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În cinstea zilei de 1

Cu toate forțele pentru
Realizări la Tnsămînțâri în raionul Urziceni

ai

CĂMINUL CULTURAL
ÎN SPRIJINUL ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

NENUMĂRATE SINT satele unde că
minele culturale desfășoară acum, 
în aceste zile de primăvară, o rod

nică activitate în sprijinul campaniei de 
însămînțări, contribuind la răspîndirea 
științei agrotehnice înaintate, la mobiliza
rea țărănimii muncitoare în actuala etapă 
a luptei pentru obținerea unei recolte îm
belșugate.

Căminul cultural din comuna Țigman- 
dru, raionul Sighișoara, prin activitatea sa, 
bogată și multilaterală a dat și dă un în
semnat sprijin muncilor agricole de pri
măvară. Conferințele ce se țin la căminul 
cultural cît și lecțiile care se predau în 
cadrul cercului agrotehnic sînt urmărite 
cu viu interes de țăranii muncitori din 
sat. Tovarășul Dumitru Zubcu, responsa
bilul cercului agrotehnic, folosește în ex
punerea lecțiilor exemple luate chiar din 
sat. Iar faptul că s-au dezbătut pe larg 
metodele folosite anul trecut de țărani 
muncitori fruntași ca Teodor Petrișor, Mi
hai Miiller sau de utemiști ca Nicolae Rus 
și Dumitru Rabulea, care au obținut re
colte mari la hectar, a făcut ca anul 
acesta, odată cu venirea timpului prielnic, 
numeroși țărani muncitori ieșiți la cîmp 
să le urmeze exemplul. Conducerea cămi
nului cultural a organizat și o expunere 
amănunțită a metodelor folosite pe lotul 
experimental al școlii, unde s-a cules o 
recoltă record de porumb, determinînd pe 
mulți țărani muncitori să le aplice și ei 
acum la semănatul porumbului.

Biblioteca sătească este înzestrată cu 
numeroase cărți și broșuri agrotehnice ci
tite cu mult interes de aproape toți țăra
nii muncitori din sat care și-au făcut din 
ele prieteni și sfătuitori nedespărțiți. Ute
mista E-rna Taschler, bibliotecara, ar pu
tea povesti multe despre metodele ce le 
folosește în activitatea ei, pentru a face 
ca cei peste 200 cititori ai bibliotecii să 
citească chiar și acum în plină campanie 
agricolă — cărțile bibliotecii, îndeosebi 
cele care îi pot ajuta direct în muncă. 
Seara, după ce se întorc de la munca 
cîmpului, pe cei mai activi cititori, dornici 
să-și aleagă cărți pentru citit, îi poți în- 
tîlni în fața vitrinei cu cărți, în care ală
turi de volume noi apărute sînt expuse și 
broșuri agrotehnice care se referă la lu
crările agricole de primăvară;

Nici cele cinci cercuri de citit nu și-au 
întrerupt activitatea în aceste zile cînd 
însămînțările sînt în toi. Responsabili ai 
cercurilor de citit- ca Veturia Ciotloș și 
Toader Scoruș se pot mîndri că contri
buie la bunul mers al însămînțărilor de 
primăvară, răspîndind larg cunoștințele 
agrotehnice cuprinse în cărți.

Corul căminului cultural, echipa de tea
tru, brigada artistică de agitație. își aduc 
la rîndul lor aportul la mobilizarea ță
ranilor muncitori în lupta pentru succesul 
campaniei agricole de primăvară. In pro
gramele lor, au introdus cîntece, scenete, 
poezii, dialoguri legate de sarcinile ac
tuale ale oamenilor muncii din agricul
tură. Desigur că și aprecierea de care se 
bucură asemenea cîntece ca : „Pune un 
bob să iasă zece" sau „Cine-nsămînțează 
pleavă, doar cu pleavă, o să s-aleagă“, a 
îndemnat pe mulți țărani muncitori să ur
meze exemplul fruntașilor la însămînțări.

Dacă majoritatea țăranilor muncitori 
din sat s-au pregătit temeinic în vederea 
însămînțărilor, mulți dintre ei pornind în 
termenii optimi la semănat, aceasta se da- 
torește în bună măsură influenței pe care 
o are activitatea rodnică a căminului cul
tural — izvor de prețioase învățăminte. La 
succesele acestei activități, organizația de 
bază U.T.M. își are partea ei de merit, 
pentru că s-a străduit să facă din ute- 
miștii. și tineretul acestui sat, sufletul 
muncii duse la căminul cultural.

Asemenea cămine culturale ca cel din 
comuna Țigmandru, care și-au îndreptat 
activitatea lor către sprijinirea din plin a 
însămînțărilor de primăvară, se numără 
astăzi cu miile în țara noastră. Iar în 
organizarea acțiunilor lor, un prețios spri
jin îl aduc utemiștii, tineretul.

Generalizarea experienței pozitive cîști- 
gate de căminele culturale, de organiza
țiile U.T.M. sătești, pe tărîmul sprijinirii 
campaniei agricole de primăvară prin mij
locirea acțiunilor cultural-educative, este 
de natură să ajute efectiv la cîștigarea bă
tăliei însămînțărilor. Organizațiile de bază 
U.T.M. din sate au datoria de a antrena 
tineretul în frunte cu utemiștii să parti
cipe cu inițiative și însuflețire la organi-

zarea unei activități concrete și operative 
în cadrul căminelor culturale, ținînd sea
ma de condițiile specifice perioadei mun
cilor agricole de primăvară.

Un mijloc viu, atrăgător, cu multă in
fluență, sînt spectacolele prezentate în zi
lele de repaus de formațiile artistice de 
amatori ale căminelor culturale, care, 
pregătite cu grijă, avînd un program le
gat de problemele curente, ajută într-o 
mare măsură la mobilizarea țăranilor mun
citori la aplicarea în viață a metodelor 
agrotehnice înaintate. Asemenea spectacole 
date mai ales de brigăzile artistice de agi
tație, în care să se introducă scenete, dia
loguri, cuplete care oglindesc mersul în
sămînțărilor chiar în satul respectiv sau 
cîntece cerute de fruntașii la însămînțări, 
constituie un stimulent puternic nu numai 
pentru aceștia ci și pentru cei rămași în 
urmă. Ajutînd activitatea pe plan cultural- 
artistic, organizațiile U.T.M. din sate pot 
da sprijin la generalizarea metodelor îna
intate folosite la însămînțări, preocupîn- 
du-se de popularizarea fruntașilor și a 
rezultatelor obținute de ei prin stațiile lo
cale de radioficare — acolo unde există 
— și îndeosebi cu prilejul programelor 
artistice, a șezătorilor etc.

Seara, după o zi de muncă și mai 
ales în zilele de sărbătoare, e bine să 
se organizeze în cadrul căminelor cul
turale convorbiri ale inginerilor și tehni
cienilor agricoli cu țăranii muncitori în 
care să se explice amănunțit regulile agro
tehnice ce se cer aplicate în raport cu 
mersul însămînțărilor în satul respectiv, 
ținînd seama de condițiile locale de sol și 
climă. Dacă țăranii muncitori din comuna 
Corcova, raionul Strehaia sînt hotărîți 
anul acesta să lupte pentru recolte boga
te, la aceasta a contribuit și conferința 
ținută de inginerul Victor Burciu despre 
principalele metode agrotehnice în cam
pania agricolă de primăvară și demon
strația practică de confecționare a cubu
rilor nutritive pentru legume, la care au 
asistat. Tot atît de bune rezultate pot da 
și întîlnirile tinerilor cu fruntașii re
coltelor bogate, în care aceștia să arate 
cum își însămînțează pămîntul. sau vi
zitele pe parcelele colectiviștilor și pe tar
lalele țăranilor muncitori fruntași cu gos
podării individuale, pentru a vedea prac
tic cum se aplică metodele înaintate în 
lucrarea pămîntului. Anul acesta, tot mai 
mulți țărani muncitori vîrstnici și tineri 
din comuna Tătărani, raionul Ploești, fo
losesc la însămînțări sfaturile țăranului 
muncitor fruntaș G. Drăghici care, într-o 
adunare ținută la căminul cultural, le-a 
împărtășit pe larg experiența sa de muncă 
din anul trecut cînd a obținut 2.600 kg. 
porumb boabe la hectar, cil toate condi
țiile climaterice nefavorabile.

Bibliotecile din sate sînt înzestrate eu 
numeroase cărți și broșuri agrotehnice. In 
această perioadă organizațiile U.T.M. tre
buie să acorde tot sprijinul bibliotecilor, 
mai ales în răspîndirea acelor broșuri 
agrotehnice care pot fi de un folos ime
diat în campania de însămînțări. Astfel, 
se pot constitui echipe de utemiști care 
să ducă aceste cărți acasă la cititori, iar 
lectorii grupelor de citit să mențină ac
tivitatea lor și acum, organizînd citirea 
tocmai a acelor cărți și broșuri agroteh
nice care vorbesc de lucrările agricole ne
cesare în actuala campanie.

Zilnic radioul și ziarele aduc știri noi 
despre metodele înaintate și despre rezul
tatele ce se obțin în diferite locuri din țară 
la însămînțările de primăvară. A face 
cunoscute toate acestea tinerilor de la 
sate, prin organizarea audiției în colectiv 
a emisiunilor de radio destinate oamenilor 
muncii de pe ogoare, prin citirea zilnică 
a presei în grup — iată o altă latură im
portantă a activității cultural-educative în 
aceste zile.

Folosind nenumăratele mijloace și po
sibilități ce există în satele noastre, dînd 
dovadă de inițiativă și perseverență în 
muncă, organizațiile de bază U.T.M. să
tești să ajute în permanență în această pe
rioadă activitatea căminelor culturale, care 
pot și trebuie să dea un însemnat spri
jin la mobilizarea țărănimii muncitoare 
în lupta pentru îndeplinirea în întregime, 
la timp și în bune condițiuni a însămînță
rilor de primăvară, pentru a da viață che
mării Partidului de a obține în acest an 
o recoltă de zece milioane tone de grîu 
și porumb.

Adunări festive și convorbiri 
cu prilejul aniversării 

nașterii lui V. I. Lenin
In întreprinderi și instituții au loc în 

aceste zile adunări festive și convorbiri 
pe locul de muncă consacrate aniversării 
a 85 de ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin.

Sute de muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari ai Ministerului Poștelor și 
Telecomunicațiilor au participat miercuri 
la adunarea organizată cu acest prilej în 
sala de festivități a ministerului.

Participanții la adunare au ascultat ex
punerea Iov. Dumitru Simulescu, minis
trul Poștelor și Telecomunicațiilor, care 
a vorbit despre „Lemn, marele geniu al 
omenirii progresiste; leninismul, călăuza 
oamenilor muncii din țara noastră în lupta 
pentru construirea socialismului și apăra
rea păcii".

O echipă a Ansamblului artistic al Mi
nisterului Forțelor Armate ale R.P.R. a 
prezentat apoi un program de cîntece și 
dansuri rominești și sovietice.

★
O adunare festivă .închinată aniversării 

a 85 de ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin a avut loc și la Institutul de 
studii romîno-sovietic al Academiei R P.R.

Conf. univ. Emeric Toth a prezentat cu 
acest prilej expunerea „Ideile lui Lenin 
călăuză în orientarea materialistă a știin
ței". Tov. Sidonia lacob, colaboratoare a 
institutului, a vorbit apoi despre „Lenin 
și literatura sovietică",

★
La întreprinderea de vopsitori© șt cu

rățătorie chimică „Luceafărul" din Capi
tală a avut loc de asemenea o adunare 
festivă. Despre „V. I. Lenin, marele ge
niu al omenirii progresiste" a Vorbit tov. 
Gheorghe Lupașcu, secretar al Comitetu
lui raional P.M R. „V. I. Lenin".

In aceeași zi, muncitorii întreprinderii 
de vopsitorie și curățătorie chimică „Lu
ceafărul" din Capitală au sărbătorit înde
plinirea sarcinilor planului cincinal cu 
nouă luni înainte de termen.

Adunarea festivă s-a încheiat cu un 
program artistic prezentat de artiști ama
tori din întreprindere.

Conferința despre Maiakovski 
de la Casa Prieteniei Romîno-Sovietice

Cu prilejul împlinirii a 25 de anj de la 
moartea lui Vlad.mir Maiakovski, poetul 
Cicerone Theodorescu, laureat al Premiu
lui de Stat, a vorbit miercuri seara la 
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice despre 
,,Maiakovski — după un sfert de veac”.

„Oglindind puternic în poezia sa actu
alitatea vremurilor în care a trăit, Maia
kovski — a spus poetul Cicerone Theodo- 
rescu — a fost un exponent al maselor 
revoluționare și părtaș la făurirea victoriei 
socialismului în Rusia. Protestul poetului 
împotriva societății burgheze, a războiu
lui, a exploatării, cît și împotriva teoreti
cienilor și slujitorilor artei burgheze ră- 
mlne și astăzi actual. Aceasta explică pre
țuirea de care se bucură acest mare poet 
după un sfert de veac de la moartea sa.

Maiakovski a făcut din opera sa o armă 
politică, dar ea n a încetat niciun mo
ment a fi poezie.

Maiakovski a muncit cu ardoare, cu 
rîvna, pentru a da celor mulți o poezie de 
cea mai înaltă valoare”.

După conferință, poeții Mihai Beniuc, 
Eugen Jebeleanu, Veronica Porumbacu, 
Nina Cassian. laureați ai Premiului de 
Stat și Mihu Dragomir au citit traduceri 
din opera marelui poet sovietic.

La această manifestare, organizată sub 
auspiciile Uniunii Scriitorilor din R.P.R. 
și ale Casei Prieteniei Romîno-Sovietice- 
A.R.L.U.S., au participat numeroși oameni 
ai muncii, scriitori și studenți ai Institu
tului de literatură și critică literară „Mi
hail Eminescu”. (Agerprer)
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PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). — Cu toate întreru
perile ce au loc în desfășurarea campaniei agricole de primă
vară din cauza timpului ploios, colectiviștii, membrii întovă
rășirilor și țăranii muncitori cu gospodării individuale din 
raionul Urziceni, au folosit fiecare minut prețios pentru exe
cutarea arăturilor și însămînțărilor cît șl pentru întreținerea 
culturilor de toamnă.

Pînă în prezent, pe întreg raionul au fost executate în
sămînțări la diferite culturi din urgența I-a pe o suprafață 
de 3.000 hectare, boronitul și grăpatul pe o suprafață de 5.177 
hectare cu grîu de toamnă, 2.612 hectare arătură de pri
măvară, iar pe o suprafață de 500 hectare de ogor de toamnă 
s-a trecut cu cultivatorul pregătind astfel terenul pentru însă
mînțat.

Gospodăriile agricole colective au realizat 39 la rută din 
planul muncilor agricole de primăvară. Gospodăria agricolă 
colectivă din Gîrbovi, de pildă, a terminat însămînțările la 
orz, ovăz și mazăre. La aceste realizări ău contribuit și ute- 
miștii colectiviști Apostol Ștefan, Maxim Maria, Gheorghe 
Ranete și Gh. Apostol care au mobilizat întreg tineretul din 
gospodărie la .toate acțiunile pentru îndeplinirea campaniei 
agricole. ‘

La fel ca ei au muncit și utemlștil colectiviști Stoica Flore», 
Crlstache Anghelina, Zaharia Rada șl alții din gospodăria agri
colă colectivă din Malu care împreună cu vîrstnicil au însă
mînțat 44 hectare cu orz, ovăz, mazăre și alte plante. Ei au 
grăpat de asemenea suprafața de 144 hectare cu grîu de toamnă 
iar pe 52 hectare au făcut arături. Această 
însămînța cu porumb în cuiburi așezate în

Țăranii muncitori din comuna Cocora au 
făcut arături pe o suprafață de 154 hec
tare, deși timpul a. fost nefavorabil. 100 
hectare semănături de toamnă au fost 
de asemenea boronite.

Cu aceeași intensitate se muncește și în 
comuna Gîrbovi. Țăranii muncitori vârst
nici și tineri au făcut întreținerea cul
turilor de toamnă pe o suprafață de 375 
hectare și au arat 90 hectare. A fost în- 
sămînțată cu diferite culturi o suprafață 
de

suprafață o vor 
pătrat.

147 hectare.

Întrecerea
mecanizatorilor

ARAD (de la co
respondentul nos
tru). La S.M.T. Fel- 
nac, odată cu înce

perea muncilor agricole de primăvară a
început și întrecerea. încă din primele zile 
brigada a IV-a de tractoare condusă de tî_ 
nărui Milcș Gheorghe a chemat, la între
cere toate celelalte 11 brigăzi ale sta
țiunii. Vremea schimbătoare, adesea plo
ioasă din ultimul timp, a dat mult de 
furcă tinerilor mecanizatori. Ei au hotă
rît să folosească din plin fiecare ceas 
din zilele fără ploaia șl să lucreze șl 
noaptea. Și tractoriștii au muncit cu multă 
dragoste și avînt. Numai .în cinci zile, bri
gada a IV-a de la care a pornit întrecerea 
și-a îndeplinit planul pe campanie în pro
porție de 43 la sută menținîndu-se pe lo
cul din frunte rîvnit de fiecare brigadă. 
Imediat după ea, în întrecere se află bri
gada a Il-a utemistă condusă de tractoris
tul Ilinca Iancu. Această brigadă și-a rea
lizat și ea planul pe campanie în propor
ție de 42 la sută.

Mulți tineri au devenit fruntași. Folo
sind cu pricepere capacitatea de lucru a 
tractorului, utemistul Cincian Dumitru 
din brigada a IV-a a arat în 7 zile 71 hec
tare în loc de 25 cî.t avea planificat. în 
aceste zile, el și-a realizat planul în pro
porție de 80 la sută. Cu multă hărnicie 
a muncit și utemistul Serdan Liviu din 
brigada a Il-a care în același timp a făcut 
67 hectare arătură, reallzîndu-și planul în 
proporție de 79 la sută. Și ca ei sînt mulți 
tractoriști la S.M.T.-Felnac care obțin noi 
și noi realizări în cinstea zilei de 1 Mal.

/A /A

terminarea însămînțărilor

Sfaturile tovarășului Voichiță Vasile îl ajută pe tracto
riștii din brigada sa, care lucrează acum la gospodăria co
lectivă „Andrei Prot“ din comuna Cogealac, regiunea Cons
tanța, în obținerea de noi și importante realizări în muncii® 
agricole de primăvară.

In fotografie : Eroul muncii socialiste Vasile Voichiță dis
cută cu tractoriștii din brigadă despre uzura unor piese șl 
protejarea lor.

Roadele întrecerii patriotice
Țăranii muncitori din Re

giunea Autonomă Maghiară 
folosesc din plin fiecare zi 
prielnică pentru executarea 
lucrărilor agricole pe par
celele de teren care s-au 
zvîntat. în comuna Avră- 
meștj din raionul Odorhei, 
comitetul executiv al sfa
tului popular, sprijinit de 
deputați, a împărțit comu
na în 21 de sectoare. Țăra
nii muncitori din fiecare 
sector au hotărît sj se aju
te între ei cu unelte și vite 
de muncă pentru a termi
na la timp însămînțările. 
Majoritatea sînt antrenați 
in întrecerea patriotică. 
Astfel organizați, țăranii 
muncitori din comună au 
arat în cîteva zile pe por
țiunile de teren zvintate 
peste 85 ha. și au însămîn
țat 11 ha. cu orz, 15 ha. 
cu ovăz, 5 ha. cu in șl au 
plantat 1 ha. cu cartofi. 
Munca desfășurată este 
analizată la sfîrșitul fiecă
rei săptămîni de către co
lectivul de coordonare a

muncilor agricole. Pe lîngă 
lucrările de însămmțare, 
țăranii muncitori din Avră- 
mești au curățit peste 40 
ha. de pășune șl au îngră
șat cu must de bălegar 
peste 20 ha. de pășune. Ei 
sînt hotănîți să însămînțe- 
ze anul acesta în cuiburi 
așezate în pătrat, 80 ha. cu 

porumb și 15 ha. cu cartofi. 
Femeile din comună au 
contribuit la pregătirea ce
lor peste 120 m.p. răsad
nițe.

Frumoase succese au ob
ținut apoi colectiviștii din 
Chendu Mic, raionul Sîn- 
georgiu de Pădure. în zi
lele de 6 și 7 aprilie, cînd 
timpul a fost prielnic, pe 
tarlalele gospodăriei agri
cole colective se vedeau în
șirate plugurile. în prima 
zi, ei au arai peste 5 ha. A 
doua zi în ajutorul colec
tiviștilor a venit un tractor 
de la S.M.T. Miercurea Mi
rajului, care a arat peste 
3 ha., iar cu atelajele gos-

s-au mal arat alte 
aceeași zi s-au se- 
ha. cu orz și ovă»

podăriel 
5 ha. în 
mănat 4 
și s-au mai grăpat 2,5 ha. 
Au muncit cu multă însu
flețire colectiviștii loan 
Rucz, Carol Daly șl Ște
fan Koncs.

Pentru a recupera timpul 
pierdut din cauza 
căzute, tractoriștii 
S.M.T.-Reghin au 
ca 17 tractoare să 
în două schimburi.
pul ajutorării tractoriștilor 
pe teren, s-a organizat un 
atelier mobil cu 3 mecanici. 
Aplicînd metoda graficului 
orar, tractoristul Georgică 
Vasile, care lucrează la în
tovărășirea agricolă din sa
tul Apalina, a arat în de
curs de 4 ore 3,40 ha. T<jți 
tractoriștii de la acest 
S.M.T. sînt antrenați în în
trecerea socialistă. Ei și-au 
luat angajamentul ca pînă 
la 1 Maj să-și realizeze pla
nul lucrărilor de primă* 
vară.

ploilor 
de la 
hotărft 
lucrez® 
In sco-

(Agerpres)

Au început însămînțatul porumbului
Deși vremea 

ioasă, oamenii 
pe ogoarele regiunii Iași au 
folosit fiecare zi prielnică 
pentru grăbirea însămînță
rilor de primăvară. îndru
mați zi de zi de tehnicienii 
agricoli, ei au însămînțat 
pînă la 10 aprilie peste 
75.000 ha. în 44 de gospo
dării agricole colective s-a

a fost plo- 
muncii de

termlnat însămînțarea cul
turilor din epoca I-a. De 
asemenea, în multe comune 
și sate ca Hîrșova, raionul 
Vaslui, Osoi, raionul Iași, 
Poenari, raionul Negrești, 
Dănești, raionul Codăești 
și altele, unde țăranii mun
citori au început lucrările 
pe parcelele care s-au zvîn- 
tat și au lucrat cu toate

mijloacele, s-a terminat în* 
sămînțarea culturilor din 
epoca I-a.

în comunele unde tempe
ratura solului este prielni- 
că, țăranii muncitori îndru
mați de tehnicienii agro
nomi continuă însămînțatul 
porumbului; s-au însămîn
țat pînă acum aproape 
3.000 ha.

Însămînțările din urgența întîia au fost terminate
BAIA MARE (de la co

respondentul nostru). Gos
podăria agricolă colectivă 
din Medieșu Aurit, raionul 
Satu Mare, organizîndu-și 
bine munca a obținut în 
campania agricolă de pri
măvară însemnate reali
zări. Folosind întregul uti-

laj șl muncind cu toate for
țele, colectiviștii au termi
nat însămînțările la toate 
culturile din urgența I-a. 
Astfel ei au însămînțat 20 
hectare cu ovăz în rînduri 
încrucișate, 6 hectare cu 
cartofi, din care 4 hectare 
au fost însămînțate în cui-

buri așezate în pătrat, 12 
hectare cu borceag și 10 
hectare cu floarea-soarelui. 
Alături de vîrstnici, tinerii 
colectiviști depun 
sporite pentru a 
la timp muncile 
de primăvară.

eforturi 
termina 
agricol®

* fi

4 Va
Sînt oameni pe care-i simți tovarăși 

apropiați încă din clipa cînd i-ai cu
noscut. Te atrag spre ei sinceritatea, 
setea de viață, dorința de a cuceri noul. 
Un asemenea om este Dumitrescu Pa- 
raschiva, sau așa cum îi spun toți, Cici. 
La prima vedere pare o fată timidă, ro
șește pînă-n vîrful urechilor cînd cere 
cuvîntul la ședință ca și atunci cînd 
primește răvașul de dragoste pe care, 
iertată să-mi fie indiscreția, fata îl aș
teaptă cu sufletul la gură.

Fata aceasta timidă se pregătește să 
facă un mare pas în viață și-l privește 
cu toată seriozitatea. Cici se pregătește 
să se căsătorească. La acest gînd, în 
așteptarea împlinirii acestei dorințe, 
mica ei gospodărie înflorește, azi cu 
un macat, mîine cu o rochie, mă rog... 
fata vrea să aibă strictul necesar reali
zat din agoniseala ei. Cînd povestește 
despre viitor, tonul ei devine solemn, 
iar în imaginație îi apare o carte cu 
foarte multe file, în care citește ce va 
fi. Vorbește calm, dar cîteodată se 
oprește brusc, își prinde capul în palme 
și murmură : „dacă n-ar fi timiditatea 
aș face lucruri mari",,. Apoi își adună 
privirile, le fixează undeva intr-un 
punct —• ca și cum de acolo ar aș
tepta ajutor —■ și începe să depene 
caierul amintirilor. Obrajii îi ard iar 
ochii aruncă scîntei.

Cici e o fată frumoasă. La vîrsta ei 
pare încă un copil. Părul. adunat 
în două cosițe, ți pune în valoare fru
musețea ochilor. încă din școală i-a ră
mas obiceiul de a se îmbrăca simplu: 
uniformă neagră, guleraș alb. Acum 
poartă în plus un șorț gri de protecție, 
ca și ceilalți muncitori din secția croit. 
Cînd o vezi astfel îmbrăcată, poți jura 
că-i o elevă în orele de practică. Dar 
fata cu ochii mari și buzele frumos 
arcuite conduce brigada de tineret din 
secția croit a fabricii de încălțăminte 
„11 Iunie” — Rîmnicul Vilcea.

Ciudat contrast între timiditatea apa
rentă și felul cum muncește. Cînd este 
vorba de muncă, de 
nilor, Cici ridică un 
midității. Odată, da, 
an, ea și-a pus sub
puterea de muncă. A încercat prin fel 
și chip să-i facă pe oameni să creadă 
că nu va putea conduce brigada. I-a 
întrebat direct: „Credeți că am să fac

îndeplinirea sarci- 
adevărat baraj ti- 
acum aproape un 
semnul întrebării

față 7 Brigada-i mare, Iar eu — ori ce- 
ați spune — sînt încă nouă, fără expe
riență. Abia nm părăsit băncile școlii...“ 
Tovarășii ei de muncă, care o cunoș
teau încă de pe vremea cînd venea în 
fabrică să facă practică, nu și-au schim
bat atitudinea, așa că Cici a primit 
marea răspundere să conducă o brigadă 
de 28 croitori, tovarăși care i-au arătat 
prima oară cum să țină cuțitul în mînă 
și să valorifice materialul.

Ca orice început nici acesta n-a fost 
ușor. Cici muncea bine, nu întîrzia ni
ciodată, dar cînd trebuia să critice pe 
cineva parcă un nod i se așeza de-a 
curmezișul gîtului. Bănuia că emoția sa 
n-o observă nimeni, numai că se înșela. 
Primuț om pe care îl cunoscuse aici în 
fabrică — comunistul Răducanu Cons
tantin — n-o scăpa din vedere. Înregis
tra pînă și cutele care, îngrămădite pe 
fruntea fetei, semnalau neliniște. „Nu 
așa se face treaba — i-a zis acesta în- 
tr-o zi. Trebuie să învingi greutățile, să 
nu lași pe cei care au greșit să creadă 
că lucrează bine". Și azi așa, mîine 
așa, sub supravegherea comuniștilor și 
a muncitorilor vîrstnici ea a învățat 
cum trebuie condusă brigada.

Tovarășii de muncă apreciază foarte 
mult veselia ei. E prietenoasă, cîntă, 
dansează, se plimbă, dar oricît ar fi 
de ocupată găsește timp să dea un sfat, 
o soluție, celor care o consultă în di
ferite probleme. Explică cu plăcere 
cum lucrează ea, deoarece urmărește 
ca brigada să păstreze cu cinste stea
gul decernat în 1953 „Pentru cele mai 
mari economii". Dacă însă cineva caută 
să folosească prietenia ei pentru a se 
sustrage de la datorie, atunci are de 
furcă cu un responsabil de brigadă ne
cruțător, care nu pregetă să ia măsuri 
cînd abaterile se repetă.

Fata noastră nu cere membrilor bri
găzii să facă lucruri supra-naturale, ci 
să-și îndeplinească sarcinile în mod 
conștiincios. Dacă acest principiu nu 
este respectat, atunci lucrurile se 
schimbă. In muncă, Cici dă dovadă de 
multă îndrăzneală și multă operativi
tate. Bozdoc Georgeta, membră în bri
gadă, rebuta multe piese. O parte din 
ele au fost afișate la vitrina cu rebu
turi. Georgeta avea însă nevoie și de 
ajutor practic, de aceea brigada a or
ganizat o onsfătuire.

„Acestea-s piesele lucrate de utemista 
Bozdoc — a zis Cici — și acestea ale

fruntașului în producție Grădinarii Du
mitru. Priviți-le. E mare diferență în
tre ele. Bozdoc nu lucrează atent și nici 
nu se străduiește să-și ridice nivelul 
pregătirii profesionale".

La puțin timp după această consfă
tuire lucrurile au început să se îndrep
te. Ori de cîte ori se întîmplă să ob
serve neajunsuri, Cici convoacă bri
gada, discută problemele și ia măsuri 
imediate pentru îndreptarea situației.

Asemenea tuturor tinerilor pasionați 
de muncă, însuflețiți de ideal, Cici este 
mereu în căutarea noului. La început, 
cînd depășea planul cu 1—2 la sută, 
o batea gîndui să se întreacă. Nu dorea 
glorie ci vroia să merite locul încre
dințat. Cînd s-au înmulțit succesele, 
s-au înmulțit și gîndurile. Calitatea și 
economiile au început să o preocupe 
îndeaproape. în căutarea noului a stu
diat aplicarea metodei inițiată de Ale
xandru Ciutkih și a reușit ca 94 la sută 
din producția ei să fie de calitate su
perioară, apoi a aplicat inițiativa lui 
Nicolae Militaru și metoda Lidiei Ko
rabelnikova. A antrenat și brigada în 
aplicarea metodelor înaintate de lucru 
și rezultatul a fost cel așteptat. Cali
tatea produselor a crescut la 94 la sută 
iar din economii brigada lucrează o zi- 
două pe lună.

Cele mai de seamă gînduri și preocu
pări ale tinerei Cici sînt legate de bri
gadă. Ea poate fi comparată cu o mamă 
gospodină, grijulie față de copii. De 
cum intră în secție — îndeobște cu 
10—15 minute înainte de începerea lu
crului — se îndeletnicește cu gospodă
ria. Pune la îndemînă tiparele, contro
lează ascuțișul cuțitului, înclinația me
sei. Trece și pe lîngă celelalte mese, le 
privește cu atenție. Pentru Cici încli
nația meselor are o mare semnificație, 
întreaga brigadă aplică inițiativa re
numitului fruntaș Nicolae Militaru și 
înclinația meselor este una din princi
palele măsuri pe care le necesită apli
carea acestei inițiative în vederea tă
ierii comode și exacte a materialului. 
La ora fixă, discuțiile încetează și în
cepe croitul pieselor. Din bucățelele 
mici de piele se taie vipuști, adausuri 
de capse, interim. în martie secția și-a 
realizat planul pe primele 12 zile cu 
102 la sută, iar din economiile ei se 
pot confecționa 76 perechi bocanci.

S-a întîmplat ca fata cea isteață să 
aibă și perioade cînd se credea învinsă. 
In urmă cu două luni, cînd s-a întors

de la Sovata i s-a părut că a pierdut 
îndemînarea la croit.

„Mă fac de rușine, mai bine merg în 
altă secție". Pentru prima oară a auzit 
șeful de secție astfel de cuvinte de la 
Cici. El știa că fata vrea să dovedească 
că merită stima tovarășilor, vrea să 
crească în muncă. Mai știa de aseme
nea că are mult talent în muncă și că-și 
va căpăta din nou rapiditatea. A stat 
de vorbă cu ea. și după cîteva zile fata 
a recunoscut că atitudinea ei a fost 
greșită. In acest fel, prestigiul ei a cres
cut și mai mult, ca și încrederea și 
stima colectivului.

Cici s-a avîntat să rezolve multe pro
bleme și să-și organizeze bine munca. 
Din corul fabricii e nelipsită, ca și din 
echipa de dansuri, Este o bună jucă
toare în echipa de handbal „Flamura"- 
juniori, urmează în anui II la școala 
de atletism. Niciodată nu se plînge că 
nu are timp pentru studiu. Și-a orîn- 
duit în așa fel viața că este o pildă 
pentru tinerii din fabrică.

Nu poate exista un om mai zgîrcit 
la vorbă decît Cici cînd aduci vorba de 
succesele ei. Ii place cel mai mult să 
vorbească de oamenii din brigadă care 
se iau la trîntă cu timpul și-l biruiesc. 
De fapt înțelegi ușor că fiecare mem
bru din brigadă urmează exemplul res
ponsabilei.

La 18 ani are multe amintiri. Unele, 
mai vechi, sînt triste. Acasă erau 17 
copii și pentru ei munceau doar patru 
brațe. Pentru a-i crește mari,, părinții 
făceau eforturi, transformau noaptea 
în zi, țineau piept greutăților. Au ră
mas 14 copii și ei au supraviețuit, au 
crescut mari și opt și-au luat zborul 
de-acasă făcîndu-și un rost în viață. 
De la tatăl ei, Cici a moștenit ambiția, 
mîndria, dragostea de om. De la mama 
ei a moștenit răbdarea, perseverența, 
încă de cînd era mică aceste trăsături 
se reliefau cu putere.

Au trecut ani. Deși e o bună munci
toare, Cici a rămas același copil care 
se plimbă în sat cu căruța, aleargă 
după porumbei. Acum ea știe însă să 
înoate bine în viață și niciodată nu 
se va îneca.

Carnetul roșu păstrat în dreptul ini
mii îi dă putere, colectivul tărie, iar 
viața, viața aceasta luminoasă pe care 
o construiește și ea, încrederea in 
viitor, dorință de a face lucruri mari, . 
deosebite.

LIDIA POPESCU
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Material demonstrativ*)
Vlena vuește, 

de-alarmS cutremurată.
Mitraliera tăcăne

cu gloanțe-mproșclnd
Asemenea lecție 

nu trebuie uitată 
Nicicând I
Iar cauzele-s

cit se poate de clare.
; Din timp, 

totu-a fost 
pus la cale 

prea bine...
De-au tras fasciștii-n muncitori 

să-i omoare,
: Aceștia
( le-au răspuns 

precum se cuvine!
( De singe fascist 

p&mintul e ud,
j Semn că victoria-i
( tot
| mai aproape.

Dar,
( social-democrate
( glăscioare se-aud,
( Cercînd să ne stea
f curmeziș
( și-ntr-ascuns
( să ne sape.
l — „Uite-a$a și așa,
!• muncitori, iubiți fraji 1
f — Se aștern sub picioare 
t ca persanele moi —
[ — Greva-ncetati-o, 

nu vă răsculatf,
( Să ne-nțelegem dar,
[■ cu vorbă bună,
i între noi"».
[ Da-n timp ce

intr-astfel 
bat apa in piuă,

( Prin străzi lăturalnice 
fasciștii

( se-aciuă; —
f Din nou revolverele 

prind să țintească
( Spre timpla muncitorească.
fSlcrie-n total:
( sînt

cincizeci șl șapte;
l „Cămășile negre"
} săvîrșiră

asemenea fapte!
} Dar iată,
( din ordinul
( prea bunului primar
f Teatrele-și cască 

ușile larg, 
de perete!

Mă rog,
( a$a,
{ în hohot de piînset,
[ amar
( Cupletul operetei,
( mai-mal

să te desfete!
Parterul strălucește 

zglobiu și curat
Dar tu, 

de Ia galerie, 
privește și-nvată t

Să nu cumva, 
să te-arățl 

dezarmat,
Fasciștilor care 

iți stau 
în față.

Și nici urechea 
să n-o pleci 

vreodată,
: Ascultlnd triluirea 

social-democrată.
Voi, muncitori, 

ca pe-un obicei al locului,
Această lozincă 

urmați-o 
pe-ntreaga planetă:

Să vorbiți 
cu fasciștii 

pe limba focului,
Cu vorbe-gloanțe, 

cu glume — 
tăiș de baionetă.

Traducere
de NICOLAE ST01AN

*) Această poezie a fost scrisă de 
I Maiakovski in urma apariției în ziare a 
l unei știri cu privire la înmormîntarea 
( celor 57 de muncitori care au căzut vic- 
( time, în timpul răscoalei din Viena — 
(iulie 1927. Primarul Scheiz era social- 
(democrat.   

oate o
♦♦♦ drept cel

Așa e și cu mine^
Șl flotele — tot se retrag către port 
Și trenul — aleargă șl el către gară. 
...Dar eu, către tine 1 
Pașii pururi uil-1 port.
Te iubesc 
șl m-atragl 
iar și iară.

„Cavalerul sglrclt" al lui Pușkln 
coboară 

aă scotocească în talnlța-avară, 
să se desfete, cu scumpa-1 comoară. 
Eu la fel 
către tine mă-ntorc, scumpa mea, 
șl — cu lnlma-ți care ml-e dragă, — 

la fel 
mă desfăt eu cu ea.

Bucuroși către casă, toți zboară. 
Toți, noroiul șl barba și praful 
șl le lasă afară.

Eu la fel 
să mă-ntorc către tine mă lasă, 
căci dacă 
la tine mă-ntorc, 
nu mă-ntorc oare-acasă?

Pămlntenl neprlmlțl în culcuș 
pământesc 

ne întoarcem spre ultimul țel cunoscut, 
Eu la fel
către tine
mereu mă grăbesc... 
Și abia am plecat. 
Și abia ne-am văzut

Traducere
de CICERONE THEODORESCU

*) Din poemul „Iubesc" de VI. Maia
kovski.

„Mă dărui tie clasă în atacl“

u să le ridic 
eu carnet de bolșevic!“

V. Maiakovski
Alexandru Andrițoiu

LUI MAIAKOVSKI

Cartea Spada
Nu I Eu nu țin în mînă-acum un tom 
ci țin o mare inimă de om, 
în care sună, ca într-un ghioc, 
al revoluției ecou de foc.

Pe trepte de bazalt

Au fuse oare spada ta vrăjită 
de-a scăpărat in miezul bătăliei? 
Nu 1 Spada din oțelele Rusiei, 
în focul revoluției călită, — 
a fost o spadă-atît de omenească, 
Incit știa, lovind, să biruiască.

Par scările versului tău, de bazalt 
șl urcă sfidînd orice piedici și riscuri. 
Pe ele îmi salt 
visul tînăr șl-natt 
s-ajungă pe-a vremilor veșnice piscuri.

( Dar nu năzuiesc sidefați heruvimi 
( și nu vreau să prind, ca pe-o rodie,
( luna,
l.' Pe scările versului, din înălțimi,
( eu văd, sub cupole de aur, Comuna.

[ Un sfert de veac
( Cu versul tău pe buze vom porni 
( să trecem pragu-n anul două mil.
[ Și mai departe vor porni urmașii 
( cînd tu, la fel cu el, vei bate pașii.

Șl nu te-o-nchlde al uitării lacăt 
Noi știm că drumul nemuririi are 
doar început, doar punctul de plecare, 
dar nu are sflrșit Nu are capăt

In versul scris cu jar șl cu putere 
pornește cor de aspre revolvere, 
se-ncrucișează mii de baionete, 
vibrează greu cohorte de afete, 
Șl totuși cîtă pace este-n el, — 
îți pare că din zgomotul de-oțel 
întinde aripi albul porumbel.

Abecedar cu litere de foc
Nu-țl este cartea marmura columnli 
ci-abecedar cu litere de foc 
în care virgule ai pus cu pumnii 
și punctele cu Mauserul din 
Iar peste fila foșnitoare 
stă spada-n loc de semn de

toc.

exclamare.

Apropierea de opera ți
nui mare creator, de sufle
tul acestuia, e ceva cu to
tul deosebit și de neuitat, 
mai ales cînd cel de oare 
te apropii este un poet și 
încă un poet oa Maia- 
kovski.

Marele poet, „chemat de 
revoluție, mobilizat de ea“, 
a răspuns întotdeauna prin 
versurile sale celor mal 
înalte probleme ale statu
lui sovietic. Mai mult ca la 
oricare alt poet se simte la 
Maiakovski con‘ op rea de
plină a preocupărilor lui 
cu lupta poporului sovietic 
însuflețit de patosul con
strucției socialiste. El în
suși spunea: „E timp to
varăși să facem ca poezia 
să nu fie doar un exercițiu 
vocalic și să devină o armă 
efectivă a vieții noastre de 
toate zilele, uriașă atît în 
mărunțișuri cit și în pro
bleme mari".

Intr-adevăr, însăși epoca 
vorbește în versurile extra
ordinare ale lui Maia
kovski. Larga, vasta diver
sitate de probleme promo
vate de Maiakovski în 
creația sa poetică se reali
zează printr-o tot atît de 
vastă diversitate de ex
primare. Legat prin toate 
fibrele ființei lui de noua 
realitate, Maiakovski s-a 
făcut imediat ecoul tuturor 
cerințelor arzătoare ale a- 
cestei realități și fiecare 
poem, fiecare poezie lirică

sau satirică, fiecare lozincă 
agitatoare, fiecare foileton 
însemna un nou aport al 
poetului la rezolvarea con
cretă a problemelor poli
tice, economice și sociale 
ale vremii.

Cu tot
ce sînt
ce pot 
ce cînt 
ce fac

Ms, dărui ție
clasă în atac !

Sînt cuvintele poetului 
care a muncit neobosit la 
„Vitrinele Rosta", sînt cu
vintele ziaristului de la 
„Komsomolscaîa pravda", 
ale desenatorului, compo
zitorului, scenaristului, dra
maturgului, regizorului și 
actorului — ale luptătoru
lui Maiakovski.

De tot atît de arzătoare 
actualitate, și azi ca și în 
1930 cînd au fost publicate 
pentru prima oară, sînt 
versurile maiakovsk ene 
despre „Marșul celor două
zeci și cinci de mii" care 
cheamă muncitorii de la 
oraș la marea bătălie pen
tru construirea socialismu
lui la sate, la înrolarea lor 
în rândurile „brigăzilor de 
șoc".

...Orice petec
de pămînt sovietic 

să-l înflorim.
Muncitori de oțel

25 de mii, înainte!"

Rostite „tn gura mare* 
versurile lui Maiakovski 
sînt „ca oștirile în paradă" 
ale „clasei în atac".

Din întreaga sa operă ca 
și din concepția sa asupra 
muncii poetice se desprinde 
ideea esențială a necesității 
sociale a poeziei, a vestitei 
„comenzi sociale". Ca să 
răspunzi acestei „comenzi 
sociale” îți trebuie acea 
trăire puternică a eveni
mentelor, a problemelor 
care frămîntă masele popu
lare, acea situare deschisă, 
fermă, pe baricadele cele 
mai înaintate ale luptei 
clasei tale, de la înălțimea 
cărora poți spune oameni
lor cuvintul însuflețitor de 
care au nevoie, așa cum 
l-a spus Maiakovski.

...Țara are nevoie de cân
tece, de poezii, de luptă
tori noi. Să fac oa versu
rile mele de început să 
răspundă „comenzii socia
le”, să slujească poporului 
în ofensiva sa impetuoasă 
către o viață mai bună — 
iată țelul strădaniei, iată 
visul unui tînăr ucenic le
gat de această primăvară a 
sărbătoririi marelui Maia
kovski, celui mai talentat 
poet al epocii sovietice.

CORNELIU ȘERBAN 
student a] Institutului 
de literatură „Mihail 

Eminescu", București

„îmi slăvesc patria așa cum este azi, 
dar de trei ori mai mult pe cea care va fi“
Sînt muncitor tîmplar la 

Atelierele Centrale de ma
teriale de cale ferată din 
Buzău. Ciocanul și rin
deaua mi le-a pus în mînă 
pentru prima dată un mai
stru care m-a ajutat mult 
să învăț meseria și pe care 
n-am să-l uit niciodată. 
Daca stau bine și mă gîn- 
desc, eu n-am avut însă un 
singur maistru ; am avut 
mai mulți și de la fiecare 
am învățat cite ceva. Unul 
din cei mai iubiți maiștri 
care m-a învățat nu cum 
să lucrez la bancul de tîm- 
plărie, ci care m-a învă
țat cum să trăiesc și să 
lupt, pentru ce să trăiesc 
și să lupt a fost un mare 
poet.

Mă aflam la un festi
val artistic cînd un tînăr 
a pășit pe scenă și a înce
put să recite o poezie cum 
n-am mai auzit niciodată, 
o poezie care chema la 
luptă, și in care cuvintele 
loveau fiecare ca un cio
can. Multe zile după aceea 
nu mai m-am despărțit de 
cărțile acelui poet, deve
nit deodată prieten și mai
stru al meu, de cărțile lui 
Maiakovski.

Maiakovski m-a învățat 
numeroase adevăruri ale 
vieții noastre noi ; versuri
le sale m; le-au făcut mai 
clare mj le-au împlântat în 
minte și mi Ie-au sudat în 
inimă. De la Maiakovski

am învățat că viața nu 
trebuie trăită în orice fel, 
ci numai prin lupta pentru 
fericirea poporului capătă 
ea un rost adevărat. Maia
kovski m-a ajutat să înțe
leg în lumina exemplului 
Uniunii Sovietice marile 
transformări petrecute în 
țara noastră în anii pu
terii populare și să iubesc 
această patrie pentru zilele 
pe care le trăiește acum 
poporul și pentru viitorul 
luminos pe care-i făurim. 
Ori de cite ori am o mare 
bucurie, un succes, îmi 
aduc aminte de acela care 
mi-a insuflat dragostea 
fierbinte pentru munca li
beră în patria noastră cea 
nouă și îmi vine parcă să-i 
repet cuvintele:
Îmi slăvesc 

patria 
așa cum este azi,

dar de trei ori mai mult 
pe cea care va fi

Dar glasul tunător al 
marelui poet pe care parcă 
îl aud atunci cînd mă gân
desc la versurile lui îmi 
mai spune că nu e deajuns 
să-ți iubești fierbinte pa
tria, ci trebuie să urăști cu 
tot atîta forță pe dușmani 
și cozile lor de topor, pe 
cel care vor să năpusteas
că pîrjolul războiului asu
pra lumii întregi și asupra 
plaiurilor noastre.

Dușmanul e gata, 
să lupte va veni, 

învață deci lupta, 
te-ncolonează.

Astăzi în bătălia noastră 
pentru pace, împotriva im
perialiștilor americani și 
englezi care vor sa dezlăn
țuie războiul atomic, Maia
kovski ne este un bun to
varăș de luptă. Chiar dacă 
pe vremea aceea nu exista 
arma atomică, Maiakovski 
ne-a avertizat totdeauna că 
imperialiștii sînt gata la 
cele mai mari crime și 
mirșăvii pentru a lovi în 
clasa muncitoare, în cuce
ririle revoluției socialiste.

Maiakovski m-a ajutat 
să înțeleg nu numai 
frumusețea poeziei, ci și 
esența viețif — lupta pen
tru fericirea poporului și 
a patriei mele libere. Și 
dacă la sfîrșitul serviciului 
militar am obținut o men
țiune, dacă în lupta pentru 
producție obțin, împreună 
cu tovarășii mei, însemnate 
depășiri de normă ce re
prezintă contribuția noas
tră la întărirea patriei și a 
păcii, trebuie să-i mulțu
mesc și prietenului și neui
tatului meu maistru Vla
dimir Maiakovski.

PANTELIE BIȚOANA 
muncitor la Atelierele 
Centrale C.F.R.-Buzău

Nu-ți este versul foșnet de 
ci scăpărare de meteorit, 
abecedarul luptei dintre clase, 
ventriculul mărețului partid. 
In carte slovele-ți svlcnesc și ard.

-f Iți flutur cartea-n vlnt ca pe-un 
stindard.

[ Prea multa zgura
[Prea multă zgură, o! prea multă zgură 
l și radium puțin în versul meu.
f Cristalele curate mi le vreu, 

cristalele de dragoste și ură.

mătase

Să curăț baioneta de rugină 
șl inima de colbul ce-a rămas, 

t să-și bată versul cadențatul pas 
fsub grindlnă-aurle de lumină.

f Prea multă zgură, o! prea multă zgură 
[ șl radium puțin în versul meu, 
( Pentru partid,

\
f
I
(
I

ca tine astăzi vreu 
să-ncerc a versului, ce-1 scriu, măsură 
cu inima, cu inima mereu.

Ucenic
Primește-mă la tine ucenic, 
învață-mă s-ajung, în artă, mare, 
din lutul țării, dîrz, să mă ridic 
cu ochii către vremuri viitoare l

Să fiu vlăstarul marelui partid 
și cu lumină să-mi hrănesc poporul, 
să-mi fie vîrful spadei ascuțit 

[ șl să-ml rodească versul ca ogorul 1 

{Să apăr lumea de un cataclism 
I ce se năzare, în apus, pe zare. 
(Du-mi numele cu tine-n comunism, 
jjnvață-mă s-ajung, în artă, mare 1

De la moartea lui Maiakovski au trecut 25 de ani, timp .în 
care, Țara Sovietelor a desăvârșit opera de construire a so
cialismului, pășind mai departe spre înfăptuirea celei de a 
doua faze a societății comuniste. Evenimentele cărora poetul 
le-a fost martor, au rămas în urmă. Astăzi milioane de oameni 
studiază în formele de învățămînt politic despre perioada de 
pregătire și izbucnire a insurecției din Octombrie, despre anii 
războiului civil și victoria Armatei Roșii, despre refacerea eco
nomiei, Nep-ul, industrializarea socialistă, anul marii cotituri...

Alte țări au'intrat pe același făgaș al istoriei, noi generații 
s-au ridicat la luptă, triumful ideilor comunismului, cărora 
poetul le-a închinat talentul și vigoarea sa, este tot mai apro
piat pe întreg cuprinsul pămîntului

Niciodată marii poeți n-au putut servi unei cauze mici. 
De obicei tocmai o mare cauză dă aripi geniului creator, con
centrează cu o putere maximă toate însușirile înnăscute ale 
acestuia, contopesc pentru totdeauna numele acestuia cu idea
lurile cărora le-a slujit.

Așa s-au petrecut lucrurile cu Vladimir Maiakovski, in a 
cărui operă veacurile viitoare vor regăsi chipul celui în care 
trăim. Și chiar dacă poetul n-a mai trăit deceniul al patrulea 
al acestui veac, previziunile sale se întind mult înainte, stri
gătul său, forța sa motrice, declanșează energii uriașe, pentru 
ani nenumărați. Nu greșim spunînd că aceste energii aparțin 
generațiilor tinere. Tineretul în primul rînd, care numără 
printre pasiunile sale și aceea de a se apleca cu imensă dra
goste asupra marilor figuri ale omenirii, caută pretutindeni 
noi și noi date asupra vieții lui Maiakovski. Și ce constată ? 
Constată o uimitoare identificare între viață și operă, conto
pirea într-un singur tot a declanșării lozincii de către poetul 
Maiakovski și a îndeplinirii ei de către cetățeanul Maiakovski, 
îndeplinirea exemplară, supusă disciplinii unice.

Cea dinții forță de șoc a operei lui Maiakovski reiese din 
deplina identificare a crezului poetului cu lupta, de fiecare zi. 
El singur a sintetizat — și nu odată — această identificare :

„Eu sînt un muncitor/de prin aceste părți,/și sacagiu/și-asa- 
nator de bălți.../Chemat de revoluție, mobilizat de ea,/pe front 
sînt

Opera lui Maiakovski cheamă de la primul pînă la ultimul 
rind in revoluție. Nu „spre" revoluție (aceasta o mai făceau 
și alții) nu alăturarea pasului în urma ei, ca după o coloană 
de manifestanți, ci drept în mijlocul acelui vîrtej încă necu
noscut, vîrtej care dădea peste cap tronuri și orinduieli de 
veacuri, ridica sute de milioane de pretutindeni, le făcea să 
clocotească ca într-un cazan, intra în viața personală a acestor 
sute de milioane, întrebînd : cu cine ești ? și în funcție de 
acest răsnuns — verificat în practică, ridica sutele de milioane 
de exploatați la lumina socialismului, scufunda pe exploata
tori și acoliții lor in adâncurile fără fund ale istoriei. Uriașul 
merit al lui Maiakovski constă în faptul că însușindu-și orga
nic învățăturile leninismului, a desprins din noianul aparent 
haotic de fenomene cele două căi fără putință de conciliere : 
sau de partea proletariatului — sau împotriva lui, sau pe 
linia întîia de front — sau dezertor, sau patriot — sau patrio
tard, sau agitator — sau flecar, sau cauza poporului — sau 
propria-ți piele.

Pentru a ajunge aici, Maiakovski, asemenea legendarului 
Samson a zguduit atît de puternic coloanele vechii poezii .încît 
S-șu prăbușit pentru totdeauna simbolismul cețos, individua
lismul feroce pudrat cu raționalism, versurile miorlăitoare 
asupra eternei împăcări etc. Cu deosebirea că el nu a pierit

„Chemat de revoluție, mobilizat de ea"
Ștefan Iureșsub dărâmături ca uriașul biblic, el s-a 

apucat cu hotărâre de noua construcție a 
poeziei sovietice. Ca nimeni altul, Maia
kovski a știut să formuleze lapidar, cu 
conciziune poetică, cerințele revoluției. „Marș pe Stângul", „Pro
letari, înăbușiți războiu-n fașă !“), „Marșul brigăzilor de șoc", 
„Marșul recoltei”, „înainte spre al doilea” (cincinal), „Marșul 
celor 25.000”, „Comsomoliști, înainte” ș.a.m.d. — toate aceste 
titluri de poezii țîșnesc din poruncile revoluției însăși. Maiakov
ski a știut să audă ecourile „Aurorii" în fiecare bătaie de cio
can din epoca cincinalelor, a știut să vadă noul atac asupra 
Palatului de Iarnă în fiecare cărămidă pusă la temelia Kuz- 
nețkstroiului. Efortul și sîngele cerut este marele preț al cuce
ririi viitorului; fără ele, avertizează Maiakovski, nici frumu
sețea viitorului n-ar exista.

Tineretul învață de la Maiakovski să se bucure pentru că i-a 
fost hărăzit să trăiască .într-o epocă eroică, să facă totul pen
tru ca urmașii să-l privească cu invidie

„Proletari, ridieați-vă,/oaste-ndrăzneață .’/Trăiască revoluția,/ 
ea-i sorocul,/ea-i gloria .. O luptă/ca asta,/fără seamăn, măreață,/ 
n-a cunoscut/niciodată/istoria".

Există în lume întâlniri fericite. O asemenea întâlnire este 
cea dintre entuziasmul clocotitor al tineretului și inima lui 
Vladimir Maiakovski. Ca să dinamizezi forțele tineretului tre
buie să-i descoperi înaintea ochilor o fortăreață greu de cu
cerit, să lansezi un strigăt pe care să-l audă deopotrivă și cei 
din ultimele rinduri și cel cu steagul în mînă, să te arunci 
înainte.

Așa a făcut Maiakovski. Destui tineri se plîngeau în anii 
aceia : în Octombrie eram prea mic ca să fi putut lua parte 
la luptă. Maiakovski învăța tineretul să înțeleagă că lupta 
nu s-a terminat, îi arăta ce arme să ia în mîlni. Vremea trece 
și visurile zboară mai iute decât ea !

„Viitorul,/nu vine el singur .'/Insist./Luați măsuri./Ba vă cer/ 
răspicat :/apucă-l de gît, comsomolist,/apucă-l de coadă,/tu, mic 
pionier

Maiakovski, observând frământările tineretului, îi flutură 
înaintea ochilor idealurile mari către care trebuie să tindă, 
pasiunile adînci, clocotitoare, care trebuie să ardă peste cenușa 
lucrurilor fără importanță.

Se îneacă unele inimi tinere în oftări zaharisite de pe urma 
cărora omenirea nu va câștiga nimic ? Maiakovski ii opune 
geloziei mărunte „pentru al Măriei Ivanovna soț" — gelozia cea 
mare, invidia creatoare pentru mintea lui Copernic.

Sînt juni ce-și pierd vremea prin lotcă, bînd votcă ?. Maia
kovski le descoperă că tinerețea nu stă în numărul anilor — 
la 18 ani poți fi bătrîn ca secolul trecut — ci în patima cu 
care dai viață poruncilor comunismului.

Praful trecutului acoperă încă sufletul ? Maiakovski îl scu
tură, dar în așa fel, încît fiecare operă satirică devine aseme
nea unui sigiliu gata să pecetluiască și să înfiereze viitoarele 
reeditări. Cine nu cunoaște „Manualul general pentru lingu

șitori începători” ? sau „Scrisoare către 
iubita lui Molceanov părăsită de dînsul” ? 

Pentru tineretul de pretutindeni, Maia- 
covski reprezintă chemarea puternică 

către marile idealuri, aripi pentru înălțimi neatinse. Dar che
marea strigată nu într-o pâlnie, ci vibrând prin toate undele 
eterului, aripi, nu de ceară ca cele ale lui Icar, ci oțelite ca 
ale unui avion cu reacție. Romantismul revoluționar maiakov- 
skian are o influență uriașă asupra tineretului căci prin esența 
sa, el se contopește cu epoca noastră modernă și apelul la învă
țătură adresat tinerilor de Maiakovski aparține unui om care 
simte știința, tehnica, arta desfășurată pe milenii de aci înainte.

Ceea ce oamenii admiră fără rezerve la Maiakovski este 
faptul că într-o scurtă existență a reușit să acopere un front 
tematic uriaș, să slăvească aproape tot ceea ce este demn de 
slavă, să ardă cu acid aproape tot ceea ce merită să fie distrus. 
Dar poate și mai important este puterea de discernare pe care 
Maiakovski a dat-o tineretului de a desprinde singur ceea ce 
este nou și valoros de putregai, sub orice formă s-ar ascunde el.

Fiecare poezie a lui, deșteaptă în mintea cititorului nenu
mărate asociații, confruntări cu realitatea pe care el, cititorul 
o cunoaște, concluzii pe care el, cititorul, le extrage.

Maiakovski a ridicat la gradul unei valori estetice de prim 
rang sarcina socială, imediată, urgentă, in a cărei îndeplinire 
este vital interesat întregul popor, acea sarcină care cere apor
tul brigăzilor de șoc.

Alături de Gorki, Maiakovski este marele poet al muncii 
libere, socialiste, cântărețul demnității omului muncitor în socia
lism. Mândria oricărei munci este fundamentul etic al versu
rilor lui Maiakovski care nu întâmplător se adresează copiilor 
în vestitele plachete „Ce să fiu", dezvăluind cu egală însufle
țire frumusețile muncii tâmplarului, zidarului, inginerului, medi
cului, aviatorului, navigatorului etc. Poetul le înmănunchează 
pe toate în marele efort creator al poporului. Versurile prin 
care Maiakovski își afirma fericirea sa de participant la con
strucția socialistă.

— „Se-nghesuie-n vitrinele cu cărți —/munca./Numele meu—/ 
în secția de poezie,/printre schele./Mă bucur că această muncă,/ 
a mea,/se varsă în munca/republicii mele",
au căpătat circulație de lozincă pentru că în ele se întruchi
pează sentimentele mândriei, creației omului eliberat de 
exploatare.

Punând la baza realismului socialist o nouă scară de valori 
a acțiunilor omenești, Maiakovski a aureolat în patosul roman
tismului revoluționar, eroismul tăcut, modest, de fiecare zi al 
maselor de milioane, eroism nu ușor de sezisat ca atare dar 
care constituia forța principală a cadențelor cincinale.

Rămâne ca o stampă nepieritoare sfatul de noapte al con
structorilor Kuznețkstroiului care, sub o căruță, pe cînd în 
jurul lor ploaia frămîntă noroaie, vorbeau despre orașui gră
dină care se va ridica pe acele locuri în numai patru ani. 
Există aici ecouri din visurile milenare ale omenirii — grădi
nile Semiramidei — există termenul precis, modern de plan 
— 4 ani —, există conștiința nouă socialistă care preface și 
înnoiește totul.

„Da/Va-nflori/ea mîine/visatul Kuznețkstroi, /căci sînt în 
Uniune/asemeni oameni/noi!"

Seismograf de sensibilitate excepțională, Maiakovski a înre
gistrat apariția trăsăturilor omului nou, din primele ceasuri 
ale existenței Puterii Sovietice, și în primul rind, patriotismul 
socialist.

Maiakovski educă pe oameni în spiritul dragostei pentru 
fiecare părticică a vieții noi, cultivă sentimentul că tot ceea 
ce înconjoară, strada, casele, magazinele, vitrinele cu cărți, 
schelele — sînt ale noastre, ale mele — și pentru trăinicia lor 
trebuie să fim gata să ne batem pînă la capăt.

El ridică în fața dușmanilor versurile sale ca niște baionete 
și adresează tineretului îndemnul direct, imperios: pregă- 
tește-te, întărește-te, antrenează-te, Patria va avea nevoie de 
puterile tale.

Au făcut ocolul întregii lumi, versurile despre pașaportul 
sovietic.

Acolo, vameși, jandarmi, agenți se cutremură în fața carne
tului cu secera și ciocanul și întreaga poezie este pătrunsă de 
o mândrie triumfală în fața acestei spaime. Dar tot acolo există 
și versurile:

„— Hamalu-mi zîmbește, clipind cu-nțeles/ — Pe gratis îți duc/ 
geamantanul!“

Maiakovski a simțit cu deosebită intensitate dragostea oame
nilor simpli și cinstiți de pretutindeni pentru patria socialis
mului, și a înțeles să închine acestui sentiment versuri înfocate.

Sentimentul internaționalismului proletar scaldă interior poe
ziile maiakovskiene despre patria socialismului ; comorile tutu
ror popoarelor el le simte ale sale și el înțelege s-o spună 
aceasta ca totdeauna în gura mare, în primul rind tineretului:

„Luați/tot ce-i bun/pe intinderea/pămintului/rus./Și tot ce e 
bun/in apus".

în humele dragostei pe care o poartă tuturor asupriților 
lumii, ridică Maiakovski arma satirei sale, necruțătoare împo
triva exploatatorilor de pretutindeni, însemnîndu-i cu fierul 
roșu. Și astăzi etajele Americii pe care le-a dezgolit poetul, nu 
adăpostesc oameni, ci bussine-ss-uri ucigătoare, anti-umane. 
Aceeași isterie războinică care, ca spuma murdară se ridica dea
supra oceanului imperialist și a fost înfierată de Maiakovski, 
amenință și astăzi omenirea.

Cit de actuale sânt poeziile pentru pace ale lui Maiakovski, 
cît de mult servesc ele luptei organizate a partizanilor păcii 
împotriva maniacilor atomici !

Acordurile majore ale liricii lui Maiakovski sînt închinate 
conștiinței și onoarei epocii noastre — partidului :

— „Eu, un cuvint/mă lupt să strălucească/s-arate pentru ori- 
cine/veșnic nou,/„Partidul"/cu nemuritor ecoujîn tot ce-i con
știință /omenească".

Pentru Maiakovski, Partidul este strategul, inginerul, edu
catorul, prietenul. Maiakovski învață tineretul să simtă Parti
dul in prezența sa continuă, multilaterală, pe toate planurile 
vieții.

Citindu-1 pe Maiakovski, tineretului îi apare limpede forța 
irezistibilă a comunismului în mers. E limpede că pentru o 
asemenea temă gigantică a fost nevoie de un poet pe măsură. 
Maiakovski a îndeplinit cu cinste această cerință, pentru că el 
a vrut ca producția lui — poezia — să fie parte integrantă din 
producția poporului, prevăzută in planurile cincinale făurite de 
partid, supusă normelor odată cu acestea, dar depășindu-le 
de fiecare dată, fruntașă în întrecerile socialiste ale'poeziei.



Declarația 
Ministerului Afacerilor Externe 

al R. Pi Chineze
PVfftN 13 (Agerpres). — China nouă 

transmite : Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze a dat pu
blicității la 12 aprilie următoarea declara
ție:

La 11 aprilie, ora 12,15 minute (ora Pe
kinului) membri ai delegației guvernului 
Republicii Populare Chineze la conferința 
țărilor Asiei și Africii, un membru al de
legației Republicii Democrate Vietnam, 
precum și corespondenți chinezi și străini 
care îi însoțeau și care urmau să relateze 
lucrările conferinței — în total 11 per
soane — au plecat pe bordul unui 
avion ae pasageri ..Constellation” apar- 
ținînd societății „Air India Inter
national Corporation" închiriat de de
legația chineză, care a decolat din 
Hongkong spre Djakarta, pentru a se în
drepta apoi la Bandung. în timpul zbo
rului deasupra mării, la nord-vest de Sa- 
ravak (Borneo de nord), avionul a explo
dat, a luat foc și s-a prăbușit în mare. 
Soarta tuturor celor aflați pe bordul avio
nului nu este cunoscută.

Acest accident nu este cîtuși de puțin 
o catastrofă aeriană obișnuită, ci consti
tuie un asasinat pregătit cu premeditare 
de organizațiile agenților secrețl ai Sta
telor Unite șl ai lui Cian Kai-și. încă îna
inte de plecarea acestor membri ai dele
gației și a corespondenților, guvernul Re
publicii Populare Chineze a aflat că or
ganizațiile agenților secreți. ale Statelor 
Unite și ale lui. Cian Kai-și se pregătesc 
activ pentru nimicirea avioanelor indie
ne, închiriate de delegația chineză, pen
tru a-și pune în aplicare planul de asasi
nare a membrilor delegației chineze în 
frunte cu premierul Ciu En-lai și de a 
torpila conferința țărilor Asiei și Africii. 
De aceea la 10 aprilie, orele 9,30 (ora Pe
kinului) Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Chineze a informat 
despre aceasta cancelaria însărcinatului 
cu afaceri al Angliei la Pekin și a rugat 
să se atragă atenția autorităților engleze 
de la Hongkong asupra acestui fapt pen
tru ca ele să ia măsuri în vederea asigu
rării securității personalului chinez și co
respondenților. Fiind încunoștiințați cărei 
societăți aeriene aparține avionul pe bor-

In legătură cu provocarea aeriană din apropierea 
insulei Borneo

WASHINGTON 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : Conform știrilor transmise, 
continuă acțiunea de căutare a accidenta- 
ților în timpul avarierii în apropiere de 
insula Borneo a avionului de pasageri 
aparținînd unei societăți indiene de co
municații aeriene.

Postul de radio Washington anunță că 
pînă în prezent au fost salvate șase per
soane care se aflau pe bordul avionului.

★
NEW YORK 13 (Agerpres). — TASS 

transmite : După cum anunță corespon
dentul din Hongkong al agenției United 
Press, la 12 aprilie la Hongkong circulau 
zvonuri că avarierea avionului „Constel
lation” pe bordul căruia se aflau opt ce
tățeni ai Republicii Populare Chineze care 
plecau la conferința de la Bandung se da- 
torește unui act da diversiune.

Avionul „Constellation”, specifică co
respondentul, a sosit la Hongkong la 10 
aprilie și a rămas pe aerodrom timp de 
24 de ore, răstimp în care cineva ar fi pu
tut deteriora o piesă a avionului”. 

eswiui! w 
me

Solidari cu lupta tineretului antifranchist spaniol
——------- ------ -——*

In tot timpul luptei lor pentru pîine, pace 
și libertate, tinerii patrioți spanioli au simțit 
dragostea și solidaritatea activă a tinerei ge
nerații din întreaga lume. Dînd glas simțămin- 
telor și atașamentului sincer al tineretului cin
stit de pretutindeni față de lupta dîrză, neîn
fricată a poporului și tineretului spaniol, Fe
derația Mondială a Tineretului Democrai și 
Uniunea Internațională a Studenților au hotărît 
in 1948 să organizeze în fiecare an la 14 aprilie

— data aniversării proclamării Republicii Spa
niole — „Ziua internațională a solidarității cu 
lupta tineretului antifranchist spaniol".

Alături de sutele de milioane de tineri cin
stiți de pe glob, tineretul patriei noastre tri
mite cu acest prilej un salut frățesc tinerilor 
patrioți spanioli și ie urează noi succese în lupta 
împotriva tiraniei franchiste, pentru pace și un 
viitor mai bun.

dul căruia urmau să călătorească aceste 
persoane, funcționarii cancelariei însărci
natului Angliei au promis să înștiințeze 
autoritățile engleze de la Hongkong prin- 
tr-o telegramă corespunzătoare. Totuși, 
organizațiile agenților secreți ale Statelor 
Unite și ale lui Cian Kai-și au reușit să-și 
pună în aplicare planul. Guvernului en
glez și autorităților engleze din Hongkong 
le revine o răspundere serioasă pentru 
acest accident. Cerem ca guvernul englez 
și autoritățile engleze din Hongkong să 
cerceteze minuțios împrejurările în care 
s-a produs accidentul, să aresteze și să 
pedepsească conform legii pe acei agenți 
secreți care au participat la acest complot 
sinistru și să stabilească astfel răspunde
rea celor vinovați.

Asasinarea unor membri ai delegației 
Republicii Populare Chineze la conferința 
țărilor Asiei și Africii și a unor corespon
denți, pusă la cale dinainte de către orga
nizațiile agenților secreți ale Statelor Uni
te și ale lui Cian Kai-și, este nu numai o 
demonstrație răuvoitoare de ostilitate îm
potriva Republicii Populare Chineze, ci și 
un act complotist care are drept scop tor
pilarea apropiatei conferințe a țărilor 
Asiei și Africii. Conferința țărilor Asiei 
și Africii, care urmează să-și înceapă lu
crările în zilele următoare, reprezintă 29 
țări ale Asiei și Africii, a căror populație 
numără 1.440.000.000 oameni și se bucură 
de sprijinul fierbinte al maselor largi ale 
popoarelor din Asia și Africa și ale oa
menilor iubitori de pace din lumea în
treagă. Nici un fel de uneltiri dușmănoase 
ale Statelor Unite și ale bandei lui Cian 
Kai-și nu vor putea împiedica conferința 
și nu vor reuși s-o torpileze. Delegația Re
publicii Populare Chineze împreună cu 
delegațiile celorlalte țări la conferința ță
rilor Asiei și Africii va lupta cu hotărîre 
pentru pace în Extremul Orient și în lu
mea întreagă. Acțiunile scelerate ale Sta
telor Unite și bandei lui Cian Kai-și nu 
vor putea duce decît la intensificarea ac
țiunilor unite ale popoarelor Asiei și 
Africii și ale lumii întregi în lupta pen
tru pace și libertate.

12 aprilie 1955.

PEKIN 13 (Agerpres). — China nouă 
transmite : Pe bordul avionului aparținînd 
societății „Air India International Corpo
ration”, care a suferit la 11 aprilie o ca
tastrofă în apropiere de Borneo de nord 
se aflau membri ai personalului delegației 
Republicii Populare Chineze și corespon
denți care plecau la Bandung la conferin
ța țărilor Asiei și Africii.

în avion se aflau Și Ci-an, Li Cijao-ți 
și Ciun Pu-iun, membri ai personalului 
delegației, Șen Cian-tu, Huan Cio-mei, 
Du Hun, Li Pin și He Fîn-ke — corespon
denți, Vuong Min Tung — membru al 
delegației Republicii Democrate Vietnam, 
corespondentul polonez Eremi Staritz și 
corespondentul austriac Friedrich Jensen. 
Pilotul șef al avionului a fost căpitanul 
indian D. K. Jatar.

Pe bordul avionului se mai aflau alți 
șapte membri ai echipajului.

Nu este un secret pentru nimeni, fap
tul că Franco, satrapul de la Madrid, îm
preună cu clica sa duce o politică slu
garnică, dictată de interesele monopoluri
lor din S.U.A. Acordul militar dintre 
S.U.A. șl Spania franchistă semnat la 26 
septembrie 1953, a constituit un act odios 
de vînzare a țării imperialiștilor ameri
cani, un act de punere la mezat și aser
vire totală a Spaniei planurilor agresive 
ale Statelor Unite. La comanda stăpînilor 
de la Washington, slugile din guvernul 
spaniol duc o politică războinică de trans
formare a țării într-o bază militară ame
ricană. Iată în facsimilul de mai sus o 
știre publicată chiar In ziarul franchist 
„ABC", care anunță construirea de noi 
baze militare pe teritoriul Spaniei.

Dictatura fascistă a marionetelor ame
ricane de la Madrid și politica monopollș-

tllor din S.U.A. față de Spania încătușează 
poporul șl tineretul spaniol, mențlnîndu-1 
în condiții de viață de neagră mizerie. Pri
ma fotografie ne dă o imagine clară a 
ceea ce înseamnă tinerețea în satrapia că
lăului Franco : o tinără scormonind prin 
gunoaie în speranța amară de a găsi ceva 
de mîncare pentru a-șl astîmpăra foamea, 

împotriva mizeriei șl teroare!, a înro
birii țării de către imperialiștii americani 
se ridică la luptă alături de întregul popor 
muncitor, tinerii patrioți spanioli. Foto
grafia Il-a reprezintă o puternică mani
festație a studenților din Madrid împotriva 
regimului franchist. Inițial, această mani
festație studențească a fost organizată de 
franchiștl și trebuia să se desfășoare în 
fața ambasadei engleze sub lozinca: „Ina- 
poiați-ne Gibraltarul". (După cum se știe, 
anul trecut, din inspirație americană, gu
vernul Franco a întreprins unele acțiuni 
prin care se cerea îndepărtarea im
perialiștilor englezi din Gibraltar). Studen
ții au profitat însă de acest prilej pentru 
a-și manifesta profunda indignare față de 
politica de mizerie și teroare a guvernului 
fascist de la Madrid. Studenții de la Uni
versitatea din Madrid au declarat o grevă 
de 3 zile. 20.000 de manifestanți au ce
rut libertatea presei și demisia unor mi
niștri. Demonstranții s-au apărat cu pie
tre împotriva poliției, au ars exemplare 
din ziarul falangist „Arrlba". Un grup de 
manifestanți au pătruns în studiou radio
ului Madrid pentru a cere să se vorbească 
despre revendicările lor. In piața Puerta 
del Sol și în împrejurimile ei, manifes- 
tanții au ținut piept timp de 6 ore atacu
rilor poliției. In fotografia a IlI-a se pot 
vedea o parte din inscripțiile scrise de 
studenți pe zidurile Universității. Ele cer 
demisia iul Jordana, responsabil al orga
nizației falangiste a studenților și a lui 
Ilierro, director general al poliției care a 
dat ordin să se tragă în studenți.

Solidaritatea fierbinte, frățească, a ti
neretului iubitor de pace de pretutindeni, 
însuflețește lupta dîrză a tineretului spa
niol împotriva mizeriei și teroarei, pen

Cu prilejul vizitei delegației 
guvernamentale a Austriei 

la Moscova
Prînzul oferit de N. Bischoff

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 12 aprilie ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Austriei în 
U.R.S.S., N. Bischoff, a oferit un prînz în 
cinstea delegației guvernamentale a Aus
triei care se găsește la Moscova, în urma 
invitației guvernului sovietic.

La prînz a luat parte întreaga delega
ție guvernamentală austriacă.

Din partea sovietică, la prînz au parti
cipat : N. A. Bulganin, L. M. Kaganovici, 
A I. Mikoian, V. M. Molotov, M. G. Per- 
vuhin, I. G. Kabanov și N. A. Mihailov, 
miniștri ai U.R.S.S., A. A. Gromîko, prim- 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., P. N. Kumîkin, V. S. Semio
nov, locțiitori de miniștri ai U.R.S.S., I. I. 
Ilicev, înalt comisar și ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
Austria, E. D. Kiselev, șeful protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Dejunul oferit de V. M. Molotov
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 13 aprilie, V. M. Molotov, 
ministrul Afacerilor Externe al U.RSS, 
a oferit un dejun în cinstea delegației gu
vernamentale a Austriei care se află la 
Moscova la invitația guvernului sovietic.

La dejun au participat toți membrii de
legației guvernamentale a Austriei.

Din partea sovietică la dejun au parti
cipat : A. I. Mikoian, prim vice-președinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.;
I. G. Kabanov, ministrul Comerțului Ex
terior ; I. I. Ilicev, înalt comisar și am
basador extraordinar și plenipotențiar al
U. R.S.S. în Austria; A. A. Gromîko și
V. V. Kuznețov, prim-locțiitori ai minis
trului Afacerilor Externe al U.R.S.S.; V. 
S. Semionov, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. ; P. N. Kumî
kin, locțiitor al ministrului Comerțului 
Exterior și alții.

Recepția oferită de N. Bischoff
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS 

transmite: Cu prilejul vizitei delegației 
guvernamentale a Austriei, care a sosit 
la Moscova la invitația guvernului sovie
tic, N. Bischoff, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Austriei în
U. R.S.S. a oferit la 13 aprilie o recepție. 
La recepție au participat toți membrii de
legației guvernamentale austriece.

La recepție au participat : A. I. Mikoian,
V. M. Molotov ; I. G. Kabanov și N. A. 
Mihailov — miniștri ai U.R.S.S.; N. G. 
Palgunov, conducătorul responsabil al 
agenției TASS ; D. T. Șepilov, redactor șef 
al ziarului „Pravda" ; M. A. Iasnov, pre
ședintele comitetului executiv al Sovietu
lui din Moscova ; S. S. Biriuzov, mareșal 
al Uniunii Sovietice; V. S. Semionov, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și alții.

Printre oaspeți au fost ambasadori ex
traordinari și plenipotențiari acreditați la 
Moscova.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

Delegația R. P. Chineze 
la conferința de la Bandung
PEKIN 13 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : Conform unei hotărîri a Co
mitetului permanent al Adunării repre
zentanților populari din întreaga Chină, 
Mao Țze-dun, președintele Republicii 
Populare Chineze, a numit pe Ciu En- 
lai, premieru] Consiliului de Stat și mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze, în calitate de conducător al delega
ției chineze lg conferința țărilor Asiei și 
Africii.

Printre membrii delegației numiți de 
președintele Mao Țze-dun se află Cen I, 
locțiitor al premierului Consiliului de 
Stat ; E Țzi-ciuan, ministrul Comerțului 
Exterior; Cijan Han-fu, locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior și Huan Cijen, 
ambasadorul R. P. Chineze în Indonezia.
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închiderea conferinței lucrătorilor din agricultură 
din regiunile și republicile autonome din nord-vestul U.R.S.S.

LENINGRAD 13 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 12 aprilie în Palatul Tau
rida din Leningrad și-a încheiat lucrările 
conferința lucrătorilor din agricultură din 
nord-vestui Uniunii Sovietice. Conferința 
a fost consacrată sarcinilor colhozurilor, 
stațiunilor de mașini și tractoare și sov
hozurilor în ce privește sporirea produc
ției agricole. La conferință au participat 
peste 1.700 persoane — colhoznici și col
hoznice, lucrători din S.M.T.-uri, sovho
zuri', instituții de cercetări științifice, con

Apelul adresat de reprezentanții Stalingradului 
și Coventry-ului subcomitetului Comisiei O.N.U.

pentru dezarmare
LONDRA 13 (Agerpres). — TASS trans

mite : în timpu] vizitei făcută la Coven
try de delegația Sovietului orășenesc de 
deputați ai oamenilor muncii din Stalin
grad, reprezentanții acestor două orașe au 
examinat chestiunea unui mesaj comun 
către O.N.U. conținînd apelul de a in
terzice producția și folosirea armei ato
mice șj de a o scoate cu totul din arma
mentele statelor. Acest mesaj a fost sem
nat la 9 noiembrie 1954 la Stalingrad. Dat 
fiind că mesajul nu a fost examinat în 
modul cuvenit de către O.N.U., reprezen
tanții orașului Stalingrad și orașului. Co

Comunicatul Consiliului do Miniștri al R. D. Germane
BERLIN 13 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite comunicatul Consiliului de Miniș
tri al R.D. Germane în care se spune că 
organele secretariatului de stat al secu
rității au arestat în ultimul timp, cu spri
jinul cercurilor largi ale populației, un 
mare număr de grupuri de spioni și te
roriști, care desfășurau o activitate cri
minală antipopulară pe teritoriul Repu
blicii Democrate Germane. Au fost ares
tați 521 de agenți ai organelor de spionaj 
american și englez, ai organizației de spio
naj a lui Gehlen și ai unor secții vest- 
berlineze ale serviciilor de spionaj sus
menționate cum sînt „Grupul de luptă îm
potriva inumanității" (K.G.U.), „Comitetul 
de anchetă al juriștilor liberi" (R.I.A.S.), 
„Biroul oriental al partidelor vest-berli- 
neze”.

La arestare, agenților li s-au confiscat 
19 posturi de radio de fabricație ameri
cană cu codurile și cifrurile respective, 
arme de foc și muniții, otrăvuri și sub
stanțe incendiare, aparate fotografice spe
ciale, hărți, acte de identitate false, car

SCURTE ȘTIRI
• Colectivul uzinei constructoare de 

mașini agricole din Pekin lucrează la con
struirea primei combine produsă în R.P. 
Chineză.

Combina va fi terminată pînă la 1 Mai 
— sărbătoarea internațională a oamenilor 
muncii.

0 Tribunalul din Budapesta, a judecat 
recent procesul a 11 conducători ai unui 
complot îndreptat împotriva securității 
statului. Șeful bandei contrarevoluționare, 
Jozsef Fiala, a fost inspector al poliției 
politice a regimului horthist și mai tîrziu 
secretar al unei organizații județene al 
faimosului partid al lui Dezsoe Sulyok. 
Complotiștii Jozsef Fiala, Kalman Toth, 
Ignac Gal, Balazs Gomany și Mihaly 
Dusza au fost condamnați la moarte și 
executați. Ceilalți acuzați au fost con
damnați la închisoare pe termene variind 
între 9 și 14 ani temniță grea.

0 Consiliul german al păcii a hotărît 
în cadrul recentei sale sesiuni care a avut 
loc la Berlin, ca în Republica Democrată 
Germană campania de strîngere de sem
nături pe Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii să înceapă la 24 aprilie, cu prilejul 
Congresului pentru pace și securitate care 
va avea loc la Dresda.

0 La 12 aprilie delegația Sovietului 

tru pace șl libertate 
Datorită acțiunii de 
solidaritate a tinere
tului din toate țările 
lumii, a milioanelor 
de oameni de pretu
tindeni, tînărul luptă
tor pentru pace, Lo
pez Raimundo, ares
tat de poliția Iul Fran 
co în timpul puterni
cilor greve de la 
Barcelona din 1951, 
a fost eliberat. Ast
fel, la sesiunea Con
siliului F.M.T.D. care 
s-a ținut anul trecut 
la Pekin, solii tine
retului lumii au avut 
bucuria să aibe în 
mijlocul lor pe Lopez 
Raimundo, erou al 
luptei pentru pace a 
tineretului spaniol 
(fotografia a IV-a). 

ducători al organelor de partid, sovietice 
și agricole.

N. S. Hrușclov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., întîmpinat cu căldură de cel 
prezenți, a-rostit o amplj cuvîntare.

Participanții la conferință au adoptat 
textul unui apel către toți lucrătorii din 
agricultură din zona de nord-vest a 
Uniunii Sovietice, chemîndu-i să desfă
șoare întrecerea pentru sporirea produc
ției agricole.

ventry au hotărît să adreseze subcomite- 
tiilui Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, 
care își ține ședințele la Londra, apelul de 
a lua de îndată măsurile necesare în ve
derea interzicerii armelor atomics 91 cu 
hidrogen și a asigurării eliminării lor com. 
plecte din armamentele statelor.

La 12 aprilie președintele Comitetului 
executiv al Sovietului orășenesc Stalin
grad, Șapurov, și lordul primar al orașu
lui Coventry, Fennell au remis subcomite
tului Comisiei O.N.U. pentru dezarmare 
un mesaj comun al orașelor Stalingrad și 
Coventry.

tele de alimente false, Importante sume 
de bani în valuta Băncii germane de emi
siune și a altor țări. Asupra agenților 
s-au găsit importanțe documente secrete, 
instrucțiuni și directive privind activita
tea criminală a agenților în Republica 
Democrată Germană și în alte țări.

Centrele de spionaj au încercat în ul
timele luni să organizeze acte de sabotaj 
și diversiune și alte acte subversive în 
principalele întreprinderi industriale, a- 
gricole, de transport și comerciale.

Guvernul Republicii Democrate Germa
ne, se spune în comunicat, cere dizolva
rea imediată a tuturor organizațiilor de 
spionaj și diversiune din Berlinul occi
dental care este situat în centrul Repu
blicii Democrate Germane. Guvernul va 
lua toate măsurile necesare pentru a apă
ra realizările muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor, precum și viața, sănătatea 
și avutul populației de atentatele crimi
nale ale serviciilor de spionaj imperia
liste.

orășenesc de deputați aî oamenilor mun
cii din Stalingrad, care a vizitat Anglia 
la invitația Consiliului municipal din Co
ventry, a părăsit Londra pe calea aerului 
plecînd în Uniunea Sovietică.

0 Agenția Ankara anunță că primul mi
nistru al Indoneziei Aii Sastroamldjojo va 
conduce delegația indoneziană la confe
rința de la Bandung. Din delegație măi 
fac parte ministrul Afacerilor Externe, 
Sunerja, șeful adjunct al delegației, 17 
membri și 16 consilieri.

0 La 17 aprilie vor avea loc în jumătate 
din numărul total al cantoanelor depar
tamentelor franceze alegerile pentru de
semnarea membrilor consiliilor generale 
(departamentale). Prin specificul lor, a- 
ceste alegeri reprezintă un prilej pentru 
populația rurală din Franța de a se pro
nunța cu toată hotărîrea împotriva ac
tualei politici contrară intereselor Fran
ței dusă de cercurile conducătoare de la 
Paris.

0 Opinia publică din Siria e primit cu 
interes apariția lucrării lui V. I. Lenin 
„Statul și revoluția" tradusă în limba 
arabă. Lucrarea a fost tradusă de dr. 
Fuad Ayiub.

Cultură fizică și sport
rd

După un Joc spectaculos
După ce arbitrul D. Schulder a fluierat 

sfirșitul jocului dintre echipele bucureș- 
tene Dinamo și C.C.A., tabela de scor in
dica un rezultat de egalitate: 0—0 — cu 
toate că partida a fost deosebit de spec
taculoasă — mai ales în repriza întîia — 
și aceasta, mulțumită fotbaliștilor de 
la C.C.A.

Intr-adevăr, meciul a ținut atenția în
cordată a celor peste 70.000 de spectatori 
care au aplaudat la „scenă deschisă" pă
trunderile rapide pe aripă ale lui Petre 
Moldoveanu ca și intervențiile prompte, 
curajoase, adeseori de ultim moment, ale 
lui Birtașu.

Cum se face că totuși, cele două echipe 
nu au putut concretiza nici una din nu
meroasele ocazii avute, cu toate că nu mai 
departe decît duminica trecută, atît Di
namo cît și C.C.A. au dovedit că știu să 
se descurce în fața porții și și-au concre
tizat superioritatea prin numeroase go
luri ?

Trebuie spus că în cea mai mare parte, 
jocul de ieri a fost un meci spectaculos, de 
o înaltă clasa datorită jucătorilor de la 
C.C.A. care merg pe un drum bun.

Compartimentul cel mai valoros al e- 
chipei C.C.A. a fost atacul. Foarte rapizi, 
utilizînd derutante schimburi de locuri, 
neținînd balonul, demareîndu-se continuu 
și manifestînd multă impetuozitate, cei 
5 atacanți de la C.C.A. dacă dovedeau și 
aceeași precizie în loviturile la poartă, așa 
cum au dovedit în meciul de la Reghin, 
fără îndoială că altul ar fi fost rezultatul. 
In această direcție mai este însă o expli
cație : apărarea dinamoviștilor, în frunte 
cu Birtașu și Toma a salvat echipa de la 
înfrîngere. Numai acești jucători — în 
mare vervă — pot fi felicitați pentru fap
tul că scorul meciului s-a menținut pînă 
la urmă, egal.

Socotim că jucătorii de la Dinamo-Bucu- 
rești au de rezolvat în primul rînd în- 
bunătățirea execuțiilor tehnice, a tehni
cii individuale. De asemenea o problemă 
care se pune este și rezolvarea postului 
de extremă dreaptă, post în care Barta 
nu mai dovedește aceeași combativitate și 
putere de pătrundere care îl caracteri
zau.

R. CALARAȘANU

Celelalte rezultate înregistrate 
în divizia A la fotbal

Tg. Mureș : Locomotiva-Progresul Bucu
rești 1—3 (0—3). Echipa bucureșteană s-a 
reabilitat în urma înfrîngerii suferite du
minică la Arad, obținînd o victorie ca
tegorică asupra mureșenilor care n-au pu
tut să reziste ritmului rapid al jocului. 
Cela 3 puncte ale echipei Progresul au fost 
marcate de Fusulan, Cacoveanu și Ozon. 
Pentru gazde a înscris Bociardi.

Petroșani: Minerul-Flamura Roșie Arad 
2—1 (1—1). Din nou formația minerilor 
din Petroșani a arătat că nu poate fi în
vinsă pe teren propriu. După o repriză 
egală, Minerul a insistat în atac repur- 
tînd o prețioasă victorie în fața echipei 
campioane. Au marcat Sima, Moldoveanu 
și respectiv Petchowski.

Timișoara : Știința-Flacăra Ploești 1—1 
(0—0). Și în această etapă Flacăra Plo
ești a rămas neînvinsă, terminînd nedeci3 
cu puternica formație Știința Timișoara. 
Pînă în minutul 65 gazdele au condus prin 
punctul înscris de Dinulescu dar în urma 
unui atac puternic Drăgan a reușit să 
aducă egalarea echipei ploestene.

Cluj : Știința-Avîntul Reghin 4—3 (3—2). 
Echipa studenților clujeni a obținut o 
victorie dificilă în fața echipei din Reghin 
care și-a apărat cu hotărîre șansa. Dupău 
ce au condus cu 3—0, gazdele au slăbit 
alura permițînd echipei adverse să egaleze, 
în ultimul m.nut de joc, beneficiind de o 
lovitură de 11 acordată cu ușurință de ar
bitrul E. Bucșa (Sibiu), localnicii au re
alizat punctul victorios. Au marcat 
Avram (2). Munteanu, Dragoman pentru 
clujeni, iar pentru oaspeți Mateon (2) și 
Munteanu.

Orașul Stalin: Dinamo-Locomotiva Ti
mișoara 0—0. Apărarea dinamoviștilor și 
în special jocul celor doi mijlocași au 
contribuit la realizarea acestui rezultat 
de egalitate.

In clasament continuă să conducă echipa 
Dinamo București cu 13 puncte din 8 me
ciuri, urmată de Flacăra Ploești cu 11 
puncte din 7 jocuri și Progresul București 
cu 10 puncte din același număr de întîl- 
nlrl. Jocurile viitoarei etape vor avea loc 
duminică 17 aprilie.

R. P. R. — R. P. Polonă 
la volei

Duminică va avea loc în Capitală dubla 
întîlnire Internațională de volei dintre 
echipele reprezentative ale R.P.R. și R. P. 
Polone. Cele două partide sînt așteptate cu 
interes de amatorii acestei discipline spor
tive. Ele vor constitui un bun prilej de 
verificare și pregătire a voleibaliștilor ro.i- 
mini și polonezi înaintea campionatelor 
europene care vor avea loc în luna iu
nie la București.

Intîlnirile se vor desfășura pe terenul 
special amenajat din incinta stadionului 
Giuleștl. La ora 10 va avea loc întîlnires 
dintre echipele feminine, iar la ora 11,3( 
se vor întîlni echipele masculine.

(Agerpres)

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

Macul roșu ; Teatrul de Stat de Operetă : Lăsa 
ti-mă să cînt; Teatrul Național „I. L. Caragiale 
(Sala Comedia): Matei Millo; (Sala Studio); Nunt 
lui Krecinski; Teatrul Municipal: Arcul de triumi 
Teatrul Armatei (Sala din B-dul Magheru): Ms 
șenka); (Sala din Calea 13 Septembrie): Vlaic 
Vodă; Studioul actorului de film „C. Nottara* 
Steaua Sevillei; Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Gitf 
Iești): Tania; Ansamblul de Estradă (Sala din C. 
lea Victoriei): Să cînte muzica; (Sala Libertatea)1 
Concert de muzică ușoară romlnească; Teatrul Țăr 
dărică (Sala Orfeu) : Frații Liu (ora 16)1 
Saia Dalies : Concert dat de studenții conservatei 
rului ,,Gh. Dirna" Cluj; Ansamblul de cîntece 
dansuri C.C.S.: Spectacol de cîntece și dansuri.

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frimu, Infr 
țirea între popoare: Copiii din Hiroșima; Bucureșî 
Republica, Al. Sabia, Oiga Bancic: Directorul no * 
tru și Pui de șoimi; Maxim Gorki: Beethoven; Tint 
retului: Ordinul Anna; Timpuri Noi: Nu vom î 
gădui să se repete I, Știința și tehnica. Meciul q 
hochei dintre echipele Uniunii Sovietice și Suedie 
Periferiile Moscovei, Vulpea păcălită; Elena Pave 
Gh. Coșbuc: Ospățul lui Baltazar; Unirea: Ava- 
garda de sacrificiu; Lumina: Deputatul de Baltic. 
Victoria: Supusul; Gh. Doja, Moșilor: Vrăjitoarei 
Cultural: Un vals vienez; 8 Martie: Scăpat d 
ghiarele demonului; Vasile Roaltă: Ne-am întîlr 
undeva; Al. Popov, Popular: Căderea Berlinul! 
(ambele serii); C. David: Inimi tinere; Flaeăr 
Mikluho Maklai; T. Vladimirescu; Alexandr Mail 
sov; Aurel Vlalcu: Parada tinereții; Munca: Ate 
țiune I Bandiți I ; Arta: Fanfan la Tulipe; M. Err 
nescu: Comedianții; 23 August: Poteci primejdioasl 
Donca Simo: Din Argentina în Mexico; liie Pintlli 
Dama cu camelii; Volga: Stiletul; I Mai: Aventuri 
vasului Bogatîr; Libertății: Chemarea destinuld 
N. Bălcescu: Cei trei mușchetari; Rahova: O sci 
soare pierdută; Boleslaw Blerut: Fetele din pia 

Spaniei; Miorița, 8 Mai: Caut o nevastă.



Aplicînd în viață 
hotărîrea adunării de alegeri

— La G.A.C. Cotu Văii a fost ales d« 
curînd un nou comitet al organizației de 
bază U.T.M. Ca .întotdeauna începutul nu-i 
deloc ușor. Cei aleși în noul organ sînt 
tineri fără prea multă experiență. Ei se 
văd pentru prima dată puși în fața situa
ției de a nu fi numai exemplu personal 
ci și de a conduce și educa zeci de ute
miști și tineri. Ceea ce îi caracterizează 
însă pe utemiștii cărora adunarea ge
nerală le-a acordat încrederea, este do
rința sinceră de a munci, de a realiza, 
sub conducerea organizației de partid și 

.-■cu ajutorul tinerilor, sarcinile pe care le 
u de îndeplinit. Aceasta reprezintă de 

rapt garanția că organizația de bază 
U.T.M. se va întări în urma alegerilor.

în timpul adunării de alegeri, utemiștii 
au făcut propuneri prețioase care au fost 
introduse în hotărîrea adoptată apoi.

Cum traduce în viață comitetul U.T.M. 
indicațiile hotărîrii adunării de alegeri ? 
Prima ședință a comitetului s.a ținut a 
doua zi. Aici instructorul extrabugetar al 
comitetului raional U.T.M., tov. Ragaip 
Denisleam a arătat fiecăruia de ce pro
blemă trebuie să se ocupe și cum să 
muncească. Totodată planul de muncă a 
fost complectat cu noile sarcini reieșite 
din hotărîrea adunării de alegeri și s-a 
stabilit problemele a căror rezolvare ne
cesită o muncă mai operativă.

De la bun început comitetul organizației 
de bază U.T.M. și-a pus în centrul preocu
părilor mobilizarea tineretului la pregăti
rile pentru desfășurarea în bune con
diții a campaniei de primăvară. „Primă
vara bate la ușă — le-a spus președintele 
gospodăriei — și gunoiul nu s-a cărat pe 
cîmp. Voi utemiștii cu ce ne ajutați ?” 
* Angajamentele luate de organizația de 
bază U.T.M. sunau scurt : „Tinerii vor 
căra pe cîmp 120 tone bălegar”. Trebuie 
subliniat că acest angajament a fost de
pășit. Pînă Ia I martie, tinerii căraseră 
la cîmp peste 430 care cu gunoi. In 
această perioadă tinerii au contribuit în
deaproape la amenajarea a 2 platforme de 
gunoi, la aratul a 19 ha. teren, la semă
natul cu orez a suprafeței de 7 ha. și la 
săpatul gropilor pentru sădit pomi.

Față de numărul tinerilor, utemiști sînt 
puțini în organizația noastră — a spus un 
tînăr în adunarea de alegeri. Avem mulți 
tineri dornici de a veni în rîndurile 
noastre. D'nd atenție acestei probleme, în 
prima ședință a comitetului s-a stabilit 
să. se treacă imediat la discutarea cereri
lor unor tineri care doresc să devină ute
miști.

Prima adunare după alegeri a discutat 
primirea în U.T.M. a tinerilor Rîmboi 
Ștefan, Amzi Altan, Labeș Alexandru și a 
lui Avram Gh., a căror familii au intrat 
de curînd în colectivă. Tot atunci s-a 
stabilit ?i începerea pregătirii unui pro
gram artistic împreună cu tinerii din sat. 
„Mulți privesc cu neîncredere munca cul
turală — a spus secretarul 
tovarășul Las ar Eregep — să 
totuși posibilitățile”.

E drept că la acest apel
ției de U.T.M. din gospodărie și din sat 
au răspuns la început puțini tineri. Chiar 
și unele cadre didactice din sat au stat 
de-o parte. Utemiștii nu s-au lăsat însă. 
Seară de seară, ia sediul organizației de 
bază s-au ținut repetițiile.

Utemiștii Amza Aii și Amza Menan î-au 
învățat pe tovarăși, unele cîntece cunos
cute de ei din timpul activității pe șantie
rele naționale ale tineretului. Mengazi 
Rofșt șl alți 'utemiști veniți de curînd din 
armată au contribuit și ei cu cîntece și 
recitări noi. Așa s-a înjghebat primul pro
gram artistic. La prezentarea lui au parti
cipat majoritatea cetățenilor din comună, 
care au aplaudat cu căldură inițiativa 
utemiștilor. Acum, în urma acestui pro
gram artistic, tinerii participă cu mai mult 
interes la activitatea culturală.

Intr-una din seri, membrii comitetului 
împreună cu instructorul extra-bugetar al 
raionului, tovarășul Ragaip, au discutat 
îndeaproape o problemă deosebit de im
portantă. Ei s-au sfătuit ce sarcini con
crete e bine să încredințeze fiecărui tînăr.

în planul de măsuri al comitetului se 
preVede, de pildă, înființarea a două e- 
:hlpe de tineret în cadrul brigăzilor sta
tutare, crearea unui post uteihist de con
trol, plantarea unui hectar cu pomi, se- 
nănarea de către tineret a unui hectar 
:u cartofi iarovizați și altele. Pentru a- 
lucerea la îndeplinire a acestor sarcini 
;ra necesar ajutorul majorității tineretu-

organizației, 
ne încercăm

al organiza

FRĂMÂNTĂRI...
Primăvara se ivise și pe meleagurile 

iălenilor din raionul Bujor. Adusese 
:u ea căldura soarelui primăvăratic și ’«• 
epuse să topească și puțina zăpadă ce se 
iștemuse pe ogoare.

Zilele erau tot mai frumoase. Gînduri, 
nulte gînduri îl frămîntau pe Vasile Sto- 
an. Iată, se apropie vremea muncilor 
gricole, ca miine încep și însămînțările.
ii are și el de însămințat. Și, doar timpul 
u-1 așteaptă. Știe asta... De vreme ce 
orește iar să obțină o recoltă îmbelșu- 
ată, trebuie să însămînțeze în timpul cel 
lai prielnic. De acest lucru și-a dat sca
la bine și în anu.] trecut. A executat lu- 
rările agricole de primăvară la vreme,

însămințat porumbul în timpul potri- 
it. în toamnă a cules peste 2.000 kg. 
orumb la hectar. Atunci a putut 
î facă la timp muncile — a lucrat cu
iii și plugul lui Pavel Damian. Pe acea 
reme, Pavel Damian era în armată. Și 
.im nici la Pavel nu avea cine să mun- 
sască, a luat el, Vasile Stoian, vitele și 
lugul lui Pavel și a lucrat ogoarele amîn- 
urora. Și a lucrat bine — aceasta o do- 
sdesc roadele culese.
Acum tot la Pavel o să se ducă. Sînt 
rietent vechi și au mai lucrat împreună. 
ă-1 ajute de data aceasta Pavel să însă- 
înțeze că apoi l-o ajuta și el...
Pavel Damian i-a luat-o 
a bătut într-una din zile 
a chemat la vorbă.
— Uite ce-i mă Vasile — 
ne să însămînțezi și tu la vremea potri- 
tă. Știu că n-ai cu ce. M-am

ajut eu acum. O să-ți ar, o 
ăn...
Vasile Stoian se bucura.
— Măi Pavele — i-a răspuns 

i de ajutor nu fug. Așa că de
acum ca să pot însămînța

eme, ca să scot o recoltă mai
-oi ajuta și eu...
— Nici n-am g'ndit altfel. Da, m-oi 
uta și tu la prașilă sau la seceră. Noi 
ntem doi — eu și nevasta. Și oa să pră- 
m porumbul, ne trebuie numai bine 5 
le. Dar dacă o să ne ajutați și voi, o 
-1 prășim în numai vreo 2 zile. Este și 
ta un ajutor de seamă. Sau dacă n ai 
ițea nici să m-ajuți la muncă, mi i da 
va nutreț, că tu tot n-ai vite.

însă înainte, 
în poartă și

i-a zis — tre-

gîndit să 
să-ți se-

el — știi 
mă ajuți 
și eu la 

bună,

repartizarea earclnflor, 
a ținut eont de locul

Iul. Iată de ce în 
comitetul U.T.M. 
de muncă, de înclinațiile și priceperea 
fiecărui tînăr. Treaba această »-a dovedii 
a nu fi deloc ușoară.

A doua zi, cînd membri comitetului 
U.T.M. au cerut părerea comuniștilor, 
brigadierilor de cîmp, a președintelui gos
podăriei asupra felului cum s-au gîndit 
să repartizeze sarcinile, și-au dat seama 
că unele sarcini n-au fost bine reparti
zate. Așa, de pildă, în postul U.T.M. de 
control erau propuși doi tineri a căror 
purtare în muncă lăsa de dorit iar unui 
tînăr care nu știa să citească frumos cu 
glas tare i s-a încredințat sarcina de a 
citi ziarul în echipa de tineret. Comite
tul U.T.M. a ținut seama de toate obser
vațiile ce i s-au adus.

Nu mult după această discuție, comite
tul organizației de bâză a convocat o adu
nare unde i s-a repartizat fiecărui ute- 
mist sarcini concrete.

La adunare au participat șî secretarul 
organizației de partid, președintele gos
podăriei și brigadieri vârstnici. Ei și-au 
spus părerea despre munca tinerilor și 
le-au dat sfaturi prețioase.

Dezbaterile au fost rodnice. Fiecare tî
năr și-a spus deschis părerea despre sar
cina primită, arătînd cum o va îndeplini. 
Totodată ei au venit cu o serie de pro
puneri și inițiative noi. Așa, de pildă, la 
propunerea utemiștilor s-au mai format, 
în cadrul adunării generale, încă două 
echipe de tineret. Acum, în fiecare bri
gadă statutară există cîte o echipă de ti
neret. Prodan Ion răspunde, de exemplu, 
de echipa de tineret din brigada I-a de 
cîmp. In același timp, el urmărește dacă 
utemistul Cioroianu Dumitru citește re
gulat ziarul în fața echipei sau dacă to
varășa Păun Nela învață pe tineri cele 
mai noi cîntece pentru ca munca să se 
desfășoare mai vioi.

Venind cu propuneri, utemiștii și-au 
luat totodată angajamente. Tînărul Do- 
garu Petre, de pildă, vorbind despre ne
cesitatea scrierii unor lozinci despre în- 
sămînțări, și-a luat angajamentul să le 
confecționeze el. Tot astfel și tînărul Bica 
Nicolae a propus să se creeze echipa de 
volei, angajîndu-se în același timp să 
răspundă de selecționarea tinerilor pen
tru această echipă.

— Experiența dobândită în organizarea 
festivalului, a arătat utemistul Luncan 
Dumitru, ne-a dovedit că putem întări 
munca culturală. Iată de ce propun să în
ființăm o echipă artistică de tineret pe lin
gă colțul roșu al gospodăriei. Pentru 
a întări propunerea eu mă angajez să par
ticip regulat la repetiții.

Adunarea a fosț de acord cu propune
rea. Comitetul organizației de bază s-a 
convins odată maj mult că atunci cînd 
exis.tă interes, se poate găsi pentru fie
care tînăr o sarcină concretă corespunză
toare dorințelor și aptitudinilor sale.

De organizarea campionatului de 
răspunde Nicărel Florea, de echipa 
fotbal se îngrijește utemistul Păun 
mitru. iar de colțul tineretului de la 
zeta de perete se ocupă alți trei utemiști. 
De remarcat este faptul că au primit sar
cini concrete toți utemiștii cît 
parte din tinerii neutemiști.

Din această adunare tinerii 
inițiativa de a organiza acțiuni 
obștească pentru înfrumusețarea gospodă
riei. Chiar a doua zi după adunarea ge
nerală, tinerii au cărat piatra cu care au 
'pavat curtea gospodăriei, au strîns unel
tele care erau aruncate la întîmplare și 
au pavoazat și amenajat sediul organiza
ției U.T.M. în ce privește cărarea gunoiu
lui la cîmp, utemiștii au hotărît ca în 
prima duminică să organizeze o nouă ac
țiune. Fiecare tînăr care are în primire 
boi și cai, s-a angajat ca în această zi să 
care cel puțin 3 care de gunoi de grajd 
la cîmp.

Nu încape îndoială că membrii comite
tului organizației de bază U. T. M. din 
G.A.C. Co.tu Văii vor obține succese im; 
portante în activitatea lor pentru că ei 

dovedit dorința de a fi tot mai aproape 
tineri și pentru că în activitatea lor 
străduiesc ca fiecare utemist și tînăr 
contribuie, prin realizarea sarcinilor 

concrete, la întărirea gospodăriei lor co
lective.
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C. ANDREESCU 
corespondentul „Scînteil tineretului** 

pentru regiunea Constanța

Au mai vorbit ei încă despre multe al
tele. Ce era principal însă fusese stabilit : 
aveau să se ajute unul pe altui la muncile 
agricole. Și Vasile Stoian îi spunea lui 
Pavel Damian unde are așezate locurile, 
cu ce culturi vrea să le însămînțeze...

S-A CREAT O GRUPĂ
Dar în colțul acela de sat, Vasile Stoian 

nu-| singurul care are nevoie de ajutor. 
Mai sînt și alți țărani muncitori care, ca 
să poată însămînța la vreme, trebuie să 
se împrumute de vite, de plug... Așa stau 
lucrurile și cu Nicolae Bezman, Ileana 
Marinoaie, Ilie Bezman... Șj ei au pămînt 
de lucrat și de însămînțat.

In vremea aceea, agitatorii comuniști și 
deputății sfatului popular duceau muncă 
de lămurire printre țăranii muncitori din 
comună ca să se unească în grupe de in
tr-ajutorare și cei cu atelaje să ajute și pe 
ceilalți să execute lucrările agricole în 
timpul optim, să-i sprijine să obțină și ei 
recolte sporite la hectar. „Numai ajutîn- 
du-ne unul pe altul — spunea agitatorul 
comunist Iorgu Călin țăranilor muncitori 
din sectorul său — putem să îndeplinim 
sarcina pe care ne-a încredințat-o parti
dul : să obținem în anul acesta 10 milioane 
tone grîu și porumb boabe de pe ogoarele 
patriei. Trebuie să ne aducem și noi con
tribuția la obținerea acestei producții. De
geaba vom scoate noi, ăștia care avem 
atelaje, producții mari la hectar dacă cei
lalți, fără atelaje, o să scoată recolte mici. 
Producția medie pe comună o să fie mai 
mică. Așa că haideți să-i ajutăm și pe ei 
să culeagă roade îmbelșugate, să-i ajutăm 
să-și facă muncile agricole la timp..."

Și țăranii muncitori au înțeles chemarea 
agitatorilor comuniști. Numeroși țărani 
muncitori cu atelaje au pornit să-i ajute 
pe cei fără atelaje să are și să însămîn
țeze la vreme.

Și în colțul de sat al lui Pavel Damian 
și Vasile Stoian s-au Jăsit asemenea oa
meni care să sprijine pe Nicolae Bezman, 
Ileana Marinoaie și Ilie Bezman să exe 
cute la timp muncile agricole de primă
vară. Pavel Damian, de pildă, o să însă
mînțeze 0,25 ha. orz și un hectar de po
rumb lui Nicolae Bezman (are o datorie 
mal veche la el și o să i-o plătească în 
felul acesta), Vanghele Ursu o să-i ajute

Muzică șî muzîcîeni din Anglia

Manifestările artistice ale muzicienilor 
englezi oare se află în țara noastră ca 
invitați ai Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea au prile
juit iubitorilor de muzică de la noi cu
noașterea mai multor creații ale compo
zitorilor englezi contemporani, într-o in
terpretare dintre cele mai bune.

Astfel, la concertele de sîmbătă și du
minică ale orchestrei Filarmonice de stat 
din București, colectiv artistic emerit, fi
gurau două lucrări de compozitori englezi: 
Concertul pentru vioară și orchestră în 
si minor de Edward Elgar și Concertul 
pentru pian și orchestră în mi bemol ma
jor de John Ireland. Ca soliști au apărut 
violonistul Alan Loveday și pianistul Leo
nard Cassini.

Edward Elgar este considerat ca unul 
dintre cei mai reprezentativi maeștri ai 
muzicii engleze moderne. El a trăit între 
1857—1934 și creația sa poartă pecetea 
atît a romantismului târziu al veacului 
trecut, cît și a muzicii veacului nostru. 
Marele merit al lui Edward Elgar constă 
în faptul că el a fost unul dintre pionierii 
noii școli muzicale engleze.

Un sunet frumos și învăluitor, care 
răzbate de sub arcuș, dozat cu mult simț 
al măsurii, astfel incit contribuie la o 
maximă expresivitate, o precizie desă
vârșită, o remarcabilă ușurință în execu
tarea pasajelor de virtuozitate, sînt cali
tăți care la Loveday se îmbină cu o deo
sebită eleganță în frazare, cu multă mu
zicalitate.

Aceste calități au putut fi apreciate 
atît în concertul de Elgar cît și în supli
mentele date (Bach și Isaye). In tălmăcirea 
muzicii lui Bach, Loveday a apărut însă 
inegal: spre deosebire de „Gigue" in
terpretată cu umor și simț al stilului, pre
ludiul, în care a dominat elementul me
canic, a fest lipsit de forța de convingere 
și emoționare necesară. în general în 
Bach, anumite schimbări de tempi, ralen- 
tandi etc. sînt discutabile la Alan Lo
veday.

Pianistul Leonard Cassini a interpretat 
concertul lui Ireland. John Ireland este 
unul dintre ce.j mai de seamă compozitori 
englezi din generația vîrsthică (născut 
1879). El este cunoscut îndeosebi prin mu
zica sa de cameră (ca, de pildă, sonata 
nr. 2 prezentată la recital de muzicienii 
englezi), lucrările pentru pian (solo 
sau cu orchestră) printre care suita „Sar
nia" inspirată de viața unor insulițe din 
Canalul Mînecii, unde trăiește compozito
rul. Activitatea sa a îmbrățișat atît crea
ția cît și preocupările folcloristice și în
drumarea tinerilor compozitori. Concertul 
pentru pian și orchestră scris în 1930 este 
una din lucrările sale reprezentative. în 
interpretarea jui, Leonard Cassini a vădit 
temeinica sa pregătire pianistică, muzica
litatea sa, precum și înțelegerea stilului, și 
caracterului lucrării. Dacă unele părți li
rice ale concertului și-au găsit o interpre
tare corespunzătoare, atmosfera.de exube
ranță a unor părți ale concertului ar fi 
cerut poate mai mult brio din partea so
listului.

Cel de al treilea sol al muzicii engleze, 
baritonul Bruce Dargavel a interpretat la 
Teatrul de operă și balet al R.P.R. rolul 

lui Ilie Bezman să însămînțeze orzul și 
floarea-soarelui iar la însămînțatul porum
bului o să-1 ajute Ion Dumitrache. Pe 
Ileana Marinoaie o s-o sprijine la însă- 
mînțări Costică Grecu. El o să-i însămîn
țeze orzul, floarea-soarelui și porumbul — 
adică tot ce are Ileana Marinoaie de însă
mînțat în primăvara aceasta. La rîndul 
lor, cei fără atelaje o să-i ajute pe cei
lalți la prașilă, ia seceră sau o să le dea 
în schimb, nutrețuri — fiecare după cum 
s-au înțeles.

Dar pentru ca treburile să meargă bine, 
țăranii muncitori — atît cei cu atelaje 
cit și cei fără atelaje — dintr-un colț de 
sat s-au unit într-o „grupă de într-ajuto
rare", — după cum au numit-o. Și pentru 
ca treburile grupei să se desfășoare orga
nizat, ei au ales și un responsabil. Așa 
au făcut și Paveț Damian, Vasile Stoian, 
Vanghele Ursu, Ilie Bezman și ceilalți. 
Iar responsabilul grupei a fost ales Pavel 
Damian 
nădejde.

care, deși-i tînăr, este un om de

OAMENII SE AJUTĂ 
UNII PE ALȚII

s-au scurs una cîte una. Și auZilele
început muncile de primăvară. Pe ogoare, 
țăranii muncitori au trecut la însămînțat. 
De acum, Vasile Stoian, Nicolae Bezman, 
Ileana Marinoaie și Ilie Bezman pot fi li
niștiți. Pavel Damian, Ion Dumitrache, 
Vanghele Ursu și Costică Grecu și-au ți
nut cuvîntul. Ogoarele — și ale unora și 
ale celorlalți — sînt de acum însămînțate, 
iar lucrările s-au făcut în bune condițiuni 
agrotehnice. Acum se pregătesc cu toții 
pentru însămînțatul porumbului. Se stră
duiesc să asigure obținerea unor recolte 
cit mai sporite la hectar.

Așa cum se petrec lucrurile în grupa 
lui Pavel Damian, se petrec în toate cele
lalte grupe. Țăranii muncitori se ajută 
unii pe alții în lupta pentru îndeplinirea 
măreței sarcini de a spori rodnicia ogoa
relor. Tudose Carp, de pildă, are atelaje- 
Are și vite de muncă și plug. Ca vite de 
muncă — o vacă și un juncan. Ce lucrări 
putea el să facă cu asemenea vite ? Ca să 
bage plugul mat adînc și să facă o arătură 
bună — nu putea în nici un caz. Putea 
doar să sgîrie pămîntul. Tocmai de aceea, 
în anul trecut, n-a reușit să culeagă de 
pe pămîntul lui mai mult de 1-100 kg. 

relativ mic, dar de răspundere, al lui Ger- 
mont din Opera „Traviaita" de Verdi. 
Apariție impunătoare, Bruce Dargavel a 
redat cu multă veridicitate lumea lăun
trică a personajului său prin jocul scenic 
bine gîndit (chiar în momentele când era 
mișcat în adincu-l sufletului rămânea pu
țin convențional, „scorțos11, subliniind 
astfel mai bine caracterul și apartenența 
socială a personajului interpretat) ca și 
prin arta sa muzicală remarcabilă. Cu o 
voce bogată, precisă, simțindu-se în lar
gul ei în deosebi în registrul mediu și 
grav, avînd o dicțiune ireproșabilă, Dar
gavel a dat glas părții sale în care figu
rează faimoasa arie „De-al Provenței 
drag pămînt" interpretînd-o cu desăvîrșit 
respect al stilului.

Nu putem încheia aceste rînduri fără a 
vorbi de ținuta la care s-a prezentat or
chestra Simfonică a Filarmonicii, condusă 
de tînărul dirijor Mircea Basarab. Avînd 
un program greu în care figurau trei lu
crări în prima audiție și nu dintre cele 
mai ușoare (în program era inclusă și 
Rapsodia nr. 1 de Mircea Chiriac, lucrare 
concepută pentru orchestră populară). 
Mircea Bas’arab a izbutit în ciuda greută
ților, să se prezinte în fața publicului cu 
o orchestră omogenă, mlădioasă, pusă la 
punct, pătrunzînd în miezul lucrărilor, 
înfățișîndu-le la un nivel înalt. Remar
cabilele calități ale acestui tînăr dirijor 
în plin progres, trebuie să f<e pentru el 
un necontenit stimulent către realizări din 
ce în ce mai valoroase, către o susținută 
exigență față de sine și orchestră în toate 
concertele.

Alan Loveday și Leonard Cassini au 
mai multă vreme o activitate comună 
muzică de cameră. în repertoriul lor 
gurează, alături de sonate clasice și lu
crări contemporane de Prokofiev, Ernst 
Bloch, Bernard Stevens ș.a.md., Loveday 
și Cassini interpretează și sonata a II-a și 
a Ill-a de George Enescu. La concertul de 
senate dat la Ateneul R.P.R. marți seara, 
cei doi artiști britanici au cântat Sonata 
în do major de Mozart, sonata „Kreutzer” 
de Beethoven și Sonata a 
Ireland.

Această lucrare din urmă a 
.1917. sub impresia primului 
dial. în ea par a se opune 
una dură, crispată, alta plină de avînt 
liric, de sensibilitate. Partea a Il-a este în- 
tr-adevăr remarcabilă ca linie generală, ca 
melcdicitate și e plină de căldură învă
luitoare. A IlI-a parte pare a fi întemeiată 
pe unele melodii cu caracter popular. 
Alan Loveday a dat o interpretare con
vingătoare lucrării, reliefîndu-i conținu
tul generos.

Trebuie relevată realizarea lui Leonard 
Cassini care a susținut cu grijă și convin
gere partea de pian a sonatei. Și de data 
aceasta muzica veacului nostru a apărut 
mai apropiată de temperamentul artistic 
al muzicienilor.

*
Aceste manifestări artistice ale oaspeți

lor englezi au cchstituit un bun prilej de 
aaîncire a cunoașterii reciproce, contri
buind la stabilirea de legături de priete
nie între oamenii de artă englezi și ro
mâni.
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fost scrisă în 
război mon- 
două lumi :

20 de asemenea grupe. Ele 
familii de țărani muncitori, 
ajunge la 280 hectare. O

porumb la hectar. Tot cam 1.100 kg. po
rumb a scos la hectar și Damian Docan. 
Și el tot cu o vacă și un juncan a mun
cit. în anul acesta însă amândoi sînt mem
brii grupei de într-ajutorare nr. 5 (ai cărei 
responsabil este tovarășul Iorgu Călin). Se 
ajută unul pe altul la executarea lucrări
lor agricole. Muncesc acum cu patru vite 
la plug. Pot să facă acum muncile la timp 
și de calitate.

Dar sprijinul pe care membrii grupelor 
și-l dau este și mai larg. Despre asta 
vorbește limpede un caz întîmplat în 
grupa nr. 5. Ca să obțină o recoltă de orz 
mai îmbelșugată, Marin Gh. Vasile voia să 
însămînțeze o sămînță mai bună. I-a venit 
în ajutor Ion P. Sîrbu. El avea sămînță 
de orz frumoasă, bob și bob, așa că i-a 
dat — în schimb — lui Marin Gh. Vasile 
atît cît i-a fost de trebuință.

S-ar mai putea arăta însă și alte 
exemple care să dovedească sprijinul pu
ternic, tovărășesc, pe oare și-l dau țăranii 
muncitori din grupele de într-ajutorare. 
O dovadă poate fi și aceea că numărul 
grupelor de într-ajutorare crește neconte
nit. Pînă de curînd, în comuna Băleni, fu
seseră creaite 
cuprind 131 
iar pămîntul 
altă dovadă, la fel de grăitoare, este și 
aceea că, încă de la începutul lui aprilie, 
toate grupele terminaseră însămînțatul 
culturilor din prima urgență și începuseră 
însămînțatul celor din cea de a doua ur- 

’gență. Grupa, al cărei responsabil este to
varășul Iorgu Călin, este fruntașă în bă
tălia însămînțărilor, iar printre primele 
se află și grupa nr. 4, al cărei respon
sabil este tînărul Pavel Damian.

TOT SPRIJINUL
— NU PE JUMĂTATE

Sînt mulți utemiști și tineri în grupele 
de într-ajutorare. Gheorghe Pintilie, Ma
rin Croitoru, Gavrilă Spînu, Nelu Călin, 
I. Muscă, Petrică Damian, Costică Carp, 
Dumitru Docan și alții, deși tineri, sînt 
oameni de nădejde în activitatea grupelor. 
De asemenea mulți utemiști — Marioara 
Roșea, Alecu Crăciun, Victor Chiricuță, 
Marin Nacu, Ștefan Pintilie și alții — au 
sprijinit munca agitatorilor comuniști și, 
sub îndrumarea lor, au dus muncă de lă
murire în rîndul țăranilor muncitori pen
tru a-i îndemna să creeze asemenea grupe 
de într-ajutorare.

Utemiștii au adus deci contribuția lor 
pentru ca grupele de într-ajutorare să se

Congresul Uniunii Tineretului 
Republican din Franța

PARIS 13 (Agerpres). — TASS trans
mite: La Montrouge, suburbie a Parisului, 
a avut loc cel de al 5-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Republican din Fran
ța. Participanții la Congres au discutat 
raportul secretarului general al uniunii. 
Guy Ducolone, cu privire la activitatea 
organizației. Congresul a chemat tineretul 
francez să lupte împotriva primejdiei unui 
nou război, pentru restabilirea indepen
denței naționale a Franței și pentru drep
tul tineretului la muncă și învățătură- 
Maurice Thorez, secretarul general al 
C.C. ai Partidului Comunist Francez a 
adresat partidpanților la congres un me
saj. Thorez a subliniat că Congresul Uniu
nii Tineretului Republican din Franța a 
fost convocat într-un moment de excepțio
nală răspundere în istoria Franței, cînd 
cercurile guvernante ale Franței au im
pus poporului înarmarea revanșarzilor 
germani. „Masele de francezi — se spune 
în mesaj — sînt indignate de această po
litică de trădare și își manifestă tot mai 
mult dorința de a 0 schimba. Voi trebuie 
să stabiliți astăzi mijloace mai eficace de 
luptă împotriva mizeriei crescînde și a 
primejdiei de război, să uniți și să orga
nizați întreaga generație tînără în vede
rea acestei lupte, de al cărei rezultat de
pinde viitorul patriei". In mesaj se arată 
că tineretul francez nu este singur în 
această luptă : de partea lui se află tine
retul din U.R.S.S., din China Populară, 
din toate țările de democrație populară, 
tineretul din întreaga lume care ia atitu
dine împotriva ațițătorilor la un nou răz
boi. Thorez a urat tineretului francez suc
ces în lupta sa.

Congresul organizației 
„Tineretul Popular din Belgia"

BRUXELLES 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : Intre 9 și 11 aprilie a avut loc 
în orașul Grammont cel de al 6-lea Con
gres al organizației progresiste „Tineretul 
Popular din Belgia’’. La Congres au asis
tat reprezentanți ai organizațiilor de ti
neret din alte țări, printre care din Fran
ța, Germania occidentală, Olanda. In nu
mele Partidului Comunist din Belgia, Con
gresul a fost salutat de Gerard van 
Moerkerke, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist.

Raportul asupra activității și sarcinilor 
organizației a fost prezentat de Edaar 
Poncelet, secretar general al organizației-

Delegații care au luat cuvîntul la discu
ții au ridicat probleme de cea mai mare 
importanță legate de lupta pentru satis
facerea revendicărilor tineretului muncitor 
și studios, problemele luptei împotriva 
dezlănțuirii unui ,nou război mondial, 
pentru pace în întreaga lume.

Congresul a discutat problemele inten
sificării activității organizației în rîndu
rile tineretului belgian, precum și proble
ma unirii tineretului în lupta pentru pace, 
împotriva unui război.

Congresul a elaborat și aprobat progra
mul de acțiune, precum și statutul orga
nizației „Tineretul Popular din Belgia”.

La ședința de închidere Congresul a 
ales noul comitet național, din cadrul că
ruia a fost ales biroul format din opt per
soane.

Congresul Uniunii Democrate 
a Tineretului din Finlanda

HELSINKI 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : între 8 și 10 aprilie a avut loc 
în orașul Kotka cel de al 4-lea Congres 
al Uniunii Democrate a Tineretului din 
Finlanda (U.D.T.F.) și a Uniunii demo
crate a pionierilor din Finlanda. La Con
gres au luat parte reprezentanți a 257 or
ganizații ale Uniunii Democrate a Tinere
tului din Finlanda și a 169 organizații ale 
Uniunii pionierilor.

Printre oaspeții străini la Congres au 
asistat reprezentanți ai secretariatului 
Federației Mondiale a Tineretului Demo
crat, ai Comitetului antifascist al tinere
tului sovietic, ai Noii ligi democrate a 
tineretului chinez, precum și reprezen
tanți ai organizațiilor frățești de tineret 
din alte țări europene.

comună n-a 
să facă în

înființeze și să desfășoare o activitate rod
nică. Această contribuție este însă mică 
față de posibilitățile lor. Comitetul orga
nizației de bază U.T.M. din 
făcut tot ceea ce ar fi putut 
această privință, a sprijinit doar pe ju
mătate munca grupelor. Mai sînt încă în 
comună utemiști și tineri — Vasile Hu- 
zum, Anghelie Panait, Petrică Nicolae și 
alții — care nu au atelaje și pentru care 
executarea însămînțărilor de primăvară 
a constituit o problemă ce a fost rezolvată 
cu greu. Era de datoria comitetului organi
zației de bază U.T.M. să ducă o intensă 
muncă de agitație în rîndurile acestor 
tineri și să-i atragă pe calea grupelor de 
intr-ajutorare. Or acest lucru nu s-a fă
cut. Este de asemenea o lipsă a comitetu
lui organizației de bază U.T.M. faptul că, 
după crearea primelor grupe, a socotit 
această acțiune importantă ca încheiată 
și n-a mal dus nici un fel de muncă. Este 
și mal rău însă faptul că tovarășii din co
mitet (loan Dumitru — secretar, Marioara 
Roșea, Maria Dobre, Niculina Leica și 
Victor Chiricuță — membri) nu s-au mai 
ocupat de loc de utemiștiiși tinerii țărani 
muncitori membri ai grupelor și — mai 
mult — nici nu știu ce utemiști și tineri 
sînt în aceste grupe.

Toate aceste lipsuri din activitatea comi
tetului organizației de bază U.T.M. din 
comună, în ce privește munca pentru 
crearea grupelor de intr-ajutorare, se da
torase și insuficientei îndrumări date de 
activiștii comitetului raional U. T. M. 
Bujor. Prin această comună au trecut 
mulți activiști ai comitetului raional 
U.T.M. A trecut chiar și tovarășul Gh Ro- 
lea, șeful secției organizațiilor utemiste a 
comitetului raional U.T.M. Niciunul însă 
n-a avut măcar curiozitatea să vadă cum 
muncește organizația de bază U.T.M. în 
direcția sprijinirii activității grupelor de 
într-ajutorare și s-o îndrume concret cum 
să-și îmbunătățească și să-și desfășoare 
munca în această privință.

Ceea ce nu s-a făcut însă pînă acum, se 
poate face de acum înainte. Comitetul ra
ional U.T.M Bujor are datoria să 
ajute comitetul organizației de bază U.T.M. 
din Băleni să-și întărească munca, să se 
orienteze către problemele cele mai im
portante ce se petrec în viața satului și 
să mobilizeze masa largă a utemiștilor și 
tinerilor țărani muncitori, să participe 
activ în rezolvarea cu succes a acestor 
probleme,

M, N. CIRSTEA

Darea de seamă asupra activității 
U.D.T.F. a fost prezentată de Markus Kai- 
nulainen, președintele uniunii. Darea de 
seamă asupra activității Uniunii demo
crate a pionierilor a fost prezentată de 
Reetta Koskinen.

Congresul a aprobat modificările în 
statutul uniunii, propuse de Comitetul 
executiv al U.D.T.F., precum și noul pro
gram al Uniunii pionierilor.

Președinte al U.D.T.F. a fost ales Anna- 
Liisa Tiekso-Isaksson, deputată in Seim, 
președinte al Uniunii pionierilor a fost 
ales Toivo Osvika, deputat în Seim.

Președinte al Consiliului de conducere 
al U.D.T.F. a fost ales deputatul Pauli 
Puhakka, membru al Seimului.

Congresul organizației 
„Tineretul Liber Austriac"

cu privire la 
i organizației. 

„Tineretului

organizației 
a prezentat

VIENA 12 (Agerpres). — TASS trans
mite: între 9 și 11 aprilie a avut loc la 
Viena cel de al 4-lea Congres al Orga
nizației „Tineretul Liber Austriac", La lu
crările congresului au iuat parte peste 400 
de delegați și oaspeți, precum și repre
zentanți ai Partidului Comunist din Aus
tria ?i ai Partidului Muncitoresc Socia
list din Austria (socialiști de stingă), re
prezentanți ai Federației Mondiale a Tine
retului Democrat, Uniunii Tineretului Co
munist Leninist din U.R.S.S. și ai orga
nizațiilor de tineret din țările de demo
crație populară.

Ordinea de zi a congresului a cuprins 
următoarele probleme :

1. — Raportul conducerii organizației 
„Tineretul Liber Austriac" i 
situația politică și sarcinile
2. — Alegerea conducerii 
Liber Austriac".

Walter Wachs, secretarul 
„Tineretul Liber Austriac", 
un raport la primul punct de pe ordinea 
de zi.

Raportorul a subliniat că congresul se 
desfășoară într-un moment cînd populația 
Austriei sărbătorește cea de a 10-a ani
versare a eliberării sale de către Uniunea 
Sovietică. Vorbind despre istoricul rol eli
berator al U.R S.S., Walter Wachs a de
clarat că tineretul democrat din Austria 
va fi recunoscător întotdeauna Uniunii So
vietice.

„Fiecare din noi, a continuat raportorul, 
își dă seama că propunerile Uniunii So
vietice în problema austriacă reprezintă 
o garanție a securității, independenței ță
rii noastre și corespund în întregime in
tereselor poporului nostru și menținerii 
păcii în Europa",

Walter Wachs a vorbit. în continuare 
despre succesele organizației „Tineretul 
Liber Austriac". El a arătat printre altele 
că membrii organizației au strîns pînă în 
prezent peste 30.000 de semnături pe Ape
lul Consiliului Mondial ai Păcii împotri
va pregătirilor unui război atomic. „Tre
buie să luptăm, a spus el, cu și mai multă 
hotărîre pentru drepturile noastre și pen
tru libertatea țării noastre. Să consacram 
toate forțele luptei pentru unitatea și in
dependența Austriei !“

Delegații care au luat parte la discuții 
pe marginea raportului prezentat de Wal
ter Wachs au citat exemple concrete ale 
luptei tinerilor și tinerelor din Austria 
pentru drepturile lor, împotriva primejdiei 
militarismului german, pentru libertatea 
și independența țării.

La congres au luat de asemenea cuvîn
tul reprezentanți ai Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat, ai Comsomolu- 
lui ți ai organizațiilor de tineret din ță
rile de democrație populară.

Participanții la congres au adoptat o re
zoluție care prevede luarea unor măsuri 
în vederea intensificării luptei pentru in
dependența și libertatea Austriei, pentru 
drepturile tineretului.

Congresul a chemat tineretul din Aus
tria să întărească unitatea de acțiune,

întrunirea tineretului din întreaga 
Germanie împotriva reînvierii 

militarismului german
BERLIN 13 (Agerpres). — TASS trans

mite : La Meissen (R. D. Germană) a avut 
loc o întrunire a tineretului din întreaga 
Germanie inițiată de Congresul tineretu
lui german. întrunirea, la care au luat 
parte peste 10.000 tineri șt tinere din cele 
două părți ale Germaniei, a constituit o 
puternică demonstrație a voinței tineretu
lui german iubitor de pace de a lupta îm
potriva înfăptuirii acordurilor militare de 
la Paris, împotriva reînvierii militarismu
lui german și împotriva creării unui nou 
Wehrmacht. In cadrul mitingului care a 
avut loc, participanții la întrunire și-au 
luat angajamentul solemn de a nu înceta 
lupta pînă cînd nu vor fi înlăturate acor. 
durile militare de la Paris. — piedica 
principală în calea unificării pașnice a 
Germaniei. Ei și-au luat angajamentul so
lemn de a lupta activ pentru întărirea uni
tății tineretului german.

Tinerii și tinerele au adoptat o rezo
luție de protest împotriva interzicerii de 
către autoritățile de la Bonn ca întrunirea 
tineretului din întreaga Germanie să aibe 
loc în zona Loreley pe Rin.

I NFORM AȚII
Marți la amiază s-au reîntors în Capi

tală, venind de la Roma, tovarășii ing. 
Mihai Marin, secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P.R. și Ion Ba- 
lica, directorul uzinelor „Mao Țze-dun”, 
care au participat ca delegați ai Institu
tului de cercetări științifice pentru protec
ția muncii din R P.R. la lucrările primu- 

** ... prevenirealui Congres mondial pentru 
accidentelor de muncă.

★
Azi joj la ora 18,30 va avea 

Prieteniei Romîno-Sovietice 
conferința conf. univ. Corneliu 
rector adjunct al Institutului 
țări Economice al Academiei 
tema • „Necesitatea dezvoltării_ r_____
dere a industriei greie în construirea co
munismului în U.R.S S.‘‘.

★
Marți dimineața au părăsit Capitala, 

înapoindu-se în patrie, delegația de oa
meni ai muncii din Japonia, care la invi
tația Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P.R., au făcut timp de 12 zile o vi
zită în țara noastră. (Agerpres)

loc Ia Casa 
A.R.L U S. 
Sabin, di- 
de Cerce- 
R.P.R., cu 
cu precă-

„Scînteia tineretului**
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