lun
gul primelor două acte vom putea urmări 
înfiriparea și înflorirea dragostei dintre 
Rodolpho și Mimj — tînăra sg vecină, 
gingașă, plină de farmec. în actul III, dra
ma începe să se contureze : boala de plă- 
mîni de care suferă Mimi, înaintează ne
cruțător din cauza condițiilor mizere de 
viață în care trăiește alături de scriito
rul Rodplpho. Acesta vrea să se despartă 
de ea pentru a-i ușura astfel condițiile 
de trai. Dar dragostea e mai puternică. 
Deși într-un moment s-au despărțit, Mimi 
se întoarce le iubitul ?1, vine sg moară în 
mansarda în care găsise pentru puțină 
vreme fericirea.

Cît de tipică este această dramă pentru 
situația mizeră hărăzită artiștilor în so
cietatea burgheză ! Aceasta explică de ce 
opera lui Giaccomo Puccini se bucură de 
atîta timp de o mare popularitate în rân
durile publicului din lumea întreagă- Me
lodiile calde, cantabile, pline de sensibili
tate, cuceresc, incintă, conving. în ele re
găsim up fond de un profund umanism.

Opera „Boema" se reprezintă cu succes 
pe scena Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. și va fi retransmisă pe posturile 
noastre de radio miercuri, la ora 19,20 
pe programul I.

Ciclul muzica și viafa
în continuarea emisiunilor din ciclul 

„Muzica și viața", în săptămîna aceasta se 
transmite emisiunea „Patriotismul în ope
rele marilor compozitori ruși Glinka, Bo- 
rodin și Mussorgski". (marți, programul 
II, org 19.00) și „Ogmeni și meleaguri din 
patria noastră în creația compozitorilor 
Marțian Negrea și Sergiu Natra“( vineri, 
programul I, ora 19,45). în continuarea 
emisiunii de vineri (la ora 22,45), va fi 
transmisă opera plină de umor a lui 
Mussorgski „Tîrgul din Sorocinsk" (inspi
rată de lucrarea lui Gogol) în montaj mu
zical literar,

Deschiderea 
„Colțului Festivalului4* 

al Ansamblului de cîntece 
și dansuri al U.T.M.

La Casa Tineretului din București s-au 
întîlnit duminică seara sute de tineri din 
Capitală, pentru a lua parte la deschide
rea „Colțului Festivalului” al Ansamblu
lui artistic de cîntece și dansuri al Uniu
nii Tineretului Muncitor.

La „Colțul Festivalului” sînt expuse fo
tografii, insigne, albume, diplome, stea
guri ale tineretului, ziare și reviste edi
tate în toate limbile pămîntului, lucruri 
adunate cu drag de membrii Ansamblu
lui, care vorbesc despre succesele avute 
de ei în timpul marilor întâlniri ale tine
retului și turneelor artistice la care au 
luat parte, despre prietenia lor cu tinerii 
din alte țări.

Rînd pe rînd, dirijorul Marin Constan
tin, directorul Ansamblului, regizorul Ro
ger Georgescu, Grigore Negulescu și alți 
membri ai Ansamblului au evocat celor 
de față momente din festivalurile trecute, 
la care Ansamblul tineretului din Capi
tală a luat parte.

„Colțul Festivalului” va fl de acum în
colo un loc de întîlnire pentru tinerii ar
tiști amatori din Capitală care își vor îm
părtăși aici preocupările și succesele mun
cii lor de pregătire în vederea Festivalu
lui Mondial al Tineretului ce va avea loc 
în acest an.

Tot aici ei vor putea lua cunoștință de 
știrile sosite în țara noastră care vestesc 
pregătirile care se fac în diferite țări ale 
lumii și în orașul gazdă Varșovia în ve
derea celui de al 5-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților.

Concerte ale artiștilor britanici 
aflati în țara noastră

Artiștii britanici, violonistul Alan Lo- 
veday și pianistul Leonard Cassini, care 
ne vizitează țara la invitația Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
Străinătatea, au dat sîmbătă seara și du
minică dimineața două concerte în sala 
Ateneului R.P.R., împreună cu Orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat din Bucu
rești, colectiv artistic emerit din R.P.R., 
dirijată de Mircea Basarab.

Programul a cuprins: Rapsodia I (în 
primă audiție) de Mircea Chiriac, Concer
tul — pentru vioară și orchestră în si mi
nor (op. 61) de Edward Elgar (în primă 
audiției solist Alan Loveday, Concertul 
pentru pian și orchestră în mi bemol 
major (în primă audiție) de John Ireland, 
solist Leonard Cassini și poemul simfonic 
„Preludiile” de Fr. Liszt.

La cererea publicului, în cadrul con
certului de duminică dimineață, violonistul 
Alan Loveday a executat trei piese pen
tru vioară solo de Bach, iar pianistul Leo. 
nard Cassini, lucrări de Poulin și Scarlatti.

Concertele s-au bucurat de o caldă apre
ciere din partea publicului.

(Agerpres)

Conferința științifică 
a studenților Institutului 

pedagogic
Duminică dimineața a avut loc în Capi

tală conferința științifică a studenților 
Institutului pedagogic.

După cuvînțul de deschidere rostit de 
tov. E. Rusu, director de studți al Insti
tutului, studentul Gh. Olteanu, membru 
în consiliul de conducere al Asociației 
științifice studențești, a prezentat darea 
de seamă asupra activității cercurilor 
științifice studențești de la Institutul pe
dagogic.

In continuare a fost expus referatul 
„Rolul social-cultural al profesorului la 
sate”, întocmit de un colectiv de membri 
ai Asociației științifice studențești, după 
care s-a trecut la lucrările pe secții. Aici 
au fosț prezentate o serie de referate ca : 
„Legătura între cuvînt și intuiție în pro
cesul de învățămînt”, „Imaginea satului 
actual în romanul „Bărăgan” și în nuvela 
„Desfășurarea”, „Probleme politice în se
colul al XVII-lea în lumina colecției de 
documente a Academiei R.P.R.” etc.

(Agerpres)

Informații
La 7 aprilie ac. tov. Mihaj Magheru, 

Trimis Extraordinar și Ministru Plenipo
tențiar al R.P.R. la New Delhi, a prezentat 
scrisorile sale de acreditare Președinte
lui Republicii India, Dr. Rajenda Prasad.

★
Duminică dimineața a sosit în Capitală 

compozitorul și dirijorul brazilian Clau
dio Santoro, laureat al Premiului Inter
național al Păcii.

în timpul vizitei pe care o face în țara 
noastră, Claudio Santoro va dirija cîteva 
concerte în Capitală și în provincie.

La sosirea în Gara de Nord, oaspetele 
a fost întîmpinat de reprezentanți ai 
Uniunii Compozitorilor, ai Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R. și ai Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea,

★
Miercuri 13 aprilie, la ora 19, va ayea 

loc la Casa Prieteniei Romîno-Sovietice, 
sub auspiciile Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R., comemorarea a 25 de ani de la 
moartea lui Vladimir Maiakovski.

Poetul Cicerone Theodorescu, laureat al 
Premiului de Stat, va vorbi despre „Maia- 
kovski după un sfert de veac”.

Poeții Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, 
Veronica Porumbacu, Nina Cassian, Mihu 
Dragomir, laureați ai Premiului de Stat, 
vor citi traduceri din opera lui Maia- 
kovski.

★
Duminică dimineața, la Institutul de in

dustrii alimentare din București a avut 
loc cea de a IlI-a conferință a cercuri
lor științifice studențești.

După cuvînțul de deschidere rostit de 
prof. Flaviu Blassian, directorul Institu
tului, ș-a trecut la expunerea referatelor 
în cadrul a trei secții, pe specialități în
rudite.

Cpi 284 de studenți înscriși în cele 10 
cercuri științifice au dezbătut 23 de teme.

A urmat apoi împărțirea premiilor ce
lor maj merituoși studenți care s-au evi
dențiat în cercurile științifice, printre 
care sînt și studenții Hie Maier, anul II, 
Aurelia Stroe, anul IV. Carol Wolf, anul 
III, Gh. Medaru, anul IV, Elena Dincă, 
anul IV,



PĂȘIND ÎNTR-UN NOU CINCINAL
Ce ne învață tineretul întreprinderilor 
care și-au îndeplinit sarcinile din cadrul 
primului plan cincinal

Stăpînii tehnicii

Tn aceste zile, oamenii muncii din în
treaga țară, aflați în plină întrecere în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, salută cu bu
curie victoria întreprinderilor fruntașe 
care și-au îndeplinit sarcinile ce le reve
neau din cadrul primului nostru cincinal.

După cum se știe, după victoria con
structorilor de tractoare de la Orașul 
Stalin, numeroase alte întreprinderi au in
trat și ele în al doilea cincinal al țării, 
întreprinderile „Iosif Rangheț“-Arad, „I. 
C. Frimu“-Sinaia, „Strungul“-Orașul 
Stalin, „7 Noiembrle“-Craiova, 38 de în
treprinderi din cadrul Ministerului Indus
triei Chimice, 9 întreprinderi de produse 
finite din lemn,, fabricile „Textila Roșie"- 
Clsnădie, „Partizanul“-Craiova și multe al
tele și-au îndeplinit șl ele sarcinile din 
cadrul primului plan cincinal.

In luptă pentru realizarea planului cin
cinal și bizuindu-se pe tehnica înaintată, 
rod al dezvoltării industriei grele, fabri
cile amintite au obținut mari succese în 
domeniul ridicării productivității muncii, 
care constituie una din principalele 
sarcini în construirea economiei socia
liste. Pe baza sporirii productivită

ții muncii (după 
cum arată șl 
graficele alătura
te) prețul de cost 
a scăzut simți
tor. La uzine
le „Clement Gott
wald" din Bu
curești, pe baza 
creșterii — în anii 
cincinalului — de 
4 ori a producti
vității muncii, pre
țul de cost a fost 
redus cu 43,3 la 
sută, deci aproape 
la jumătate. (Pe 
grafic, se vede că 
în timp ce produc
ția a cunoscut o 
creștere, costul ei 
— reprezentat în 
grafic prin bancno 
te, s-a reaus apro
ape la jumătate). 
Ca urmare a suc
ceselor obținute 
pe baza crește
rii productivității

La uzinele „Strungul" mur*cii> sporirii 
- producției și redu

cerii prețului de cost, salariul mediu al 
muncitorilor a crescut șl el. De pildă, la 
uzinele „Strungul“-0rașul Stalin, unde pro
ductivitatea mun
cii a crescut cu 
42 la sută față de 
prevederile planu
lui cincinal, cîș- 
tigul mediu s-n ri
dicat cu 40 la 
sută.

Datele pe care 
cititorii le vor a- 
fla din această pa
gină constituie nu
mai un crîmpei 
din bogata ,rezer-„ 
vă de metode ale 
fruntașilor cinci
nalului. E cu atît 
nai actuala, pen
tru toate organi
zațiile de bază 
U.T.M. din indus- 
rle, sarcina de a 
irganiza vizita- 
ea întreprlnderi- 
or din apropiere 
■are și-au îndepli
nit planul cinci- 
lal și pentru co- 
litetele regionale, 
aionale și orășe- 
leștl U.T.M., sar- 
ina de a organiza
i. pentru a asigura astfel pe deplin răs- 
îndirea largă, nemijlocită a experienței 
nerllor fruntași ai planului cincinal.

La întreprinderea 
„Clement Gottwald" 

schimburi de experien-

Suflete tinere
întreprinderea constructoare de mașini 

gricole „7 Noiembrie” din Craiova a în- 
eplinit sarcinile ce-i revin din cadrul 
lanului cincinal.
în frunte cu comuniștii, alături de 

muncitorii vîrstnici, tinerii, care lucrează 
i număr mare aici, au partea lor de con- 
ibuție la prețioasa victorie. Multi dintre 
au devenit fruntași ai întrecerii socia- 

ste, situîndu-se în primele rîndurî ale 
«ptei pentru îndeplinirea sarcinilor îna- 
te de termen
Faptul că tinerii au dus o activitate bo
ită în producție se datorește în mare 
ăsură și organizației de bază U. T. M., 
re, muncind sub îndrumarea organiza
ți de partid, a înlăturat din activitatea 

pericolul ce mai pândește unele organi- 
ții, acela al activității formale, zgomo- 
așe și a muncit cu conținut, de la om 

om.
Cele cîteva exemple de mai jos sînt as- 
cte care la o privire superficială pot 
,Vea depărtate de temă, dar care în 
dilate au avut un mare rol în munca 
ganizației de bază U.T.M.

1RE A FOST TEMA ADUNĂRII? f Z— —

Lîn sală — liniște. Dumitru, secretarul 
nitetului U.T.M., privește întrebător 
-re cei din fața mesei. Oare nu mai este 
nic de discutat? Se uită în carnet. „Vi
nele postului de control de la iurnăto- 

sînt goale”. „...Montajul are supărări 
. pricina strungăriei”. „Murafa Nico- 
întîrzie de la lucru...” Și totuși ar mai 

probleme. De exemplu... la întreținere. 
>lo întrecerea merge cam greoi. Parcă 
șese animatorii.
și rotește iar privirea în sală și în- 
abă:
- Ei, tovarăși, cine vrea să mai vor- 
.scă? Nu mai este nimic de spus? De- 
e secția...

. 1- Eu!
e ridică un tânăr cu salopetă nepă-

. i de ulei.
- Eu ! Am de zis ceva despre Badea 

de la întreținere. Poartă freză cu
istă de cocoș și pantaloni „de cinșpe”.
«...

De curînd colectivul fabricii 
„Mătasea Roșie” din Cisnă- 
die, regiunea Stalin, a săr
bătorit o însemnată victorie 

în lupta pentru mai multe țesături, în ve
derea ridicării continue a nivelului de trai 
al maselor. Pe data de 24 martie muncito
rii și tehnicienii de aci și-au realizat și 
depășit sarcinile ce le reveneau din cadrul 
planului cincinal.

Un factor hotărîtor care a contribuit la 
obținerea acestui succes a fost înzestrarea 
întreprinderii în anii cincinalului cu noi 
mașini și folosirea din plin a capacității 
acestora. Așa s-a ajuns ca volumul pro
ducției să fie mărit cu 100,98 la sută față 
de 1950, iar productivitatea muncii să 
crească cu 29 la sută.

La începutul cincinalului, fabrica „Mă
tasea Roșie” se mai găsea încă în mare 
parte așa cum rămăsese de pe vremea pa
tronilor; parcă era un om așezat cu capul 
în jos. Secția de preparație și unele răz
boaie funcționau la parter, țesătoria la 
etajul întîi, iar secția de finisat la etajul 
doi. Transportul materiei prime de la pre
parație la țesătorie și al țesăturilor la eta
jul doi pentru finisat se făcea manual, ne- 
cesițînd eforturi fizice mari din partea 
muncitorilor.

Odată înzestrată fabrica cu peste 100 
mașini, regruparea acestora cît și a celor 
care existau dinainte s-a făcut după fluxul 
tehnologic. Tov. Kiss Ion, șeful mecanic, 
actualul director al întreprinderii, împre
ună cu ceilalți mecanici, au depus multă 
muncă la repararea mașinilor, schimbîn- 
du-se totodată întregul proces de produc
ție prin regruparea utilajelor, fără stag
narea producției. Secția preparație a fost 
mutată la etajul doi, țesătoria la etajul 
întîi, iar finisarea la parter.

Prin construirea mai multor ascensoare, 
cu ajutorul cărora se transportă materia 
primă din magazie în secția preparație și 
de aci la celelalte secții, cit și a unor că
rucioare pentru transportul baloturilor de 
țesături în interiorul secțiilor, s-a redus 
numărul muncitorilor de la transport și 
eforturile fizice ale personalului auxiliar 
existent.

ir
Pentru a putea stăpîni războaiele și 

celelalte mașini, muncitoarelor li se cerea 
o calificare bună. Tocmai în această di
recție și-a îndreptat de la început atenția 
conducerea fabricii și și-a dat aportul său 
organizația U.T.M. Prin agitatori, gazete 
de perete și alte mijloace, muncitoarele au 
fost îndrumate să urmeze cursurile de 
calificare și să se califice la locul de 
muncă. Prin cursurile de calificare de 
gradul I și II și prin metoda Kotlear au 
fost calificate peste 250 persoane.

Tovarășele Trifan Maria, Hening Jose
fina, tinerele Mutu Elisabeta, Giindisch 
Anemarie, Ristisch Anemarie și alte mun
citoare tinere și vîrstnice, calificate în fa
brică pe la începutul cincinalului, s-au 
ridicat acum în rîndul fruntașilor în pro
ducție. In scurt timp ele au ajuns să lu
creze la cite patru războaie, dind în fie
care an sute de metri de țesături peste 
olan. Tineri ca Kroner Rosemarie, Solea 
Mircea și alții, absolvenți ai cursurilor de 
calificare, au devenit maiștri.

Mărindu-se capacitatea de producție a 
fabricii s-a mărit cu mult și numărul an- 
gajaților în producție. Pentru ca în cel 
mâi scurt timp ei să poată da un randa
ment bun la locurile de muncă era nece
sar să cunoască în primul rînd mînuirea 
mașinilor. In acest scop au fost numite 
instructoare pe secții. Ele îndrumă cu dra
goste pe muncitoarele noi angajate, se 
străduiesc să le inițieze în lucrui la răz
boaie, le împărtășesc din experiența lor 
pentru a executa cele mai corecte miș
cări. Numai în ultimele luni au fost ast
fel inițiate peste 50 de muncitoare.

Ca o țesătoare fruntașă este cunoscută 
în secție utemista Pop Florica, secretara 
comitetului organizației de bază U.T.M. 
Pop Florica a lucrat întîi ca funcționară 
la biroul administrativ. Viața de birou nu 
satisfăcea însă dorința ei de muncă vie, 
productivă. Adesea putea fi văzută după 
orele de lucru prin secția țesătorie. Le ce
rea fruntașelor să-i împărtășească din cu
noștințele lor. Privea îndelung felul cum 
acestea execută legarea firului și alte miș
cări după metoda Kovaliov. Utemista Cor

îl întrerupse o voce (poate chiar a lui 
Badea).

— Ce-ți veni? Discutăm despre munca 
în producție a brigăzilor și a posturilor» 
Ce legătură are cu ce spui tu ?

— ...are legătură cu producția, am vrut 
să zic. Are, cum să n-aibă !

Dar cînd să argumenteze se încurcă. 
Dumitru schimbă un zîmbet cu un mem
bru al comitetului și apoi se ridică în 
ajutor.

— Liniște, tovarăși! Problema ridicată 
este în obiectul discuțiilor. Știți și voi că 
Badea nu este fruntaș .în întrecere. Cine 
nu vede legătura ?

— Poate Iacob, că și el vine la reuniuni 
cu pantaloni strînși pe picior.

Râsete, șoapte și mai multe mîini ridi
cate.

— Și Banu Ion e tot la fel. Are niște 
porniri... La reuniune, cînd dansează, crezj 
că e unu de la circ.

— Numele acestora nu pot fi văzute ni
ciodată la panoul fruntașilor !

Dumitru, secretarul, zîmbi din nou. La 
concluzii în numele comitetului U.T.M. el 
trasă sarcini noi brigăzilor, dar vorbi de
stul de mult și despre pericolul atitudini
lor deșănțate.

Și cînd participanții adunării de or
ganizație se îndreptară spre poarta prin
cipală, un lăcătuș, proaspăt venit de la 
școala profesională, își apucă de braț prie
tenul și-l trase lingă panou.

— Ascultă, Tudore, aici acrie una, iar 
în adunare a început să se discute des
pre atitudinile greșite ale unora... Atunci 
care a fost tema ei ?

— Ei și tu! Ce n-ai înțeles? Tema a 
fost... a fost vorba despre noi.

*
Se cuvine o adăugire. Badea Ion, cel 

criticat atunci, astăzi a devenit secretar al 
organizației U.T.M. de secție de Ia în
treținere. în producție acum muncește 
bine, așa că se află printre fruntași. Cei
lalți criticați în acea vreme, Iacob Ion, 
împreună cu Banu, sînt astăzi cei mai ac
tivi organizatori ai reuniunilor tovără
șești. Și cînd ești organizator cu adevărat, 
desigur că și veghezi ca nici o pornire 

nea Maria i-a vorbit despre procedeele ei 
de muncă, a lăsat-o chiar să lucreze de 
mai multe ori la unul din războaiele pe 
care le deservea.

— Pot să lucrez eu la aceste două răz
boaie cînd sînt libere ? l-a întrebat în- 
tr-o zt pe maistru, Pop Florica.

— Trebuie să înveți întîi, i-a răspuns 
acesta.

S-a mirat însă văzînd că utemista 
Pop Florica nu se deosebește în lucru de 
alte țesătoare.

După cîteva zile țesătoarea Pop Florica 
lucra la patru războaie. Pe graficul ei de 
producție erau înregistrate zilnic depășiri 
de plan. Calitatea țesăturilor era bună. 
Tinerii din fabrică știu să aprecieze pasi
unea în muncă: ei au ales-o nu de mult 
pe această fată secretara organizației de 
U.T.M. Asemenea utemistei Pop Florica 
sînt multe tinere țesătoare al căror nume 
îl poți citi la panoul fruntașilor în pro
ducție.

★
Metodele înaintate: Ciu,tkih, Kovaliov, 

marșrut, Ilicev-Vlasov, Antonina Janda- 
rova, Borisov și altele, folosite pe scară 
largă în fabrică constituie de asemenea 
una din pîrghiile care i-a ajutat pe munci
tori să-și îndeplinească sarcinile din pla
nul cincinal înainte de termen. Aplicarea 
în producție a acestor metode a avut ca 
rezultat folosirea mai din plin a utilajului. 
In același timp s-a mărit producția și pro
ductivitatea muncii, a fost îmbunătățită 
calitatea țesăturilor.

In țesătorie au fost organizate mai 
multe brigăzi de tineret, care luptă pen
tru lucrul la mai multe războaie. Brigă
zile de tineret conduse de Cornea Maria, 
Teodor Alexandru și Nistor Paraschiva 
obțin astfel lunar succese de seamă- Prin
tre țesătoarele fruntașe se numără Pinti- 
lie Eugenia, Mitrofan Eugenia, Gunesch 
Ana și Giindisch Anemarie, care deser
vind cite 4 războaie au produs în luna 
martie peste 580 metri țesături de mătase 
peste plan.

In urma creării condițiunilor de apli-. 
care a metodei marșrut, numărul munci
torilor care au trecut să lucreze la patru 
războaie s-a ridicat la aproape 50. Aseme
nea posibilități, prin regruparea mașini
lor, au fost create de asemenea în secția 
preparații. Lq, opt din mașinile de depă
nat s-au adăugat pe lingă cele douăzeci de 
fuse încă cinci, mărindu-se în felul acesta 
capacitatea de producție.

De o mare popularitate s-a bucurat în 
rindurile textilistelor metoda Kovaliov. 
Executarea celor mai corecte mișcări în- 
tr-un timp cît mai scurt a devenit o obiș
nuință pentru multe țesătoare ale fabri
cii. Comunista Trifan Maria și altele îm
părtășesc din această experiență a lor și 
celorlalte muncitoare. Tînăra Foficaș Ma
ria, dădea 24 puncte rele pe metru pătrat. 
Intr-una din zile, tovarășa Trifan Maria 
i-a observat greșelile. Ea i-a arătat ime
diat practic tinerei noi angajate cum să 
lucreze pentru eliminarea greșelilor. In 
urma acestui fapt, Foficaș Maria și-a rea
lizat în proporție mai mare planul.

Un rol însemnat pripind organizarea 
producției și prelungirea duratei de func
ționare a mașinilor îl au maiștrii. La fa
brica „Mătasea Roșie” prin grija conduce
rii, majoritatea acestora au urmat cursuri 
de trei luni pentru ridicarea calificării. 
Pentru lichidarea deselor defectări ale 
mașinilor, ajutorii de maiștri au început 
să folosească metoda Borisov de ocolire și 
control preventiv al războaielor. Această 
metodă a dat rezultate bune. Față de pe
rioada dinaintea aplicării ei s-au redus cu 
mult stagnările din cauza mașinilor.

In perioada ultimilor ani, în fabrică, or
ganizația U.T.M. a antrenat tineretul spre 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor de pro
ducție. S-a accentuat calificarea muncito
rilor tineri, a fost întărită disciplina so
cialistă a muncii, s-au extins pe scară 
largă metodele înaintate de muncă, care 
au stat la baza însușirii tehnicii noi și a 
folosirii mai depline a capacității mașini
lor.

Toate aceste învățăminte trebuie să stea 
și pe mai departe în atenția organizației 
U.T.M., în întrecerea în cinstea zilei de 
1 Mai.

GAVRIL POPA 
corespondentul „Scînteil tineretului" 

pentru regiunea Stalln

înapoiată să nu-și facă loc printre tinerii 
care vor să se distreze în mod plăcut.

Dar în legătură cu reuniunile este și 
altă poveste. S-o ascultăm.

CEVA DESPRE MUNCA 
CULTURALĂ

într-o zi colectivul gazetei de perete a 
cerut unui membru al comitetului U.Ț.M. 
să scrie un articol interesant despre ac
tivitatea culturală în întreprindere.

Și iată-1 pe cel pe care căzuse „norocul” 
privind o coală de hîțtie. A,r fi multe de 
scris dar el își poate număra „creațiile 
literare” pe degetele unei singure mîini. 
Așadar, idei are destule, căci sînt și 
fapte, dar cum să le pună pe hîrtie? Să 
vorbească despre brigada artistică de agi
tație? Cei mai mulți membri ai brigăzii 
sînt doar tineri! Să vorbească, dar cum? 
Să arate câte programe a dat brigada și 
apoi să dea numele celor criticați de ea? 
Sau să vorbească despre felul în care or
ganizația U.T.M. sprijină și ea munca 
brigăzii? Deodată...

„Și totuși să vezi bădie 
cum în plină strungărie 
se aude vorbărie 
de la două mașini frate, 
ce stau ne-ntrebuințate. 
Și-acum iată ce spunea 
o mașină alteia...

...Astfel — continua articolul—cele două 
mașini vorbesc despre maistrul Slovacu 
Victor care de cîteva ori a organizat de
fectuos munca în secție, lăsînd mașini 
fără lucru planificat. în felul acesta, prin 
cuplete compițse și cîntate de membrii 
brigăzii artistice, sînt satirizați cei care 
fac greutăți în muncă”.

După aceasta reciti rândurile așternute 
pe hîrtie. Hm, dar nu se poate să înceapă 
articolul așa direct, cu versuri. Trebuie 
mai întîi să explici modul în care... sau 
mai bine să înceapă cu reuniunile tovără
șești. Da, da, și va începe chiar cu dis
cuția avută cu un instructor al comite
tului orășenesc U.T.M.

Și-o aminti. Era prin ’52 sau în primă- 
vara lui ’53. Vorbise instructorul: „Uite, 
tinerii voștri, din punct de vedere terito
rial, sînt împărțiți în trei. Ar trebui să or-

De cum intri în curtea uzi
nei de tractoare „Ernst Thăl- 
mann" privirile îți sînt atrase 
de vitrinele cabinetului tehnic 
al rationalizatorilor și inova
torilor. Uzina — afli curînd 
aceasta — are un număr de 
peste 1.000 inovatori, care 
prin cele 3.160 propuneri de 
inovații făcute în anii cinci
nalului au realizat economii 
de aproape 30 milioane lei.

Nume de inovatori ca al 
comuniștilor Afanasie Paiu 
sau Gheorghe Rozoleu sînt 
bine cunoscute. In acești cinci 
ani ei au propus cîte 30—40 
inovații. Exemplul lor a fost 
urmat și de tineri, ca ute- 
miștii Teodor Petrișor și Ca
rol Koritar, care nu de mult 
au realizat o importantă eco
nomie găsind în locul unui 
cărbune importat, un căr
bune din tară care să poată 
fi folosjt în cazanele termo
centralei uzinei

luptător de frunte

în spo
re duce-

Un alt
pentru tehnica înaintată este 

; resposabijul brigăzii de tine-
ret nr. 35 din sectorul prese,

■ tov. Ion Stratulat. El a trecut 
; de curînd să lucreze în contul 
; anului 1962.
■ Stratulat a studiat revistele 
; sovietice, reușind să găsească 
't o metodă prin care puternica
■ mașină sovietică radială de 
, găurit de producție sovietică 
J la care lucrează, să poată fi
> folosită la adevărata el capa-
> citate. „De succesele pe care 
J le voi obține pe viitor cu în-
> treaga mea brigadă — își zl-
> cea el, depinde păstrarea dra- 
J pelului fruntaș pe uzină".
> Pentru a putea confecționa
> noul tip de burghiu, după me-
> toda jirov, Stratulat a fost
> mult ajutat de maistrul Leon
< Gavrilîuc și de comunistul Ni- 
zcolae Iancu.
ț Străduințele lui, dorința de 
>a învinge greutățile începutu-
> lui n-au rămas fără rezultate.
> Noul tip de burghiu, care fă-
> găduia să aducă mari succese
> rirea productivității muncii și
> rea prețului de cost, a fost confecțio-
> nat.
> După ce unealta a fost verificată la
> mașina tovarășului Stratulat, biroul or-
> ganizației de secție U.T.M. l-a sprijinit
> pe fruntaș în organizarea extinderii
> noii metode. La demonstrația făcută în 
? secție au asistat numeroși găuritori și 
: strungari.
< De atunci, Ion Stratulat și-a împăr- 
? tășit experiența nu numai celor din
< brigada și secția lui, ci și altora din 
S uzină. S-a deplasat chiar și în alte în- 
? treprinderi din oraș, unde înconjurat 
S cu dragoste și interes de muncitori a 
( demonstrat felul cum a construit și 
) cum folosește burghiul după metoda
> Jirov.
C La îndeplinirea cincinalului întrea- 
? ga brigadă a lui Stratulat a luat parte 
ș activă. In fiecare an hrigada și-a în-
< deplinit planul cu mult înainte de ter-
> men. Utemiștii Gheorghe Mirică, Ion 
\ Schiopu,
< frunte.
> lunar a devenit un lucru obișnuit, 
s tru aceasta ei șînt evidential la 
( sfătuiri de producție.
> Metoda sovietică aplicată de
s gada condusă de Stratulat s-a extins 
s și în alte sectoare. Așa, într-o zi, tînă- 
( rul reglor Marcel Tăbăcaru l-a înștiin-
> țat pe Stratulat că și la ei, la linia ca-
> pace și chiulase de la uzinaj-motor, s-a 
(trecut la aplicarea metodei Jirov. Tăbă-
> caru i-a povestit chiar ce au realizat
> muncitorii cu ajutorul noii metode.
> încă din primul schimb, utemistul Ion
> Stoica, lucrînd la găurirea carterului
> volantei, a reușit să mărească viteza 

Erich Gross sînt mereu în
Realizarea a cîte 2—3 norme 

Pen- 
con-

bri-

ganizați ceva în așa fel, încât distanța asta 
dintre ei, terestră să-i spun, să fie cît 
mai mică”.

Și ei, comitetul, au făcut ceva! Au or
ganizat reuniunile tovărășești săptămâ
nale. în fiecare săptămână organizația de 
secție de la unul din cele 3 sectoare in
vită tinerii cei maț buni din celelalte sec
toare la o reuniune. Are loc un mic festi
val artistic, o conferință, dans și bineîn
țeles discuții. Discuțiile, cîteodată sînt 
foarte interesante. .Dacă montajul este 
gazda, atunci vei auzi negreșiț: „în cin
stea turnătorilor și strungarilor care 
ne-au dat piese la timp, orchestra noastră 
va cînta un vals”. Alteori se aud și cu
vinte ca acestea: „Pentru tovarășii de la 
montaj, care au întîrziat predarea mași
nilor, se va cînta Marinică”.

Deci — este lucru hotărât. Va începe ar- 
ticolul vorbind despre reuniunile săptămâ
nale, apoi va vorbi despre brigada artis
tică de agitație, despre lipsuri, că bine 
înțeles sînt și din astea, și despre...

Tînărul nostru a început să scrie din 
nou și într-o oră și jumătate articolul era 
gata. Noi, care am putut citi în vremea 
aceea articolul ia gazeta de perete, vă 
asigurăm că el a fost interesant, așa cum 
l-au cerut tovarășii din colectivul de re
dacție.

AGITATORII

Erau de față Nedelea Cpnștqntin de la 
turnătorie, Antonie Florea de. la strungă
rie, secretarul organizației de partid Mi
hai Călărașu, frezorul Vîrjan și înpă vreo 
câțiva tovarăși. Cei nțai npulți erau agi
tatori, comuniști și utemiști, ce discutau 
despre sarcinile recente. Nu se mai știe 
acum care, dar unul dintre ei a dus vorba 
cam așa:

— Noi, în afară de faptul că ducem 
muncă de agitație, trebuie să fim și exem
plu pentru cei cărora le vorbim. Mi-a zis 
unul într-o zi la turnătorie: „nu numai 
vprbă, tovarășe Zic că avea dreptate.

Cu metoderapid^

In fotografie: utemistul Ion Stratulat îm- ie 
preună cu membrii brigăzii sate și cu mats- % 
irul Constantin Nicolaie, discută despre apli- >> 
carea metodei Jirov. «metodei Jirov.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

mașinii de Ia 517 la 732 turații pe mi- ?? 
nut, iar avansul la 0,4 mm. fără să se << 
constate vreun efort în plus. Tînărul >> 
Ion Bota, care găurește baia de ulei, a << 
ajuns la același regim de ltțcru. După $$ 
terminarea schimbului s-a putut vedea 
că cele mai frumoase rezultate au fost « 
obținute totuși de Stoica. El înainte % 
ascuțea cîte 6 burghie, de cîte 2—3 ori ?? 
pe zi, iar acum a reușit să termine << 
schimbul, după ce a ascuțit un singur >) 
burghiu numai de 3 ori. >5

Forța noii metode sovietice de aș- « 
chiere rapidă a avut efecte simțitoare 
chiar asupra calității pieselor de trac- >> 
tor. La capacul cilindrului, de pildă, « 
la care se execută o gaură de 36 mm. >> 
după vechea metodă se iveau imperfec- 
țiuni din cauza grosimii neuniforme a ?? 
peretelui. Găuritorii Iuliu Benedek și » 
Bela Deak, lucrând după noua metodă << 
au reușit să elimine această deficiență. << 
Acum, pe cele două linii tehnologice « 
care aplică prețioasa inițiativă a lui Ion >> 
Stratulat, după rezultatele obținute, 
zilele trecute s-a înființat brigada „Ji- << 
rpv” peptru folosirea în mod științific >> 
a metodei de găurire intensivă. Metoda $ 
Jirqv s-a extins și 
sector, acum, un 
găuritori lucrează

...V-am povestit 
țiva tineri inovatori. Sînt mulți căută
tori ai noului în uzină. Pentru înde
plinirea sarcinilor cincinalului înainte 
de termen, pentru făurirea înainte de 
termen a tractoarelor care brăzdează 
pămîntul țării, mult din mțrit le re
vine lor.

la țizinaj-tnotor. In 
număr de peste 40 
cu ajutorul ei.
pe scurt despre cî-

Corespondent
CAROL SZABO

— Atunci — conchise secretarul organi
zației de partid — propunerea ca grupul 
agitatorilor să dea un exemplu de iniția
tivă, construind un ciur mecanic la turnă
torie, este foarte bine venită. Strîn,geți-vă 
mai aproape să privim schița.

Cinci minute mai târziu agitatorii se 
transformaseră în tehnicieni.

Unii agitatori, mai tineri în metalurgie 
și totodată ca vîrstă, n-au lucrat direct la 
piesele ciurului. Ej însă au adunat mate
riale și au făcut să se răspândească prin 
ateliere cuvintele; „cît mai repede, cît mai 
repede, piesele pentru ciurul mecanic !”.

Și astăzi dacă întrebi la comitetul or
ganizației de bază U.T.M. „voi aveți agi
tatori ?” ți se răspunde:

— Avem tovarășe. Sînt împreună cu 
comuniștii și tot de ei îndrumați. Și tot 
împreună își desfășoară activitatea. La 
turnătorie lucrează acum două ciure me
canice. Ei au...

DOUĂ ACȚIUNI

Prin vara anului trecut, Ia sectorul 
montaj erau adunate claie peste gră
madă piesele grapelor și cositoarelor. Gru
pul mic de muncitori nu mșți putea face 
față ritmului cu care lucrau secțiile pre
lucrătoare. Pe poartă ieșeau mașini gata 
montate și vopsite, dar grămezile piese
lor nemontaie creșteau mereu. S-a aflat 
la conducerea întreprinderii. Organizația 
de partid a chemat comitetul de U.T.M.: 
„Să antrenăm toți oamenii 1”

Iată o discuție:
— Tovarășă Irina, poate ai auzit la 

sectorul montaj planul este în pericol. 
Mai mulți utemiști de aici, de la atelie
re, au cerut să meargă să lucreze la mon
taj și vopsit.

— Am înțeles. O voi aduce și pe Măn- 
doiu Elena. La montat nu ne-om pricepe 
noi, fetele, dar la vopsit neapărat!

Sau :
— Voi ați auzit că cei din brigada lui 

Tudose Aurel, cu care sînteți în întrecere, 
merg după amiază să ajute celor de la 
sectorul III la montat ? Zic că asta vor

Victorioși L
• Colectivul întreprinderii „Electro

magnetica" din București se mândrește 
cu faptul că în anii cincinalului a fabri
cat — pentru prima oară în țară — 68 
tipuri de produse importante. Realizarea 
în 1951 a contoarelor electrice monofa- 
zice a adus înalta prețuire a guvernului, 
Premiul de stat, inginerilor Cornel An- 
dreescu, Vasile Stănescți și matrițierului 
Francisc Nieser.

• țn cursul anilor cincinalului „Fabri
ca de porțelanuri" din Ciul și-a. mărit con
siderabil producția. A fost construită o 
nouă secție de blocuri de șamoi, o nouă 
turnătorie, s-au construit cuptoare noi, mă- 
rindu-se astfel capacitatea de ardere cu 
80 la sută.

• Colectivul fabricii reunite de paste 
făinoase și biscuiți „Partizanul" d,in Cra
iova a dat comerțului peste prevederile 
planului cincinal circa 13.000 tone de paste 
făinoase și 450 de tone de biscuiți.

• Tn decursul îndeplinirii prevederilor 
planului cincinal, colectivul întreprinderii 
„Tehnofrig" din Cluj a livrat industriei 
alimentare peste 30 de tipuri de mașini șl 
instalații pentru prelucrarea cărnii, lap
telui, fabricarea pîinii etc.

s-o treacă ca o realizare în raportul de 
activitate de sfîrșit de lună.

— Degeaba, tovarășe, și noi, brigada lui 
Ionescu, mergem după amiază. Chiar vom 
pleca mai devreme. Mai avem de modelat 
cîteva forme și pe urmă — cu toți la 
strâns șuruburi.

Și în după amiezile călduroase de vară, 
fetele, desenatoare și funcționare, s-au 
încins cu basmalele în chip de șorțuri și 
vopseau grapele cîntînd și râzând. Brigă
zile de tineret de la turnătorie, strungărie 
și întreținere erau animatoarele întrece
rii^ Vechii montatori ai secției, peste care 
„năvălise atîta tinerețe”, erau cînd veseli, 
cînd serioși — necăjiți că nu poț țipe rit
mul cu cei tineri.

Așa s-a făcut că la stfîrșitul lunilor au
gust, septembrie, octombrie, conducerea 
întreprinderii a raportat: „Am îndeplinit 
planul!”

...în februarie, anul trecut, acel februa
rie care-1 cunosc toți cei care au pus mâna 
pe o lopată să curățe drumul de zăpadă, 
întreprinderea era în pericol să nu-și în
deplinească planul. S-a ținut o adunare: 
„După această iarnă grea vine o primă
vară frumoasă. Țăranii muncitori așteaptă 
de la noi, industria greș, mașini să-și lu
creze pămîntul. Să nu-i facem să aș
tepte mult!” Utemiștii cu cîte un comu
nist în frunte au format echipe. Și chiar 
dacă ar mai fi fost vreunul pe care îl 
speriau greutățile, nu-1 răbda inima să 
stea deoparte.

Au fost uneori zile grele, ca de campa
nie; se lupta pentru aprovizionare, pen
tru transport, pentru aceleași piese de 
bună calitate. Erau oameni care se luptau 
în curtea întreprinderii cu viscolul, iar 
apoi veneau să se încălzească lîngă 
jghiabul de turnat fontă. Și a trecut și 
luna februarie. In ziua de 28, după înce
tarea lucrului primului schimb, conduce
rea întreprinderii a raportat din nou: „Am 
îndeplinit planul!”...

...Așa cum la sfîrșit de martie 1955. 
ea a putut anunța întregii țări îndeplini
rea sarcinilor din planul cincinal.

V. CONSTANTINESCU
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Sosirea delegației guvernamentale austriaco 
la Moscova

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS 
transmite : Lg 11 aprilie a sosit la Mos
cova delegația guvernamentală a Austriei 
pentru a duce tratative cu guvernul so
vietic în legătură cu tratatul de stat cu 
Austria.

Delegația este condusă de cancelarul 
Austriei, dl. J. Raab.

Din delegație fac parte : A. Schaerf, 
vice-cancelarul Austriei, L. Figl, ministru 
al Afacerilor Externe, B. Kreisky, secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne și persoanele care îi însoțesc.

La aerodromul central delegația guver
namentală a Austriei a fost întîmpinată 
de V. M. Molotov, prim vice-președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și mi
nistru al Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. I. Mikoian, prim vice-președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., I. G. 
Kabanov, ministru al comerțului exterior, 
A. A. Gromîko, prim locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., V. S. 
Semenov, locțiitor al ministrului Afaceri

lor Externe al U.R.S.S., I. I. Ilicev, înalt 
comisar al U.R.S.S. în Austria și amba
sador extraordinar și plenipotențiar, M. I. 
Iasnov, președintele Comitetului Executiv 
al Sovietului din Moscova, generalul-ma- 
ior I. S. Kolesnicov, comandantul garni
zoanei orașului Moscova, S. J. Lapin, șe
ful Serviciului nr. 3 pentru Europa din 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., E. D. Kiselev, șeful protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Delegația guvernamentală a fost întîm
pinată de asemenea de personalul Amba
sadei Austriei în frunte cu N. Bischoff, 
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Austriei în U.R.S.S., precum și 
de șefii și membrii unei serii de alte am
basade. Pe aerodrom se afla aliniată o gar
dă de onoare ; au fost intonate imnurile 
de stat ale Austriei și U.R.S.S. Aerodro
mul era pavoazat cu drapelele de stat ale 
Austriei și Uniunii Sovietice.

Declarația cancelarului federal al Austriei, J. Raab
MOSCOVA 11 (Agerpres,. — TASS 

transmite : La sosirea sa la Moscova, can
celarul federal al Austriei, dl. J. Raab, 
a făcut la aerodrom, în fața microfonu
lui, următoarea declarație :

„Aș vrea să exprim bucuria mea și bu
curia colegilor mei pentru invitația adre
sată de guvernul Uniunii Sovietice guver
nului austriac de a veni în acest mare oraș

al Uniunii Sovietice. Au trecut 10 ani 
de cînd marea armată a Uniunii Sovietice 
a eliberat Patria noastră de național-so- 
cialiști. Sosind tocmai în aceste zile, sîn- 
tem însuflețiți de dorința de a stabili re
lații și mai strânse între Uniunea Sovieti
că și patria mea și de a transforma acești 
factori într-o forță a păcii".

Cu privire la tratatul de stat cu Austria
Presa străină despre declarația guverrrului sovietic 

din 9 aprilie 1955
■ VIENA 11 (Agerpres). — TASS trans
mite : Organele de presă austriace de 
toate orientările politice acordă principala 
atenție declarației guvernului sovietic din 
9 aprilie cu privire la tratatul de stat cu 
Austria. Ziarele „Oesterreichische Wolk- 
sstimme”, „Neues Oesterreich”, „Oesterrei
chische Neue Tageszeitung” și „Viener 
Zeitung”, publică în primele pagini textul 
integral al declarației care a fost trans
misă de Agenția Tass. Celelalte ziare ex
pun amănunțit conținutul declarației.,

Ziarul „Das kleine Volksblatt”, organul 
partidului populist austriac scrie pe prima 
pagină cu litere mari: „Guvernul sovietic 
exprimă în declarația sa speranța că dacă 
va exista năzuința corespunzătoare din 
partea statelor interesate, se va dovedi 
posibil ca. încă într-un viitor apropiat să 
se realizeze înțelegerea necesară și să se 
încheie'tratatul de stat cu Austria”.

Publicînd textul declarației sovietice, 
ziarul „Neues Oesterreich” scrie în subti
tlu : „Dacă toate statele interesate ar 
dori, ar deveni posibil să se realizeze în
țelegerea necesară în timpul cel mai 
apropiat și să se încheie tratatul de stat, 
în prezent există posibilitatea de a se ac
celera reglementarea problemei austriace”.

★
LONDRA 11 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Reuter, declarația guver
nului sovietic adresată puterilor occiden
tale în problema tratatului de stat cu Aus
tria este considerată în cercurile diplo
matice din Londra ca un simptom „încu
rajator” pentru călătoria la Moscova a 
cancelarului Austriei, Raab. Agenția re
levă că acel pasaj din declarație în care 
se arată că încheierea tratatului de stat 
cu Austria trebuie să fie cu putință a 
fost primit favorabil la Londra.

★
NEW YORK 11 (Agerpres). — Presa 

americană comentează pe larg declarația 
guvernului sovietic cu privire la tratatul 
de «tat cu Austria. într-o informație

transmisă din Washington, corespondentul 
ziarului „New York Times” relevă că de
clarația guvernului Uniunii Sovietice ca
pătă un deosebit interes în ajunul călă
toriei cancelarului Raab la Moscova. 
Amintind recentele obiecții ridicate de 
cele trei puteri împotriva asumării unor 
obligații bilaterale de către Viena și Mos
cova, corespondentul relevă că Uniunea 
Sovietică subliniază necesitatea de a se 
crea garanții că Austria nu se va ralia 
vreunei alianțe militare și nu va permite 
ca teritoriul ei să fie folosit pentru crea
rea de baze militare străine.

într-o știre transmisă din Londra, co
respondentul ziarului „New York Times”, 
Walles,- transmite că cercurile oficiale en- 
g'eze au comentat „cu răceală” nota 
Uniunii Sovietice în legătură cu tratatul 
de stat cu Austria.

★
PRAGA 11 (Agerpres). — La 10 aprilie 

toate ziarele cehoslovace au publicat la 
loc de frunte și cu titluri mari declara
ția guvernului sovietic cu privire la tra
tatul de stat cu Austria.

★
BERLIN 11 (Agerpres). — Presa demo

crată acordă o mare atenție declarației 
guvernului sovietic cu privire la trata
tul de stat cu Austria.

Ziarul „Neues1 Deutschland” publică de
clarația sub titlul : „Soluționarea proble
mei austriece este posibilă”. într-un co- 
mentar publicat sub titlul „U.R.S.S. oferă 
Austriei noi șanse”, ziarul „Berliner Zei
tung” subliniază că declarația este în
dreptată spre încheierea în timpul cel mai 
apropiat a tratatului de stat cu Austria.

Ziarul „Național Zeitung” publică 
știrea respectivă sub titlul : „Un schimb 
de păreri cu Raab va contribui la rezol
varea problemei austriece”.

Toate ziarele vest-berlineze publică la 
loc de frunte informații despre declara
ția guvernului sovietic cu privire la tra
tatul de stat cu Austria.

închiderea conferinței de la Delhi
DELHI 10 (Agerpres). — TASS trans

mite: In ședința din dimineața zilei de 8 
aprilie a conferinței țărilor Asiei pentru 
slăbirea încordării în relațiile inlemațio- 
.nale a luat cuvîntul reprezentantul 
17.R.S.S., M. V. Nesterov, președintele 
l'/ezidiului Camerei de Comerț a U.R.S.S. 
Lf. (începutul cuvîntării sale el a subliniat 
msqaa însemnătate a comerțului interna
tional pentru întărirea păcii între po- 
poane.

★
DEțLHI 10 (Agerpres). — TASS trans

mite:, Ședința plenară din după amiaza 
zilei de 8 aprilie a conferinței țărilor 
Asiei pentru slăbirea încordării în rela
țiile ^internaționale a fost prezidată de 
Gurmșrkh Singh Musafir. Ședința a fost 
consacrată discuțiilor pe marginea proble
melor politice, economice, sociale și cultu
rale ale Asiei, începute în ședința prece
dentă;.

Au luat cuvântul șeful delegației Bir 
manieț, cunoscutul avocat U Hla Djo, Ka- 
lelkar, membru al parlamentului indian 
din pa.ctea Partidului Congresul Național 
Indian ișî Mirze Tursun-Zade. poet din 
R.S.S. Tadjică

în șec’lința de după amiază au mai luat 
cuvîntul' Abdul Kerim Zuhur, membru al 
parlamentului sirian, Ciu Tu-nan, preșe
dintele Asociației Populare Chineze pen
tru relațiile culturale cu străinătatea și 
Takudo Kuruma, fost membru al parla
mentului japonez.

★
DELHI 10 (Agerpres). — TASS trans

mite: La 9 aprilie, și-au continuat lucră 
rile cele cinci comisii — pentru proble
mele politică, economică, socială, culturală 
și religioasă.

Tot la 9 aprilie, cei 50 de șefi ai delega

țiilor șl reprezentanți aî țărilor asiatice 
sosiți la Delhi pentru a lua parte la lu
crările conferinței au fost primiți de pri
mul ministru al Indiei. Nehru.

★
DELHI 11 (Agerpres). — La 10 aprilie 

și-a încheiat lucrările conferința țărilor 
Asiei pentru slăbirea încordării în rela
țiile internaționale. Conferința a adoptat 
o serie de rezoluții în probleme politice, 
sociale, economice și culturale. Ea a spri
jinit cele cinci principii ale coexistenței și 
a luat atitudine împotriva colonialismu
lui și a discriminării rasiale.

★
DELHI 11 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 10 aprilie a avut loc la Delhi în 
Piața Gandhi un mare miting consacrat 
încheierii lucrărilor conferinței țărilor 
Asiei pentru slăbirea încordării în rela
țiile internaționale. La miting au partici
pat peste 20.000 locuitori ai capitalei in
diene. Pe ambele părți ale tribunei în 
care au luat loc delegații conferinței se 
aflau pancarte cu textul celor cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice.

Participanții la miting au salutat fier
binte pe delegații la conferință. La miting 
a luat cuvîntul Go Mo-.io, (R.P. Chineză), 
Mațumoto (Japonia), Idnan Hakim (Li
ban), Pak Den Ai (Republica Populară 
Democrată Coreeană), N. U. Bazanova 
(U.R.S.S.), Nguen Vang Huong (Republica 
Democrată Vietnam), Jagvaral (Republica 
Populară Mongolă), Pandit Sunderlal (In
dia), Abdel Kader El Saleh (Iordania) și 
alții.

Mitingul a fost o demonstrare clară a 
solidarității poporului Indian cu popoarele 
Asiei șl a faptului că ele sînt gata să apere 
împreună cauza nobilă a păcii în lumea 
întreagă.

O

Comunicatul comun al lui Nehru și Fam Van Dong
DELHI 11 (Agerpres). — După cum 

anunță postul de radio Delhi. Nehru, pri
mul ministru al Indiei și Fam Van Dong, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Vietnam, au de
clarat într-un comunicat comun că guver
nele celor două țări sprijină acordurile 
de la Geneva și sînt hotărîte să respecte 
prevederile acestor acorduri și să lupte 
pentru îndeplinirea lor.

în comumicat se spune că Nehru și Fam 
Van Dong au realizat o înțelegere în pri
vința marii importanțe a alegerilor libere 
în Vietnam și a realizării unității Vietna
mului în conformitate cu acordurile de 
la Geneva.

Nehru și Fam Van Dong consideră că 
relațiile de bună vecinătate, respectarea 
și îngăduința reciprocă între Vietnam, 
Cambodgia și Laos vor contribui la re
glementarea situației în Indochina și la 
cauza păcii în Asia. Nehru și Fam Van 
Dong consideră că cea mai bună garanție

a păctl în lumea întreagă și a prieteniei 
între diferitele țări, este respectarea prin
cipiului recunoașterii suveranității, in
dependenței, neatacării, egalității, respec
tului reciproc, neamestecului în afacerile 
interne alo altor țări Și asigurării condi
țiilor de coexistență pașnică.

Nehru și Fam Van Dong și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu relațiile de prie
tenie existente între India și Republica 
Democrată Vietnam și convingerea că 
schimbul de păreri care a avut loc va con
tribui la consolidarea acestor relații. Ne
hru și Fam Van Dong și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu faptul că ei se vor 
putea întâlni din nou la Bandung la con
ferința țărilor Asiei și Africii.

La 10 aprilie, Fam Van Dong, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Vietnam și membrii de
legației vietnameze au părăsit Delhi, ple- 
cînd la Calcutta.

Congresul Partidului Comunist din Olanda

Tinerii noștri fotbaliști — printre cei mai buni din Europa

Lotul de fotbal — juniori al Republicii Populare Romîne s-a clasat pe pri
mul loc în seria întîia a „Turneului internațional al juniorilor” ce s-a desfășurat 
în Italia.

In clișeu: tinerii fotbaliști din lotul de juniori al R.P.R. înaintea unui antre- 
n ament.

★ *

HAGA 10 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 9 aprilie s-a deschis la Amster
dam cel de al 17-lea Congres al Parti
dului Comunist din Olanda, care va dura 
trei zile.

Pe ordinea de zi a congresului figurează 
trei probleme:

1. Cu privire la situația politică ;
2. Cu privire la pregătirile în vederea 

apropiatelor alegeri parlamentare ;
3. Alegerea Comitetului Central.
în ședința din dimineața zilei de 9 apri. 

lie, la primul punct al crdinei de zâ, Paul 
de Groot, secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist din 
Olanda, a prezentat un amplu raport. Ra
portorul a fost întâmpinat cu aplauze pre
lungite.

în seara zilei de 8 aprilie a avut loc la 
Amsterdam o ședință festivă, consacrată 
deschiderii celui de al 17-lea congres. în

afară de delegații la congres, la ședință 
au participat numeroși oaspeți. în cadrul 
ședinței a luat cuvîntul Gerben Wagenaar, 
președintele C.C. al Partidului Comunist 
din Olanda, care a dat citire telegramei 
de salut adresată congresului de către 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. în 
telegramă se spune :

„CELUI DE AL 17-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN OLANDA

Comitetul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice transmite un sa
lut frățesc celui de al 17-lea Congres al 
Partidului Comunist din Olanda.

Urăm călduros Partidului Comunist în
tărirea coniinuă a rîndurilor sale și suc
cese în întărirea unității clasei muncitoare, 
în apărarea intereselor vitale ale oameni
lor muncii, în opera de unire a tuturor pa- 
trioțllor din Olanda pentru apărarea inde
pendenței naționale, împotriva reînvierii 

«militarismului german și primejdiei unui 
nou război.

Echipa de fotbal a junlo. 
rllor din R.P.R. a obținut 
duminică o frumoasă vic
torie, reușind să se claseze 
pe primul loc în seria I a 
turneului internațional or
ganizat în Italia de Federa
ția Internațională de Fot
bal (F.I.F.A.) întâlnind în
tr-un meci decisiv puterni
ca echipă a Austriei, 
echipa juniorilor din țara 
noastră s-a comportat 
excelent, obținând o me
ritată victorie cu scorul 
de 1—0 (1—0). Succesul
realizat de echipa R. P. R. 
în turneul din Italia la 
care au participat 19 din 
cele mai valoroase echipe 
din Europa, scoate în evi
dență progresul pe care 
l-a înregistrat în ultima 
vreme jocul de fotbal în 
rândul tineretului din țara 
noastră.

în cele 3 meciuri pe care 
le-a susținut pe stadioa
nele din orașele Lucca, Li
vorno și Sienna, echipa 
R.P.R. nu a cunoscut în
frângerea, atrăgîndu-și a- 
precieri unanime din par
tea spectatorilor italieni, a 
ziariștilor și antrenorilor 
din diferite țări prezenți la 
jocuri. Astfel, după ce a în

vins cu 1—0 echipa Fran
ței, comentatorul agenției 
„France Presse” scria ime
diat după meci; „Românii 
au fos't excelenți în jocul 
de câmp, dând dovadă de o 
rară măiestrie tehnică”. Cu 
mare interes a fost privită 
de spectatorii italieni. și 
specialiștii străini partida 
dintre echipa noastră și cea 
a Austriei, care constituia 
finala seriei I. Reprezen
tanții noștri au luptat cu 
dîrzenie, au dominat insis
tent echipa austriacă, ob
ținând victoria finală. Re
dactorul de specialitate al 
agenției americane „United 
Press”, scria în cronica sa 
după victoria fotbaliștilor 
români, următoarele: „La 
Sienna, echipa României a 
învins cu 1—0 echipa Aus
triei, după o mare bătălie, 
în care tinerii fotbaliști ro
mâni s-au arătat superiori 
în toate compartimentele.

Performanța juniorilor 
noștri de a se clasa prin
tre primele 5 echipe din 
Europa, înaintea altor țări 
cu, o veche tradiție în fot
bal ca Anglia, Franța, Au
stria, Irlanda de Nord șl 
alte țări, constituie un nou 
și remarcabil succes al

mișcării sportive din țara 
noastră.

Jocul de la Sienna, s-a 
caracterizat prin acțiuni 
rapide din ambele părți. 
Echipa R.P.R. își impune 
tactica de la început și 
reușește să aibă inițiativa. 
Rând pe rînd Copil, Geor
gescu și Ene pun la grea 
încercare cu șuturile lor 
puternice pe portarul aus
triac. Spre sfârșitul primei 
reprize echipa țării noastre 
reușește să concretizeze ca
tegorica dominare și să 
înscrie punctul care ne-a 
adus victoria în minutul 32 
prin Ene, care a trimis 
mingea sub bară. Repriza 
a doua s-a desfășurat de 
asemenea sub semnul su
periorității fotbaliștilor ro
mâni, care își întrec adver
sarii în viteză și în lupta t 
pentru balon. Echipa R.P.R. 
are ocazia să mărească sco
rul, dar în minutul 46 Ene 
trage în bară. în continua, 
re, echipa austriacă contra
atacă de multe ori pentru 
a egala, dar apărarea tine
rilor fotbaliști români în 
frunte cu portarul Bocianu 
este la post și respinge cu 
siguranță, astfel că jocul se 
încheie cu scorul de 1—0 
în favoarea echipei R.P.R.

O prețioasă victorie a șahiștilor romîni

Ecouri din străinătate
la comunicatul Consiliului de Miniștri al U. R. S. S. 

cu privire la anularea tratatelor anglo-sovietic și franco-sovietic
FRANȚA

PARIS 11 (Agerpres). — TASS trans
mite : Propunerea cu privire la anularea 
tratatului franco-sovietic de alianță și 
asistență mutuală din 10 decembrie 1944 
prezentată de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., spre examinare Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. se află în 
centrul atenției ziarelor pariziene din 
10 aprilie.

Ziarul „L’Humanită Dimanche" a publi
cat această știre pe prima pagină cu tit
luri mari: „Deoarece guvernu] francez a 
renegat semnătura sa și intenționează 
să treacă la înarmarea Germaniei, Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. a prezentat 
spre examinare Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. propunerea de a se 
anula tratatul franco-sovietic”.

După ce reproduce textul știrii referi
toare la propunerea Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., precum și textele princi
palelor articole din tratatul franco-sovie
tic, ziarul scrie: „Această hotărâre im
portantă a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a fost de mult anunțată și este 
o urmare firească a hotărârii guvernului 
francez și a celor două Camere ale parla
mentului în favoarea acordurilor nefaste 
de la Paris...

Pînă la ratificarea definitivă de către 
Franța a acordurilor de la Paris nu mai 
rămîne decît intervalul de timp pînă la 
semnarea acestor acorduri de către pre
ședintele republicii. Se poate considera că 
acest interval de timp desparte Franța șl 
de momentul cînd ea se va lipsi de princi
palul tratat care garantează securitatea 
și independența ei.

Așa dar, guvernanții francezi au rupt 
cu premeditare o alianță care constituie 
factorul de bază al păcii și securității 
Franței”.

Ziarul „Journal du Dimanche” a publi
cat declarațiile făcute de „cercurile fran
ceze autorizate” în legătură cu hotărîrea 
guvernului sovietic. Aceste cercuri vor să 
creeze impresia că ele consideră că nu 
există o contradicție între acordurile de 
la Paris cu privire la remilitarizarea Ger
maniei occidentale și tratatul franco-so- 
.vietic.

ANGLIA
LONDRA 11 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția Reuter, la 9 aprilie re
prezentantul ministerului englez al Afa
cerilor Externe a făcut o declarație în le
gătură cu hotărîrea guvernului sovietic de

a prezenta spre examinare Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. propunerea 
referitoare la anularea tratatelor franco- 
sovietic și anglo-sovietic.

Reprezentantul Ministerului Afacerilor 
Externe al Angliei s-a referit cu acest pri
lej la nota guvernului englez din 26 ia
nuarie adresată Uniunii Sovietice, în care 
guvernul englez încerca să demonstreze 
că acordurile de la Paris n-ar contraveni 
tratatului anglo-sovietic.

S.U.A.
NEW YORK 11 (Agerpres). — Ziarele 

„New York Times”, „New York Herald 
Tribune și „New York Journal and Ame
rican” acordă o mare atenție hotărârii 
guvernului sovietic de a prezenta spre 
examinare Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. propunerea cu privire la anu
larea tratatelor anglo-sovietic și franco- 
sovietic. Ziarul „New York Herald Tri
bune” arată în titlul știrii că ;

„Răspunsul sovietic la acordurile de la 
Paris este : anularea a două tratate din 
timpul războiului care au legat U.R.S.S. 
de Anglia și Franța”.

Știrile apărute în presă arată totodată 
că cercurile guvernante americane sînt 
neliniștite de reacția provocată în Anglia 
și Franța de hotărîrea guvernului sovietic, 
recunoscând totodată în mod tacit că opi
nia publică din țările europene vede în 
tratatele anglo-sovietic și franco-sovietic, 
încălcate de guvernele Angliei și Fran
ței, o garanție sigură a securității europe
ne împotriva primejdiei militarismului 
german.

Corespondentul de la Washington al 
ziarului „New York Times”, Wals, scrie 
că „acțiunea întreprinsă de guvernul so
vietic... a avut drept scop să arate că Ru
sia protestează cu toată seriozitatea împo
triva înarmării Germaniei occidentale*. 
Wals consideră că „guvernele occidentale 
sînt neliniștite nu atît de urmările ofi
ciale ale anulării tratatelor”, cît de înrâu
rirea pe care hotărîrea guvernului sovie
tic ar putea s-o aibă „asupra popoarelor 
din toate țările interesate”.

într-un articol redacțional, ziarul „New 
York Times” se liniștește cu ideea că 
„Anglia Șj Franța vor rezista la această 
lovitură”.

Observatorul diplomatic al Agenției 
Associated Press, Hightower, relatează de 
la Washington că reprezentanții oficiali 
americani consideră hotărârea Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., precum și decla
rația cu privire la tratatul de stat cu Aus

tria ca o mărturie a faptului! că Uniunea 
Sovietică „pregătește o nouă campanie cu 
scopul de a zădărnici planurile de înar
mare a Germaniei occidentale”.

Un alt observator al acestei agenții, 
Ryan, consideră de asemenea că acțiunile 
guvernului sovietic sînt un indiciu „al 
luptei Moscovei împotriva înarmării Ger
maniei occidentale”.

GERMANIA
BERLIN 11 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : Ziarele democratice din 10 aprilie 
publică în primele pagini știrea despre 
hotărîrea Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. de a prezenta spre examinare 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
propunerea cu privire la anularea trata
telor anglo-sovietic și franco-sovietic. Zia. 
rul „Neues Deutschland” subliniază că 
cele două tratate conțin obligații ale păr
ților contractante de a lua măsurile ne
cesare pentru preîntimpinarea unei noi 
agresiuni din partea militarismului ger
man și de a nu intra în nici un fel de 
'alianțe și coaliții îndreptate împotriva 
uneia dintre părțile contractante. Prin ra
tificarea acordurilor de la Paris, care pre
văd înarmarea Germaniei occidentale, sub
liniază ziarul, Franța și Anglia și-au în
călcat însă obligațiile asumate în baza 
tratatelor cu Uniunea Sovietică.

„Berliner Morgenpost”, exprimând opi
nia cercurilor agresive vest-germane nu 
își ascunde bucuria că tratatele pot fi 
anulate. Ziarul susține că tratatele în
cheiate în perioada luptei împotriva Ger
maniei hitleriste ar fi fost o „rătăcire po
litică din partea Occidentului”.

Parisul și Londra declară ziarul, „pot 
răsufla ușurate, deoarece nu mai trebuie 
să întreprindă nici o acțiune pentru a se 
descotorosi în cele din urmg de această 
alianță”...

ITALIA
ROMA 11 (Agerpres). — Ziarele italiene 

publică la loc de frunte comunicatul des
pre hotărîrea guvernului sovietic de a 
prezenta spre examinare Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. propunerea 
cu privire la anularea tratatelor încheiate 
cu Franța și Marea Britanie.

„Tratatele sînt încheiate pentru a fi 
aplicate — scrie ziarul „Unita” șj Uniu
nea Sovietică nu acceptg ca ele să fie 
transformate într-un petec de hîrtie lip
sit de valoare".

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIE
TICE “.

SCURTE ȘTIRI
• în legătură cu închiderea legației 

U.R.S.S. de la Bagdad, guvernul elvețian, 
la rugămintea guvernului sovietic, a ac
ceptat s'ă reprezinte interesele U.R.S.S. în 
Irak.

• Agenția Associated Press relatează că 
în sudul Statelor Unite greva celor 50.000 
muncitori membri ai sindicatului salari'a- 
ților din telecomunicații continuă de o 
lună. Greva este îndreptată împotriva 
marei societăți de telefoane „Southern 
Bell Telephone Company”, care a pre
tins includerea în noul contract de muncă 
a unei clauze interzicând orice grevă a 
muncitorilor.

• La 10 aprilie, într-o atmosferă săr
bătorească a avut loc așezarea ultimelor 
șine ale căii ferate din sectorul mongol 
care Va lega capitalele a trei state fră
țești — U.R.S.S., R.P. Mongolă și R. P. 
Chineză — și care va permite să se 
scurteze cu 1000 de km. drumul de la 
Moscova la Pekin.

• Ziarul brazilian „Imprensa Popular”, 
anunță că între 19 și 21 martie, Comite
tul Central al Partidului Comunist din 
Brazilia a ținut o plenară lărgită, care a 
examinat următoarele chestiuni: 1). Ale
gerile prezidențiale din 1955 și sarcinile 
ce se pun în fața partidului. 2). Antrena
rea a milioane de brazilieni în lupta îm
potriva pregătirii unui război atomic. 3). 
Intensificarea și lărgirea muncii partidu
lui comunist în rândurile femeilor. Luis 
Carlos Prestes, secretarul general al Par
tidului Comunist din Brazilia a prezentat 
un raport asupra primului punct.

• Potrivit celor relatate de ziarul 
„Sianjibao”, recent organele securității 
publice au descoperit în provinciile Șensi 
și Gansu o mare organizație contrarevo
luționară în frunte cu bandiți ciankai- 
șiști înveterați. La arestarea membrilor 
acestor organizații au fost găsite asupra 
lor arme, o tipografie ilegală, manifeste 
și documente false.

• Agenția A.D.N. anunță : potrivit da
telor preliminare la conferința reprezen
tanților oamenilor muncii și sindicatelor 
din țările Europei, care va avea loc la 
Leipzig între 22—24 aprilie, vor lua parte 
delegații din 27 de țări. Se așteaptă ca la 
conferință să sosească aproximativ 1.100 
de delegați.

• După cum anunță agenția Press Asso
ciation, la conferința partidului laburist 
independent englez, care a avut loc la 
10 aprilie la Harrogate, a fost adoptată 
o rezoluție care condamnă puterile occi
dentale pentru contribuția adusă la înar
marea Germaniei occidentale.

Ieri, în sala Floreasca din Capitală a 
luat sfârșit meciul de șah dintre reprezen
tativele Franței și Republicii Populare Ro
mâne. Victoria a revenit șahiștilor romîni.

Astfel, mișcarea noastră șahistă a reu
șit o frumoasă afirmare pe plan interna
țional. Scorul întâlnirii dovedește superio
ritatea echipei noastre, în care fiecare 
component al ei a luptat cu dîrzenie, fo
losind cu pricepere superioritatea în ceea 
ce privește cunoștințele teoretice, rezultat 
al unei pregătiri științifice bazată pe ex
periența școalei șahiste sovietice.

Echipă mult mai omogenă decît a Fran
ței, cu jucători de valoare apropiată la 
toate mes'ele, reprezentativa noastră a do
minat categoric mai cu seamă la mesele 6, 
7, 8, 9 și 10.

Maestrul internațional St. Erdely a câș
tigat ambele partide la masa Vl-a împo
triva lui Pillon și apoi Leoni, introdus re
zervă. Conducând partidele în stilul său 
pozițional obișnuit Erdely a arătat un plus 
de combativitate față de anii trecuți, ceea 
ce i-a prilejuit o reintrare frumoasă în 
reprezentativa țării.

Din nou maestrul sportului G. Alexan- 
drescu a făcut dovada marii sale tenaci
tăți și puteri de luptă. în prima partidă 
după ce s-a apărat foarte exact de un 
atac ce părea că are mari șanse de reu
șită, el a câștigat pe cale combinativă. 
în cea de a doua partidă evitând com
plicațiile create de adversar, a terminat 
remiză, decizînd astfel meciul cu Ravinet 
(Franța) în favoarea sa.

Maestrul sportului Seimeanu a întâlnit 
pe Aubert (Franța) un jucător inventiv și 
îndrăzneț. în prima partidă, reprezen
tantul nostru a jucat excelent deschiderea 
câștigând un pion, apoi s-a apărat exact 
și contraatacând la momentul oportun 
și-a făcut adversarul mat. în cea de a 
doua partidă în poziție grea, Seimeanu a 
intrat în mare „criză de timp” și a pier
dut, deși s-a apărat cu multă îndârjire.

Tînărul candidat-maestru Th. Ghițescu 
și-a făcut un promițător debut în echipa 
reprezentativă a țării noastre. Posedând ur 
joc puternic de atac, cu combinații lungi 
calculate, cunoscând bine teoria modernă 
a deschiderilor, reprezentantul nostru l-s 
întrecut în dcuă partide deosebit de fru 
mos jucate pe adversarul său Pene. 
(Franța).

Rolland (Franța) nu a putut rezista jo-j 
cului precis al tânărului Mitiitelu Gh. cart 
a oîștigat frumos prima partidă, dovedim 
multă maturitate în joc.

Partidele jucate în acest meci au fos 
de un nivel corespunzător. unei întîlnir 
internaționale. în luptă cu o echipă pu 
ternică, reprezentanții mișcării șahiste d.D 
țara noastră au obținut un rezultat exce 
lent. Alături de celelalte succese obținut 
de șahiștii noștri în anii trecuți, victori 
asupra Franței dovedește încă odată c 
șahul în țara noastră se află în plin pro 
greș.

EMANOIL REICHER 
maestru al sportului

| DIN TARA
( FOTBAL. Jocurile eta- 
( pei a Vil-a a campionatu- 
[ lui categoriei A de fotbal, 
( desfășurate duminică, 
( s-au caracterizat prin sco. 
[■ ruri mari. Cel mai mare 
( scor a fost realizat de 
( echipa C.C.A. care a dis- 
[■ pus cu 9—1 (6—0) în de- 
( plasare de echipa Avîntul 
( Reghin. Echipa Progresul 
f București a suferit la 
( Arad prima înfrîngere, 
( cedînd cu 2—3 în fața 
f echipei campioane a țării, 
( Flamura Roșie.
I In Capitală, pe stadio- 
' nul „23 August" echipa 
( Dinamo a învins cu 6—1 
l (4—0) pe Locomotiva Tg. 
| Mureș, iar la Ploești, 
( echipa Flacăra a întrecut 
( cu 4—0 (2—0) pe Dinamo 
f Orașul Stalin.
( Iată celelalte rezultate 
j tehnice înregistrate: Cluj: 
I Știința — Minerul Petro- 
( șani 3—1 (1—0), Constan- 
! ța : Locomotiva — Știința 
J Timișoara 0—1 (0—0).
( In clasament continuă 
( să conducă echipa Dina- 
I mo București cu 12 punc- 
( te, urmatg, de echipa Fia- 
! căra Ploești cu 10 puncte, 
( însă cu un joc mai puțin.

PE SCURT
Viitoarea etapă a cam

pionatului va avea loc 
miercuri 13 aprilie.

ȘAH : Intîlnirea de șah 
dintre echipele reprezen
tative ale R.P.R. și Fran
ței a luat sfîrșit luni 
seara cînd s-au terminat 
partidele întrerupte din 
cel de al doilea tur. Re
prezentativa țării noastre, 
ai cărei componenți s-au 
dovedit mai buni la ma
joritatea meselor de joc, 
a realizat o victorie cate
gorică cu scorul final de 
13>/2 — ă'/j. In primul 
tur echipa R.P.R. a cîș- 
tigat cu 7 — 3, iar în cel 
de al doilea cu 6'/, — 
S'/s-

Din echipa noastră cele 
mai bune rezultate le-au 
obținut Bălănel, Erdely și 
tinerii Ghițescu și Miti
telu care au jucat într-un 
stil remarcabil.

Iată rezultatele comple
te din cel de al doilea 
tur: Troianescu — Muf- 
fang remiză; Chaude de 
Silans — Bălănel 0—1; 
Ciocîltea — Burstein re
miză; Bergraser — Cos- 
tea remiză; Soos — San
sas 1—0; Leoni — Erdely 
0—1; Alexandrescu — Ra

vinet remiză; Aubert — 
Seimeanu 1—0; Ghițescu 
— Penel 1—0.

DE PESTE HOTARE
• Luni s-au disputat 

ultimele jocuri din cadrul 
turneului internațional de 
fotbal pentru echipele de 
juniori organizat de 

F.I.F.A. Un succes deose
bit a realizat echipa R.P. 
Bulgaria care a cîștigat 
locul întîi în seria a 3-a, 
înaintea echipei Spaniei, 
învingătoarea în anul 
trecut a acestui turneu. 
In meciul de ieri tinerii 
fotbaliști bulgari au în
vins cu scorul de 6—1 
echipa R.P. Polone.

De asemenea echipa R. 
Cehoslovace s-a clasat pe 
primul loc în seria a 5-a 
învingînd echipa Saarului 
cu 2—0.

Federația internațională 
de fotbal a anunțat că în 
turneul desfășurat în Ita
lia pe primele locuri s-au 
clasat următoarele echi
pe; R.P.R. (seria l-a); 
Italia (seria a 2-a); R.P. 
Bulgaria (seria a 3-a); R. 
P. Ungară (seria a 4-a); 
R. Cehoslovacă (seria a 
5-a).

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE : Patria, înfrățirea între po

poare: Copiii din Hiroșima; București, Republica, 
Al. Sabia, Olga Banele: Directorul nostru și Pui 
de șoimi; I. C. Frimu: Cazul dr. Wagner; Maxim 
Gorki: Beethoven; Tineretului: Ordinul Anna; Tim
puri Noi: Nu vom îngădui să se repete I, Știința și 
tehnica. Meciul de hochei dintre echipele Uniunii 
Sovietice și Suediei, Periferiile Moscovei, Vulpea 
păcălită; Elena Pavel, Gh. Coșbuc: Ospățul lui Bal
tazar; Unirea: Avangarda de sacrificiu; Lumina: 
Tinerețea lui Chopin; Victoria: Supusul; Gh. Doja, 
Moșilor: Vrăjitoarele; Cultural: Un vals vienez: 
8 Martie: Scăpat din ghiarele demonului; Vasile

Roaltă: Ne-am tnttlnit undeva; Al. Popov, Popu' 
Căderea Berlinului (ambele serii); C. David: In 
tinere; Flacăra: Mikluho Maklai; T. Vladimires 
Alexandr Matrosov; Aurel Vlalcu: Parada tinere 
Munca: Atențiune I Bandiți I ; Arta: Fanlan la ’ 
lipe; M. Eminescu: Comediantii- 23 August: Po 
primejdioase; Donca Slmo: Din Argentina tn . 
xico; Hie Pintiiie: Volga-Volga; Volga: Stile' 
I Mal: Aventurile vasului Bogattr; Libertății: C 
marea destinului; N. Bălcescu: Cei trei muschet 
Rahova: O scrisoare pierdută; Boleslaw Bierut: 
tele din piața Spaniei; Miorița, 8 Mail C 
o nevastă. v
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