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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Tineri muncitori, ingineri și tehnî cieni! In întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 Mai să ne însușim și să 
răspîndim larg experiența fruntașilor în folosirea tehnicii noi, 
izvor nesecat de sporire a productivității muncii, în vederea 
realizării cu cinste a prevederilor primului nostru plan cincinal I
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Concursurile Sportive ale Tineretului
VARȘOVIA — Capitala renăscută ă 

Poloniei — va găzdui anul acesta 
cel de al V-lea Festival Mondial al 

Tineretului și Studenților pentru Pace și 
Prietenie.

Tineretul din întreaga lume tntîmpină 
această măreață sărbătoare, unindu-și tor
tele în lupta pentru pace, împotriva pri
mejdiei unui război atomic.

Festivalul Mondial de la Varșovia 
va constitui o încununare măreață a luptei 
și voinței de pace a milioanelor de tineri 
de pe toate meridianele.

Deosebit de bogată este activitatea pe 
care o desfășoară tineretul patriei noas
tre în întîmpinarea celui de al V-lea Fes
tival al Tineretului. Alături de celelalte 
manifestări cultural-artistice la care iau 
parte, tinerii noștri vor desfășura o in
tensă activitate pe tărîm sportiv.

Din inițiativa Comitetului Central al 
U.T.M. împreună cu Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport și C.C.S. și cu 
ajutorul unor ministere și departamente 
direct interesate se vor organiza în cins
tea Festivalului de la Varșovia Concursu
rile Sportive ale Tineretului.

Participarea unui număr mare de tineri 
(peste 1.000.000) la practicarea organi
zată a 11 discipline sportive: atletism, 
volei, fotbal, șah, înot, tir, oină, trîniă, 
ciclism, popice și handbal fete, va duce 
fără îndoială la dezvoltarea acestor dis
cipline sportive, la creșterea măiestriei 
sportivilor noștri.

Menite să antreneze mase cît mai largi 
de tineri la practicarea organizată a di
feritelor ramuri sportive. Concursurile 
Sportive ale Tineretului vor contribui la 
creșterea numărului purtătorilor insignei 
G.M.A. — prin trecerea normelor de vară 
— și la întărirea colectivelor sportive, 
alrăgind în rîndurile membrilor acestora, 
un număr cît mai mare de tineri.

La întrecerile acestei importante com
petiții de masă pot participa tineri din 
orașe și sate fără nici o clasificare spor
tivă. Deschisă unei pături cît mai largi 
de sportivi, această întrecere va consti
tui, ca orice altă competiție de masă, un 
bun prilej pentru descoperirea de noi ele
mente talentate.

Au mai rămas puține zile pînă cînd 
tinerii participant! la Concursurile Spor
tive ale Tineretului vor lua startul în 
prima etapă a acestei competiții, ce se 
va desfășura între 25 aprilie și 15 iulie 
a. c.

In acest timp, tinerii sportivi din întrea
ga țară fac intense pregătiri. Profitînd de 
zilele frumoase ale lunii februarie și mar
tie, tinerii din comuna Urechești, regiunea 
Bîrlad, au trecut la reamenajarea bazei 
sportive din comună. Asemenea lor, tinerii 
din atelierul de cazangerie al uzinelor „1 
Mai” din Ploești și-aii amenajat un nou 

. teren de volei.
| Și în celelalte regiuni ale patriei noas

tre pregătirile în vederea Concursurilor 
j Sportive ale Tineretului sînt în plină des

fășurare. Acest moment trebuie folosit din 
plin pentru ca zilele concursului să ne 
găsească bine pregătiți.

Concursurile sportive ale tineretului 
trebuie să găsească un larg răsunet și 
sprijin în primul rînd în mijlocul utemiș-

tilor. Pe baza experienței trecutelor com
petiții de masă din țara noastră, orga
nizațiile de bază U-T.M. au datoria să 
desfășoare o intensă muncă de popu
larizare a competiției. Este necesar să fie 
folosite pentru aceasta mijloace dintre 
cele mai diverse: gazetele de perete sau 
de stradă, stațiile de radio amplificare, 
conferințele, discuțiile individuale ale agi
tatorilor cu tinerii etc.

In munca de popularizare a acestei 
importante competiții de masă, un rol de 
seamă îl au tinerii instructori voluntari 
sportivi, atît cei de la sate cît și cei din 
uzine sau fabrici.

La sate, un ajutor prețios îl pot acorda 
în pregătirea acestor întreceri — dar mai 
cu seamă în desfășurarea lor — tinerii 
învățători, directori ai căminelor cultu
rale și în primul rînd instructorii volun
tari ai asociației sportive „Recolta*'.

Numai desfășurînd o largă muncă de 
popularizare a Concursurilor Sportive aie 
Tineretului desfășurate în cinstea Festi
valului de la Varșovia, organizațiile 
U.T.M. ca și colectivele sportive vor pu
tea asigura antrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri să participe la această 
competiție.

Fără îndoială că printre participanți 
trebuie să se găsească mulți tineri care 
au cunoscut pînă acum avantajele practi
cării organizate a culturii fizice și a spor
tului. Alături de aceștia organizațiile de 
bază U.T.M. au datoria să mobilizeze la 
concursuri un număr cît mai mare de ti
neri care pînă în prezent nu au luat parte 
la activitatea sportivă, deschizîndu-le ast
fel gustul pentru practicarea sportului, 
pentru călirea lor fizică. O atenție deose
bită trebuie acordată antrenării fetelor la 
aceste întreceri sportive.

Comisiile de organizare a acestei com
petiții au datoria să ia urgente măsuri 
pentru amenajarea și pregătirea bazelor 
sportive ca și a echipamentului și inven
tarului sportiv necesar.

Acolo unde pînă acum n-au existat nici 
măcar siipple baze sportive, organizațiile 
de bază U.T.M. au datoria să mobilizeze 
utemișth la amenajarea prin mijloace 
proprii a unor terenuri de volei, fotbal 
etc.

Organizațiile de bază U.T.M. în strîn- 
să colaborare cu colectivele sportive tre
buie să lupte pentru mobilizarea tinerilor 
la concursuri în zilele fixate, pentru asi
gurarea unui număr mare de participanți 
Pentru buna desfășurare a concursurilor 
trebuie puse la dispoziția concurenților 
materialele sportive necesare.

Utemiști și tineri sportivi din orașele și 
satele patriei noastre I Să folosim din plin 
zilele rămase pentru a ne pregăti cît mai 
bine în vederea desfășurării cu succes a 
Concursurilor Sportive ale Tineretului. în- 
t’mpinînd cel de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților cu noi vic
torii sportive.

Să participăm cu toții la Concursurile 
Sportive ale Tineretului, să facem din 
această întrecere o adevărată sărbă
toare sportivă, un nou prilej de a 
ridica pe o treaptă superioară mișcarea de 
cultură fizică și sport din scumpa noastră 
patrie.

DE PE CUPRINSUL
Noi întreprinderi ce și-au îndeplinit 

planul cincinal

Mai multe întreprinderi din industria ușoară și-au înde
plinit sarcinile ce le reveneau din primul nostru plan 
cincinal.

Printre acestea se numără și fabrica „Vltrometan” din Me
diaș, deținătoare a steagului roșu de producție de întreprin
dere fruntașă pe ramură. Față de anul 1950 productivitatea 
muncii a crescut în această fabrică cu 49,4 la sută, cîștigul 
mediu cu 37,1 la sută, iar prețul de cost a fost redus cu 18,11 
la sută. Muncitorii acestei întreprinderi au produs în acești 
ani peste 260 de produse noi, din care unele pentru prima dată 
în țară, ca: articole speciale pentru laboratoare și articole teh
nice și de menaj. In același timp, s-a acordat o deosebită aten
ție îmbunătățirii condițiilor de muncă și de trai ale muncito
rilor din întreprindere. Astfel, fondul pentru protecția muncii 
din anul 1955 este dublu față de acela din primul an al cinci
nalului, s-au construit un club muncitoresc, case individuale 
în suprafață de 980 m.p., iar acum se execută ultimele lucrări 
la o creșe cu 44 de locuri.

In prezent, muncitorii de la „Vitrometan” pregătesc Introdu
cerea în fabricația de serie a vaselor de menaj din sticlă ter- 
morezistentă.

★
Producția prevăzută în planul cincinal a fost realizată și 

de colectivul fabricii de oglinzi „București”, In comparație cu 
anul 1950 producția întreprinderii a crescut cu 22 la sută, pro
ductivitatea muncii cu 31 la sută, iar prețul de cost al produ
selor a fost redus cu 7,70 la sută. In această perioadă au fost 
aplicate în producție 48 de inovații și s-au instalat noi mașini 
și utilaje care au dus la mărirea rentabilității .întreprinderii 
cu 6,2 la sută față de anul 1950.

Datorită muncii însuflețite a întregului colectiv, în anii cin
cinalului, la fabrica de oglinzi „București" s-a început produ
cerea pe scară industrială a numeroase articole noi, unele pen
tru prima dată în țara noastră. Astfel, s-au produs vizori pen
tru ochelari de sudură din sticlă „cobalt” rezistentă la tempe
raturi înalte, vizori de ochelari pentru tractoriști, plăci pentru 
sudură și alte articole.

35 tone fire peste plan

ORADEA (dt la 
corespondentul nos
tru).

In regiunea Ora
dea acțiunea de 
strîngere a fierului

52 vagoane 
cu fier vechi, 

expediate 
furnalelor

vechi a cunoscut în ultimul timp o am
ploare deosebită. La această acțiune 
răspund tot mai mulți tineri și șco
lari. Pe întregul cuprins al regiunii, 
în luna martie, au fost date centrelor 
de colectare a fierului vechi peste 
391.000 kg. de fier și fontă. Acțiunea 
strîngerii metalului a continuat și în 
perioada 1-10 aprilie. In acest timp au 
fost strînse ia punctele de colectare 
alte 111.778 kg. fier și fontă.

Numai pionierii și școlarii din ora
șul Oradea au adunat în ultimul timp 
peste 22.000 kg. fier vechi. Tot mai 
multe unități și detașamente de pio
nieri de la sate se alătură acțiunii pa
triotice de strîngere a metalelor. Cei 
din comuna Oșorhei ca și cej din Șim- 
leu au adunat 1.500 kg. fier, iar cei din 
comuna Curtiseni, raionul Săcuieni, au 
adunat 928 kg.

La succesele arătate mai sus au con
tribuit o serie de întreprinderi și fa
brici care au identificat materialele 
vechi nefolosite. Fabrica de spirt „Vic
toria" din Oradea, a predat în perioada 
1—10 aprilie 14.570 kg. fier vechi, iar 
fabrica de cărămidă „Refractarea" din 
Aleșd a predat în această perioadă 
4.065 kg. fier vechi.

Aceste succese au făcut posibil ca în 
perioada 1 martie-10 aprilie în regiu
nea Oradea să fie expediate 52 vagoane 
cu fier vechi spre furnalele de 
nedoara, Reșița și altele.

Astfel, cu aceste rezultate, 
I.C.M. din regiunea Oradea a 
steagul de fruntaș în întrecerea 
trele din regiunile Baia Mare și Cluj.

la Hu-

Funicularul 
unește malurile 

Volgăi
Constructorii hi

drocentralei de la 
Stalingrad — una 
din cele mai mari 
construcții hidro- 
tehnice din 
U.R.S S. - au 
terminat prima li
nie a funicularu- 
lui peste Volga. 
Vagonetele au în
ceput să sosească 
de pg malul drept 
pe insula Pes- 
ceanîi.

Pentru construc
ția hidrocentralei 
este necesară o 
imensă cantitate 
de nisip, piatră 
spartă, pietriș. Pe 
șantier trebuie să 
fie aduse aproxi
mativ 35 milioane 
tone de diferite 
materiale. Se în
țelege că nici 
transportul flu
vial, nici cel fe
roviar nu pot face 
aceasta. S-a hotă
rît atunci cons-
truirea unui funi
cular care poate
transporta într-o
oră 900 tone de 
materiale.

Funicularul are patru linii de trans
port. Pe primele două, materialele vor 
fi transportate pînă la insula Pesceanîi, 
Iar pe celelalte două — pînă la uzina

Puntea suspendată de funicularul ce traversează Volga în 
apropierea Stalingradulul.

de beton 
lui de la 
la uzina 
metri.

nr. 1. Lung:«nea funicularu- 
țărmul drept al Volgăi pînă 
de beton este de 4,3 kilo-

ARAD (de la corespon
dentul nostru). Noul sec
tor de filatură de la uzi

nele „Teba“-Arad este unul 
dintre cele maj moderne sec
toare de filatură din țară.

Dotat cu mașinile noi mo
derne fabricate de industria 
noastră constructoare de ma
șini, noul sector aduce un a- 
port însemnat la sporirea pro
ductivității muncii.

în primul trimestru colecti
vul de muncitori al sectorului 
a realizat peste plan, în cins
tea zilei de 1 Mai, 36 tone 
fire.

Brigada U.T.M. de filatoare

Și pescarii își

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). Alături 
de muncitorii din indus

trie care se străduiesc să în- 
tîmpine ziua de 1 Mai cu im
portante succese în producție 
luptă și pescarii din Deltă.

Luna care a trecut a consti
tuit pentru pescari prima lor 
întrecere în acest sezon, pen
tru a îndeplini șj depăși sar
cinile de plan. Cu multă însu
flețire au muncit în cadrul în
trecerii în cinstea zilei de 
1 Mai pescarii de la întreprin. 
derea Piscicolă Tulcea. De

condusă de tînărul Karol Mi- 
kuska aplicînd cu succes ini
țiativele tovarășelor Alexovici 
Antoneta și Elena Chișiu, a 
depășit sarcinile de plan cu 
30 la sută. Utemista Iorga 
Ecaterina din cadrul brigăzii 
a realizat numai pe luna mar
tie 100 kg. fire peste plan. 
Succese grăitoare a obținut și 
sectorul de țesătorie. Pe tri
mestrul I, colectivul de mun
citori al sectorului a realizat 
peste plan 56.880 metri țesă
turi. Țesătoarea utemistă Pop 
Rozalia și Sipoș Anton rea
lizează zilnic o depășire de 
plan de 25—27 la sută.

dau contribuția
pildă pe luna martie planul 
de producție pe întreprindere 
a fost depășit cu 10 ia sută.

Fruntașă pe gospodărie este 
secția piscicolă Dranov. Pes
carii de aici, pe primul trimes
tru al anului 1955, au depășit 
sarcinile planului de produc
ție cu 80 la sută.

Pescari fruntași în acest se
zon de pescuit s.înt tovarășii : 
Iftim Danilov de la secția 
Dranov, Perifil Coslov de la 
mila 23., Policarp Macarenco 
și alții.
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centrul 
primit 

cu cen-

• I , , Odată cu razele
Un tractor soarelui, primăvara a

în plus scos pe ogoarele P°-
triei noastre zeci de 

mii de tractoare. Pentru ca aceste 
tractoare să are cît mai mult, astă iar
nă in timp ce viscolul spulbera năme
ții, tractoriștii au lucrat cu sîrg.

La S.M.T.-Valul lui Traian, tractoriș
tii au muncit cu multă tragere de ini
mă. Ei au reușit să repare toate trac
toarele stațiunii. In plus, brigada de ti
neret condusă de tovarășul Petre Be- 
nedic a dat un tractor din piese recon
diționate.

Pornind de la un bloc de motor ei au 
adunat piesă cu piesă dînd viață unui 
tractor în plus. De un mare folos le-a 
fost ajutorul sudorilor și strungarilor, 
fără de care confecționarea pieselor 
respective nu era posibilă.

Pentru această realizare prețioasă 
tinerii din brigada tovarășului Petre 
Benedic în frunte cu responsabilul bri
găzii, merită cele mai calde felicitări și 
în special tînărul Naver Ștefan care a 
depus mult suflet în tot timpul lucră
rilor,

Corespondent 
GH. CIMPEANU

PRIVIND HARTA
50 de noi localități în fiecare an

Să comparăm două hărți a^e 
U.R.S.S. ; una alcătuită la în
ceputul celui de al cincilea 
plan cincinal, a doua — anul 
trecut. La prima vedere ele 
par identice. Dar dacă le pri
vim cu atenție, putem observa 
cj harta mai recentă este îm- 
pinzită cu mult mai multe 
semne. Aceste cerculețe mi
nuscule, steluțele, liniuțele, 
pot povesti multe unui ochi 
experimentat.

In ultimul timp, în Uni
unea Sovietică se nasc anual 
aproape cincizeci de orașe și 
așezări.

în partea europeana a 
U.R.S.S. regiunea Povoljei 
ocupă un teritoriu uriaș. Aici, 
printre numeroasele denumiri 
pe noua hartă găsești: Jigu- 
levsk, Novokuibîșevsk, Ka
menka, Sursk, Pervomaisk. 
Acestea sînt orașe noi, care 
s-au născut în anii celui de 
al cincilea plan cincinal.

Iată încă o denumire nouă: 
orașul Voljsk. Pe locul unde 
a apărut, cu cîțiva ani în ur
mă era stepă pustie. în pre
zent, aci se află centrul cul
tural și administrativ al 
constructorilor hidrocentralei 
de la Stalingrad.

Putem vedea multe orașe 
noi și în raioanele sudice ale 
R.S.F.S.R. Orașul Zemovoi 
din regiunea Rostov era încă 
nu de mult doar o așezare, 
iar acum.este unul din cen
trele muncii de cercetări știin

țifice în domeniul agriculturii. 
Așezarea de mineri Gundo- 
rovka s-a transformat de ase
menea într-un oraș. _

Regiunile din _ 
Orient sînt pline de 
felul de semne, 
acestea indică sondele și 
turnurile de extracție ale 
minelor carbonifere din Sa- 
halin. De-a lungul Amu
rului se află împrăștiate sem
ne ce arată existența zăcă
mintelor de fier. Multe din 
aceste zăcăminte au fost des
chise și au început să fie ex
ploatate în anii celui de al 
cincilea plan cincinal. Și așe
zarea muncitorească Semenov- 
ka s-a transformat în oraș, 
primind numele de Arseniev 
— în cinstea cunoscutului ex
plorator al Extremului Orient.

O sumedenie de așezări au 
apărut în stepă, în raioanele 
unde se valorifică pămînturile 
înțelenite ș, virgine — Ka- 
zahstan și Siberia.

Pe hărțile din ultimii ani au 
apărut de asemenea noi linii 
ferate. Una din ele unește Tai- 
șetul cu Ust-Kut, unde începe 
navigația pe Lena, alta — 
Ceardjou și Kungrad, locali
tate situată într-un raion în
semnat pentru cultura bum
bacului. Linia Vorkuta — Sa- 
lehard străbate munții Ural. 
O nouă linie ferată unește 
Kustanaiul cu Kokcetav.

Cu fiecare an apar tot mai 
multe cerculețe noi pe hartă 
și noi denumiri în ghiduri și. 
în manualele de geografie.

Extremul 
tot 

Semnele 
sondele

U. R.

PATRIEI
' . • .Huni oa

Mecanizatori fruntași

Mecanizatorii din multe stațiuni de mașini și tractoare au 
reușit prin folosirea fiecărei zi prielnice de lucru în 
cîmp, să obțină succese în îndeplinirea sarcinilor ce le 

revin în campania agricolă de primăvară. îndrumați de ingi
nerii agronomi și de agronomii de sector, mecanizatorii n-aU 
așteptat ca pămîntul să se zvînte pe suprafețe întinse și timpul 
să se mențină frumos, ci au executat lucrări pe porțiuni res- 1 
trînse pe care s-a putut lucra cu tractoarele. Brigada condusă 
de Bostan Nicolae de la S.M.T. Codăești și-a depășit cu 43 Ia 
sută sarcinile în prima decadă a lunii aprilie. Organizîndu-și ■ 
bine munca, brigada a 9-a de la S M.T. Remus Opreanu, regiunea 
Constanța, și-a realizat sarcinile de plan pe întreaga campanie
în proporție de 306 la sută, brigada l-a de la S.M.T. Mihai 

Viteazu, regiunea Constanța, în proporție de 205 la sută, bri
gada a 5-a de lia S.M.T. Ziduri, regiunea Ploești, de 135 la sută, 
brigada a 6-a de la S.M.T. Dîngeni, regiunea Suceava, de 124 la 
sută, brigada a 10-a de la S M.T. 1 Mai—Brăila de 101 la sută, 
brigada condusă de Krassa Wilhelm de la S.M.T. Cărei, regiu
nea Baia Mare, de 141 la sută, iar brigada condusă de Vasile 
Ciocan de la S'.M.T. Buda, regiunea Ploești de 179 la sută etc< 

Deși a început lucrările mai tîrziu, brigada Eroului Muncii 
Socialiste Vasile Voichiță de la S.M.T. Sînnicolau Mare, care 
lucrează în primăvara acestui an pe ogoarele regiunii Con
stanța, și-a depășit de asemenea sarcinile de plan pe întreaga 
campanie.

Mecanizatorii de la S.M.T. Florești, regiunea Bîrlad, au înde
plinit primii pe țară planul de lucrări pe întreaga campanie 
agricolă de primăvară. De asemenea sînt fruntași mecaniza
torii de la S.M.T. Tecuci care au îndeplinit planul în proporție 
de 76 la sută, cei de la Remus Opreanu, regiunea Constanța, 
de 70,23 }a sută, de la S.M.T. Horia, regiunea Constanța, de 70,23 
la sută, S.M.T. Hagieni, regiunea Constanța, 67,01 la sută, 
S.M.T. Castelu, regiunea Constanța, 64,14 la sută, S.M.T. Podu 
Iloaie, regiunea Iași, 60 la sută, S.M.T. Huși, regiunea Iași, de 
58 ia sută, S.M.T. Dîngeni, regiunea Suceava, de 52 la sută, 
S.M.T. Traian Sat, regiunea Galați, de 48 la sută, S.M.T. Valea 
lui Mihai, regiunea Oradea, 48 la sută etc.

Cele mai mari realizări pe țară au fost obținute pînă ac.um 
de tractoristul Dumitru Moldoveanu de la S M.T. Florești care 
și-a îndeplinit sarcinile de plan în proporție de 500 la sută.

Roadele muncii politice

BÎRLAD (De la corespon
dentul nostru). Lucră
rile agricole de primă

vară se desfășoară intens în 
regiunea Bîrlad. Aceasta se 
datorește faptului că atît în 
perioada de pregătire cît și în 
perioada de desfășurare a lu
crărilor agricole de primăva
ră, s-a pus un accent deose
bit pe munca politică. în 
această muncă, un aport deo
sebit a fost adus de utemiști. 
Astfel organizațiile de bază 
U.T.M. din raionul Zeletin au 
antrenat în echipele de sub 
conducerea deputaților comu
nali peste 500 de tineri care 
au stat dg vorbă cu fiecare 
țăran muncitor pentru a ieși 
la timp la însămînțări

Utemistele Chirilă Elisabeta 
din Stănisești, Măgădeliniș Po- 
lixenia din Buda și mulți alți 
utemiști și utemiste din co
munele Găbăești, Cristești, Co- 
loneștj etc., au dus o temei

nică muncă de lămurire a ță
ranilor muncitori. în aceste 
comune, însămînțările prevă
zute pentru urgența I-a au 
fost încheiate cu cinci zile 
înainte de termen. în raionul 
Zeletin, tinerii au confecțio
nat șj afișat un însemnat nu
măr de lozinci. De asemenea 
s-au scris diferite articole' la 
gazetei» cetățenești. Tinerii 
din raionul Zeletin au luat 
parte activă la conferințele-cu 
caracter agricol ce s-au ținut 
în cadrul căminelor culturale 
din raion, iar 1300 tineri fac 
parte din cele 64 echipe artis
tice care au avut o bogată, ac- i 
tivitate în ultimul timp. Mun
ca politică desfășurată în cam
pania agricolă de primăvară a 
contribuit la îndeplinirea pla
nului de însămînțări al raio
nului Zeletin în proporție de 
33,44 }a sută pînă la 12 apri
lie- n

s. s.

Cu cîțiva ani în urmă, în stepele din apropie^ 
rea Dnepropetrovskului au apărut geologii care 
au descoperit aici straturi bogate de cărbune. 
Geologii au numit noile zăcăminte „Marele Don
bass”. Și astfel Donbassul a început să crească 
spre apus.

Una din cele 17 mine date în exploatare anul 
trecut este mina „Dobropolle-3”. Ea a fost con
struită mai ales de tineret.

Sub pămînt se ramifică în toate direcțiile tu- 
nele înalte de cite 3 metri, armate cu fier, lemn, 
beton. Prin aceste tunele se transportă cărbune, 
steril, materiale pentru armat. Cînd distanța pînă 
la abataje va crește, trenuri speciale vor trans
porta pe aici, ca șl în alte mine, pe mineri la 
locurile lor de muncă.

în fotografie: mina „Dobropolle-3” din Don
bass.

Pe fundul viitoarei mari
Fundul viitorului lac de acumulare de la Ka- Ss 

hovka este brăzdat de terasamente de pămînt. în <c 
marea care se va forma aci, va fi creată o pu- 22
temică gospodărie piscicolă. Un dig mare va opri $>
apa mării să se reverse în micile eleștee în care << 
se vor afla peștișorii. După ce vor crește mari, 
peștii vor trece în lacul de acumulare. 2?

In sectorul 25, munca este în toi, tractoarele și 
buldozerele nivelează terenul. Aci lucrează cu 
succes tinerii mecanizatori Piotr Sosik, Serghei << 
Abramenko și Ivan Doțenko. -u-A?'

Pe o colină s-a ivit o așezare pentru lucrătorii 
gospodăriei piscicole. 22

Din zona inundabilă au fost mutate vreo 8000 >2
de gospodării, școli, întreprinderi industriale. în << 
multe sate de-a lungul Niprului au apărut străzi 
pentru noii locuitori. 22

Constructorii mării mai au de făcut multe. Ei 22 
trebuie să construiască porturi de adăpostiră pen- >> 
tru vase împotriva furtunilor, să pregătească locul <> 
pentru plaje și construcții sportive. />

Primii geologi care au sosit la Kahovka au con- » 
statat că solul este aci afinat. S-a ridicat pro- 
blema dacă astfel de maluri vor putea să rețină <2
miliarde de metri cubi de apă. Această problemă >>
a fost soluționată în felul următor. S-a hotărît să << 
se consolideze malurile prin cimentare. Masa de 22 
beton a fost injectată sub o presiune mare în >>
puțuri așezate în forma unei table de șah. Ea s-a <<
răspîndit în adîncime umplînd golurile și crăpă- 22 
turile. în sol se formează un fel de „arbore de >> 
beton” ale cărui rădăcini se întind în lături. Ast- 
fej de arbori au fost 
cîte un metru. Așa s-a 
care nu pătrunde apa.

Marginile noii mări 
în unele locuri ea va 
de kilometri.

„plantați” la distanțe de 
creat zidul protector, prin

sînt stabilite cu precizie, 
atinge lățimea de treizeci



Cercul viitorilor tractoriști
Cîțiva pionieri întocmeau o scrisoare. 

Pentru fiecare cuvînt erau discuții lungi. 
In aproape două ore reușiseră să scrie 
numai atîta : „Dragi tovarăși de la uzi
nele de tractoare ,,Ernst Thăimann". Ace
ste rânduri vi le trimit pionierii din ciasa 
a 7-a de la Școala mixtă de 7 ani nr. 1 
din Bonțida, regiunea Cluj. Poate vă mi
rați că primiți o scrisoare de la niște pio
nieri care nu vă cunosc. O să vă spunem 
însă ce ne-a îndemnat sg vă scriem. De 
cîtva timp la noi a luat ființă cercuj mi
cilor tractoriști",

Aici s-au oprit. Nu se puteau hotărî 
cum să-i spună cercului lor. Lipovan 
Ana, susținea să se numească așa cum 
scrisese ea pe hîrtie. Morar Eugen era 
împotrivă. El întreba supărat :

— De ce să fie așa? micii tractoriști... 
micii... tractoriști. Nu e bine. Să-i spu
nem — rostea el apăsat : „Cercul viitori
lor tractoriști".

— Eugen are dreptate — susținu și Rus 
Teodor. Anul ăsta noi terminăm școala. 
Cine vreă poate să meargă la S.M.T. și 
să se califice. într-un an ajunge pe 
tractor.

— Să punem la vot — hotărî Eugen. 
Ridică mîna chiar și Lipovan Ane care 
se împotrivise la început,

— M-ați convins — rosti ea zîmbind. 
Șterse ultimele cuvinte și scrise așa cum 
hotăriseră toți, Apoi, cei trei pionieri po
vestiră mai departe harnicilor constructori 
de tractoare de la uzinele din Orașul 
Stalin despre ceea ce au de gînd să facă 
în cercul lor. Le amintiră că ei și-au pro
curat un motor și că în curînd vor învăța 
părțile din care se compune.

Noi am hotărît — scriau pionierii — să 
desfășurăm activitatea cercului nostru 
după un plan. L-am și întocmit. în plan 
avem prevăzute lecții teoretice și prac- 

. tice. Mai întîi ne-am gîndit să facem o 
vizită stațiunii de mașini și tractoare din 
comuna noastră. Tovarășul profesor a și 
fost pe acolo și directorul stațiunii i-a 
făgăduit că în cel mai scurt timp ne va 
pune la dispoziție un tractor pe care ei 
nu-] mai folosesc. Ar fi tare bine. Ne-am 
și gîndit ca pămîntul pe care lucrează 
elevii din cercu] tinerilor naturaliști să-1 
arăm noi. Avem de gînd să facem unele 
reparații .în micul nostru atelier unde s-au 
și făcut diferite piese auxiliare ale trac
torului. Dar — spuneau ei în. continuare 
— cercului nostru îi mai lipsesc multe lu
cruri. Nu avem încă o trusă de scule, nu 
avem planșe cu schemele tractorului. Le 
vom face cu siguranță. Poate ne veți aju
ta și voi. Să vorbim și despre planurile 
noastre viitoare. Elevii din clasa a 7-a 
au hotărît ca în timpul vacanței de vară 
să viziteze Palatul Pionierilor din Capi
tală. în drum spre București ne vom opri 
la Orașul Stalin. Tare mult dorim să vi
zităm uzina voastră. Am vrea să vedem 
cum eonstruiți tractoarele. Pe noi, 
ca viitori tractoriști ne interesează. Mem
brii cercului viitorilor tractoriști care au 
auzit că ați îndeplinit sarcinile ce vă re
veneau din Dlanul cincinal înainte de 
termen, vă felicită pentru această izbîn- 
dă și vă urează mult succes în muncă. 
Așteptăm să ne scrieți și șă ne ajutați cu 
sugestiile voastre în așa fel încît cercul 
să ducă o activitate bogată și atractivă.

Cartea — prietena mea
Plecam la Rîmnicu-Vîlcea. De eu seară 

mi-am pregătit geamantănașul. Cînd să-1 
închid, mi-am amintit că n-am pus în el 
cel mai prețios lucru pentru o călătorie — 
o carte.

Nu mai încăpea. Totuși nu puteam re
nunța la ea. Am revizuit din nou conținu
tul valizei. Am scos tot ceea ce am so
cotit că nu-mi este absolut necesar. Dea
supra tuturor lucrurilor am așezat volu
mul II din romanul „Al nouălea val” de 
Ilia Ehremburg.

■ ...Iată-mă instalată comod în trenul ce 
mă ducea spre orașul necunoscut încă. în 
vagon, lume multă, felțirită. Unii discută 
aprins, se contrazic, rid. Alții zîmbesc și 
gînditorii privesc prin geam gările, casele, 
eîmpiile... Nu departe de mine, un om mai 
în vîrstă, citea o carte cu coperte roșii. 
Am recunoscut numai decî,t volumul in

Le cîteva zile după ce scrisoarea a fost 
expediată tinerilor de la uzinele „Emst 
Thalmann", membrii noului cerc vizitau 
S.M.T.-ui din comuna lor.

Tatăl lui Morar Eugen lucrează de câți
va ani la această stațiune. Așa că băiatul 
se simțea obligat să dea unele explicații 
eolegilor săi.

— Stațiunea — spunea el cu mîtndrie — 
are cîteva zeci de tractoare dintre care 12 
noi-nouțe. Abia au sosit. Cînd o să intrăm 
în atelierul de reparații o să vedem cîteva 
tractoare demontate și piesele de ace
lași fel așezate grămezi, grămezi. Tata 
mi-a spus că lucrează după o metodă so
vietică, repararea pe ansamble.

Toți ceilalți pionieri îl ascultau pe 
Morar Eugen și îl invidieu că tatăl lui 
lucrează acolo. Desigur, de la el auzise 
toate acestea.

Peste cîteva minute, din biroul stațiunii 
ieșea tovarășul Frimu, profesor de fizica, 
însoțit de tovarășul Ruian Petre, directo
rul S.M.T.-ului, care ținuse să-i cunoască 
pe membrii eercului viitorilor tractoriști 
ș.i să-i conducă prin stațiune.

— Minunată idee aiți avut cu cer
cul vostru — i-a întâmpinat el vesel 
pe elevi. Dar nu prea înțeleg ce aveți de 
gînd totuși să faceți. Qăljn Ilie explică pe 
larg planurile lor. Foarte adesea era în
trerupt de intervențiile colegilor săi.

Deși foarte ocupat, directorul S.M.T.- 
ului le-a arătat elevilor toată stațiunea, 
le-a vorbit despre tractoarele pe șenile 
și pe roate, le-a arătat atelierele de re
parații, motoare demoptațe, diferite piese, 
despre principiile de funcționare a trac
torului, despre viteză. Elevii erau 
atenți. Toți își scoaseră carnețelele și iși 
luau însemnări.

Ajunseră la remizele unde erau depozi
tate noile mașini sosite în stațiune. Elevii 
erau numai ochi și urechi. Fiecare din
tre ei văzuse de atâtea ori tractoare, com
bine, secerători, semănători, mergînd pe 
eîmpuri, dar niciodată n-au fost atît de 
tulburați ca acum cînd stăteau în fața 
acestor mașini care străluceau de curățe
nie. Morar Eugen aproape uitase de tot din 
jurul lui. Se vedea s'us ipe un tractor nou, 
iar în urma lui venind pe Rus Teodor, Li
povan Ana, Călin Ilie, Oltean Lucia, fie
care tot pe cite un tractor nou. își închi
puia venind în urma tractoarelor colecti
viști, tineri1 și bătrîni, bărbați și femei, iar 
copiii alergând prin fața tractoarelor și 
aruncîndu-le lor, tractoriștilor, buchete de 
flori. Așa e obiceiul la Bonțida. Cînd în
cep muncile de primăvară, aproape tot 
satul conduce tractoarele pe cjmp. O 
mulțime de oameni urează tractoriștilor 
spor la muncă. Cînd ei trag brazdele mai 
adinei, boabele sînt mai multe, mai pli
ne. De munca lor depinde belșugul atîtor 
și atîtor oameni. Iață de ce tractoriștii 
sînt oameni iubiți și stimați.

Fiecare elev care stă în fața frumoaselor 
mașini noi sosite în S M.T. ascultind ex
plicațiile directorului, își închipuie în fe
lul său noua lui muncă. Fiecare dintre ei 
o vede plină de bucurie și poezie.

L. DUCHEVEANU

titulat „Familia Strogov'’. Mi-am adus 
aminte de cartea din geamantănașul meu. 
Peste puțin timp eram și eu adîncită în 
lectură.

Interesant roman. Am trăit alături de 
eroii lui Ilia Ehremburg — ore întregi și 
nu mă înduram să mă despart de ei.

De cite ori s-a oprit trenul și iar a por
nit? Nici nu mi-am dat seama cînd am 
ajuns la Rîmnicu-Vîlcea. Timpul a trecut 
pe nesimțite tocmai datorită acestui prie
ten drag — cartea.

La sfîrșitul călătoriei — nu numai că 
nu mă simțeam obosită, ci dimpotrivă mai 
plină de forțe. Eroii cărții, viața lor, fap
tele — mi-au îmbogățit cunoștințele. 
Orele nu s-au irosit degeaba. Cele citite 
îmi vor folosi mîine, poimâine, o viață 
întreagă.

Corespondent, 
MARIOARA DURA

Cărți noi 
apărute în Editura Tineretului
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| C. DADIGHIN : „Cei de pe Sedov“ \ 
[ Cartea este închinată vitejilor mari- ] 
[ nari sovietici de pe spărgătorul de j 
ghiață „Gheorghi Sedov“ care, întoreîn- J 

(du-se din Vladivostoc la Murmansc, a ! 
[ fost prins în toamna anului 1937 de ghe- j 
[ țurile Arcticei, unde a petrecut timp J 
(de peste do.i ani, fiind purtat de o ban- j 
[chiză pe o distanță de peste 6000 km. în j 
[ apropierea polului Nord. J
( Povestirea ne introduce în lumea mi- j 
[nunată și plină de neprevăzut a ghe-j 
J țurilor polare. Eforturile întregului J 
(echipaj se îndreaptă spre salvarea va- [ 
[ sulul. Căpitanul, organizatorul de par- j 
J tid, telegraflștii sînt tipuri bine contu- J 
(rate, făptuitori de lucruri mărețe, că-j 
[ rora ar vrea să le semene oricare din- j 
!• tre tinerii constructori ai socialismului J 
' din țara noastră. j
| Prin apariția acestei cărți, „Editura j 
(Tineretului" pune la îndeming tinere- J 
[tului o carte interesantă, captivantă, j 
I cu un deosebit rol educativ.
f ’{
[ P. SURUPACEANU: „Povestiri" j 
[ în colecția „Ogoare noi“ s-a tipărit j 
} volumul de „Povestiri", semnat de tînă-) 
irul prozator P. Surupăceanu. -I

Prezentând diferite aspecte din viața j 
(țăranilor, autorul reliefează continua J 
f ridicare a stării materiale și a orizon- j 
! tului spiritual aj țărănimii noastre j 
I muncitoare în condițiile puterii popu- J

J

i

[ lare, subliniind grija partidului și gu- [ 
[ vernului pentru dezvoltarea satelor 
( noastre pe drumul vieții n-oi,
[ POP SIMION : „Călătorie

cu bucluc"
( Cele două povestiri „Călătorie cu bu- j 
(clup“ și „Băiatul cu picioarele ușoare" j 
j de Pop Simion, cuprinse într-un alt vo- j 
(lum apărut tot în colecția „Ogoare noi" J 
'— redau aspecte autentice din viața sa- j 
f tului nostru — fie șă e vorba de carac- j 
(terizarea plină de vervă a unui șofer I 
(afacerist, Ghiță Hulub, căruia i se în-j 
(fundă în cele din urmă, sau despre dru. j 
(mul unui tînăr sportiv de la sate ale ) 
[ cărui aptitudini găsesc depline posibi- j 
(lități de afirmare in anii puterii popu- J 
(lare. 1

) 
J 
J

„ALMANAHUL |
TINERILOR SCRIITORI"

„Almanahul tinerilor scriitori—1934" j 
, c o mărturie vie a faptului că din an j 
[ in an literatura noastră se împrospă- j 
ftează cu noi tinere cadre talentate. Al- j 
(manahul de față reunește cele mai va- ) 
[loroase scrieri — versuri, sau proză — { 
} create de 62 de tineri condeieri în j 
(cursul anului trecut. Cele mai multe I 
[ lucrări ne vorbesc despre viața nouă j 
I a patriei noastre, iar unele redau ima- j 
(gini ale trecutului dureros și greu al 1 
j poporului nostru, sau dema'scă cu vi- 
} goare pe ațîțătorii la război, pe cei care j 
(visează zadarnic să reînvie vremile de j 
[jaf și exploatare apuse pentru tot- j 
[ de a un a.
f Pe lingă lucrări ale tinerilor scriitori [ 
[ din București, volumul cuprinde și pe j 
I cele ale tinerilor care-și fac ucenicia j 
(în cenaclurile sau cercurile literare din I 
[ diferite colțuri ale țării, între care se j 
} află și creații ale tinerilor aparținînd j 
(minorităților naționale. J.
[ Almanahul tinerilor scriitori ne dă o j 
I imagine grăitoare a rîndurilor mereu j 
( mai dese ale tinerilor luptători cu arma J 
[ scrisului pentru izbînda idealului co- ] 
J mun al întregului nostru popor — con- ) 
(struirea socialismului.

INFORMAȚII
Joi dimineața a părăsit Capitala îna- 

ppindu-se în patrie artistul britanic Ro
bert Bruce Dargavel.

La aeroportul Băneasa, cântărețul brita
nic a fost salutat la plecare de artiști de 
frunte ai Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. și reprezentanți ai Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

★
în cadrul schimburilor culturale dintre 

țara noastră și R. Cehoslovacă, miercuri 
au sosit în Capitală artiștii plastici ceho
slovaci Bohumir Dvorsky, pictor și Imrich 
Vysocan, pictor caricaturist.

(Agerpres)

MECANICUL
...Trecuseră două zile. Aurel Precup, îm

brăcat în haină de ostaș „bătea” pas de 
marș prin fața dormitorului să facă „ro
dajul” la cisme — așa cum ziceau mili
tarii mai „bătrîni”.

— Ei... vine bine echipamentul tovarășe 
soldat ?

Aproape militărește se întoarse la 
stînga-nprejur și se trezi față în față 
cu un sergent mărunțel. Aflase că trebuie 
să salute. încercă să ducă mîna la bonetă 
dar nu știa cum. Se reținu. Abia putu 
răspunde.

—Bine... Vin bine, tovarășe sergent.
— Hai să facem cunoștință... eu sînt 

sergentul Pop Andrei.
— Precup... Și dîndu-și seama că acum 

este ostaș, repetă grăbit... soldatul Precup 
Aurel.

— Ce meserie ai ?
Precup șovăi o clipă, apoi răspunse 

încet.
— Muncitor agricol... dar... în armată 

pot face și altceva.
— Bineînțeles că aici ai să înveți o spe

cialitate în cadrul echipajului.
De la prima vedere, sergentului îi plăcu 

mult acest tînăr.
— Ce-ai zice dacă aș propune tovară

șului comandant să te repartizeze în echi
pajul meu, să înveți meseria de mecanic 
conductor de tanc ?

— Conductor de tanc... ?
Precup crezu mai întîi că sergentului 

îi arde de glumă, dar privindu-1 atent 
observă că acesta vorbise destul de se
rios.

—N-u ! nu, eu nu pot să fac asta. Tancul 
e o mașină uriașă. N-am s-o pot stăpâni.

— Ba ai să poți. Sînt sigur de acest 
lucru. Așa ziceam șj eu la început dar 
acum... ai să vezi, nu mă mai tem de el-

Sergentul Pop îi strânse mîna și plecă 
grăbit spre remisa mașinilor de luptă.

Precup rămase cîteva clipe nedumerit. 
In ziua aceea a repetat de cîteva zeci 
de ori cuvintele „mecanic conductor de 
tanc”.

A doua zi a fost repartizat în echipajul 
comandat de sergentul Pop. Au trecut 
cîteva luni de atunci. Soldatul Precup a 
început pregătirile pentru a deveni meca
nic conductor de tanc, Deseori seara, ser
gentul Pop, îi vorbea despre motorul 
uriașei mașini arătîndu-i fiecare piesă în 
parte. Ii explica cu multă răbdare despre 
sistemul de ungere, suspensie, sau siste
mul electric, arătîndu-i cum lucrează fie
care piesă în parte.

A început să facă și conducerea la 
„rece”. Caporalul Palotaș Ion, un destoinic 
conductor de tanc s-a angajat să-1 învețe 
pe soldatul Precup măiestria conducerii 
tancului.

Palotaș nu vorbea prea mult, dar știa 
să explice clar și pe înțelesul oricui. Cu 
toate acestea, la antrenamentele pe care 
le făcea la bancul de conducere, Precup 
mai încurca uneori vitezele. Dar până la 
urmă a reușit să conducă aproape perfect. 
Gînduț că în curînd va conduce un tanc 
adevărat îi aducea o mare bucurie.

★
Pe tancodrom era liniște. Tancurile așe

zate în ordine așteptau parcă și ele în
ceperea examenului. La o comandă scurtă, 
primii „elevi” intrară în tancuri și se așe
zară în fața levierelor. Motoarele porniră 
mai întîi ușor apoi din plin. Zgomotul lor 
s'tăpînea acum liniștea câmpului de in
strucție. Soldatul Precup era nerăbdător, 
încerca să repete în gînd tot ceea ce în
vățase de la sergentul Pop și caporalul 
Palotaș, dar nu reușea să-și adune gân
durile.

Sergentul Pop îl privea cu coada ochiu
lui.

— Te terni că n-ai să reușești tovarășe 
Precup !

— Să mă tem... nu ! Dar tancul...
— Ai să reușești! Nu te pripi, fi calm.
Sergentul s-a îndepărtat, dar imediat 

după el a venit caporalul Palotaș.

Gospodinei
Gospodinele din orașul Tr- Severin an

trenate de comisia de femei de pe lingă 
Sfatul popular orășenesc, au pornit zilele 
acestea acțiunea de înfrumusețare a ora
șului. începutul l-au făcut cu amenajarea 
parcului. Ele au săpat circa 15 m. p., de 
pămînt pentru straturi de flori, au cură-

CONDUCTOR DE TANC

Ceilalți militari pe care el îi ajutase să ■£- 
învețe măiestria conducerii, trecuseră exa
menul ou calificativul „foarte bine”. 
Caporalul Palotaș era atît de bucuros, de 
parcă aceste rezultate ar fi fost ale lui.

încă de departe strigă la Precup agi
tând mîna în aer.

— Pregătește-te că îți vine rândul. Nici 
nu termină bine ce avea de spus, că sol
datul Precup fu chemat să-și dea exame
nul. Auzi în fugă ultimele cuvinte ale 
lui Palotaș.

— Ai grijă, să nu mă faci de rușine!
Se strecură cîț putu mai repede în tanc 

ocupând locul mecanicului conductor. La 
un semn, Precup pomi motorul. Un zgo
mot asurzitor. Uriașul colos de oțel începu 
parcă să tremure nervos. Soldatul își 
simțea bătăile inimii mai puternice ca 
oricând. O smucitură ușoară, și tancul 
porni înainte, legănîndu-se ca o barcă. 
Broboane de sudoare Se prelingeau pe fața 
lui Precup. In mâini strângea cu atîta 
putere levierele, .îneît pielea în jurul un
ghiilor se îngălbenise. Trase de unul din 
leviere și tancul se înscrise ușor în curbă. 
Vasăzică tancul asculta de comenzile lui. 
Bucuria îl năpădi. Ar fi vrut ca acum 
să-1 vadă mamă-sa care probabil și acum 
se gîndește la el. Să-I vadă întreg satul, 
să știe toți că el Precup conduce un gi
gant de oțel cu care —- dacă va fi nevoie— 
va trece și prin foc ca să apere pămîntul 
drag al patriei.

Prin oblonul deschis, aerul rece al di
mineții îi mîngîia fața asudată. La urechi 
îi sunau ultimele cuvinte ale „profesoru
lui1” său, caporalul Palotaș : „Ai grijă — 
să nu mă faci de rușine !”.

— N-aveți nici o grijă, tovarășe caporal 
— își zicea el în sine. La cite lucruri 
se gîndea acum. Iși aminti de prima 
„întâlnire” cu sergentul Andrei. „Aj 
reușești” spunea el atunci. Iși amintea 
prima lui zi în uniformă ostășească
apoi — mai tirziu de dimineața aceea ge
roasă cînd cu arma în mînă a depus Ju- 
rămîntul militar.......Jur să-mi însușesc te
meinic toate cunoștințele. militare 
a deveni un bun ostaș al forțelor 
ale R.P.R.”...

Iși încondă și mai mult atenția, 
se supunea ascultător comenzilor
Traseul s-a terminat. Opri motorul și 
trase puternic de leviere. Tancul se opri. 
Soldatul Precup sări din tanc și raportă 
comandantului. Acesta îl privi cu zâm
betul pe buze.

— Ai reușit! De acum ești mecanic con
ductor de tanc. Te felicit tanchistule !

— Servesc Republica Populară Romînă !
P. GHEORGHIU

nu 
lui 
să 
de
Și

pentru 
armate

Tancul 
sale.

e orașului
țat aleile de frunze uscate și gunoi. Cu 
această ocazie tinerele gospodine Pătrașcu 
Gica, Cazacu Elena și Clement Florica 
și-au arătat priceperea și îndemânarea la 
aranjarea straturilor și a rondurilor pen
tru flori.

Corespondent, 
MIHAILESCU V.

Numeroase sate electrificate
în anii puterii populare, în multe dintra 

localitățile regiunii Iași, s-a aprins pen
tru prima oară becul electric. Printre a- 
cestea sînt Hîrlău, Tg. Frumos, Podul 
Iloaiei, Codăești, Negrești, Răcești.

în luna februarie a început în orașul 
Huși construirea unei noi uzine electrice. 
Sfatul popular regional Iași a început o 
serie de lucrări pentru transformarea sis-’^ 
ternului de alimentare cu energie electri
că a orașului Roman, din curent continuul 
în curent alternativ.

în pri-mu] trimestru -al acestui an au 
fost electrificate numeroase sate din re
giunea Iași, printre care Lespezi și 
Lunca Pașcani din raionul Pașcani, Ți- 
băne-ști din raionul Negrești, Roșcani. din 
raionul Iași etc.

Confecționează ghivece 
nutritive

în această perioadă utemiștii și tinerii 
din sectorul legumicol au foarte mult de 
lucru. Pentru plantele mici, firave, ce 
abia au răsărit din stratul cald ai răsad
nițelor ei trebuie să confecționeze mii și 
mii de ghivece nutritive.

La G.A.S.-Rusănești din raionul Cora
bia s-au confecționat numai în 3 zile 6800 
de ghivece nutritive, cu ajutorul unei pre
se mecanice construită de mecanicul Ion 
Cainuc. E.1 a avut în această direcție spri
jinul și îndrumarea conducerii gospodăriei 
și a inginerului Ion Marghitu. De aseme
nea un aport serios în munca de confec
ționare a ghivecelor nutritive l-a adus ute- 
mistui Iordan Alexandru și alți tineri.

Această acțiune s-a bucurat de un larg 
răsunet și în rândurile tinerilor din între
prinderea economică din Corabia. Mobili
zați de organizația U.T.M. ei au confecțio
nat 6000 de ghivece. S-au evidențiat în 
această muncă tinerii: Popa Florea. Mi
trei Elena, Scumpu Marin și secretarul 
organizației de bază U.T.M. Popovici 
Gheorghe.

Corespondent,
IORDAN ANTIGONIA

a

Ion
Gheorghe 
mai buni

o întovă-
Poiana

Noi întovărășiri zootehnice
în satul Feldioara din raionul Făgăraș 
luat ființă zilele acestea o întovărășire 

zootehnică. în noua întovărășire au intrat 
57 de țărani muncitori cu peste 370 de oi. 
Printre întovărășiți se află Nicolae 
Stanciu, Nicolae N. Stanciu, 
Cornea și alții, cunoscuți ca cei 
crescători de animale din sat.

Tot zilele acestea a luat ființă 
rășire zootehnică și în comuna
Mărului, raionul Stalin, în care au intrat 
105 țărani muncitori cu 500 de oi. La Sita 
Buzăului s-a inaugurat întovărășirea zoo
tehnică „1 Mai”. întovărășiri zootehnice 
mai funcționează și în comunele și satele 
întorsura Buzăului, Vama Buzăului, Tw 
lișca, Cacova Sibiului, Rășinari.

învățătura leninistă despre importanța 
sporirii productivității muncii

Printre problemele vitale ale construc
ției socialiste, sarcina sporirii productivi
tății muncii — adică a sporirii cantității 
de produse realizate în aceeași unitate 
de timp — se găsește la loc de frunte.

Indicațiile cele mai pătrunzătoare și 
mai actuale pentru precizarea importan
ței problemei sporirii productivității mun
cii în socialism au fost elaborate cu zeci 
de ani în urmă de către marele geniu al 
omenirii, Vladimir Ilici Lenin.

învățătura leninisță, continuată în 
opera lui I. V. Stalin, arată că creșterea 
productivității muncii este o lege econo
mică care acționează în societatea sociali
stă, este o cerință a însăși legii economice 
fundamentale a socialismului. Sporirea 
neîncetată a productivității muncii, este 
un factor hotărâtor al dezvoltării continue 
a economiei socialiste, al ridicării nivelu
lui de trai al poporului muncitor.

După cum se știe, legea economică fun
damentală a socialismului exprimă scopul 
producției socialiste și mijlocul pentru 
atingerea lui. Scopul producție; socialiste 
este satisfacerea maximă a nevoilor ma
teriale și culturale mereu crescînde ale 
oamenilor muncii, iar mijlocul pentru 
atingerea acestui scop este creșterea și 
perfecționarea neîntreruptă a producției 
socialiste pe baza tehnicii celei mai înalte. 
Creșterea neîntreruptă a producției socia
liste cere, printre altele, sporirea continuă 
a productivității muncii, iar acest lucru 
se realizează prin ridicarea nivelului teh
nic al producției, prin înlocuirea tehnicii 
învechite cu tehnica nouă. V. I. Lenin a 
arătat că „sporirea productivității muncii 
necesită în primul rînd asigurarea bazei 
materiale a marii industrii". Aceasta ne 
permite sa înțelegem pe deplin justețea 
politicii consecvente de industrializare so
cialistă dusă de partid. Pentru sporirea 
productivității muncii în întreaga econo
mie pe baza tehnicii celei mai înaintate, 
se impune asigurarea creșterii continue 
0. producției mijloacelor de producție —
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ritmul puternic de dezvoltare a industriei 
grele și a pivotului ei, industria construc
țiilor de mașini.

Lenin a caracterizat însemnătatea isto
rică a sporirii productivității muncii prin 
aceste cuvinte memorabile : „Productivi
tatea muncii este, în ultimă analiză, facto
rul cel ma; important, cel mai de seamă 
al victoriei noii orânduiri sociale. Capi
talismul a creat o productivitate a muncii 
pe care n-a cunoscut-o feudalismul. Capi
talismul poete fi și va fi învins definitiv 
prin aceea că socialismul crează o pro
ductivitate nouă a muncii, cu mult mai 
înaltă". El a arătat că comunismul .în
seamnă o productivitate a muncii supe
rioară în comparație cu cea capitalistă — 
obținută de muncitorii liberi, conștienți, 
uniți, care folosesc o tehnică înaintată.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
călăuzindu-se In permanență după învăță
turile leniniste, a mobilizat poporul so
vietic la realizarea în U.R.S.S., a unui 
ritm nemaivăzut de creștere a producti
vității muncii. In primul plan cincinal, 
sporul anual mediu aj productivității în 
industrie a fost de 9 la sută, iar în al doi
lea cincinal, de 12,7 la sută. într-un sfert 
de veac, din 1928 pînă în 1953, producti
vitatea muncii în industria U.R.Ș.S. a 
crescut aproximativ de 6 ori. Acest fapt 
a avut și are un mare rol în asigurarea 
înfloririi economice și sporirii capacității 
de apărare a U.R.S.S., în ridicarea con
tinuă a bunei stări a oamenilor sovietici.

Datorită aplicării învățăturii leniniste 
despre productivitate și după exemplul 
Uniunii Sovietice, în toate țările de de
mocrație populară sporirea productivității 
muncii a constituit un factor esențial al 
avântului economic. De pildă, în Ceho
slovacia în anii primului cincinal pro
ductivitatea muncii în industrie a crescut 
cu 61 la sută, iar în Bulgaria din 1949 
pînă în 1952 cu 53.6 la sută.

în țările capitaliste, în cercurile trust- 
manilor, cuvîntul „productivitate" are 
astăzi o targa circulație.

Economiștii burghezi încearcă să ascun
dă maselor că prin intensificarea conti
nuă 3 exploatării capitaliștii storc profi
turi fabuloase. Aceste slugi plătite trec 

sub tăcere faptul că în țările capitaliste 
prin creșterea productivității muncii tre
buie înțeles în primul rînd intensificarea 
muncii. După cum se știe și prin inten
sificarea muncii se obțip produse mal 
multe în timp mai scurt, dar aceasta în 
urma stoarcerii forței de muncă a munci
torilor într-un timp mai scurt. în loc ca 
productivitatea muncii să crească, în pri
mul rînd, ca urmare a îmbunătățirii și 
înnoirii tehnicii, precum și a creșterii ca
lificării muncitorilor, în țările capitaliste 
se practică grăbirea pînă la istovire a 
ritmului de muncă. La uzinele „Ford", de 
pildă, cu .trei ani în urmă, randamentul pe 
cap de muncitor a fost mărit cu un sfert, 
aceasta însă prin accelerarea cu 25% a 
vitezei de deplasare a bandei rulante.

Politica de militarizare dusă de guver
nele statelor capitaliste duce, în prezent, 
Ia o și mai mare intensificare a muncii 
în aceste țări. Una din delegațiile sindi
cale americane care în 1951 a vizitat 
U.R S.S. și a cercetat condițiile de muncă 
de acolo a declarat apoi: „Noi n-am văzut 
un sistem de stoarcere a sudorii așa cum 
există în secțiile de bandă rulantă din 
uzinele americane". Accentuarea intensi
ficării muncii în țările capitaliste, care 
are ca urmare sleirea muncitorilor și a- 
runcarea lor în brațele șomajului, dezvă
luie pe deplin impasul și putreziciunea 
economiei capitaliste.

★
în țara noastră, politica partidului se 

întemeiază pe aplicarea consecventă, în 
condițiile specifice, a învățăturilor leni
niste cu privire la construirea socialis
mului. Sporirea continuă a productivității 
muncii, pe baza dezvoltării continue a in
dustriei grele, constituie un obiectiv per
manent al oamenilor muncii din patria 
noastră.

Productivitatea muncii în industrie a 
crescut, după naționalizare, an de an. Un 
exemplu înaintat îl oferă și în această pri
vință colectivele întreprinderilor frunta
șe, care și-au îndeplinit înainte de termen 
sarcinile din planul cincinal. In uzina 
„Element Gottwald“-București, de pildă, 
productivitatea muncii a sporit în anii 
cincinalului de patru ori, la uzinele 

„Strungul“-Orașul Stalin, productivitatea 
muncii a crescut cu 42 la sută față de 
prevederile planului cincinal.

Deși au fost obținute realizări, trebuie 
spus că productivitatea muncii a crescut 
într-o măsură insuficientă față de ritmul 
și proporțiile înzestrării întreprinderilor 
cu tehnica modernă.

în vederea îndeplinirii cu succes a sar
cinilor primului nostru plan cincinal și a 
creări; condițiilor pentru trecerea în al 
doilea plan cincinal, oamenii muncii au în
datorirea 'patriotică să lupte tot mai activ 
pentru o productivitate sporită. Pentru 
fiecare muncitor, creșterea productivității 
muncii cu cîteva procente e un obiectiv 
imediat realizabil. Să ne gândim la fap
tul că pentru întreaga economie națio
nală, creșterea productivității muncii, fie 
și numai cu 1 la sută, se amplifică, do
bândind o mare importanță. în industria 
textilă, prin creșterea cu 1 la sută, a pro
ductivității muncii, se poate realiza atîta 
pînză și stofă încîț să se poată îmbrăca 
cu ea mii de oameni.

Subliniind necesitatea sporirii produc
tivității muncii, marele Lenin a determi
nat, totodată, căile esențiale pentru rea
lizarea acestei sarcini.

Mijlocul principal de ridicare a produc
tivității este — după cum s-a arătat mai 
sus — introducerea permanentă în toate 
ramurile economiei naționale a tehnicii 
moderne. Pe baza dezvoltării industriei 
grele și cu ajutorul și colaborarea Uni
unii Sovietice și a democrațiilor populare 
frățești, statul nostru înzestrează și va 
înzestra mereu industria socialistă și agri
cultura cu mijloace tehnice moderne.

Un mijloc Important prin care oamenii 
muncii, tineretul muncitor, pot spori pro
ductivitatea rnupeii este folosirea cît mai 
deplină a tehnicii. Se constată însă că în 
unele întreprinderi creșterea productivi
tății muncii nu ține pasul cu dotarea teh
nică a acestora. Organizațiile de bază 
U.T.M. trebuie să mobilizeze pe tinerii 
muncitori pentru a urma inițiativa meta- 
lurgiștilor de la uzinele „I. C. Frirnu"- 
Sinaia, sub lozinca : „Mașinile noastre 
pot da mai mult".

Pentru realizarea acestei sarcini, un 
mijloc îl constituie îmbunătățirea indici
lor de utilizare a utilajului în timp. Exe
cutarea reparațiilor planificate la termen 
și în bune condițiuni, ca și îngrijirea 
atentă a mașinilor și preluarea lor din 
mers, iată -îndatoririle principale în acest 
sens. De asemenea este nșcesară introdu
cerea micii mecanizări care înlocuiește 
muncile auxiliare, inclusiv cele care nece
sită un mare volum de muncă,

Mari posibilități de sporire a producti
vității muncii pe baza folosirii tehnicii 
înaintate, oferă, mai ales, aplicarea me
todelor rapide de muncă. Metodele de 
elaborare rapidă a șarjelor, în siderurgie, 
de tăiere rapidă și intensivă a metalelor, 
de foraj rapid, cu apă și cărbune, în in
dustria petroliferă, graficul ciclic, în in
dustria minieră, precum și secțiile de 
țesut rapid în industria textilă, trebuie 
să fie tot mai mult extinse.

Un rol însemnat în asigurarea folosirii 
din plin a utilajelor îl are continua lor 
compleetare șl desăvîrșire cu ajutorul ino
vațiilor, raționalizărilor. Deși anul trecut 
s-au aplicat in industrie peste 26.000 de 
inovații și raționalizări, au mai rămas 
încă multe rezerve nefolosite. „Socia
lismul — a arătat Lenin — crează pen
tru prima oară posibilitatea... să apară la 
iveală talentele ce zac ascunse în popor — 
izvor nestins — și pe care capitalis
mul le apăsa, le strivea și le înăbușea 
cu miile și cu milioanele". Multe aseme
nea talente înfloresc azi și în rândurile 
tineretului nostru muncitor. E datoria or
ganizațiilor U.T.M. să le ajute să se dez
volte.

Organizarea ma; bung a muncii, lichi
darea lucrului în asalt, constituie o altă 
cale către sporirea productivității muncii. 
Aici, tineretul își poate da din plin contri
buția prin dezvoltarea formelor specifice 
de participare a sa în producție, îmbu
nătățirea conținutului activității brigăzi
lor de tineret și a posturilor utemiste de 
control.

în vederea creșterii continue a produc
tivității muncii, Lenin punea mare preț pe 
ridicarea nivelului cultural și avîntui în- 
vățămîntului în rândurile maselor popu
lare. Calificarea muncitorilor este o con
diție principală ca ei să poată folosi din 
plin tehnica nouă și astfel, să ridice pro
ductivitatea muncii lor.

Partidul și guvernul nostru se îngri
jesc permanent de ridicarea pregătirii cul
turale și tehnice a clasei muncitoare și 
mai ales a tineretului atît la locul de pro
ducție, cît și prin diferite școli. Un mare 
rol în. această direcție are Hoțărîrea par
tidului și guvernului cu privire la orga
nizarea școlilor profesionale de ucenici, 
a școlilor tehnice și a școlilor tehnice de 
maiștri, hotărâre menită să înlăture o 
serie de lipsuri în pregătirea noilor cadre 
pentru industrie, orientând învățământul 
tehnic spre rezolvarea deprinderilor prac
tice ca și spre apropierea școlii de locul 
de muncă în care ucenicii de azi își vor 
desfășura mîine activitatea.

întrecerea socialistă este forma cea mai 

largă de participare a maselor muncitoare 
la lupta pentru sporirea productivității 
muncii. Marele Lenin a considerat întot
deauna că esența întrecerii socialiste con
stă în faptul că aici puterea exemplului 
capătă pentru întîia oară în istorie un ca
racter de masă. Subliniind ideea leninistă, 
I. V. Stalin arăta că dacă unii lucrează 
slab, alțij bine, alții mai bine, sarcina în
trecerii socialiste este de a-i ajuta pe cei 
rămaiși în urmă să se ridice ta nivelul 
fruntașilor, spre a realiza un avânt gene
ral.

De o mare însemnătate pentru sporirea 
productivității muncii este studierea și 
răspîndirea experienței înaintate a frun
tașilor în producție.

în industria noastră numeroși fruntași 
lucrează în contul anilor viitori. Din 
păcate însă, mai sînt unele întreprinderi 
unde, alături de muncitori fruntași, cu o 
productivitate înaltă, lucrează și alți mun
citori care abia își .îndeplinesc norma. O 
inițiativă de seamă, sub lozinca ridicării 
celor rămași în urmă la nivelul fruntași
lor, este cea a grupei sindicale nr. 19 de 
ta uzinele „21 Decembrie". Acțiunile cu 
acest obiectiv trebuiesc sprijinite activ 
de organizațiile U.T.M. care trebuie sa 
popularizeze larg experiența tinerilor 
fruntași în producție și oare să lămurea
scă pe tineri că ridicarea calificării lor 
și folosirea largă a metodelor înaintate de 
muncă este în interesul patriei și al lor 
personal.

Pentru a mobiliza masele în lupta pen-I 
tru sporirea productivității muncii, Lenin, 
ne-a învățat să nu pierdem din vedere —| 
pe lîngă stimulentele morale — stimulen
tul material al retribuției după muncă.

îmbunătățirea nivelului de trai, în mod 
direct, prin creșterea salariului, și în mod 
indirect, prin creșterea salariului social, 
acesta este rezultatul sporirii productivi^ 
tații muncii în socialism. De aceea, nu e 
de mirare de ce oamenii muncii înfăptu-i 
iese cu atîta dragoste indicațiile leninistei 
cu privire la sporirea productivității mun
cii, de ce în țara noastră se desfășoară 
cu elan sporit întrecerea socialistă pen
tru înfăptuirea planului cincinal.

în aceste zile ia o amploare tot ma' 
mare întrecerea socialistă în cinstea zile? 
de 1 Mai. Printre obiectivele întreceri» 
la loc de frunte stă sporirea productivi
tății muncii. Luptînd pentru realizare? 
acestei sarcini, cei ce muncesc luptă df 
fapt pentru dezvoltarea economiei națio
nale, întărirea puterii patriei și ridicarea 
propriului lor nivel de trai.

F. CERBU



Ansamblul artistic el Uniunii T ineretului Muncitor din R.P.R., se pregă
tește intens pentru manifestațiile cui turale ce vor avea loc cu ocazia celui de-al 
V-Iea Festival Mondial al Tineretului șj Studenților pentru pace și prietenie de 
la Varșovia.

Iată un grup de artiști ai acestui ansamblu la repetiții.
(Foto: Agerpres)

Adunări și convorbiri consacrate aniversării 
a 85 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin

(
f
f

f

Succesul fotbaliștilor romîni în Italia Nota Guvernului Republicii Populare Romîne 
adresată Guvernului elvețian

în întreaga țară continuă să aibă loc 
adunări festive și convorbiri ale oameni
lor muncii consacrate aniversării a 85 de 
ani de la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin.

La adunarea festivă care a avut loc Ia 
uzinele metalurgice .,21 Decembrie'* din 
Capitală, a luat cuvîntui tov. Ștefan Du- 
duman, din partea Comitetului orășenesc 
București al P.M.R

Vorbitorul a subliniat că .învățătura lui 
Lenin despre necesitatea sporirii continue 
a productivității muncii este aplicată cu 
consecvență în viață de muncitorii uzi
nelor „21 Decembrie"- De la începutul 
acestui an, ei au făcut să crească pro
ductivitatea muncii, iar în același 
timp prețul de cost a fost redus cu 
4 la sută față de sarcina planificată, iar 
câștigul mediu pe fiecare muncitor a cres
cut cu 2 la sută.

Brigada artistică de agitație a uzinelor 
a prezentat apoi un program care a cu
prins recitări de poeme și poezii despre 
Lenin.

în aceste zile, în preajma aniversării 
a 85 de ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, muncitorii întreprinderii tex
tile „Industria Bumbacului B“ din Capi
tală cinstesc memoria marelui conducă
tor și învățător al omenirii, organizînd 
convorbiri pe locul de producție asupra 
vieții și operei sale nemuritoare.

în convorbirea care s-a ținut joi după 
primul schimb la secția năvădit, oamenii 
muncii au dezbătut problema productivi
tății muncii în lumina învățăturilor leni
niste. Propagandista Magda Ene a vorbit 

Editarea operelor lui V.
Operele lui Vladimir Ilici Lenin, marele 

învățător al oamenilor muncii de pretu
tindeni, întemeietoruj Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice sînt larg răspîn- 
dite în țara noastră. în marile biblioteci 
ale țării ca și in bibliotecile sătești, pe 
masa de lucru a activistului de partid sau 
a cercetătorului în domeniul științei, in 
casa muncitorului, a țăranului muncitor, 
a intelectualului, operele lui Lenin ocupă 
un loc de cinste, ele sînt o călăuză în ac
țiune.

Pînă în februarie 1955, Editura de stat 
pentru literatură politică a publicat 105 
titluri din lucrările lui Lenin intr-un ti
raj de 4.304.400 de exemplare, dintre care 
150.000 de exemplare în limbile minorită
ților naționale.

Din operele lui V. I. Lenin au fost pu
blicate 16 volume intr-un tiraj total de 
1.235.000 de exemplare. S-au publicat de 
asemenea în două ediții Operele alese, voi. 
I și II, în aproape 250.000 de exemplare.

Lucrarea luj V. I. Lenin „Imperialismul, 
stadiul cel mai înalt al capitalismului" a 
apărut în patru ediții, intr-un tiraj de 
200.000 de exemplare ; „Stîngismul — boa
la copilăriei comunismului" — în patru 
ediții în 190.000 de exemplare ; „Revoluția 
proletarg Și renegatul Kautsky" — în trei 

despre realizările muncitorilor din această 
întreprindere care au contribuit ]a creș
terea productivității muncii în primul tri
mestru al acestui an cu 2,2 la sută față 
de sarcina planificată.

Astfel de convorbiri au mai avut loc în 
aceeași zi și ,în alte secții din întreprin
dere.

Sute de ingineri, tehnicieni și funcțio
nari ai Ministerului Energiei Electrice și 
Industriei Electrotehnice au luat parte joi 
după amiază la adunarea consacrată ani
versării marelui Lenin.

Despre „Lenin, marele geniu al ome
nirii progresiste ; leninismul, călăuza oa
menilor muncii din țara noastră în cons
truirea socialismului și apărarea păcii", 
a vorbit inginerul Eugen Goldner.

*
în regiunea Iași, la adunările festive 

care au avut loc în centrele raionale 
Huși, Tg. Frumos și Negrești au luat parte 
muncitori și țărani muncitori, activiști 
din aparatul de stat și de partid, nume
roși agitatori și propagandiști.

★
în întîmpinarea aniversării a 85 de ani 

de la nașterea lui V. I. Lenin vor fi ame
najate în majoritatea localităților Văii 
Jiului vitrine festive unde vor fi expuse 
operele lui V. I. Lenin și fotografii care 
înfățișează momente din viața lui Lenin. 
De curînd, o astfel de vitrină a fost ame
najată la Librăria Noastră din Petroșani. 
Librăria Noastră va mai organiza în lo
calitățile Petroșani și Lupeni bazare ale 
cărții cu tema „85 de ani de la nașterea 
marelui strateg proletar — V. I. Lenin". 

I. Lenin în țara noastră 
ediții, în 127.000 de exemplare ; „Despre 
cooperație" — în două ediții, în 170.000 de 
exemplare ; „Marea inițiativă. Cum tre
buie organizată întrecerea ?“ — în două 
ediții, în 200.000 de exemplare ; „Despre 
impozitul în natură" — în patru ediții, 
totalizînd 195.000 de exemplare.

Cu prilejul împlinirii a 85 de ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, Editura 
de stat pentru literatură politică pregă
tește tipărirea în limba romînă a unor 
culegeri de lucrări ale marelui Lenin. 
Astfel va fi editat volumul „Despre alian
ța dintre clasa muncitoare și țărănime", 
care înmănunchiază în cele 716 pagini ale 
sale principalele lucrări ale lui Lenin des. 
pre alianța dintre clasa muncitoare și ță
rănime. Vor mai fi editate în broșuri cu
legerile „Scrisoare muncitorilor ameri
cani”. Despre „democrație și dictatură” ; 
„1 Mai”, „1 Mai al proletariatului revo
luționar” și lucrarea „Despre planul eco
nomic unic”.

în afară de aceste lucrări, Editura de 
stat pentru literatură politică va edita în 
cursul acestui an noi titluri. Vor fi publi
cate volumele 8, 9, 28, 29 ale Operelor lui 
V. I. Lenin, culegerile „Despre cultura 
proletară", „Marxismul și insurecția".

(Agerpres)

Corespondență specială 
de la PAOLO PESCETTI
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„Clasa fotbalului practicat de echipe
le țărilor dunărene domină turneul eu
ropean al juniorilor"; aceasta este a- 
precierea cu care „II calcio ilustrato" 
(revistă ilustrată de fotbal), unul din 
cele mai autorizate ziare sportive din 
Italia a comentat turneul internațional 
organizat de F.I.F.A., care a pus față în 
față cinci serii de selecționate naționa
le de tineret din 19 țări europene. Ro
mînia, Austria, Franța, Belgia au fost 
grupate în prima serie, Bulgaria, Spa
nia, Polonia și Irlanda în cea de a doua 
serie. Ungaria, Jugoslavia, Turcia, Lu
xemburgul în seria a treia, Cehoslova
cia, Anglia, Saarul și Elveția în seria 
a patra, iar Italia, Germania occiden
tală, Portugalia în seria a cincea. Din 
ultima serie a lipsit un participant: 
R. D. Germană, echipei căreia gu
vernul italian i-a refuzat printr-un 
gest cu nimic justificat, intrarea în Ita
lia, lucru care a dat de altfel naștere 
la proteste violente din partea întregii 
prese sportive și chiar din partea 
F.I.F.A. Prin această discriminare, gu
vernul italian a adus prejudicii serio- 
oase dorinței cercurilor sportive din 
Italia de a vedea înmulțindu-se în- 
tîlnirile internaționale în țara noa
stră. Rezultatul turneului a fost că 
unele echipe și-au impus în mod 
clar supremația. Romînia a dobîn- 
dit victoria asupra Austriei și Fran
ței și a ieșit la egalitate cu Bel
gia. Bulgaria a întrecut Polonia și Ir
landa, fiind la egalitate cu Spania. 
Ungaria a întrecut Jugoslavia, Turcia 
și Luxemburgul, iar Cehoslovacia a 
ieșit învingătoare din meciurile cu 
Anglia, Saar și Elveția. In sfîrșit Italia 
a învins reprezentativele Germaniei oc
cidentale și Portugaliei.

Bineînțeles, echipa care a impresio
nat cel mai puternic ca concepție de 
joc, valoare atletică și precizie de joc 
precum și ca închegare organică între 
toți membrii ei a fost echipa Ungariei 
eare și-a putut confirma încă odată 
speranțele că în fotbalul ei de mîine 
vor fi păstrate tradițiile lui Pușkaș și 
Hidegkuti. Învingînd Luxemburgul cu 
rezultatul categoric de 5—1, Turcia cu 
3—0 și Jugoslavia cu 2—0, Ungaria a 
confirmat că este astăzi marea maestră 
în fotbalul european.
Adevărata revelație a turneului a 

constituit-o însă echipele Romîniei și 
Bulgariei, țări despre care se știa că 
au făcut progrese considerabile în do
meniul fotbalului și care s-au prezentat 
la turneul echipelor de juniori cu un 
mănunchi de fotbaliști dotați cu 0 teh
nică mai presus de orice așteptare. 
Școala nouă a fotbalului dunărean 
s-a impus în mod categoric selecționa
telor care dețineau altă dată locul de 
frunte în sportul cu balonul rotund, ca 
de exemplu Franța, Spania, Belgia și 
chiar Austria. Tinerii din echipa Ro
mîniei la fel cu cei din echipa bulgară 
au rezervat pe drept cuvînt surpriza 
acestei întîlniri internaționale și pot 
să se mândrească pe bună dreptate cu 
laudele care le-au 
multă căldură de 
sportivi din Italia.

Romînia nimerise 
sebit de dificilă, avînd de înfruntat 
echipele redutabile ale Austriei, Fran
ței și Belgiei. Răsturnînd orice pronos
tic, tinerii fotbaliști romîni au demon
strat în întîlnirea cu Franța (1—0) și 
în cea cu Belgia (1—1) un joc de o 
tehnică remarcabilă șj au învins Aus
tria cu (1—0) clasificîndu-se astfel pe

fost adresate cu 
către observatorii

într-o serie deo-

ȘTIRI SPORTIVE
* Joi seara a părăsit Capitala, plecînd 

la Praga, echipa reprezentativă de rugbi a 
R.P.R., în vederea unor întîlniri priete
nești cu rugbiștii din R. Cehoslovacă. Din 
echipa R.P.R. fac parte jucătorii: D. Io- 
nescu, G. Pîrcălăbescu, V. Moraru, D. 
Ghiuzelea, S. Lurie, P. Buda, A. Penciu 
și alții.

★ In cinstea celei de a 10-a aniversări 
de la semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre 
Uniunea Sovietică și R. P. Polonă va avea 
loc o întrecere de motociclism la care vor 
lua parte sportivii sovietici și polonezi.

La 21 aprilie va lua startul de la Mos
cova echipa DOSAAF a U.RS.S. pe tra
seul Moscova—Varșovia—Moscova. In 

locul întîi. Echipa Romîniei s-a impus 
în atenția generală nu numai prin fru
moasele rezultate ale meciurilor dis
putate, ci și prin factura și concepția 
sa de joc, practicînd un fotbal foarte 
modern, îndrăzneț și inteligent, bazat 
pe o desăvîrșită stăpînire a balonului 
și pe o perfectă pregătire atletică. 
Aceste calități au făcut de exemplu ca 
echipa Romîniei să fie alături de echipa 
Ungariei, printre cele mai bune în 
ceea ce privește apărarea. Astfel, por
tarul imbatabil Bocianu, precum și fun
dașii Stancu și Neamțu, doi jucători 
foarte talentați, au făcut ca echipa ro
mînă să se prezinte foarte puternic în 
acest sector și să folosească din plin 
rezistența neobosită a înaintașilor. In 
jocul de la mijlocul terenului, fotbaliș
tii romîni și-au dominat în mod perma
nent adversarii, lansînd zeci de atacuri 
îndrăznețe care au constituit „secretul" 
victoriilor echipei românești. In rezu
mat, selecționata Romîniei a dovedit 
înainte de toate o mare capacitate de 
luptă și a realizat o aplicare inteligentă 
a tacticii preferate, datorită căreia a 
reușit să impună propriul său ritm de 
joc și să aleagă momentul pentru jocul 
la jumătatea terenului, în care era mai 
tare. O slăbiciune a fost totuși remar
cată de către observatorii sportivi în 
legătură cu jocul fotbaliștilor romîni, 
atunci cînd aceștia se aflau pe terenul 
adversarilor; aici s-a vădit încă o anu
mită nervozitate și o prea mare grabă 
de a trage la poartă din orice poziție, 
ceea ce împiedica realizarea unui joc la 
fel de valoros ca acela practicat la mij
locul terenului. Aplicarea unei tactici 
juste iu fața porții este hotărîtoare și 
dacă mai mult calm ar fi permis trece
rea balonului la un coechipier liber, 
atacul echipei romîne ar fi putut să 
realizeze avantaje mai mari. Remarca
bila forță de șut a extremei Georges
cu, căruia i se datoresc în bună parte 
succesele fotbaliștilor romîni, precum 
și combinațiile aprige ale celorlalți 
înaintași, au jucat un rol însemnat în 
rezultatul neîntreruptului duel dintre 
tinerii romîni și adversarii lor.

Succesele Romîniei, ca și acelea ale 
Ungariei și Bulgariei, au confirmat de 
altfel nivelul înalt al fotbalului din 
țările de democrație populară și a re
levat în special faptul că Bulgaria și 
Romînia au ajuns să dobîndească o 
școală proprie care va asigura fără în
doială multe satisfacții sportivilor lor. 
La succesul acestor trei echipe se 
adaugă și acela al Cehoslovaciei, clasi
ficată prima în seria a patra, echipă 
care era excepțional de bine pregătită 
din punct de vedere atletic, chiar 
dacă în comparație cu celelalte trei 
era inferioară ca dezvoltare a concep
ției de joc și a stăpânirii balonului.

De asemenea, echipa Poloniei, care 
deși participă pentru prima oară cu 
echipa ei de juniori într-o asemenea 
competiție internațională, a demonstrat 
totuși un fotbal de bună calitate. Suc
cesele echipei romîne, ca și ale celor
lalte patru selecționate ale țărilor de 
democrație populară, au confirmat deci 
în chip strălucit, nivelul superior la 
care au ajuns în domeniul sportului 
țările de democrație populară. Ele au 
confirmat aprecierea deosebită care se 
dă în aceste țări sportului de masă ce 
și-a impus încă odată 
asupra profesionismului 
celelalte țări care au 
turneul european pentru

(Roma, aprilie).

superioritatea 
practicat 
participat 
juniori.

în 
la

aceeași zi, din capitala R. P. Polone va 
lua plecarea echipa motocicliștilor polo
nezi. Ei vor parcurge traseul Varșovia— 
Moscova—Varșovia. La 22 aprilie, echipele 
motocicliștilor sovietici și polonezi se vor 
întîlni la Minsk, iar în ziua următoare, 
sportivii sovietici se vor găsi la Varșovia, 
iar cei polonezi la Moscova.

★ Echipele de tenis de masă ale R. B. 
Ungare care vor participa la campionatele 
mondiale au părăsit Budapesta plecînd la 
Utrecht. Din echipa masculină fac parte 
Sido, Koczian, Szepesi, Foldi și Somogy. 
Echipa feminină este alcătuită din Eva 
Koczian, Simon, Javor și Kerekeș.

Cunoscuta jucătoare Ghizi Gervai — 
Farkaș nu va participa la ediția campio
natelor mondiale din anuj acesta, fiind 
bolnavă.

La 14 aprilie a.c., însărcinatul cu Afa
ceri al Elveției la București, A. Parodi, a 
fost invitat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, unde i s-a înmînat o notă cu urmă
torul conținut:

„Guvernul romîn este nevoit să cons
tate ca guvernul elvețian, în nota sa din 
23 martie a.c., contrar normelor dreptului 
internațional, încearcă să-și decline orice 
răspundere în legătură cu agresiunea să- 
vîrșită pe teritoriul Elveției împotriva Le
gației romîne, cu toate că, după cum ara
tă faptele, această agresiune n-a fost pre
venită de autoritățile elvețiene, iar după 
comiterea ei, aceste autorități n-au luat 
măsurile ce se impuneau pentru restabi
lirea neîntîrziată a imunității diploma
tice a Legației și pentru salvarea vieții lui 
Aurel Șețu.

Cu privire la aceste fapte, chiar decla
rațiile făcute în ultima vreme de persoa
ne oficiale elvețiene confirmă susținerile 
guvernului romîn.

Astfel declarațiile directorului poliției 
din Berna dl. Freimiiller, făcute în ziua 
de 11 martie a.c. în fața Consiliului mu
nicipal al orașului Berna, arată în mod 
concludent că autoritățile de poliție elve
țiene nu au luat măsurile ce se impuneau 
pentru salvarea lui Aurel Șețu. Elemen
tele poliției au dat urmare pretențiilor 
agresorilor, cu care se aflau în contact și 
duceau tratative și n-au luat măsuri pen
tru căutarea și ridicarea rănitului decît 
cu consimțămîntul criminalilor.

D. Freimiiller declară că „doi funcțio
nari ai poliției au intrat în parc (curtea 
Legației) după scurte tratative cu unul 
din intruși încă la ora 2,30 (din noaptea 
agresiunii) și de asemenea că comandan
tul poliției, puțin înainte de ora 7 „obține 
de la șeful intrușilor consimțămîntul pen
tru o nouă acțiune de căutare...” Felul în 
care se desfășurau aceste acțiuni șj atitu
dinea poliției față de criminali rezultă 
din aceeași declarație în care se arată că 
„patrula (de la ora 2,30) a fost silită să 
părăsească teritoriul Legației" de către 
criminalul care o însoțea.

Rezultă în mod evident că polițiștii el
vețieni, în loc să procedeze la arestarea 
criminalului care-i obliga să părăsească 
curtea Legației, dădeau urmare pretenții
lor acestuia.

Guvernul romîn consideră că guvernul 
elvețian trebuie să convină că în aseme
nea împrejurări datoria poliției elvețiene 
era să procedeze cu toată, diligența și ener. 
gia pentru salvarea vieții unui funcționar 
al Legației.

Datorită aceleeași atitudini a poliției el
vețiene, care a dus la împiedicarea salvă
rii lui Aurel Șețu, localul Legației a ră
mas ocupat de elementele criminale timp 
de aproape două zile și două nopți, fapt 
care mărește răspunderea autorităților 
elvețiene.

Din comunicările oficiale elvețiene re
zultă de asemenea că atacul banditesc îm
potriva Legației romîne a fost organizat 
în mod minuțios timp de cîteva luni, că 
elementele ctimihale au trecut în repetate 
rînduri frontiera elvețiană șj că o parte 
din organizarea agresiunii a fost efec
tuată pe teritoriul elvețian.

Avînd în vedere faptele de necontestat 
care arată carența și lipsa de diligență a

Conferința europeană a feroviarilor
La 14 aprilie s-a deschis la Ministerul 

Căilor Ferate conferința europeană a ora- 
riilor trenurilor de marfă (L.I.M.).

La conferință participă delegații ale de
partamentelor feroviare din Austria, Bel
gia, R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, Da
nemarca, Elveția, Franța, Germania, Gre
cia, Italia, R.F.P. Iugoslavia, Luxemburg,

Artiști plastici în călătorie de documentare
Un grup de artiști plastici din Bucu

rești și din provincie, printre care Boris 
Caragea, maestru emerit al artei, laureat 
al Premiului de Stat, președinte al Uniu
nii Artiștilor Plaștici din R.P.R., Corneliu 
Baba, maestru emerit al artei, laureat al 
Premiului de Stat, Ștefan Szdnyi, artist 
emerit al R.P.R., laureat al Premiului de 
Stat, M. H. Maxy artist emerit al R.P.R., 
Gheorghe Șaru, Zoe Băicoianu, Iosif 
Cova și Dorio Lazăr, laureați ai Premiului 
de Stat, Olga Porumbaru, Eftimie Bîr- 
leanu, Gheorghe Naum, Ernest Kaznovski 
și alții, va pleca în scurt timp într-o că
lătorie de documentare în țară. 

agenților guvernului elvețian, guvernul 
romîn considera că guvernul elvețian 
nu-și poate declina răspunderea ce-i in
cumbă.

Guvernul romîn insistă pentru satisfa
cerea cererilor sale de despăgubiri din 
partea guvernului elvețian pentru preju
diciile cauzate statului romîn și familiei 
lui Aurel Șețu.

In legătură cu cererea sa de a se lua 
măsurile necesare pentru descoperirea tu
turor vinovaților și aflarea tuturor fire
lor care duc la organizatorii atacului, gu
vernul romîn ține să atragă atenția gu
vernului elvețian asupra faptului că în 
ultima vreme au apărut probe evidente, 
care arată că grupul criminal a activat 
sub directivele și cu 'sprijinul organelor 
unei puteri străine, interesată să tulbure 
relațiile normale între state.

Este de menționat în primul rînd faptul 
că criminalii, care veneau din Germania 
occidentală, erau în legătură cu un cen
tru de spionaj și diversiune aflat în zona 
de ocupație americană. Unul dintre cri
minali, conform mărturisirilor unor cetă
țeni elvețieni, nu-și ascundea activitatea 
de spionaj pe care o desfășura și a încer
cat să corupă un cetățean elvețian la acte 
de spionaj împotriva unei alte țări.

Este de asemenea de menționat că, in 
legătură cu atacul criminal împotriva Le
gației a dus și continuă să-și ducă acti
vitatea în Elveția Mihail Fărcășanu, cu
noscut ca emisar al unor organizații fas
ciste și condamnat în Romînia pentru ac
tivitatea sa teroristă. După cum reiese din 
comunicatele oficiale și informațiile pre
sei elvețiene, Fărcășanu nu a fost arestat 
de autoritățile elvețiene, deși complicita
tea lui cu autorii material; ai crimei re
zultă neîndoielnic din propriile sale de
clarații.

Guvernul romîn insistă ca guvernul el
vețian să ia toate măsurile pentru desco
perirea și arestarea tuturor elementelor 
criminale care au participat la acest act 
de agresiune, precum și a complicilor și 
instigatorilor lor.

Avînd în vedere faptul că guvernul el
vețian repetă declarația sa că nu poate 
consimți la extrădarea criminalilor, guver
nul romîn atrage atenția guvernului elve
țian că refuzînd extrădarea își ia în în
tregime asupra lui răspunderea interna
țională pentru pedepsirea severă a crimi
nalilor.

în același timp guvernul romîn protes
tează împotriva faptului că o parte a pre
sei elvețiene duce o campanie sistematică 
de defăimare a Republicii Populare Ro
mîne, aduce elogii criminalilor și îndeam
nă la noi asasinate și acte provocatoare 
împotriva Legației romîne. Apare evident 
că această campanie este dusă cu scopul 
creării unej atmosfere favorabile elemen
telor care au săvîrșit atacul criminal îm
potriva Legației romîne.

Față de cele de mai sus, guvernul ro
mîn insistă ca guvernul elvețian, conform 
normelor dreptului internațional și în in
teresul relațiilor dintre cele două țări, să 
satisfacă cererile întemeiate ale guvernu
lui romîn, privind repararea prejudiciilor 
morale și materiale cauzate Republicii 
Populare Romîne".

Marea Britanie, Norvegia, Olanda, R. P. 
Polonă, R.P. Romînă, Saar, Suedia, R.P. 
Ungară, țări ale căror căi ferate au ecar- 
tament normal.

Conferința are ca scop fixarea în de
taliu a orariilor trenurilor de marfă pe 
rutele europene.

(Agerpres).

Artiștii vor vizita localitățile din re
giunea petroliferă Ploești, din bazinul car
bonifer al Văii Jiului, precum și Combi
natul siderurgic de la Hunedoara, uzinele 
„Electroputere” din Craiova, gospodăria 
agricolă de stat Și gospodăria agricolă co
lectivă din Hărman, muzeul Bruckenthal 
din Sibiu, stațiunile balneo-climaterice 
Govora și Călimănești etc.

Cu acest prilej, artiștii plastici vor face 
o seamă de studii în vederea realizării 
unor lucrări de pictură, sculptură și gra
fică. tAgerpres).

Impresii de neuitat

Malcolm Nixon
secretar al F.M.T.D.

Avionul nostru a părăsit Hong-Kongul 
la orele 8 dimineața. Zburam la mare 
înălțime deasupra strîmtorii Taivan. Pri
veam mereu ba spre Taivan, ba spre 
coasta Republicii Populare Chineze. Pro
babil pentru a ne păstra buna dispozi
ție, căpitanul avionului veni să ne spună 
că vom ateriza pe marea bază americană 
de la Okinawa (deși această escală nu era 
prevăzută în planul de zbor) pentru apro
vizionarea cu benzină a avionului. Cu o 
jumătate de oră înainte de aterizare, 
toate ferestrele avionului au fost acope
rite și ni s-a atras atenția să nu privim 
în afară. Sosirea în astfel de împrejurări, 
cu indulgență spus, era cam neplăcută 
și pe deasupra aterizam și pe o bază a- 
mericană, lucru și mai neplăcut. întregul 
grup de insule care aparține de drept Ja
poniei și din care Okinawa este cea mai 
cunoscută, este pur și simplu o bază ame
ricană pentru bombardierele cu reacție 
și avioanele de luptă.

Am decolat apoi și cînd avionul nos
tru a atins aeroportul internațional Ha- 
nedo din Tokio, am putut vedea la lu
mina reflectoarelor fluturînd în vînt stea
gurile tinerilor veniți să ne ureze bun so
lit în Japonia.

Cînd avionul t, ajuns în fața Intrării

NOTE DE DRUM I.

clădirii aeroportului, 
am fost plăcut im
presionați să vedem 
sute de tineri care 
fîlfîiau steaguri, pur
tau placarde și cin- 
tau din acordeoane. 

Protocolul a fost 
dat uitării cînd, în 

aeroportului, 500 de

aeroport, ca și 
este o bază a- 
americane. Ja- 
folosească doar

pe 
dar 
ac- 
ve-

principalul hol al 
tineri întindeau mîinile spre noi să ne 
ureze bun-venit cu un entuziasm care rup
sese orice bariere. Acest 
oricare altul din Japonia, 
eriană a trupelor militare 
ponezii au permisiunea să 
un spațiu restrîns din el, forțele ameri
cane avînd rezervată spre folosință par
tea cea mai importantă. Numai unui grup 
de 10 persoane i se permitea accesul 
aeroport pentru a ne ura bun-venit, 
tinerii japonezi nu aveau de gînd să 
cepte interdicția, așa că în momentul 
nirii noastre, erau adunate acolo 500 de 
persoane. Tinerii au organizat cu calm un 
miting de bun-venit la care au cîntat 
cîntece pentru pace și independență na
țională, în auzul tuturor acelora care s-au 
întîmplat să 
bine înțeles, 
câni.

Trebuite să 
gația F.M.T.D. a sosit în Japonia în vre
mea căderii guvernului Ioșida, guvern 
reacționar, aservit americanilor. O miș
care puternică se desfășura în toată Japo
nia, cerînd respectarea drepturilor poli- 
tice, economice și sociale ale poporului șl

se găsească pe aeroport și, 
în auzul militarilor ameri-

reamintim faptul că dele-

fa-exprimîndu-se în 
voarea normalizării 
relațiilor cu U.R.S.S. 
și Republica Popu
lară Chineză.

Căderea guvernului Ioșida a întărit spe
ranțele multor tineri care luptă pentru 
a putea obține condiții mai bune de viață 
(să ne amintim numai că există în pre
zent șase milioane de șomeri în Japo
nia).

F.M.T.D., rar am î-ntilnit o 
să fi fost primiți cu atîta

nostru a fost bine întocmit

Am de povestit mii de impresii minu
nate despre vizita noastră în Japonia și 
pot spune că în numeroasele călătorii pe 
care le-am făcut pînă acum în diverse 
delegații ale 
țară în care 
entuziasm,

Programul
pînă în cele mai mici amănunte, fiind 
prevăzută în el vizitarea tuturor centre
lor principale din țară. Chiar de la sosire 
am fost surprinși de caracterul — aș zice 
— european al Japoniei. într-adevăr mi 
s-a oferit o priveliște cu totul deosebită 
de cele întîlnite în alte țări ale Asiei ! 
principalele orașe japoneze pot fi luate 
drept orașe europene.

Tokio excelează în clădiri moderne, 
mijloace moderne de transport și un mare 
număr de automobile ; aceeași situație am 
găsit-o și în alte orașe mari.

Desigur, înaintea călătoriei, existau în 
mintea noastră multe întrebări despre 
Japonia, despre mișcarea pentru 
despre puterea ideilor fasciste din trecut, 
despre atitudinea și preocupările tinere
tului.

Exista de asemenea tendința firească de 

pace,

a compara Japonia cu Germania occiden
tală și de a vedea în ce fel se aseamănă 
aceste țări privite sub diferite aspecte.

Odată cu înfrîngerea Japoniei în război, 
cercurile militariste feudale au primit o 
foarte serioasă lovitură. în prezent există 
desigur puternice forțe reacționare în Ja
ponia, legate în special de S.U.A., dar din 
cauza opoziției majorității poporului japo
nez, ele nu acționează încă fățiș, așa cum 
es'te cazul în Germania occidentală.

Mișcarea pentru pace din Japonia își 
manifestă puternic influența în toate pă
turile sociale și silește forțele reacționare 
să stea în defensivă.

Oriunde am fost în Japonia am găsit 
mai ales printre tineret și femei, senti
mente profunde pentru pace, porniri pu
ternice împotriva războiului. Ne-au im
presionat puternic aceste sentimente, mai 
ales fiindcă ele sînt generale. Tînăra ge
nerație a crescut cu idei anti-războini'ce, 
bine definite, iar simțămintele ei anti- 
militariste sînt atît de profunde încît ele 
formează pretutindeni o impresie pu
ternică.

Un tineret dornic de pace
Delegația F.M.T.D. a fost bine primită 

de către majoritatea tineretului japonez 
— studenți, membri ai sindicatelor și or
ganizații culturale. Aceasta reflectă uni
tatea tineretului japonez făurită pe baza 
a patru puncte: 1) dorința de pace — 
care este o mișcare națională de masă în 
Japonia ; 2) împotrivirea crescîndă față 
de ocupația americană ; 3) lupta pentru 
îmbunătățirea condițiilor economice și so
ciale ; 4) dorința de a stabili relații prie
tenești cu toate țările și în special cu 
Uniunea Sovietică și China populară.

Am fost tot timpul uimiți și copleșiți 
de felul cum se manifestau tinerii japo
nezi pretutindeni pe unde am trecut. Am 
cunoscut uneori tineri numai timp de cî- 
tevg ore, mai ales tineri militanți sindi
caliști și tineri muncitori. Ei s-au despăr
țit de delegația F.M.T.D. cu lacrimi în 
ochi și mărturisesc că și noi am fost tot 
atît de mișcați.

In Kyoto, de exemplu, am luat parte la 
un miting uriaș care a avut loc în holul 
universității. Cel mai mare miting din is

toria tineretului de acolo a înregistrat o 
participare de 4000 de persoane; holul pu
tea primi pînă la 2000 de oameni, așa că 
din cei cîți s-au adunat la venirea noas
tră, jumătate a încăput în interior, iar cea
laltă jumătate a stat afară. Tinerii s-au 
așezat în coloane, în formă de semicerc, 
Ia intrarea în hol, iar înăuntru s-au așe
zat pe scări și chiar pe pardoseala holu
lui. Am pornit spre intrare și ne-am făcut 
drum prin această înlănțuire entuziastă de 
oameni dînd mina cu fiecare. Am fost 
îmbrățișați cu atîta căldură, încît după 
ce am dat mîna cu cîteva sute de tineri 
de-abia ne mai trăgeam răsuflarea. Nu era 
vorba de o simplă strîngere de mină, ci de 
o strîngere puternică și entuziastă și din 
care de-abia reușeam să ne desprindem, 
în felul acesta, însoțiți de muzică, mani- 
festîndu-și entuziasmul lor, tinerii ne-au 
însoțit în drumul nostru spre tribună.

Am rîs cu voie bună de Ademola Tho
mas, (membru în delegația F.M.T.D.—n.r.), 
care era dus pe sus spre estradă... obosit 
după sute de strîngeri de mină.

Strîngerea de mină a căpătat o valoare 
de care nu ne-am dat seama la început. 
Cei care ne-au strîns mîna, odată ajunși 
la școală sau la locul lor de muncă, au 
strîns la rîndul lor mîinile la alte sute 
de prieteni spunîndu-le: „strânge această 
mină căci ea a fost strînsă de delegații 
F.M.T.D. și îți trec și ție prin acest gest 
salutul păcii și al prieteniei". Acest fapt 
caracterizează primirea mișcătoare și emo
ția adîncă cu care a fost înconjurată de
legația noastră.

De-a lungul celor aproape 2000 de kilo
metri parcurși cu trenul, aproape la fie
care stație am fost întâmpinați cu salu
turi de bun venit. Trenul se oprea două 
pînă la cinci minute în fiecare stație, dar 
pe peron erau adunați de fiecare dată sute 
de tineri printre care se găseau adesea și 
primarul, conducători ai mișcării sindi
cale etc. Toți cîntau și purtau placarde, 
flori și daruri. Urma o scurtă urare de 
bun venit, ne strîngeam mîinile, iar apoi 
cîntam împreună cu ei.

Nici în cele mai îndrăznețe visuri ale 
mele nu mi-aș fi putut imagina o scenă 
atît de măreață de rămas bun, ca aceea 
din portul Hakodate, în regiunea insulară 
din nordul Japoniei.

Am sosit acolo cu trenul și am fost pri

miți cu entuziasmul obișnuit. Apoi, fiind 
însoțiți de sute de tineri, ne-am îndreptat 
către debarcader, unde era ancorată cora
bia care trebuia să ne ducă pe insula prin
cipală a Japoniei.

Am trecut pe punte, în timp ce pe chei 
au rămas sute de tineri muncitori, mari
nari, țărani și studenți. în dorința lor de 
a-și manifesta dragostea față de F.M.T.D., 
agățaseră de vas cîteva sute de sfori 
poleite, pe care le acoperiseră cu flori și 
alte podoabe, încît corabia arăta minunat.

în momentul în care vasul s-a desprins 
de țărm, cîntecele mulțimii au devenit 
tot mai puternice, iar stegulețele și emble. 
mele erau agitate cu frenezie. Aveam în 
fața ochilor un tablou fascinant și de ne
uitat. Apoi cînd corabia s-a îndepărtat, 
legăturile colorate și împodobite pe care 
tinerii le țineau de celălalt capăt pe-țărm, 
au început să se desprindă de cora-bie și 
să cadă ușor spre mare întocmai ca o cas
cadă de valuri colorate care apoi au fost 
purtate pe ape, pînă în depărtări.

Am avut deseori ocazia să cunoaștem 
sentimentele poporului japonez. Cînd Su- 
katno, un indonezian din delegația 
F.M.T.D., vorbea despre suferințele pe care 
le-au avut de îndurat compatrioții săi din 
partea imperialiștilor japonezi, numeroși 
bărbați și femei din asistență începeau să 
strige emoționați: „Aceasta nu va mai fi 
niciodată. Nu se va repeta !“.

Am văzut mineri, muncitori din turnă
toriile de oțel și alții ca ei, care au fost 
siliți să fie soldați în războiul trecut, ma- 
nifestîndu-și cu tărie sentimentele lor 
antirăzboinice. în timp ce vorbeau, lacri
mile le curgeau pe obraji și cu voce emo
ționată, dar plini de hotărâre, arătau că 
au fost tîrîți în război de către imperia
liști, dar nu vor mai permite niciodată 
să se repete acest lucru.

Nu poate să fie redat prin cuvinte cit 
de mișcător și chiar dramatic este să fii 
martor la astfel de scene și mai ales cit 
de minunat este să vezi hotărîrea fermă 
a acestor oameni de a-și ține făgăduiala.

„Scînteia tineretului**
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Vizita delegafîeî guvernamentale a Austriei 
la Moscova

Primirea delegației de către K. E. Voroșilov
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 13 aprilie, K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a primit pe J. Raab, can
celarul federal al Austriei, șeful delega
ției guvernamentale a Austrie; și pe mem
brii delegației: vicecancelarul A. Schaerf, 
L. Figl, ministrul Afacerilor Externe și 
B. Kreisky, secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe. Delegația era însoțită 
de N. Bischoff, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Austriei în U.R.S.S.

La întrevedere au fost de față V. M. Mo
lotov, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., precum și I. I. Ilicev, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar și înalt 
comisar ai U.R.S.S. în Austria. Cu acest 
prilej, J. Raab a remis lui K. E. Voroșilov 
un mesaj din partea lui Theodor Korner, 
președintele Republicii Austriece. Mesajul 
cuprinde rugămintea de a se grația aus
triecii care ispășesc pedepse în Uniunea 
Sovietică pentru crimele săvîrșite de ei 
împotriva poporului sovietic în timpul

Prînz oferit de N. A. Bulganin
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 14 aprilie. N. A. Bulganin, președin

tele Consiliului de Miniștri a.l U.R.S.S. a 
oferit în marele Palat al Kremlinului un 
prînz cu prilejul vizitei la Moscova, la 
invitația guvernului sovietic, a delegației 
guvernamentale a Austriei.

La pr.înz a lua,t parte întreaga delega
ție guvernamentală a Austriei.

Din partea sovietică, la prînz au parti
cipat conducători ai Partidului Comunist 
și ai Guvernu’ui Sovietic K E. Voro
șilov, L. M. Kaganovici, G. M. Malen
kov, A. I. Mikoian, V. M. Molotov, M. 
G. Pervuhin, M. Z. Saburov, N. S. 
Hrușciov, A. I. Kiricenko, I. G. Ka
banov, ministrul Comerțului Exterior, I. 
I. Ilicev, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar și înaltul comisar al U.R S.S. 
în Austria, N. G. Palgunov, conducătorul 
responsabil al Agenție; TASS, D. T. Șe- 
pilov, redactorul șef al ziarului „Pravda",

Spectacol de gală la Teatrul Mare al U.R.S.S.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS 

transmite : la 13 aprilie, delegația guver
namentală austriacă care se află la Mos
covă în urma invitației guvernului sovie
tic, a vizitat Teatrul Mare al U.R.S.S., 
unde a asistat la spectacolul de balet „Ro- 
meo și Julieta" de S. I. Prokofiev.

La spectacol a fost de față întreaga de
legație guvernamentală austriacă.

Din partea sovietică, la spectacol au fost 
de față A. I. Mikoian. prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. ; 
I. G. Kabanov, ministru al Comerțului Ex

In noua clădire a Universității de stat „M. V. Lomonosov"
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS
La 14 aprilie delegația guvernamentală 

a Austriei, care se află la Moscova la in
vitația guvernului sovietic, a vizitat noua 
clădire a universității de stat „M. V. Lo
monosov" din Moscovă de pe Colinele 
Lenin.

I. G. Petrovski, rectorul universității 
a dat explicații în timpul vizitării univer
sității.

Declarația Consiliului de Miniștri al R. D. Germane
BERLIN 14 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite următorul comunicat al departamen
tului presei de pe lingă primul ministru 
al Republicii Democrate Germane:

Consiliul de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane a discutat la 12 apri
lie 1955 problema acțiunilor criminale ale 
ațîțătorilor imperialiști la război și ale 
agenturilor lor.

Consiliul de Miniștri a adoptat o decla
rație în care, printre altele se spune :

Consiliul de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane consideră necesar să 
comunice întregii populații că în ultimele 
zile organele secretariatului de stat al 
securității de stat, cu sprijinul celor mai 
largi cercuri ale populației au lichidat un 
mare număr de grupuri teroriste și de 
spionaj, care desfășurau o activitate cri
minală antipopulară pe teritoriul Repu
blicii Democrate Germane.

Organele securității de stat au arestat 
pe agentul american Arno Bade — ingi

Conferința de la Bandung a tarilor Asiei și Africii
■ La sfîrșitul anului trecut, în cadrul con

sfătuirii comune de ja Bogor (Indonezia) 
a primilor miniștri ai Indiei, Indoneziei, 
Birmaniei, Pakistanului și Ceylonului a 
fost luată hotărîrea cu privire la convo
carea la 18 aprilie 1955 la Bandung, în 
Indonezia, a conferinței reprezentanților 
oficiali ai țărilor Asiei și Africii.

în afară de țările participante la con
sfătuirea de la Bogor, la conferința de la 
Bandung au fost invitate 25 de state din 
Asia și Africa Dintre statele invitate nu
mai unul singur — Federația Africii Cen
trale — a refuzat să participe la confe
rință, aceasta, potrivit scrisorii adresată 
primului ministru al Indoneziei „din 
cauza circumstanțelor”. Astfel, la confe
rința de la Bandung se vor întruni la 18 
aprilie, în total reprezentanți ai 29 de 
țări din Asia și Africa : Afganistan, Ara
bia Saudită, Birmania, Cambodgia, R. P. 
Chineză, Ceylon, Coasta de Aur, Egipt, 
Etiopia, Filipine, India, Indonezia, Irak, 
Iran, Iordania, Japonia, Laos, Liban, Li
beria, Libia, Nepal, Pakistan, Siria, Su
dan, Tailanda, Turcia, R. D. Vietnam, 
Vietnamul de sud și Yemen. Pe lingă re
prezentanții oficiali ai acestor țări, vor 
mai participa de asemenea observatori din 
Tunisia, Algeria și Maroc.

în declarația comună a inițiatorilor con
ferinței se arată că țelul acesteia este ca 
reprezentanții guvernelor țărilor partici
pante să dezbată o serie de probleme im
portante ca : întărirea păcii, împotrivi
rea față de colonialism și față de discri
minarea rasială, găsirea unor căi pentru 
renașterea economică și culturală a Asiei 
și Africii.

Larga participare a țărilor Asiei și Afri
cii, problemele care se vor discuta, su
bliniază importanta uriașă a conferinței 
de la Bandung. Reprezentanți din două 
continente ale lumii, totalizînd peste 1 
miliard și jumătate de oameni, adică mai 
mult de jumătate din populația globului,

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 15 aprilie 1955 

războiului. „Chiar dacă ei au vreo vînă 
pe care au trebuit să o ispășească conform 
legilor sovietice — se spune în mesaj — 
după mai mult de zece ani de prizonie
rat și despărțire de patrie și familie, ei 
au devenit demni de o asemenea grațiere", 
în mesaj se spune în continuare:

„Un act mărinimos de clemență al 
Uniunii Sovietice înfăptuit în numele 
omeniei ar constitui cel mai frumos dar 
pe care l-ar putea oferi Uniunea Sovie
tică, Republicii Austriece cu prilejul ce
lei de a 10-a aniversări a reconstituirii 
ei. ia care U.R.S.S. a avut o deosebita con. 
tribuție. Poporul sovietic 'poate fi convins 
de recunoștința cinstită și profundă a tu
turor austriec'lor pentru un asemenea act 
de generozitate".

K. E. Voroșilov a declarat lui J. Raab 
că, după cum speră, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. va avea o atitudine 
binevoitoare față de această rugăminte a 
președintelui Republicii Austriece.

I. S. Konev și V. D. Sokolovski, mareșali 
ai Uniunii Sovietice, prim locțiitorii mi
nistrului Afacerilor Externe al UR.S.S. 
A. A. Gromiko și V. V. Kuznețov, loc
țiitorii de miniștri ai U.R.S.S. V. A. Zo
rin, P. N. Kumîkin, V. S. Semionov, P. 
F. Jigarev, prim mareșal al aviației, L. 
F. Ilicev, membru al colegiului Ministe
rului Afacerilor Externe al U.R.SS., S. G. 
Lapin, șeful secției a treia pentru Europa 
a Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., E. D. Kiselev, șeful protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R S.S., M. G. Gribanov, locțiitorul șe
fului secției a treia pentru Europa al Mi
nisterului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
funcționari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

în timpul prînzului au fost rostite cu- 
vîntărl.

Prînzul s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească și caldă.

terior ; I. I. Ilicev, înaltul comisar și am
basadorul extraordinar și plenipotențiar a] 
U.R.S.S., în Austria ; A. A. Gromiko, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. ; V. S Semionov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
P. N. Kumîkin, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior; E. D. Kiselev, șeful 
secției protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe ai U.R.S.S.. funcționari su
periori ai Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.. și Ministerului Comerțului 
Exterior.

Rectorul universității, acad. I. G. Pe
trovski a răspuns la întrebările puse de 
membrii delegației.

După vizitarea universității cancelarul 
federal a; Austriei, I. Raab, a declarat:

— Aici sînt create premizele pentru cer
cetări științifice importante.

Cancelarul federal a urat mari succese 
în activitatea universității din Moscova.

ner constructor. Arno Bade, care după ab
solvirea studiilor la Școala superioară teh
nică din Berlinul occidental, a fost tri
mis de serviciul de spionaj american în 
industria de construcții a Republicii De
mocrate Germane, a provocat la 16 fe
bruarie anul curent un incendiu în noua 
clădire a Comitetului de stat al radiodi
fuziunii.

Ernst Huetter, fost șef al direcției ge
nerale a industriei materialelor de bază 
de pe lingă comitetul de stat pentru apro
vizionarea cu materiale, era agent al ser
viciului secret american în biroul pentru 
Est al partidului social-democrat din Ger
mania.

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane va lua toate măsurile necesare pen
tru a apăra cuceririle muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor, precum și viața, 
sănătatea și avutul populației, împotriva 
atentatelor criminale ale serviciilor de 
spionaj imperialiste.

Prin acest material răspundem în
trebărilor puse de mai multi cititori 
în legătură cu semnificația conferin
ței țărilor Asiei și Africii, de la Ban
dung.

se întrunesc pentru prima oară în isto
rie să discute căile îmbunătățirii vieții și 
dobîndirii libertății popoarelor țărilor A- 
siei și Africii aflate sub dominația im
perialiștilor.

„Convocarea conferinței — scria săptă
mânalul indian „New Age” — oglindește 
deșteptarea popoarelor din Asia. Ea oglin. 
dește noul raport de forțe existente în 
Asia. Ea oglindește uriașele victorii ale 
luptei de eliberare națională pe acest con
tinent și constituie o nouă etapă în miș
carea de eliberare a popoarelor din Asia 
și Africa”.

A nu vedea schimbările petrecute în 
Asia, faptul că ideile luptei pentru pace 
și libertate pătrund tot mai adine în rîn- 
durile popoarelor Asiei și Africii deve
nind o forță activă, de nestăvilit, înseam
nă a pierde simțul realității, a da dovadă 
de miopie politică. Or. faptele dovedesc 
că imperialiștii americani, orbiți de pla
nurile lor demente de dominație mon
dială, nu vor să țină seama de schimbă
rile petrecute în viața popoarelor Asiei 
Ei ar dori ca Asia și Africa să constituie 
o permanentă sursă de îmbogățire, de 
exploatare și jefuire a popoarelor acestor 
două continente.

Astăzi, în Asia ceva mai puțin de ju
mătate din populație trăiește în țări de 
democrație populară. Aceiași Chină, care 
pînă de curînd era o țară semicolonială 
aflată în dependență grea față de pu
terile imperialiste, a devenit o mare pu
tere liberă, un factor de stabilitate în

Articolul 17 din Constituția italiană 
prevede : „Cetățenii au dreptul de a se în
truni în mod pașnic și fără arme...".

Acestea sînt vorbele guvernanților !
în fotografie: un aspect de la o ma

nifestație care a avut loc la Roma împo
triva reînarmărli Germaniei occidentale.

Acestea sînt faptele guvernanților 1

Tratativele dintre U Nu 
și Fam Van Dong

RANGOON 14 (Agerpres). — După cum 
relatează corespondentul agenției Reuter, 
primul ministru al Birmaniei, U Nu și 
vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Vietnam, Fam 
Van Dong, au încheiat tratativele privind 
problemele Indochinei și Asiei de sud-est.

în declarația comună se arată că U Nu 
și Fam Van Dong sprijină acordurile 
de la Geneva și se subliniază că aceste 
acorduri trebuie să fie îndeplinite cu stric
tețe.

U Nu și Fam Van Dong au declarat că 
trebuie să fie depuse toate eforturile pen
tru traducerea în fapt a celor cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice care asigură 
temelia păcii și a relațiilor de bună veci
nătate între țările Asie; de sud-est. în 
comunicat se spune că U Nu și Fam Van 
Dong, au căzut de acord că relațiile de 
prietenie dintre Birmania și Republica De
mocrată Vietnam trebuie să se întărească 
în interesele popoarelor celor două țări.

Intre S.U.A. și Japonia există 
probleme litigioase in domeniul 

politicii din Asia — declară 
ministrul jaoonez Sighemițu

ȘANHAI 14 (Agerpres). — TASS trans
mite:

Potrivit știrilor primite din Japonia, 
ministrul Afacerilor Externe al Japoniei, 
Sighemițu, Ipînd cuvîntul la 13 aprilie în 
Comisia pentru afacerile externe a Ca- 
merii consilierilor a declarat că între gu
vernele S.U.A. și Japonia există „o seamă 
de probleme litigioase în domeniul politi
cii în Asia”. El a subliniat printre altele 
divergențele serioase în legătură cu Re
publica Populară Chineză.

Sighemițu, a arătat de asemenea necesi
tatea revizuirii „cit se poate mai grab
nice” a „pactului de securitate” și a „acor
dului administrativ" încheiate între Japo
nia și S.U.A.

Referindu-se la chestiunea călătoriilor 
japonezilor în Republica Populară Chi
neză, el a declarat că „în principiu guver
nul nu se împotrivește ca japonezii să vi
ziteze țările comuniste”.

Asia, care joacă un rol de prim ordin în 
lupta pentru pace și libertate.

Sînt cunoscute transformările adînci 
care au început în Coreea și în Vietnam. 
Țări ca India, Indonezia și Birmania au 
pășit pe calea unei libertăți naționale și 
spre renașterea economică. în toate țările 
Asiei și Africii crește neîncetat mișcarea 
de eliberare națională. însăși convocarea 
conferinței de la Bandung — a arătat 
V. M. Molotov la Sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. — dovedește cît de mari 
sînt acele schimbări pozitive care s-au 
produs în Asia în perioada din urmă.

Recenta conferință de ia Delhi a țărilor 
asiatice a dovedit cu prisosință creșterea 
solidarității popoarelor care-și apără li
bertatea și independența. Popoarele Asiei 
și au man’festat cu tărie dorința de a trăi 
în pace, de a lupta pentru libertate și un 
trai mai bun. Ele au îmbrățișat cu căl
dură cele cinci principii ale coexistenței 
pașnice formulate în declarația comună a 
primilor miniștri Ciu En-lai și Nehru: res
pectarea reciprocă a integrității și suve
ranității ; neagresiune ; neamestec în tre
burile interne ale celorlalte țări ; egalitate 
și avantaj reciproc ; coexistența pașnică. 
Aceste principii corespund năzuințelor 
fierbinți ale popoarelor Asiei și ale tuturor 
popoarelor lumii spre pace, independență 
națională și colaborare rodnică.

Vestea convocării conferinței • țărilor 
Asie; și Africii a creat însă neliniște în 
Washington. Discutarea unor probleme 
ca întărirea păcii prin proclamarea prin
cipiului coexistenței pașnice, împotrivirea 
față de colonialism și față de discrimina
rea rasială etc., nu convin desigur autori
lor politicii „de pe poziții de forță”, inspi
ratori ai blocurilor militare de tipul 
SEATO (pactul agresiv al Asiei de sud 
est). Imperialiștii americani își dau sea
ma că desfășurarea corespunzătoare a 
conferinței de la Bandung nu ar putea duce 
dec’t la șubrezirea practicilor colonialiste 
și a politicii agresive americane. In acest

Sosirea lai Citi En-lai la Rangoon
DELHI 14 (Agerpres). — TASS trans

mite :
După cum transmite postul de radio 

Delhi, Ciu En-lși, premierul Consiliului 
de Stat și ministru al Afacerilor Externe

In legătură cu catastrofa aeriană 
pusă la cale de agenții secreți ai S.U.A.

Mesajul Iul Nehru către guvernul chinez
DELHI 14 (Agerpres). — Biroul indian 

de informații anunță că primul ministru 
Nehru a exprimat cele mai profunde 
condoleanțe guvernului chinez și rudelor 
tuturor victimelor catastrofei aeriene care 
a avut loc în marea Chinei de sud la 11 
aprilie. Este vorba de prăbușirea avionu
lui societății indiene de navigație aeriană 
care avea pe bord șapte membri ai echi
pajului și 11 pasageri, care plecau la con
ferința africano-asiatică de la Bandung.

Acest dezastru, se spune în mesajul lui 
Nehru, prezintă oarecare particularități 
neobișnuite. Zece minute înainte de pră
bușirea avionului în mare, am primit un 
mesaj de pe bordul avionului. Curînd 
după recepționarea acestui mesaj s-a în- 
tîmplat probabil ceva neașteptat. Este ne

Declarația Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Polone

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite: La 13 aprilie, Ministerul Afa
cerilor Externe al R. P. Polone a adresat 
ambasadei Marii Britanii la Varșovia ur
mătoarea declarație;

La 11 aprilie, pe bordul unui avion apar- 
ținînd societății indiene de navigație ae
riană, care a decolat de la Hongkong ple- 
cînd la Djakarta, s-a produs o explozie 
din cauza căreia avionul s-a prăbușit în 
mare.

Printre pasagerii de pe bordul avionului 
era și ziaristul polonez Jeremi Starec care 
pleca spre conferința țărilor africano-asia- 
tice de la Bandung.

împrejurările în care s-a produs acest 
dezastru, și la care se referă declarația

Agenți secreți americani pun la cale sabotarea 
conferinței africano-asiatică

PEKIN 14 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : Presa indoneziană anunță că 
acum o lung agenți secreți americani și 
ciankaișiști din Indonezia și din Hong
kong au pus la cale un complot cu scopul 
de a sabota conferința africano-asiatică 
de a atenta la viața membrilor delegației 
chineze conduse de Ciu En-lai, de a crea 
tulburări în Indonezia în vederea răstur
nării guvernului indonezian.

într-o serie de articole publicate pe la 
mijlocul lunii februarie, în ziarul ,,Be- 
rita Indonezia”, care apare la Djakarta, 
se arăta că agenții secreți ciankaișiști din 
Indonezia au stabilit legături cu bande 
înarmate indoneziene finanțate de amer - 
câni cu scopul de a sabota conferința afri
cano-asiatică și de a răsturna guvernul 
Republicii Indonezia.

Z arul menționa în mod deosebit activi

SCURTE ȘTIRI
• La 13 aprilie a plecat din Moscova 

la Viena, la invitația asociației Austria- 
U.R.S.S. o delegație a oamenilor culturii 
sovietice. Delegația este alcătuită din pro
fesorul A. I. Markușevici, vice-președin- 
tele Academiei de Științe pedagogice a

I R.S.F.S.R. (șeful delegației), scriitorul A.
L. Andronikov, profesorul S. V. Ghera- 
simov, membru activ al Academiei de 
arte a U.R.S.S., I. M. Brusnicikin, membru 
al conducerii asociației unionale pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, și A.
M. Jukov, campion al lumii la patinaj pe 
anul 1955.

• Răspunzînd invitației sindicatului 
muncitorilor de la centralele electrice și

sens cunoscutul ziarist american, Walter 
Lippman relata cu amărăciune: „Nu tre
buie să ne facem iluzii; Statele Unite și 
aliații lor europeni vor fi acolo inculpați 
și nu judecători. Această întâlnire consti
tuie fără îndoială inițiativa cea mai for
midabilă a timpurilor noastre pentru apli
carea principiului, „Asia aparține asiati
cilor”.

Dîndu-și seama că politica lor „de pe 
poziții de forță” este serios amenințată de 
întărirea continuă a solidarității popoare
lor asiatice în lupta pentru pace, îm
potriva dominației coloniale, cercurile gu
vernante din S.U.A. au pornit la treabă. 
La început ele au căutat să zădărnicească 
ținerea conferințe; recurgînd la presiuni 
brutale asupra unui șir de țări pentru a 
refuza propunerea de a participa la con
ferința de la Bandung. Această acțiune a 
fost denumită în S.U.A.. „tactică defen
sivă”. Ea n-a reușit însă, deoarece marea 
majoritate a țărilor invitate au acceptat 
să participe la conferință. După acest 
prim eșec. Departamentul de stat al 
S.U A. a trecut de la „poziția de defen
sivă” la „poziția de ofensivă”. Această 
nouă tactică are drept scop subminarea 
conferinței pe dinăuntru. Ea a fost elabo
rată la conferința țărilor participante la 
pactul SEATO, conferință care a avut loc 
la Bangkok în februarie anul acesta. Dul- 
ies - „recomandat” atunci slugilor docile 
să reprezinte la Bandung „interesele 
înalte” ale pactului agresiv al Asiei de 
sud-est.

După cum reiese și din comentariile 
uror ziare, S.U.A pun mare preț pe Tai
landa, Filipine și Turcia care conform in
dicațiilor primite din Washington vor în
cerca la Bandung să pozeze în rolul de 
apărători ai pactului SEATO, de avocați ai 
colonialismului.

De la aceste metode mai mult sau mai 
puțin voalate, dușmanii păcii s-au dedat 
la acte criminale, fățișe de subminare a 

al R.P. Chineze, șeful delegației Republi
cii Populare Chineze la conferința țări
lor din Asia și Africa ,a sosit la Rangoon. 
După o scurtă oprire în Birmania, Ciu 
En-lal va pleca la Bandung.

cesar să se efectueze o anchetă minuțioa
să în această chestiune.

Nehru își exprimă regretul că „printre 
victime s-au aflat membri ai delegației 
chineze pe care speram să-i întîlnim la 
Bandung. Totodată, este foarte regretabil 
că unul din cei mai buni pi'loți ai Indiei 
și-a găsit moartea în această catastrofă”.

Ministrul Poștelor, Telegrafului și Te
lefoanelor al Indiei, Jagii van Ram, în- 
tr-un mesaj adresat lui Ciu En-lai, a ex
primat profunda sa durere în legătură cu 
această catastrofă. în mesaj se arată că se 
depun toate eforturile pentru găsirea și 
salvarea supraviețuitorilor.

într-o declarație publicată în presă la 
12 aprilie, guvernul indian anunță că va 
face o anchetă minuțioasă pentru a des
coperi cauzele catastrofei’.

Ministerului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze din 12 aprilie, arată limpede că 
această catastrofă a fost rezultatul activi
tății criminale desfășurate în scopuri de 
diversiune de către agenți ai Statelor 
Unite și ai lui Cian Kai-și. Avînd în ve
dere că printre pasagerii avionului se afla 
un cetățean polonez, Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P. Polone sprijină declarația 
Ministerului Afacerilor Externe din R. P. 
Ch’heză din 12 aprilie și cere luarea de 
măsuri energice pentru prinderea și pe
depsirea vinovaților de acest atentat cri
minal. Guvernul polonez cere să fie in
format asupra rezultatelor acestor mă
suri.

tatea organizației secrete ciankalșiste de
numită „corpul de fler și sînge“ din In
donezia.

Membrii acestei organizații făceau In
strucție militară pe un teren situat în lo
calitatea Djipanas între Djakarta și Ban
dung.

„Berita Indonezia" preciza că unul din 
conducătorii „corpului de fier și singe” 
este Liu Șih, un fost general în armata 
ciankaișistă.

La sfîrșitul lunii martie Cen Cîh-ciun, 
unul din șefii agenților secreți ciankai
șiști din Bandung a trimis diferiților 
agenți ciankaișiști din Indonezia, Japonia 
și Filipine 6.000 de invitații pentru „a asis
ta la căsătoria celor doi fii ai săi". Cu 
prilejul acestei reuniuni, agenții ciankai
șiști au pus la cale planurile de sabotare 
a conferinței de la Bandung.

din industria electrotehnică, la 13 aprilie a 
sosit ia Moscova o delegație sindicală a 
electricienilor din Marea Britanie în frunte 
cu Gregory Leslie, membru în Comitetul 
executiv al sindicatului electricienilor din 
Marea Britanie și cu electricianul Hum
phrey James.

• La Moscova au avut loc funeraliile 
eminentului anatomo-patolog sovietic, 
acad. Alekse; Abrikosov, care a încetat din 
viață în vîrstă de 81 ani. Lucrările lui 
Abrikosov sînt bine cunoscute nu numai în 
U.R.S.S., ci și peste hotare.

conferinței țărilor Asiei și Africii. Astfel, 
după cum se știe, organizațiile de agenți 
secreți ale S.U.A. au pus la cale un com
plot sinistru, cu scopul de a asasina pe 
membrii delegației chineze la conferința 
de la Bandung. Prin avarierea avionului de 
către organizațiile agenților secreți ale 
S.U.A. și ale țui Cian Kai-și, cîțiva mem
bri ai delegației chineze, un membru al 
delegației R. D. Vietnam, precum și co
respondenți de presă chinezi și străini au 
căzuț victimă acestui asasinat premeditat. 
Prin astfel de mijloace cercurile agresive 
din S.U.A. sperau și mai speră probabil 
că vor împiedica să se facă auzit la Ban
dung glasul Chinei Populare, își închipu
iau că vor submina această grandioasă 
manifestare a voinței popoarelor Asiei și 
Africei de a trăi în pace și libertate.

Mîna criminală a spionajului american 
care încearcă să torpileze conferința ță
rilor Africii și Asiei a fost din nou des
coperită deunăzi. După cum au anunțat 
agențiile de presă occidentale, autorită
țile indoneziene au descoperit un com
plot îndreptat împotriva securității par- 
ticipanț-ilor la conferința de la Bandung. 
Astfel, numeroși membri ai bandelor te
roriste „Dar UI Islam" — în mare parte 
agenți ciancaișir.ti, au primit instrucțiuni 
să se introducă în oraș în timpul confe
rinței deghizați ca țărani sau vînzători 
ambulanți pentru a organiza atentate și 
acte de terorism.

Desigur că toate aceste acțiuni dispe
rate și multe altele la care recurg impe
rialiștii americani și agenții lor plătiți nu 
denotă tărie ci slăbiciunea, frica acestor 
corbi care se tem că roata istoriei îi va 
strivi.

Popoarele Asiei sînt hotărîte să-și în
tindă mîna, să întărească solidaritatea lor 
în lupta pentru zdrobirea lanțurilor ro
biei coloniale, pentru pace, libertate și 
independență națională.

D. MIHAIL

Răspunsul Skupșcinei Popular! 
Federale a Iugoslaviei 

la declarația Sovietului Suprerft 
al U.R.S.S. din 9 februarie a.c,

BELGRAD 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum anunță agenția
Iugospres, Prezidiul Skupșcinei Populare 
Federale a Iugoslaviei a adresat Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. răspunsul la de
clarația Sovietului Suprem al U.R S.S. din 
9 februarie a. c. în răspunsul semnat de 
M. Pjade, președintele Skupșcinei Popu
lare Federale, se spune:

„Prezidiul Skupșcinei Populare Federale 
a examinat cu atenție și interes declarația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 9 fe
bruarie a.c. al cărei text i-a fost remis 
prin ambasadorul Iugoslaviei la Moscova. 
Atenția Prezidiului a fost atrasă în mod 
deosebit de ideea Sovietului Suprem cu 
privire la utilitatea schimbului de delega
ții parlamentare între parlamentele din 
diferite țări și a cuvîntărilor rostite da 
membrii delegațiilor parlamentare ale 
unei țări în parlamentul altei țări. Consi- 
derînd că schimbul de delegații parlamen
tare este un mijloc important de cunoaș
tere reciprocă, de apropiere și colaborare 
prietenească între popoare și guvernele 
lor, Skupșcina Populară Federală a stabi
lit în ultimii ani contacte folositoare cu 
parlamentele unei serii de țări.

Pînă în prezent am depus în această 
direcție eforturi menite să contribuie la 
dezvoltarea colaborării internaționale, care 
reprezintă singura alternativă la primej
dioasa politică a războiului rece și de îm
părțire în blocuri opuse.

Experiența evoluției situației postbelice 
în lume a arătat că problemele interna
ționale nu pot fi rezolvate prin împărți
rea și scindarea lumii în blocuri opuse de 
puteri, prin cursa periculoasă a înarmări
lor și prin crearea de grupări militare ale 
unor state îndreptate împotriva altor sta
te. Experiența a arătat că politica războ
iului rece, politica de forță și amenințare 
cu forța nu au rezolvat și nu vor rezolva 
nici o problemă internațională.

în ciuda tuturor deosebirilor care există 
între țări, am pornit de la punctul de ve
dere că interesul principal și comun tu
turor popoarelor și statelor este dezvol
tarea ideii și practicii colaborării dintre 
ele în scopul reglementării pașnice a pro
blemelor și litigiilor internaționale care 
există în prezent în lume, dezvoltarea și 
întărirea politicii de pace care este în 
măsură să asigure existența și progresul 
continuu al pmenirii. De aceea, popoarele 
Iugoslaviei și guvernul lor au depus șj de
pun permanent toate eforturile pentru a 
realiza coexistența pașnică între popoare, 
o coexistență activă, îndreptată spre dez
voltarea colaborări; sub toate aspectele și 
a relațiilor de prietenie între toate po
poarele și statele.

în spiritul celor expuse mai sus — de 
care Skupșcina Populară Federală s-a că
lăuzit permanent în activitatea sa — pre
zidiul ei are onoarea să declare în nu
mele Skupșcinej că ea este gata să accep
te propunerea Sovietului Suprem cu pri
vire la schimbul de delegații parlamen
tare".

Declarația Iul Dulles 
la o conferință de presă

WASHINGTON 14 (Agerpres). — La 
12 aprilie în cadrul unei conferințe de pre
să,' secretarul departamentului de stat, 
Foster Dulles, s-a referit la discursul li
derului partidului democrat, Adlai Steven
son, care, după cum s-a anunțat, a atacat 
violent politica dusă de S.U.A. în Extre
mul Orient. în răspunsul lui Dulles a în
cercat să justifice întreaga orientare agre
sivă a politicii externe americane din ul
timul timp. Secretarul departamentului de 
stat a accentuat din nou asupra alianței 
dintre S.U.A. și falitul Cian Kai-și spu- 
nînd că „pe realitatea și resursele acestui 
aliat trebuie în primul rind să se bizuie 
lumea liberă pentru apărarea Taivanului". 
De asemenea Dulles a spus că Statele 
Unite s-au angajat „să apere insulele 
Quemoy și Matsu în cazul cînd aceasta 
va fi necesară pentru asigurarea apărării 
Taivanului" și a cerut „un sprijin mai 
mare" din partea aliaților occidentali 
pentru menținerea gomindaniștilor în Tai- 
van. în continuare Dulles a făcut apolo
gia pactelor și alianțelor militare încheia
te de S.U.A. în Europa ți Asia.

Tinerelul libanez 
condamnă pactul turco-irakian

BEIRUT 14 (Agerpres). — Ziarul „Te
legraph" a publicat o declarație a Uniu
nii studenților din Liban.

întregul popor libanez, se subliniază în 
declarație, a condamnat în unanimitate 
alianța turco-irakiană la care a aderat 
Anglia și la care intenționează de aseme
nea să adere S.U.A. și Pakistanul.

La Tripoli a avut loc o conferință a 
tineretului studios din oraș și din regiu
nea Libanul de nord, la care a fost exa
minată situația din Liban și alte țări 
arabe în legătură cu încercările continue 
de a atrage aceste țări în pactul turco- 
irakian.

Intr-o rezoluție adoptată la conferință 
se spune : „Elevii din Tripoli și din re
giunea Libanului de nord condamnă în 
unanimitate pactul turco-irakian și toate 
celelalte alianțe militare imperialiste, își 
exprimă solidaritatea cu popoarele țări
lor arabe în lupta de eliberare din cătu
șele imperialismului și se pronunța împo
triva războiului distrugător pregătit de 
imperialiști”.

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

Rusalka ; Teatrul de Stat de Operetă: Vînt de 
libertate; Teatrul Național „1. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia): Matei Millo; (Sala Studio): Nunta lui 
Krecinski; Teatrul Municipal: Don Carlos; Teatrul 
Armatei (Sala din B-dul Magheru): Mașenka; 
(Sala din Calea 13 Septembrie) : Vlaicu Vodă ; 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești) : Intrigă și 
iubire; Ansamblul de Estradă (Sala Libertatea) . O 
seară de muzică ușoară; Teatrul Țăndărică (Sala 
Orfeu): Găinușa harnică și Casa iepurașului
(ora 10).

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu, înfră
țirea între popoare: Copiii din Hiroshima: Bucu
rești, Republica, Al. Sahia, Olga Bancic: Directorul 
nostru și Pui de șoimi; Maxim Gorki: Beethoven; 
Tineretului: Ordinul Anna; Timpuri Noi: Nu vom 
îngădui să se repete !, Știința și tehnica. Meciul de 
hochei dintre echipele Uniunii Sovietice și Suediei, 
Periferiile Moscovei, Vulpea păcălită; Elena Pavel, 
Gh. Coșbuc: Ospățul lui Baltazar; Unirea: Avan
garda de sacrificiu; Lumina: Deputatul de Baltica; 
Victoria: Supusul; Gh. Doja, Moșilor: Vrăjitoarele; 
Cultural: Un vals vienez; 8 Martie : Scăpat din 
ghiarele demonului ; Vasile Roaita : Ne-am întîlnit 
undeva; Al. Popov, Popular: Căderea Berlinului 
(ambele serii); C. David: Inimi tinere: Flacăra: 
Mikluho Maklai: T. Vladimirescu: Alexandi Matro
sov; Aurel Vlaicu: Parada tinereții: Munca: Aten
țiune ! Bandiți ’ ; Arțar Fanfan la Tulipe; M. Emi- 
nescu: Comediantii; 23 August: Poteci primejdioase; 
Donca Simo: Din Argentina în Mexico; Iile Pintilie: 
Dama cu camelii; Volga: Stiletul; 1 Mai: Aventurile 
vasului Bogatîr; Libertății: Chemarea destinului; 
N. Bălcescu: Cei t**ei mușchetari; Rahova: O scri
soare pierdută: Boleslaw Bierut: Fetele din piața 
Spaniei; Miorița, 8 Mai: Caut o nevastă,
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