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Mereu înainte
SE APROPIE 1 MAI, măreața săr

bătoare a oamenilor muncii de 
pretutindeni.

1 Mai 1955 găsește tineretul din indus
tria țării noastre avîntat tn lupta pentru 
îndeplinirea înainte de termen a sarcini
lor primului plan cincinal. Prin succesele 
obținute, tinerii își întăresc semnătura 
pusă pe Apelul de la Viena împotriva răz
boiului atomic.

In anii regimului democrat-popular s-a 
creat și s-a dezvoltat în țara noastră o 
puternică industrie socialistă. S-au con
struit zeci de fabrici și uzine utilate mo
dern, au fost înființate aproape 5.000 gos
podării agricole colective și întovărășiri 
agricole. Dezvoltarea industriei și agricul
turii a dus la dezvoltarea economiei noas
tre naționale, la întărirea neîncetată a ca
pacității ei de apărare, la îmbunătățirea 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

întrecerea socialistă, care s-a inten
sificat în cinstea zilei de 1 Mai, a cuprins 
un număr mare de tineri. Alături de mun
citorii vîrstnici, îndrumați de comuniști, 
tinerii luptă pentru realizarea angajamen
telor luate pe baza cunoașterii posibilită
ților lor reale.

întrecerea socialistă — metodă comu
nistă de construire a socialismului — i-a 
unit pe muncitorii vîrstnici și tineri de 
la uzinele „Ernst Thălmann", Orașul 
Stalin. „7 Noiembrie“-Craiova, „1. C. Fri- 
mu“-Sinaia, „Iosif Rangheț“-Arad etc., 
dîndu-le posibilitate s-o ia timpului îna
inte.

Sînt bine cunoscute de asemenea nu
mele întreprinderilor „Mătasea Roșie**-  
Cisnăd'e, fabricile reunite „Partizanul**-  
Craiova, filatura și țesătoria „Dacia**,  fa
brica de ulei „13 Decembrie**  din Bucu
rești, care și-au îndeplinit sarcinile ce 
le-au revenit din planul cincinal.

In acest fel au răspuns colectivele aces
tor întreprinderi la chemarea partidului de 
a îndeplini sarcinile de plan, de a con
tribui din plin la dezvoltarea economiei 
naționale.

Muncitorii din industria grea și din ce
lelalte ramuri ale industriei noastre au 
ridicat tot mai sus steagul întrecerii so
cialiste pentru îmbogățirea bilanțului suc
ceselor obținute în cinstea zilei de 1 Mai. 
Astfel minerii din Bazinul Carbonifer 
Schitu-Golești au depășit, începînd cu data 
de 5 aprilie angajamentul luat.

Succesele obținute arată limpede că aici 
angajamentele au fost luate pe baza cu
noașterii posibilităților de realizarea lor, 
lucru deosebit de important pentru victo
ria întrecerii socialiste.

Mai mult cărbune patriei, mai mult pe
trol, mai multă fontă, laminate, mai multe 
mașini agricole, mai multe bunuri de larg 
consum, iată pentru ce trebuie să lupte fie
care tînăr muncitor din patria noastră. De 
aceea este necesar ca organizațiile U.T.M. 
să desfășoare o muncă susținută de mo
bilizare a tinerilor muncitori pentru ca 
odată cu îndeplinirea angajamentelor 
luate aceștia să-și reînoiască angajamen
tele în cinstea zilei de 1 Mai.

Partidul cheamă pe muncitorii vîrstnici 
și tineri să lupte pentru creșterea neîn
cetată a productivității muncii.

Vladimir Ilici Lenin spunea că produc
tivitatea muncii este, în esență, factorul 
cel mai important, cel mai de seamă în 
victoria noii orînduiri sociale.

Sprijinindu-se pe învățătura leninistă, 
partidul mobilizează pe oamenii muncii la 
luptă pentru creșterea productivității 
muncii, pentru reducerea prețului de cost, 
pîrghii principale care duc la -lărgirea 
producției, la dezvoltarea economiei na
ționale. Creșterea productivității muncii 
este indisolubil legată de introducerea teh
nicii și a tehnologiei înaintate. Pentru 
aceasta organizațiile U.T.M. trebuie să an
treneze tineretul în aplicarea metodelor 
înaintate de lucru, specifice locului de 
muncă cum ar fi: Bîkov, Bortkevici, Co- 
lesov, de așchiere rapidă și intensivă a 
metalelor, Jandarova, de preluarea ma
șinii din mers, Voroșin, de organizarea 

Docului de muncă, Matulineț, de elaborarea 
rapidă a șarjelor etc., în folosirea expe
rienței fruntașilor noștri Nicolae Militaru, 
Antoaneta Alexovici.

In întrecerea socialistă s-au născut ș! 
s-au extins inițiativele patriotice: „Să 
sprijinim pe cei rămași în urmă**  „Ma
șinile noastre pot da mai mult**,  „Să rea
lizăm economii echivalente cu prețul de 
cost al unor importante produse finite**  
etc. Organizațiile U.T.M. trebuie să ex
plice tinerilor esența acestor Inițiative, 
să-i mobilizeze în aplicarea lor, pentru ca 
succesele obținute azi să fie mai mari de- 
cît oele realizate ieri.

La Combinatul Metalurgic Reșița, orga
nizația U.T.M. a pus în centrul activită
ții ei problemele de producție. Sute de 
tineri aplică metodele Voroșin, Bîkov, 
Bortkevici, Matulineț, Jandarova. Organi
zați în brigăzi de producție, de calitate, 
posturi utemiste de control, aplicînd aceste 
metode, tinerii aduc un aport de seamă la 
îndeplinirea planului la toți indicii.

Organizațiile U. T. M. trebuie să 
propună aplicarea metodelor care au cea 
mai mare eficacitate pentru întreprinde
rea respectivă, să explice tinerilor în ce 
constă metodele șl să ceară conducerilor 
întreprinderilor să creeze toate condițiile 
pentru ca ele să fie aplicate.

In cele mai multe întreprinderi, în ca
drul întrecerii pe profesii ce se desfășoară 
în secții și ateliere, numeroși tineri aplică 
metode înaintate de muncă și obțin im
portante succese. Este necesar însă să se 
acorde o deosebită atenție stimulării aces
tora. Trebuie combătut cu tărie procedeul 
de a se acorda titlul de fruntaș în profe
sia respectivă unui singur om. Cei ce și-au 
întrecut succesele anterioare și s-au ridi
cat în rîndul fruntașilor au dreptul la 
acest titlu de cinste.

In rîndul tinerilor să existe stimulată 
inițiativa de a se porni întrecerea între 
echipe, brigăzi și chiar între om și om. 
Asemenea întreceri există la întreprinde
rea de Construcții Metalice Căi Ferate Pi
tești. Aici brigăzile de trasatori luptă 
pentru a câștiga primul loc tn întrecere. 
Pînă acum fruntașă este brigada condusă 
de Carodi Ștefan care, folosind metode 
înaintate de muncă, își depășește norma 
cu 184 la sută.

In întrecere, organizațiile U.T.M. au da
toria să se ocupe mal îndeaproape de ca
lificarea tineretului, de ridicarea măies
triei sale profesionale. Ele trebuie să ex
plice tinerilor necesitatea de a-și ridica 
pregătirea profesională, să popularizeze 
prin toate mijloacele: gazete de perete, 
stații de radio-amplificare, ediții fulger, 
experiența celor mai buni muncitori din 
întreprinderea respectivă, rezultatele mun
cii lor.

In cadrul întrecerii socialiste tineretul 
trebuie îndrumat să folosească din plin 
capacitatea de lucru a mașinilor, să îmbu
nătățească calitatea produselor, reducînd 
la maximum procentul de rebuturi, să fo
losească cu spirit gospodăresc materia 
primă și materialele auxiliare, fiecare 
gram de metal. Posturile utemiste de con
trol și brigăzile raid trebuie să organi
zeze acțiuni pentru a vedea cum sînt în
deplinite aceste sarcini, să vină cu pro
puneri pentru a îmbunătăți activitatea ti
neretului.

O deosebită atenție trebuie acordată 
sprijinirii și extinderii mișcării de inova
ții. Organizațiile U.T.M., îndrumate de 
organizațiile de partid, să ceară direcțiu
nilor să creeze inovatorilor oele mai lărgi 
posibilități pentru activitatea lor creatoa
re, să le stimuleze inițiativele, să-i îndru
me cu dragoste șl cu spirit de răspun
dere.

întrecerea socialistă împinge producția 
mereu înainte. Esența ei constă în spri
jinirea oelor rămași în urmă. Organizațiile 
U.T.M. cu sprijinul comuniștilor, trebuie 
să mobilizeze pe maiștri în opera de a 
face din fiecare tînăr muncitor un maistru 
al meseriei sale, un fruntaș pe frontul 
construcției socialismului.

In curînd vom sărbători un nou 1 Mai.
In cinstea acestui mare eveniment să 

intensificăm întrecerea socialistă.
1 Mal să ne găsească cu sarcinile rea

lizate, cu noi victorii cucerite.
_

Xcolorii din Xntu-Mnrp ~ Peste 800 de uten,lștl p’°- ^uuLuru uiu oum mure nleri din orașul Satu Mare îndrumațJ Ș1
. * r- i . sprijiniți de membrii comitetului orășenescString vecril U.T.M., au pornit acțiunea de strîngere a

flerului vechi.
In clteva zile 300 de pionieri de la Școala elementară nr. 5 au strîns 7400 de 

kg. fier vechi. Cea mai harnică echipă a fost cea condusă de utemlstul Doboș Agnita. 
Printre mulțl alți tineri din echipa sa s-au mai evidențiat și Balog Maria, Iuhas 
Elena, Caricas Ana șl alții.

In această perioadă Școala elementară romînă șl maghiară nr. 3 și 4 au orga
nizat echipele pionierilor compuse din pionieri romînl șl maghiari care au adunat 
în decursul unei singure săptămînl 7000 kg. fier vechi.

Echipa de pionieri din care fac parte Gavrllaș Vasile, Bereckl Eugen, Bretan 
Maria, Gambolog Andrei, Sălvășan Vasile Kaț Iuliu și alții au adunat singuri peste 
3000 kg. fler vechi.

Succese au mal obținut șl utemlștll de la Școala medie de finite lemnoase care 
au strîns 5000 de kg. fier vechi.

Utemlștll de Ia Școala pedagogică nr. 1 cu 2500 kg. Acum clteva zile delegații 
Ion Ballnt șl Vasile Florea de la centrul I.C.M. Satu Mare, au primit din partea 
tuturor școlilor din oraș 38.000 kg. fier vechi șl fontă.

Utemlștll șl pionierii din Satu Mare vor continua șl pe mal departe această 
acțiune, pentru a da furnalelor patriei noastre încă 12 tone fler vechi șl fontă.

Tineri și tinere din industrie! In întrecerea socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai să luptăm pentru descoperirea și punerea în valoare a rezervelor interne, 
prin răspîndirea metodelor înaintate de lucru, prin folosirea întregii capaci
tăți de producție a mașinilor, în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor 
primului nostru plan cincinal!

CREȘTE AVINTUL ÎNTRECERII 
IN INDUSTRIE ȘI AGRICULTURA

Au răsărit culturile
BÎRLAD (d« la corespondentul nos

tru). — In ultimele zile în întreaga re
giune Bîrlad au căzut ploi abundente. 
Cine a însămînțat în primele zile Priel
nice acum își poate da seama mai bine 
ca oricînd ce bine este să folosești la 
marximum timpul prielnic. La gospodă
ria agricolă colectivă „Calea spre so
cialism" din comuna Munteni, raionul 
Tecuci, orzul, ovăzul, mazărea și floa
rea soarelui de pe cele 52 hectare au 
răsărit. Aceasta se datorește faptului că 
brigada de cîmp condusă de utemista 
Tîlmaciu Sanda, ajutată de tractoriștii 
din brigada de tractoare de la S.M.T.- 
Tecuci, condusă de utemlstul Burghelea 
Vasile, a făcut lucrările la timp șl de 
bună calitate. Frumos au răsărit cul
turile însămânțate în prima urgență și 
la gospodăria agricolă colectivă din Cîr- 
lomănești, raionul Bîrlad, întreaga su
prafață de orz șl ovăz de la întovără
șirea agricolă din Țigănești, raionul 
Tecuci, ca șt de la gospodăria agricolă 
colectivă din Sterian Dumbravă, raio
nul Bîrlad. De rezultatele muncii bine 
executate se bucură acum șl țăranii 
muncitori cu gospodării individuale. 
Astfel pe ogoarele țăranilor muncitori 
Dumitru Ciobotaru, Manole Mălăescu, 
Constantin Coțu șl Toader Petrea din 
comuna Găgești, raionul Murgenl au ră
sărit toate culturile de primăvară. El 
au fost primii din sat care au termi
nat însămînțările prevăzute pentru ur
gența I-a. Comuna Găgești este de alt
fel deținătoarea steagului roșu de co
muna fruntașă la însămînțări pe raion.

Paralel cu munca de însămînțare a 
culturilor prevăzute pentru urgența a 
Il-a țăranii muncitori din regiunea Bîr
lad continuă tăvăluglrea șl grăpatul 
culturilor din toamnă pentru a reține 
în pămînt apa ultimelor ploi.

Semănăturile au fost salvate

BAIA MARE, (de la corespondentul 
nostru). — Dincolo de Satu Mare, spre 
Mădăraș, se întind ogoarele cu însă
mînțări de toamnă ale țăranilor mun
citori din cartierul Curtuiuș.

In primăvara acestui an, ploile abun
dente au făcut ca apa să băltească pe 
culturile de toamnă, punîndu-le în pri
mejdie. Țăranii muncitori din Curtuiuș 
priveau cu necaz bălțile de pe culturi 
dar fără a lua măsuri pentru scurgerea 
apel.

Nu de mult, a trecut pe acolo ute- 
mlsiul Ignat Ion, membru în comitetul 
orășenesc U.T.M.-Satu Mare. Stînd de 
vorbă cu țăranii muncitori el șl-a fă
cut în gînd un plan pe care l-a discu
tat apoi cu ceilalți membri al comite
tului orășenesc U.T.M.

El a propus ca în timpul lor liber, 
utemiștii și tinerii din cartier să parti
cipe voluntar la acțiunea de săpare a 
unor șanțuri adânci pe marginea șose
lei șl altele mai mici pe ogoare, în 
scopul scurgerii apei. Propunerea sa a 
fost primită cu bucurie.

In cadrul unor adunări generale ute
miștii din școli șl întreprinderi au ho
tărât ca să participe la săparea acestor 
șanțuri.

150 de utemiștl șl tinerii de Ia șco
lile : profesională nr. 1 șl> nr. 2, con
strucție comunală nr. 1, medie produse 
finite lemn nr. 1, au mers și au să
pat șanțuri de scurgere a apei de pe 
ogoare. După trei zile, apa s-a retras 
de pe semănături, iar culturile de 
toamnă au fost salvate.

Aceeași situație se crease șl la Pădu
rea Mare în altă margine a orașului. 
Intovărășiții din Satu Mare aveau aci 
23 de hectare pe care băltea apa. Se 
apucaseră ei de săpat șanțuri însă le-a 
venit mult mai ușor cînd au sosit 100 
de tineri de la întreprinderea Tudor 
Vladimirescu și de la Liceu} de băieți 
romîn nr. 1 din oraș. Cu sprijinul aces
tora, apa de pe cele 23 de hectare de 
toamnă a fost scursă în două zile, grîul 
fiind salvat.

In această acțiune s-eu evidențiat în 
deosebi, Csepey Iosif secretar al co
mitetului organizației de bază U.T.M. 
de la Școala profesională nr. 1 și Ilinca 
Ion secretar al comitetului organizației 
de bază U.T.M. de la Școala medie 
produse finite lemn, care au antrenat 
mulțl tineri în această acțiune.

Exemplul uiemlștilor și tinerilor din 
Satu Mare, este demn de urmat.

au Început însamînțârile din urgența a ii-a
ARAD (de la corespondentul nostru).

Timpul prielnic din ultimele zile a 
permis colectiviștilor șl țăranilor cu 
gospodării individuale din regiunea 
Arad să înceapă însămînțările din 
epoca a Il-a.

Pînă în prezent pe întreaga regiune 
au fost însămânțate cu culturi de pri
măvară 35.503 hectare.

Anul trecut, țăranii muncitori din 
regiunea Arad au însămânțat după me
toda cuiburilor așezate în pătrat 11.322 
hectare ; anul acesta ei vor însămânța 
27.880 hectare. Pentru efectuarea însă-

mlnțărilor duipă această metodă toate 
S.M.T.-urile au primit mașini sosite din 
Uniunea Sovietică.

Mulțl colectiviști și țărani muncitori 
și-au confecționat ei singuri marca
toare de însămînțat în pătrat. Numai 
în raionul Ineu au fost confecționate 
22 de marcatoare și 12 plantatoare. Ță
ranul muncitor Gheorghe Șișu, fruntaș 
al recoltelor bogate, membru al întovă
rășirii agricole „Victoria" din satul Cu
vin, raionul Lipova, și-a confecționat 
singur un marcator pentru însemnarea 
pătratelor pe teren.

Munca harnică a colectiviștilor
Anul trecut membrii gos

podăriilor agricole colecti
ve din comuna Gheorghe 
Lazăr, raionul Slobozia, re
giunea București, au ob
ținut cite 1700 kg. de grîu 
la hectar, 2200 kg. porumb 
boabe la hectar, iar de pe 
suprafața însămînțată în 
cuiburi așezate în pătrat 
cîte 3900 kg. porumb la 
hectar și peste 1200 kg. 
floarea-soarelui la hectar. 
Aceste rezultate se datoresc 
faptului că ei au însămîn
țat aceste culturi la tim
pul optim și au respectat

cu strictețe regulile agro
tehnice. De la alte culturi, 
cărora colectiviștii le-au a- 
cordat mai puțină atenție, 
au obținut recolte mai mici. 
De aceea, anul acesta ei 
s-au pregătit din timp pen
tru a obține recolte mari 
la toate culturile.

Folosind toate atelajele 
gospodăriei, colectiviștii au 
grăpat în numai cîteva zile 
cele 480 ha. grîu de toam
nă și 20 ha. de orz, iar bri
gada de tractoare de la 
S.M.T. Gottlob, regiunea 
Arad, care lucrează acum

pe tarlalele gospodăriei lor, 
a arat în numai 10 zile 
peste 200 ha. și a făcut lu
crări de cultivație pe aproa
pe 50 ha. arate din toam
nă. De asemenea, colectiviș
tii din comuna Gheorghe 
Lazăr au însămînțat 100 
hectare de mazăre în rân
duri, 40 ha. cu borceag, 60 
ha. cu orz de primăvară, 
60 ha. cu ovăz șj 100 ha. 
cu floarea-soarelui, terml- 
nînd astfel în timp- optim 
însămînțarea culturilor 
prevăzute în epoca I-a.

Acum colectiviștii fac ul- 
tlmiie pregătiri în vederea 
însămînțării porumbului. 
Ei au construit 8 marca
toare pe care le vor folosi 
la marcarea celor 150 ha. 
pe care vor însămînța po
rumb în cuiburi așezate în 
pătrat. în zilele ploioase 
au ales și desfăcut de pe 
știuleți, sub îndrumarea in
ginerului agronom, boabele 
de porumb pe care le vor 
semăna. Totodată, colecti
viștii au efectuat tăieri la 
vie pe aproape 25 ha.

Ca șl ceilalți muncitori de la întreprinderea 
„Electromotor”-Tl!nlșoara, utemlstul Laczko Ion 
este animat de dorința de a întâmpina ziua de 1 
Mal cu cele mal frumoase realizări.

Lucrînd la frezarea bucșelor de colector, acest 
tînăr își depășește zilnic norma cu 120 la sută.

--------- * *----------  
Și-au îndeplinit angajamentul

Majoritatea muncitorilor de la uzina „7 Noiem
brie” din Craiova sînt antrenați în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 Mai. Datorită aplică
rii metodelor sovietice, a extinderii inițiativelor 
fruntașilor în producție din țara noastră și sprijin 
nului acordat muncitorilor de tehnicieni și ingineri, 
angajamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai au 
fos.t .îndeplinite cu 17 zile înainte de termen.

Planul la producția marfă a fost depășit cu 11,2 
la sută, în loc de 8 la sută cît era prevăzut în an
gajament, productivitatea muncii a crescut cu 
10,5 la sută, față de 5 la sută, iar rebuturile au fost 
reduse în secția turnătorie cu 18 la sută. Prețul da 
cost a fost redus cu 3 la sută, iar indicii de utili
zare a mașinilor au sporit cu 7,4 la sută.

A

***** înflorește
COMBINATUL „CLEMENT 

GOTTWALD**  DIN R. CEHO
SLOVACA <

Un imens teren viran, acoperit de 
buruieni pe care pășteau caprele — 
așa arăta acum șase ani Ostrava — ac
tual centru al metalurgiei ceho
slovace. Aici a fost înălțată cea mai 
mare construcție socialistă din R. 
Cehoslovacă, — uzinele metalurgice 
„Clement Gottwald". Acest puternic 
combinat din regiunea Ostrava consti
tuie un adevărat monument al muncii 
poporului liber cehoslovac.

In 1949, planurile de construire a 
acestei uzine păreau fantastice și irea
lizabile. Nu trecuseră decît patru ani 
și primul furnal a și intrat în funcțiu
ne. De jur-împrejur se construiau și 
alte obiective — fabrica de cocs, cen
trala electrică, oțelării, uzine chimice ți 
alte fabrici.

In prezent uzinele „Clement Gott
wald" dispun de două furnale. Mun
citorii care le deservesc nu mai folo
sesc lopata. Astăzi muncitorii au de
venit stăpânii mașinilor. La furnale so
sesc într-un șir neîntrerupt trenuri în
cărcate cu cocs, piatră de var și alte 
materiale necesare pentru topirea mi
nereului. Macaralele distribuie încăr
cătura, iar vagonetele o transportă la 
craterul care se deschide automat pen
tru a primi încărcătură.

La uzinele metalurgice „Clement 
Gottwald” se întîlnesc adevărate mi
nuni ale tehnicii. Una dintre acestea 
este macaraua portală care distribuie 
minereul la o distanță de jumătate 
kilometru. Este o uriașă construcție de 
oțel, lungă de 140 m., înaltă de 40 m. 
— cea mai mare din întreaga Europă 
centrală. Una din comorile uzinei este 
presa uriașă cu o capacitate de 12 000 
tone, executată în uzinele „Lenin" din 
Plzen, după o comandă specială. Acea
stă presă produce cazane mari pen
tru industria chimică. In curînd, aici 
se vor presa caroserii întregi de au
tomobile. Există secții în care apăsînd 
pe un simplu buton, muncitorul reglea
ză mersul mașinilor.

industria țărilor de democrație populară

Han Cuel-hua este una din muncitoarele fruntașe din Industria textilă a 
R. P. Chineze. Ea lucrează într-o fabrică din Tangsan (China de nord).

DEZVOLTAREA INDUSTRIEI METALURGICE IN R. P. POLONA
în 1954, industria metalurgică a R. P. 

Polone a produs, pentru prima oară în 
istoria ei, peste patru milioane tone de 
oțel, adică aproape de trei ori mai mult 
ca în 1938. Acest succes a fost obținut 
încă înainte de punerea în funcțiune a 
primei secții a oțelăriei combinatului 
metalurgic ,,Lenin” de la Nova Huța, 
în apropiere de Cracovia.

Creșterea medie anuală a producției 
de oțel a Poloniei s-a ridicat în anii 
1946—1954 la aproximativ 12 la sută, 
fiind de două ori mai mare decît în 
Anglia, de patru ori mai mare decît în 
Franța și de șase ori mai mare decît 
în Italia.

în Polonia capitalistă producția anu

ală de oțel se ridica la aproximativ 41 
kg. de cap de locuitor, în timp ce în 
Franța ea era de 151 kg. Anul trecut, 
Polonia a dat o producție de oțel pe 
cap de locuitor aproape tot atît de 
mare ca și Franța. în anii 1955—1956 
această cifră va ajunge la aproximativ 
170 kg. Muncitorii din indurtria me
talurgică a R. P. Polone datoresc suc
cesele obținute în producția de oțel 
unei mai bune folosiri a utilajului exis
tent, extinderii și modernizării utila
jului și introducerii permanente a 
unor noi procese tehnologice. Un alt 
factor însemnat care a contribuit la 
sporirea producției de oțel constă în 
reducerea continuă a cheltuielilor de 
topire a metalului.

FABRICA DE CIMENT 
DIN ORAȘUL VLORA 

(R.P. ALBANIA)
Datorită muncii entuziast» a poporu

lui și tineretului albanez, datorită aju
torului frățesc al U.R.S.S., orașul Vlora 
devine un mare centru industrial. La 
fabricile de ulei, de spirt, de decorti
cate a orezului, de piele și tăbăcărie, 
s-a adăugat o mare fabrică de ciment 
~-una din cele mai mari construcții ale 
cincinalului.

Lucrările de construcție a fabricii de 
ciment au început la sfîrșitul anului 
1951, iar construcția corpului principal 
— în octombrie 1952. De atunci, multe 
s-au schimbat. Acolo unde se înalță în 
prezent fabrica era un loc viran. Acum 
se înalță multe uzine înalte, înzestrate 
cu o tehnică modernă.

Pentru a avea o imagine a acestei 
construcții să facem apel la cîteva ci
fre. Volumul construcțiilor executate și 
a celor neterminate încă cuprinde 
aproximativ 10.000 m. c. de lucrări în 
piatră, aproximativ 8.000 m.c. de lu
crări în lemn și aproximativ 15.000 m.c. 
diferite lucrări în beton. Capacitatea 
anuală de producție a uzinei este de 
400.000 chintale ciment.

în prezent, uzina a devenit asemănă
toare unui mic orășel, în care totul 
este nou.

Pentru ca fabrica să poată intra în 
funcțiune imediat după terminarea ei, 
au fost înființate cursuri pentru pre
gătirea cadrelor. Muncitorii care ur
mează aceste cursuri așteaptă cu ne
răbdare momentul cînd vor putea apli
ca în practică cunoștințele însușite.

Vapoarele sovietice au descărcat in 
portul Vlora uriașe mașini de construc
ții. Pe șantier totul este nou — exca
vatoarele, buldozerele, atelierele de 
tîmplărie etc. Totul, începînd cu cel 
mai mic instrument și piesă, pînă la 
cuptorul rotativ, este livrat de marea 
Uniune Sovietică care acordă un spri
jin activ poporului albanez — în con
struirea vieții noi.



Pe marginea discuției 
„Pasiunea în muncă 
înnobilează sufletul"

Drapelul din vîrful furnalului Un semn al nobleței sufletești
Nu! Eroul nostru 

n-are încă nici o dis
tincție, n-a trecut 
prin nici o întîm- 
plare deosebită care 
să-i ducă faima. El 
are biografia cea mai 
obișnuită. La început 
a fost slugă pe pă
mântul unui chiabur, 
apoi fumalist la Hu
nedoara, maj tîrziu 
ostaș, și iată-1 acum 
din nou cu mănușile 
de asbest în mîini, 
spărgînd sticul fur
nalului.

Și cu toate acestea 
utemistul Bistrianu 
Gheorghe este unul 
dintre acei cărora 
noi le spunem „Eroi 
aj zilelor noastre". 
Așa cum se întîmplă 
de obicei cu cei care 
pășesc pentru prima 
oară într-un combi
nat metalurgic de 
proporțiile celui din
Hunedoara, emoțiile copleșitoare ce le al în fața acestor îm
pletiri de uriașe construcții metalice l-au cuprins și pe Bistria
nu Gheorghe. Mai ales că el venea de la țară.

Dintre toate cite se găseau aici, furnalele i s-au părut cele 
ma; vrednice, mai impunătoare, mai complicate.

Așa că s-a angajat la furnale.
Bistrianu a lucrat mai întîi la curățenie, apoi la separat 

zgura, dar în același timp nu scăpa nici un prilej ca să se 
amestece printre furnaliști și să iscodească taina meseriei lor. 
Pe atunci la furnalul nr. 1 maistru era comunistul Morar 
loan, iar conductor, furnalistul Sfaicofer Francisc.

Intr-o zi maistrul îi spune conductorului:
— Cu băiatul ăsta e ceva. Prea se învîrtește pe lingă 

furnal. Vrea să învețe meserie și noi îl ținem la mătură. 
Ce zici?

— Păi dacă-i așa, atunci să-l învățăm meserie.
— 11 iei dumneata să-l califici ?
— îl iau.

★
Deseori Sfaicofer Francisc îl invita pe Bistrianu acasă la 

el ca să-i vorbească în liniște despre meserie. Acolo băiatul 
se ducea cu plăcere.

— Ieri — începea Sfaicofer — ți-am arătat cum se repară 
un deranjament. Ia să vedem dacă n-ai uitat cumva. Spune-mi 
ce faci atunci cînd a fiert sticul și curge fontă afară ?

Bistrianu răspundea fără să stea mult pe gînduri, gesticulînd, 
înflăcăr.indu-se, luînd parcă parte la o acțiune încordată. _

Conductorul încuviința tăcut din cap și-i punea altă în
trebare, la care răspunsuj venea tot atît de prompt.

Odată Sfaicofer i-a spus :
— Văd că-ți place furnalul băiete. Pregătește-te să dai 

examen de calificare...
★

A fost prima bucurie, după 20 de ani de viață. Celelalte 
au venit una după alta la intervale scurte. Dintre acestea 
din urmă de reținut este aceia pe care a avut-o cînd brigada 
utemistă pe care o conducea a cucerit drapelul de brigadă 
de furnaliști fruntașă pe țară ; atunci cînd drapelul de mă
tase adus de la Reșița l-a înfipt chiar Bistrianu tocmai .in 
vîrful furnalului. De acolo flutura parcă peste tot orezul

A plecat apoi în armată și s-a întors anul trecut în toamnă.
★

A pășit încet pe platformă cu toate că nu exista nici un 
colțișor pe care să nu fi pus piciorul cîndva. Totuși emoția 
revederii... Vedeți, întoarcerea pe platformă, după timpul pe
trecut în armata nu e o întâmplare oarecare.

S-a rezemat de o bancă și a privit. Furnaliștii nu băgaseră 
de seamă. Erau înfierbîntați. Se pregăteau să dea drumul 
șarjei. Bistrianu aștepta să-i vadă bătând în stic cu ranga 
de fier. Dar ei au luat un perforator electric și-au sfredelit 
sticul. Fonta lichidă a izbucnit afară împroșcînd mii de 
scîntei ca un uriaș artificiu într-un pom de iarnă. Fonta nu 
mai curgea însă pe șine înguste și neîncăpătpare ci năvălea 
pe jghiaburi adînci și trainice prevăzute cu un zăgaz special 
pentru spart fonta. Dispăruseră și tiparele. Acum fonta era 
încărcată în oale mari. „Cîte schimbări — gîndi Bistrianu. — 
Acum e mai ușoară și mai frumoasă munca fumaliștilor". 
Simțea că are o poftă nebună să îmbrace mănușile de azbest, 
să-și pună șorțul și ochelarii și să se amestece printre furna
liști, să muncească ! Se smulse din locul în care rămăsese 
împietrit și dădu năvală printre tinerii de pe platformă...

★
în ianuarie 1955 Bistrianu a fost numit șeful unei brigăzi 

ut.emiste la „Furnalul tineretului". în primele zile treaba 
șchiopăta, oamenii trăgeau fiecare în altă parte, și cu toate 
că la furnal se aduseseră multe îmbunătățiri tehnice, printre 
care și un tablou electric de control șl comenzi, Bistrianu 
nu se putea bucura prea mult de toate acestea. „Ce folos 
că s-a modernizat furnalul dacă graficul nostru tot în jos 
trage". A început apoi să caute cauzele. Răspunsul i l-a dat 
maistrul de schimb :

— Dacă lucrați alandala!
Și le arătă o carte.
— Uite aici metoda Filipov. Hai să vedem cum se poate 

adapta ea la furnalul vostru.
Și așa, „băieții” au înțeles că pentru îndeplinirea sarcinilor 

pe care je are brigada, trebuie să studieze cît mai mult, să-și 
însușească meseria pînă în cele mai mici amănunte, să fie 
disciplinați pe platformă, să nu lipsească nemotivat și să se 
poarte cu respect față de aceia care i-au învățat meseria.

De atunci brigada lui Bistrianu este mereu în frunte. Nu 
de mult, Bistrianu a lansat o chemare la întrecere către 
toate brigăzile de tineret din combinat în cinstea zilei de 
1 Mai. El s-a angajat, ca pînă la 30 iunie să dea peste plan 
60 de tone de fontă și să reducă prețul de cost pe tonă de 
fontă. Tînărul fumalist este hotărît să se țină de cuvînt.

Zilele acestea „Scânteia tineretului” 
mi-a adresat propunerea de a-mi exprima 
părerea asupra discuției: „Pasiunea în 
muncă înnobilează sufletul", purtată în 
coloanele ziarului.

Deși nu mai sînt de mult tînăr, am sim
țit o caldă bucurie la această propunere. 
Discuția desfășurată pe o scară destul de 
întinsă, cu participarea a numeroși tineri 
cu diverse ocupații, a venit să sublinieze 
creșterea maturității tinerilor cetățeni ai 
țării noastre, care nu-și precupețesc 
timpul, pentru a veni și a îndrepta un to
varăș de-al lor, care a luat-o pe un drum 
greșit. Ca și voi dragi tovarăși, socotesc 
că pasiunea tn muncă înnobilează sufle
tul. Cred ceva mai mult și anume că exis
tența însăși a acestei pasiuni e un semn 
de nobleță sufletească, care se poate încă 
perfecționa sau șlefui, pentru a întrebu
ința un termen meșteșugăresc.

In țara noastră dreptul sfînt pe care-1 
are cetățeanul liber este dreptul la muncă, 
iar obligația lui cea mai de seamă este 
de a munci cinstit. Sînt însă unii tineri 
care așteaptă o ocazie deosebită pentru 
a-și manifesta toată forța lor creatoare, 
tot avîntul, socotind că nu merită să te 
risipești cu pasiune în orice ocazii. Noi 
știm că așa zisa muncă „modestă” și 
„neînsemnată”, este de fapt o muncă im
portantă și creatoare care hotărăște 
soarta istoriei.

Eroii zilelor noastre sînt oameni mo
dești și perseverenți care dau dovadă de 
un eroism continuu de zi cu zi, adueîn- 
du-și contribuția lor la sforțările creatoare 
ale întregului popor.

Alături însă de acești oameni se mai 
găsesc pe ici pe colo și egoiști, pentru care 
interesul lor valorează mai mult decît ori
ce. Morala noastră comunistă ne cere să 
fim atenți față de cei care ne înconjoară, să 
manifestăm un sentiment de grijă și de 
delicatețe, sări sprijinim pe tovarășii ră
mași în urmă, să-i ajutăm să ne ajungă. 
Unii tineri se mai codesc să părăsească 
orașele unde au învățat ani îndelungați 
și să plece în ajutorul muncitorilor de pe 
ogoare pentru a le dărui din cele învă
țate, pentru ca roadele cîmpiilor să fie 
mai bogate, deoarece pun interesele lor 
personale mai presus de toate celelalte 
lucruri. Așa a procedat și tînăra Lucia 
Gigulă, despre care s-a pomenit în dis
cuția amintită mai sus. Dar zeci și zeci

Acad. C. I. Parhon

de tineri care s-au adresat ziarului, și-au 
exprimat dezaprobarea față de purtarea 
Luciei, calificînd-o drept egoistă. Vorbind 
despre pasiunea cu care trebuie să luptați 
pentru atingerea unor țeluri înalte, în
chinate fericirii milioanelor de oameni, mă 
gîndesc la exemplele nemuritoare pe care 
le-au dat marii noștri înaintași, slujitori 
devotați ai poporului ca Traian Vuia, pio
nier al aviației romînești, ca profesorul dr. 
Victor Babeș, Gh. Marinescu, ca și atîția 
alți patrioți ca ei. De asemenea o pildă 
vie pentru tinerii noștri oameni de știință 
ca și pentru fiecare tînăr muncitor o con
stituie activitatea neobositului cercetător 
acad. Traian Săvulescu.

Marele fiziolog Ivan Petrovici Pavlov, 
adresîndu-se tineretului spunea: „Țineți 
minte că știința îi cere omuhii întreaga 
lui viață. Și dacă ați avea două vieți tot 
nu v-ar ajunge. Știința cere de la om o 
încordare uriașă și o mare pasiune. Fiți 
pasionați în munca voastră, în cercetările 
voastre. înainte de toate — stăruință... 
In aii doilea rînd — modestie... In al trei
lea rînd — pasiune".

Voi, tinerii cărora vă aparține viitorul 
aveți datoria ca mai ales acum, să îm
brățișați cu toată pasiunea voastră dru
mul pe care vi l-ați ales, răsplătind în 
felul acesta marile posibilități pe care vi 
le pune la dispoziție poporul muncitor.

Oamenii de frunte ai timpurilor noas
tre, comuniștii, sînt constructori activi, 
devotați ai socialismului, cei mai buni 
luptători pentru întărirea statului nostru 
De aceea ei sînt urmați în mod conștient, 
cu entuziasm, de marea majoritate a oa
menilor muncii. Acei tineri care caută să 
se eschiveze la fiecare pas de muncă, 
care privesc liniștiți cum muncesc alții și 
folosesc roadele muncii lor, își atrag tot 
disprețul poporului care nu-i tolerează pe 
trîndavj și paraziți.

In societatea noastră, tînărul cetățean 
este educat în spiritul stimei față de co
lectiv. Un rol deosebit de important în 
viața personală și socială, îl joacă tovă
rășia și prietenia. Sentimentul solidari
tății prietenești constituie o garanție a 
voinței omenești nestrămutate de a în
vinge încercările la care sîntem supuși în 
cursul vieții noastre.

Tovărășia înseamnă o colaborare rod

nică atît în muncă cît și în învățătură, 
în întreaga noastră activitate, în vederea 
realizării nobilului scop al construirii so
cialismului. Sprijinul tovărășesc, priete
nia strînsă bazată pe o adîncă principia
litate, constituie o puternică forță în lupta 
dusă pentru transformarea sau îndrepta
rea unui tînăr. A veghea ca prietenii noștri 
să meargă cu capul sus, plini de pasiune 
pentru meseria lor, constituie o datorie 
pentru fiecare dintre noi. Poate că dacă 
prietenii și tovarășii lui Dumitru Con
stantin ar fi ținut seamă de aceste lu
cruri, tînărul muncitor n-ar fi ajuns un 
om plictisit care nu-i respectă pe vîrstnicii 
ce-1 învață meseria și care nu iubește 
cartea.

Analizîndu-mî întreaga viață simt o 
mare bucurie lăuntrică. Este bucuria pe 
care ți-o dă faptul că ai muncit pentru 
un țel nobil, pentru binele milioanelor de 
oameni, pentru patrie. Pentru acest no
bil ideali, pentru titlul de slujitori devo
tați ai poporului, tineretul are datoria să-și 
închine toată pasiunea sa.

Afirm cu mîndrie că am luptat cu pa
siune, cu o îndoită pasiune pentru trium
ful cauzei muncitoare, al socialismului 
adevărat, al acelui întrezărit de Karl 
Marx și Frederich Engels și realizate de 
oamenii sovietici. M-am înscris în rîndul 
celor care au făcut din realizarea socia
lismului un ideal al vieții lor, încă de pe 
cînd eram pe băncile liceului din Ploești.

Am făcut atunci cunoștință cu învăță
tura marxistă. Această învățătură m-a 
convins pentru tot restul vieții mele că 
istoria omenirii nu se desfășoară con
form dorințelor regilor sau împăraților, ci 
în virtutea unor legi destul de complexe 
dar tot așa de obiective ca și căderea cor
purilor în vid sau înghețarea apei la zero 
grade și sub o anumită presiune atmos
ferică.

In plus învățătura marxistă arată că 
viitorul e al oamenilor muncii, că ei vor 
ajunge într-un anumit stadiu la conștiința 
de clasă și la lupta de clasă și că acea
stă clasă va fi aceea care își va impune 
legea și drepturile sale după ce va înfăp
tui în mod inevitabil dictatura proletaria
tului.

Sub acest regim trăim noi astăzi grație 
luptei partidului și ajutorului dat de 
Uniunea Sovietică, eliberatoarea patriei 
noastre.

VISCOLUL A FOST ÎNVINS...
Era o noapte liniștită. în 

mijlocul lacului Razelm po
posise o brigadă de pescari. în- 
tr-una din bărci se afla Mi- 
haeev Chirilă cu un frate mai 
mic. Au îndreptat barca în 
direcția curentului și au arun
cat ancora. După ce au mîn- 
cat, au adormit în scurt timp.

în puterea nopții au fost 
treziți de o zguduitură. Chi
rilă s-a ridicat și era cît pe 
aci să cadă în apă. — Barca 
se aplecase izbită de un val 
uriaș. Se pornise o furtună...

Apele zmuceau cu putere de 
ancoră. La fiecare lovitură a 
valurilor, lanțul ancorei troz- 
nea. Chirilă a trecut la rame 
ținînd barca îndreptată pe va
luri pentru a nu fi prinsă în
tre ele și scufundată. Valurile 
se năpusteau furioase

Fratele Iul Chirilă care se 
ghemuise în fundul bărcii 
simți cum pătrunde apa sub 
el. Se tîrî pînă la mijlocul 
bărcii pentru a-i vesti lui Chi
rilă primejdia. Cînd ridică pu
țin capul, un val îl lipi de-a 
latul în barcă. Renunță să-i 
mai spună ceva lui Chirilă ; se

ridică din nou, luă ispolul și 
începu să arunce apa afară.

în jur nu se putea vedea 
nimic. Furtuna risipise bărcile 
în diferite direcții. Chirilă 
obosit de atîta rezistență, se 
gîndea că in curînd îl vor lăsa 
puterile și barca se va răstur
na. îndată, însă, imaginea 
aceasta sumbră îl îndârji și 
mai mult.

Furtuna care nu vroia să 
știe de soarta nimănui se în
tețise, iar barca zmucită puter
nic de la ancoră, sălta ca o 
coajă de nucă, din val în val. 
Cei doi tineri pescari, uzi pînă 
ța piele, nu încetară rezistența. 
Ce bucuros ar fi fost Chirilă 
dacă în aceste clipe grele ar 
fi avut posibilitatea să răsufle 
liniștit numai cîteva minute.

Dar nu se putea. Barca tre
buia ținută cu orice preț în 
direcția curentului și pe mij
locul valurilor.

Odată cu sosirea zorilor, 
furtuna începu să se poto
lească. Valurile se domoliră, 
îndreptară atunci barca spre 
uscat, vîslind cu nădejde.

La mal s-au întîlnit cu toți 
membrii brigăzii care ajunse

seră cu bine la țărm. Un scurt 
popas, apoi pescuitul începu 
din nou.
.............................. . I I

Cumplită iarnă, iarna anu
lui o mie nouăsute cincizeci 
și patru! Dîrzenia vitejilor 
pescari din Delta Dunării a 
fost pusă la grea încercare. 
Viscolul ivise atunci o proble
mă grea... anevoioasă. Sculele 
de pescuit ale brigăzii din 
care face parte Chirilă au fost 
prinse de teribilul viscol în 
lacul Gorgova. Trebuiau sal
vate neapărat. Era vorba doar 
de păstrarea avutului ob
ștesc...

Chirilă a fost cel dintîi care 
a cerut să plece pentru a le 
salva. își asumase o mare răs. 
pundere, o sarcină dificilă. 
Pînă la lacul Gorgova era o 
distanță de 16 mile. Apele 
erau înghețate. Nu se putea 
merge cu nici un mijloc de 
locomoție.

Viscolul nu încetase; răs- 
pîndea rafale înfricoșătoare ce 
orbeau privirea, te făceau să 
nu zărești nimic la cîțiva pași. 
Intr-o asemenea dimineață —

cînd viscolul se afla încă în 
plină putere — Chirilă îm
preună cu moș Nistor Gavrilov 
au plecat să-și îndeplinească 
greaua misiune. Tot drumul 
l-au făcut pe gheață, avînd 
asupra lor cîteva unelte și 
ceva alimente.

Trei zile și trei nopți a du
rat dramatica, încordata, ne
obosita bătălie pentru salvarea 
uneltelor brigăzii... Nu se poa
te să lase să se prăpădească 
bunătate de unelte. Acest gînd 
devenise o obsesie ce-i însoțea 
în toate clipele. Ningea din ce 
în ce mai îndîrjit; viscolul 
devenise și mai puternic și 
mai dezlănțuit. Chirilă și moș 
Gavrilov duceau cu viscolul o 
luptă „cot la cot“. Vreme de 
odihnă nu se afla ! Timp de 
trei zile și trei nopți n-au in
trat niciodată la adăpost, toa
tă vremea au stat în bătaia 
înfricoșătoare a urgiei de ză
padă.

Pînă la urmă au reușit 1
Uneltele brigăzii au fost 

salvate !
IANCU TRIFAN 

corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Galați

Oameni care făuresc idei
In cartea de evi

dență a inovatorilor 
— cu rubrici multe 
întinse pe două pa
gini — a uzinei „Tu- 
dor Vladimirescu" 
din București, e în
scris de 16 ori nu
mele strungarului 
utemist Roșu Dumi
tru. La rubrica „con
ținutul pe scurt al 
inovației" scrie: „dis
pozitiv de strunjit 
ghidaj arc la remor
ca 2 A.P. 2“, iar mai 
departe, la altă ru
brică ; economii 2840 
lei, recompensă 778 
lei. Mai jos, după nu
mele altor inovatori, 
Roșu își mai înscrie 
o inovație: „dispozi
tiv de strunjit roata 
curea cupe de la ele
vatorul batozei; îm
bunătățirea calității". 
Și așa mai departe. 
Dar, cunoscîndu-le

numai din caietul de evidență, faptele par obișnuite și simple ; 
omul s-a gîndit că un anume dispozitiv ar fi mai bun, a făcut 
o schemă și apoi a mers la cabinetul tehnic — mai ales că 
Roșu Dumitru a venit într-o zi cu 8 inovații dintr-odată. Trei 
dintre ele au fost admise, iar pe celelalte inovatorul și le-a 
retras singur, deoarece și-a dat seama că ele mai pot fi încă îm
bunătățite — deci aviz celor care tind sa creadă că Roșu Du
mitru a creat aceste inovații fără prea multă strădanie.

Așezat Jîngă strungul lui „Universal" imens, Roșu pare mereu 
cu gîndul risipit cine știe unde, păstrând totuși un fel de 
voie bună, ce pare că nu părăsește niciodată fața sa rotundă 
și muschiuloasă. Adesea, urmărind rotirea vijelioasă, parcă 
infinită a cuțitului și răsucirea ordonată a șpanului albăstrui 
el uită că sirena a sunat de mult terminarea schimbului. 
Cînd observă aceasta își șterge mîinile grijuliu, apoi își des
chide dulapul și scoate de acolo o piesă ciudată, o privește 
o vreme încrețindu-și fruntea sa largă, apoi se așează pe 
ceva și o întoarce iarăși pe toate părțile. Aceste clipe de cre
ație deplină nu i le tulbură nimeni. Cei care-1 văd, calcă ușor 
împrejurul său făcîhdu-i doar cu ochiul un îndemn : stai liniș
tit Roșule și fă-o șj pe a șapteșpea!

Cu deosebită grijă Roșu își lucrează piesa are întregi, cu 
migală și străduință. Apoj o pune la loc în dulap pentru 
ca s-o reia a doua zi, și pleacă spre casă. După ce se urcă 
în tramvai și scoate biletul, tresare, adueîndu-și aminte de 
ceva. La prima stație coboară și se întoarce înapoi în uzină. 
Are o idee nouă... Scoate iarăși piesa, o cercetează parcă mai 
amănunțit, o măsoară în fel și chip și apoi o prinde în strung. 
Bucata de fler informă la început, se apropie din ce în ce 
mai mult de înfățișarea precisă și fină a piesei cu care va 
intra peste cîteva zile la Cabinetul tehnic. Cînd piesa este 
desăvârșită întru totul, o scoate din strung, o ridică pe palmă 
și o privește cu admirație ca pe o operă valoroasă, de mare 
preț.

In aceeași seară, acasă, tîrziu în noapte Roșu desenează 
piesa pe hîrtie cu precizie milimetrică.

...Numele lui Dumitru Roșu figurează la locuri de cinste 
în multe dări de seamă sau conferințe ținute cu ocazii festive, 
e dat adesea ca exemplu celorlalți tineri din uzină. Dar nu 
pentru satisfacția aceasta de a-și auzi numele rostit de alții 
lucrează seri de-a rîndul, studiază cu pasiune cărți de tehnică 
înaltă. El vrea ca strungul lui, strungurile celorlalți să producă 
mai mult și mai bine. Roșu s-a gîndit la prima inovație, por
nind de la gîndul de a-și ajuta tovarășii de muncă. într-o 
zi, din strungul unul tiînăr care lucra în apropierea lui a 
sării o piesă. Tînărul nu fusese de vină deoarece piesa era 
mare și nu se fixa bine în strung. Faptul acesta l-a întristat pe 
Roșu Dumitru și l-a făcut să se gîndească cum poate fi înlătu
rată pe viitor această primejdie. In mintea lui s-a născut ast
fel, vag la început, din ce în ce mai precis apoi, un dispozitiv 
care să prindă mai bine unele piese în strung. Așa s-a născut 
prima lui inovație, din dorința sinceră, din dragostea frățească 
de a-și ajuta tovarășii de muncă. El își iubește cu patimă și 
meseria de strungar.

începînd din anii copilăriei, de la cioplirea primelor jucării 
nevinovate și pînă în zilele cînd a intrat în uzină și s-a 
așezat lingă un strung adevărat, el a purtat mereu în sine o 
pasiune puternică pentru această meserie complicată dar deo
sebit de frumoasă șl creatoare.

Roșu Dumitru are 24 de eni. El se gîndește deocamdată să con
struiască o macara puternică de ridicat și transportat piesele, 
care va ușura munca sa și a semenilor săi. Atît deocamdată. 
Mai tîrziu se vor naște fără îndoială și alte idei.

MIRCEA ANDREI

MIHAIL CARANFIL 
corespondentul „Scînteii tineretului” 

pentru regiunea Hunedoara
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Discuția purtată tn coloanele 
„Scînteii tineretului'*  despre pa
siunea în muncă m-a îndemnat 
să vă scriu despre situația în 
care mă aflam acum un an și ju
mătate. Deoarece nu învățam 
aveam 0 calificative de „insufi
cient**.  Eram cel mai slab elev 
la învățătură din clasă.

Acest fapt i-a pus pe gînduri 
pe colegii mei. Ei au început 
să-mi atragă atenția asupra si
tuației în care mă găseam. Exa
menele de sfîrșit de semestru se 
apropiau, cu toate acestea eu îmi 
ziceam : „Las’ că învăț la exa- 
mene“. Văzînd că deși am fost 
criticat nu mă îndrept, tovarășul 
diriginte al clasei a organizat o 
discuție asupra situației mele. 
Și-au spus părerea atunci mulți 
colegi. Eu am încercat să arăt 
că nu reușesc să mă smulg din 
lenevia în care mă complăceam. 
„Cum nu poți — mi-au răspuns 
colegii mei. Nu vrei ! Ia să în
cerci**.  La început mi-a fost 
foarte greu. In cele din urmă 
am rămas corigent doar la o 
singură materie. De atunci 
mi-a rămas convingerea că dacă 
ai un pic de voință și ajutorul 
celor din jurul tău, nu se poate 
să nu reușești.

OSTROVEANU ȘTEFAN 
Craiova
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J atît. In munca cu oa- 2 
menii nu ajung doar constatările. 2 
Care dintre tovarășii lui Constan- 2 
tin Dumitru au căutat să-i ci- § 
teâscă din versurile lui 
iakovski, care plac atît de 
tineretului, sau dintr-o 

carte ?
Brigada în care a lucrat 

stantin Dumitru poartă și 
parte de vină. Unitatea •

statare și

Ma- 
mult 
altă

?

★
Tovarășul Bratu Gheorghe scria 

că lui Constantin Dumitru nu-i 
plac cărțile. Aceasta este o con*

Con- 
ca o 

r___________ ______  dintre
membrii ei nu trebuie să se ma 
nifeste numai în munca de fie
care zi, ea trebuie să existe și 
să se cimenteze și în timpul li
ber al tinerilor. Membrii brigă
zii aveau datoria ca prieteni de 
muncă, ca tovarăși ai 
stantln Dumitru, să-1 
acasă, să vadă cum 
viața lui familială, de

tui Con- 
viziteze 
decurge 

. __ ______ . .. ce este
plictisit, și ce are de gînd să 
facă. Chiar dacă acest ajutor a 
fost dat, el nu s-a simțit pentru 
că prietenii săi nu s-au apropiat 
de Constantin, n-au reușit să-l 
cunoască.

Lui Constantin Dumitru tre
buie să i se spună de asemenea 
că îndreptarea lui depinde acum 
în cea mai mare măsură de el și 
numai de el. Lui trebuie să 1 se 
arate că a respecta 
mai în 
datorie 
viință ; 
departe

LUCA ANA MARIA 
Parcul muncitorilor nr. 3 

Oradea

_ _ pe oamenii
vîrstă, pe maiștri, este o 
elementară de bună cu- 
eu obrăznicia nu ajungi 

tn viață.
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— Tare-i mai place și primăverii ăsteia să șu- 
guiască cu noi — oftează Păduraru întinzînd 
miinile către focul de paie ce pîlpîie timid. Aci 
se hlizește ia noi cu soare și cu cer albastru, 
și-apoi, dintr-odată, se stropșește și dă-i cu 
ploaie și ninsoare. Își schimbă înfățișarea mai 
ceva ca o fată mare.

Ajutorul lui, un băiețandru blond și subțirel, 
îi ascultă posomorit boscorodeala. Din cerul în
tunecat vîntul rece aduce pieziș fulgi moi de ză
padă. Răceala pătrunde dușmănoasă prin pu
foaicele îmbibate cu apă ca niște piei puse la 
tăbăceală. Frig al dracului! Stai pe tractor o 
oră-două, dar ți-ngheață mina pe manete și 
musai să dai o fugă și să-ți încălzești mîinile 
la focul ăsta prăpădit care arde ca vai de lume.

Păduraru se ridică în sus și rămîne puțin pe 
gînduri' Trupul lui puternic de moldovean în
fruntă semeț fulgii și ploaia care se cern peste 
el. Stepa Dobrogei, cu cocoașele dealurilor 
prinse in spinare, primește supusă biciuirea 
calmă a stropilor de ploaie, cam reci, dar bine
făcători pentru sămînța ce s-a pus și va să se 
pună sub brazde.

Undeva aproape se aude tractorul lui Salomia. 
Merge și glăsuiește ca și stăpînul: domol, calm 
opintindu-se din cînd în cînd întărîtat parcă de 
cineva, bubuind înfundat și puternic.

A dracului vreme! Numai primăvară nu e 
asta.

Tractorul a pornit smucindu-se, speriat parcă 
de cineva. Pline de sănătate brazdele se revarsă 
în urma plugului și ploaia, asta așteptînd, își 
înfige in ele bucuroasă stropii mărunți. Pămîntul 
e negru, lucios de negru, ca o blană de castor. 
Intră în el sămînța ca într-un culcuș și 
în cîteva zile dă ghes spre lumină și soare. 
Ogorul e întins pînă sub rădăcina dealului bur- 
duhănos dinspre răsărit. Președintele colectivei 
mormăie mulțumit la capul ogorului și cuprinde 
din privire, ca un gospodar ce e, arătura unifor
mă, brazdele drepte ca niște linii de caiet dic
tando. După privire, după zîmbet pricepi cali
ficativul ce-l dă tractoriștilor.

Vremea asta de-ar fi mai bună. Amarnic mai 
suflă vîntul. Salomia, Dogaru, Petak și Pașca 
tremură și ei pe tractoare. Păduraru as
cultă atent. Nu s-au oprit niciunul. Nimeni 
nu cedează. De dimineață a spus băieților 
din brigadă: „Nu se oprește nimeni din 
lucru! Poate să ningă cît o vrea, să tune și 
să fulgere. Lucrăm înainte cît ne-o da voie pă
mîntul. Se poate face cel mult cîte un foc de 

"paie și să se încălzească fiecare pe rînd".
Cele spuse se respectă întocmai. Șeful în

suși se supune. Tractoarele nu i< vor opri. Fri

VIAȚĂ DE TRACTORIST
gul n-o să biruiască. Așa-i viața de tractorist. 
Mai înduri și frig. Calorifer pe tractor n-avem.

*
Balcău Eusebiu, șeful brigăzii a IX-a de la 

S.M.T. Remus Opreanu a plecat în iarnă acasă, 
la Cîmpia Turzii. S-a dus în concediu. A trecut 
însă o lună, au trecut două, și dînsul să mai 
vie — pace. Brigada a plecat fără el pe cimp. 
Conducerea a luat-o Păduraru. E cam greu pen
tru el pentru că trebuie să lucreze și pe tractor 
dar nu e nimic. O s-o facă și pe asta. Dar ce-o 
fi cu Balcău ? De ce nu mai vine ? E ceva la 
mijloc, nu se poate. Spun unii că s-ar fi spe
riat de greutățile de aici. Vrea să stea mai 
aproape de casă, mai la căldurică. De asta nu 
mai vine. Precis. Cei din brigadă însă, care-l 
cunosc, care-au lucrat cu el în anul trecut nu 
cred asta nici în ruptul capului. Balcău nu poate 
să dezerteze ca un laș. Altceva e cu el. Tre
buie să fie o fată la mijloc. Au mirosit ei ceva 
de astă toamnă.

Și s-au adunat cu toții într-o seară și i-au 
scris.

„Dragă Balcău,
Află despre noi că sîntem bine sănătoși, ceea 

ce iți dorim și ție. Noi am început campania 
de mult. Am venit aici din timpul iernii. Tre
burile merg bine. In prima decadă am lucrat 
pe ruptele și am făcut 600 de hantri. Deci pla
nul pe campanie e gata. Acum avem depășire 
serioasă. Vrem să trecem de 2000 de hantri pină 
la sfîrșit. Ce zici de asta ?

Nouă ne e dor de tine. Ce s-a întîmplat de-ai 
rămas acasă ? Ne închipuim noi pricina. Tre
buie să fie cu păr șaten și cu ochi căprui. E 
sau nu ? Noi te înțelegem. Nu-i așa ușor să 
te desparți de-o fată. Dar să nu uiți că noi, 
brigada, te așteptăm. Lasă fata acolo cj nu ți-o 
fură nimeni. Vino aici și, vorba lui Păduraru, 
te însurăm noi cu un kadeu și te lecuiești. Te 
sfătuim prietenește. Pe aici, unii spun cum că 
tu ai dezertat, și ne e rușine nouă pentru tine. 
Acum alege tu cum vrei: rămîi cu ea sau vii 
la noi ?

Avem nevoie de tine. Gîndește-te. Te aștep
tăm.

Cu drag
Brigada a IX-a"

După o călătorie lungă, de mai multe zile, 
scrisoarea a ajuns la Cîmpia Turzii. Balcău a

citit-o cu degetele tremurînd de emoție și a 
rămas apoi o noapte întreagă pe gînduri. Era 
trist și era și bucuros. Chemarea lor îl îndu
ioșa, îl durea în același timp. Rîndurile lor sim
ple, murdărite de motorină, scrise cu un vîrf 
de creion neascuțit, pe unde s-a putut, îi amintea 
parcă pe fiecare om din brigadă. Nu, nu prie
teni, nu v-am uitat. Aveți nevoie de mine — 
așa-mi scrieți. Și eu am nevoie de voi. Hei tine
rețe, voi douăzeci și unu de ani furtunoși! Ră
mîi fată singură. Dacă vrei, așteaptă-mă pînă la 
toamnă. Pregătește-te valiză de drum !...

★
A fost vreme bună, Cu soare mult care a 

zvîntat pămîntui și a făcut mugurii zarzărilor 
să plesnească — semn că primăvara a biruit. 
S-a arat zdravăn și brigada e prima pe stațiune, 
cu planul depășit odată și jumătate. Stațiunea 
e fruntașă pe regiune. Toată lumea e mulțu
mită, felicitările curg gîrlă, băieții s-au liniștit. 
Steagul de fruntaș îl au ca și în mînă. Greul 
bătăliei a trecut.

Oare așa să fie ? Nicidecum ! închipuiții lauri 
ai victoriei prefacă-se în spini pe fruntea 
celor ce gîndesc așa! Nu. N-a trecut greul, nu 
s-a terminat bătălia. Abia acum e în toi. Desi
gur, 1046,47 de hantri pînă acum, nu-i puțin, 
dar pînă la 2000 — atît cit vor băieții să facă 
— mai va. Mai trebuie să scuipe zdravăn în 
palme, să-i mai bată nițel vîntișor de Dobrogea.

Păcat că vremea asta iarăși s-a stricat. Pe 
acoperișul vagonului-dormitor zuruie fără în
cetare burnița ce s-a pornit de acum două zile. 
Noroaie vîscoase ce ți se încleștează de picior 
îndărătnice (numai călător să nu fii pe o vreme 
ca asta) umplu drumurile pînă la gleznă și trac
toarele aliniate în stingă vagonului au șenilele 
împotmolite ca niște vălătugi.

Pe o asemenea vreme păcătoasă și amarnică, 
tractorist fiind, nu poți face altceva decît să 
stai la taifas, să te mai uiți pe o carte sau pe 
un ziar, sau, din cînd în cînd să mai controlezi 
încăodată tractorul, să-i mai desfaci o bujie sau 
o supapă, să-l ștergi pe ici, pe colo și să te zgî- 
iești pe cer adulmecind o vreme bună pen
tru arat. De la stațiune, slabă speranță să mai 
vină cineva. Fichiret Osman, agronomul de sec
tor, lăsase vorbă că o să se întoarcă azi. Dar 
cine știe de-o să mai vină. Bate un vînt afară... 
El, dar bine nr face să sosească mai repede. 
Le-ar aduce și lor cîte o veste, ziarele și, mai 
ales, trebuie să clarifice odată dacă Păduraru

e primul pe brigadă ori altcineva. Pentru că 
Salomia, oricît e el de tăcut și retras, tot se 
mai ia în colț cu Păduraru care se zice că ar 
sta cel mai bine. Dogaru nu se bagă în discuție.

Spre seară a sosit Fichiret.
— Iacă am sosit și eu. Și odată cu aceste 

vorbe le aruncă pe masă ziarele. Băieții își aleg 
fiecare ziarul preferat. După ce se încălzește cu 
un castron de lapte abia luat de pe foc, Balcău, 
ca șef al brigăzii, îl invită s& dea raportul. La 
stațiune a discutat cu inginerul și deci are si
tuația precisă. Dînsul, foarte tacticos, scoate car
netul și citește rar și cu importanță:

— Ei, păi situația ar sta cam așa: pe bri
gadă 246 la sută.

— Nu e rău — apreciază băieții.
— Acum clasamentul: locul întîi cu 225,35 

hantri, adică 265 la sută. Făcîndu-se că vrea să 
bea un pahar cu apă agronomul lăsă dinadins o 
pauză bucurîndu-se în sine de nerăbdarea lor.

— Hai, zi-i frate, lasă apa. Te-ai înecat ?
— Așa, vasăzică pe locul I e Salomia Vasile, 

pe II cu 259 Dogaru, III, Păduraru cu 258 și pe 
IV Petak cu 200.

Păduraru îi felicită pe învingătorii săi cu un 
„bravo frate", fără părere de rău.

— Nu-mi pare rău mă, nu-mi pare — își face 
parcă singur în necaz. O sg vedem noi pînă la 
urmă...

Ceilalți îi consolează:
— Lasă mă, tu ai lucrat la semănat și ți-au 

mers prost semănătorile, altfel n-ai grijă, tu ai 
fi fost primul.

Și aici au dreptate băieții. Așa ar fi fost. Ei, 
dar atîta supărare să aibă la viața lui Pădu
raru, că e întrecut cu cîteva procente! La cele 
4800 de hectare pe care le-a arat ei în toată 
cariera lui de tractorist asta e o nimica toată. 
Da, 4800 de hectare le-a trecut el prin brăz
da rele plugului, 4 campanii a fost fruntaș pe 
stațiune și a primit șj decorație. Necazul ăsta 
o să treacă. Mîine dimineață iese soarele și o 
să înceapă, aratul. Atunci sj vă țineți băieți 
după Păduraru ! Pentru că are și el o ambiție la ’ 
viața lui: să răsufle ușurat, să se însoare și 
să-i tragă un chef pe cinste, în ziua cînd va 
aniversa 10.000 de hectare arate de el. O să 
cheme toată brigada, toți prietenii Să se vese
lească împreună. E drept, o să mai treacă ceva 
vreme pînă atunci, dar așa o să fie. Aniversarea 
o s-o facă așa cum și-a pus în gînd; cu în
surătoare și cu chef.

ION BAIEȘU
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Din experiența tinerilor activiști culturali
„Joia tineretului" Folosind mijloace atrăgătoare

Comitetul orășenesc U.T.M. Cluj a luat 
inițiativa organizării „Joii tineretului" 
de două ori pe lună.

încă de la început tinerii muncitori, 
elevi, studenți, au fost atrași de această 
posibilitate de a se întîlni împreună, de 
a petrece plăcut și folositor timpul lor 
liber. Colectivul de organizare al „Joii 
tineretului" s-a străduit să pregătească 
programe cit mai variate. Astfel, cu ocazia 
sărbătoririi zilei ceferiștilor s-a ținut o 
conferință despre luptele ceferiștilor din 
februarie 1933 urmată de un program ar
tistic prezentat de brigada artistică de 
agitație a Atelierelor C.F.R. ,,16 Februa
rie" din Cluj

Un alt program a cuprins conferința 
„Să întărim necontenit capacitatea de 
apărare a patriei și să apărăm pacea" 
după care a urmat filmul „Mitrea 
Cocor".

Pe marginea programelor prezentate la 
„Joia tineretului" se fac discuții cu par
ticipants, li se cer părerile. Propunerile 
și criticile aduc un aport prețios colecti
vului de organizare în orientarea viitoa
relor programe și în îmbogățirea lor cu 
noi terne. în acest sens un exemplu con
cludent îl constituie propunerea unui 
grup de tineri muncitori de la Atelierele 
C.F.R.-Cluj cum sînt tovarășii : Mani 
Ion, Ghete Vaier. Marian Petru și alții 
care au cerut ca în cadrul programelor 
,.Jo'i tineretului" care vor urma, să fie 
introduse și bucăți muzicale, Ținând cont 
de dorința tinerilor, colectivul de orga
nizare a cerut concursul tovarășilor pror 
fesori Nicola Ion și Jogomos Ion de la 
Conservatorul de muzică din Cluj și au 
pregătit pentru „Joia tineretului" din 3 
martie un program muzical. A avut loc 
o conferință în limbile romînă și ma
ghiară despre folclorul romînesc și ma
ghiar. Pe marginea conferinței s-au făcut 
și exemplificări muzicale pe discuri ară- 
tîndu-se specificul muzicii populare din 
diferite regiuni ele patriei noastre.

După expunerea confer nței a urmat un 
concert de muzică populară interpretat 
de orchestra șfatului popular al orașului 
Cluj care „ entuziasmat tineretul.

în planul de muncă pe viitor figurează 
și alte teme interesante cum sînt: „de 
vorbă cu tinerii scriitori din orașul Cluj", 
„ziua tinerilor vînzători", în care se va 
vorbi despre atitudinea atentă față de 
cumpărători, și se va prezenta filmul ma
ghiar „Magazin de stat" etc.

VASILE TOMA
activist în secția propagandă și agitație 
a Ccmitetului orășenesc U. T. M. Cluj

E_ vorba aici de ghicitori, dar altfel 
decît cele obișnuite. Iată cum s-a întâm
plat : într-una din zile s-a anunțat că se 
organizează prima șezătoare cu ghicitori 
în institut. Era vorba de-a ghici căror 
opere aparțin fragmentele literare și mu
zeale ce se vor prezenta. Inițiativa a 
pornit de la tovarășul Busuioc Cornel de 
la bibliotecă. A fost la o școală la Sinaia 
și acolo a participat la o asemenea șeză
toare. Cu acest prilej se citesc poezii, 
bucăți literare, dar nu se spune nici ti
tlul și nici autorul, fiind lăsați auditorii 
să .ghicească, C:ne ghicește mat multe 
ia un premiu. Noi am mai adăugat și

Noi amenajări în comună
Cînd este vorba de vreo nouă acțiune 

pentru amenajarea și înfrumusețarea co
munei, pun umărul la treabă toți țăranii 
muncitori din Dănești, raionul Tg Jiu. Așa 
au făcut șj anul trecut cu ocazia construi
rii celor trei poduri mari și a noului lo
cal pentru sfatul popular. în fruntea ace
stor acțiuni au fost comuniștii și deputății 
Simion Bănciuiea, Vasile Manta, Gheorghe 
Lazăr și Ștefan Rujan care au muncit cu

COMSOMOLIȘT1I LA LENIN
La 29 octombrie 1918, în ovațiile furtu

noase ale delegaților și oaspeților, Vladi
mir Ilicj Lenin a fost ales în unanimitate 
președinte de onoare al primului Congres 
al Uniunilor de Tineret din întreaga Ru
sie. în aceeași zi, prezidiul congresului 
i-a trimis un bilet în care-tl ruga să pri
mească o delegație a congresului.

Răspunsul la acest bilet a venit peste 
vreo patru zile, pe la orele 11 seara. 
Membri; prezidiului, care locuiau în oraș, 
au fost convocați prin curieri iar cei care 
la ora aceea dormeau liniștiți pe seîndu- 
rile goale ale paturilor din căminul con
gresului au fost treziți ca la o alarmă mi
litară.

Ședința prezidiului n-a ținut mult dar a 
fost foarte încordată. Pentru următoarele 
două zile nu erau prevăzute ședințe ple
nare (lucrau secțiile și comisiile) și era im
posibil de ales o delegație chiar la con
gres, căci aceasta trebuia să se prezinte 
la Kremlin a doua zi la ora 10 dimineața. 
Ce era de făcut ?

Hotărîrăm să meargă la Kremlin prezi
diul congresului. După aceea fu schițată 
în grabă, în stil telegrafic, lista celor mai 
importante evenimente și idei care tre
buiau să fie comunicate lui Vladimir Ilici. 
în această privință n-au fost divergențe. 
Divergențele începură în momentul în 
care s-a pus problema cui să i se încre
dințeze sarcina de a-i transmite toate 
acestea lui Lenin. Unii tovarăși propuseră 
să se delege un raportor. Alții insistară ca 
delegații să vorbească pe rînd.

Cu majoritate de voturi se luă hotărîrea 
să se delege un raportor. La 8 și jumătate 
dimineața ne adunarăm cu toți în vestibu
lul casei cu nr. 4 de pe stradela Malîi Ha- 
ritonievski, unde avea loc congresul. Exa
minarăm cn grabă tezele raportorului și 
plecarăm la Kremlin. N-aveam mult de 
mers. Drumul pînă acolo putea să dureze 
vreo 20 de minute, cel mult o jumătate de 
oră dacă am fi mers foarte încet. Noi mer
serăm însă într-un fel special. La fiecare 
răscruce ne opream mult timp, deoarece 
cuiva îi venea în minte „cea mai impor
tantă" idee pe care trebuia să i-o comu- 
jnicăm lui Lenin, „cea mai genială" propu
nere pe care trebuia să o prezentăm. Ne 
opream, organizam (stînd în picioare !) o 
ședință, îl lăsam pe unul să se pronunțe 
pentru și pe alți c'țiva contra, adoptam 
sau respingeam cîte o propunere și por
neam mai departe — pînă la următoarea 
încrucișare de străzi. într-un cuvînt, de
legația se prezentă in sala de așteptare

Activitatea culturală in cadrul căminu
lui cultural, după cum se știe, este multi
laterală : bibliotecă, cercuri de citit lite
ratură, filme etc. La căminul cultural «e 
prelucrează și se discută hotărîrile par
tidului și guvernului. Tot aici prin diferite 
forme : cursuri, conferințe, seri de între
bări și răspunsuri, sînt răspîndite în mij
locul țăranilor muncitori metodele agro
zootehnice înaintate.

De exemplu, o formă interesantă pen
tru lămurirea țăranilor muncitori asupra 
avantajelor lucrării pămîntului după me
tode agrotehnice înaintate este și organi
zarea vizitelor la gospodăriile agricole co
lective fruntașe. Căminele culturale din 
comunele Popești-Leordeni și Jilava, cu 
sprijinul Sfatului popular Nicolae Băl- 
cescu, nu de mult au organizat o astfel de 
vizită Ia G.A.C „Drumul lui Lenin" din 
satul Livedea, raionul Brănești. Această 
vizită a fost plină de învățăminte.

Vizitatorii s-au interesat îndelung asu
pra muncii colectiviștilor. Ei au aflat că 
colectiviștii au obținut 1000 kg. grîu la 
hectar, în timp ce țăranii cu gospodării in
dividuale n-au obținut mai mult decît 
5—600 kg. grîu ; de asemenea și la cele
lalte culturi colectiviștii au obținut rezul
tate mai mari. Deși condițiunile naturale 
din anul trecut n-au fost destui de priel
nice pentru aceste culturi, totuși rezulta
tele bune au fost posibile datorită lucră
rii pămîntului după metodele agrotehnice 
înaintate. Tractoarele S.M.T. au făcut a- 
rătură adîncă ș; însămînțările au fost fă
cute la timp. Folosind experiența sovie
tică, grîul a fost însămînțat în rînduri în
crucișate, porumbul în cuiburi dispuse în 
pătrat. La întrebarea vizitatorilor dacă a- 
jung brațele de muncă în gospodărie, pre
ședintele gospodăriei, tovarășul Moldovea- 
nu Marin, a răspuns că brațele de muncă 
ajung deoarece o mare parte din lucrările 
care cereau multă muncă au fost meca
nizate. Gospodăria colectivă crește azi oi 
și vaci de rasă, rar întîlnite mai înainte 
în regiune și care cer o îngrijire atentă.

Vizita la G.A.C. Livedea a impresionat 
pe țăranii muncitori din comunele Po- 
peșfi-Leordeni și Jilava. în urma acestei 
vizite, întovărășiții și țăranii muncitori cu 
gospodărie individuală au participat cu 
regularitate la cercul agrotehnic. Cămi
nele culturale au organizat seri culturale 
în cadrul cărora țăranii muncitori care 
au vizitat G.A.C. vorbesc și celorlalți ță
rani muncitori din comună despre cele vă
zute. Cu mult interes ei au ascultat și pe 
tovarășul Velciu Marin, membru al înto
vărășirii agricole din Jilava, pe tov. Roșu 
Pavel, președintele întovărășirii agricole 
din Popești-Leordeni și pe alții.

★

Tineretul se simte atras în deosebi spre 
activitatea artistică din cadrul căminului 
cultural. In comuna Jilava utemiștii și ti

Șezătoare cu ghicitori
fragmente din opere muzicale pentru că 
avem un pikup bun...

La prima șezătoare de ghicitori care a 
avut loc într-o sîmbătă seara, sala s-a 
umplut mai repede ca deobicei. Studenții 
erau curioși și nerăbdători. S-a citit din 
Vlahuță, Gorki, Eusebiu Camilar, Galina 
Nicolaeva ș.a. iar din domeniul muzicii 
s-au ascultat fragmente din operele Ru- 
salca, Tosca etc.

Am petrecut o seară plăcută. Multora 
li s-a trezit gustul de a. citi mai multă 
literatură, de a-și rezerva timp și pen
tru educația lor muzicală. Printre cei 

mult entuziasm ca aceste construcții să 
fie date la timp în folosință.

Pentru înlesnirea transporturilor ce se 
fac cu ocazia muncilor agricole din acest 
an, țăranii muncitori din această comună 
au terminat în satul Văcara un pod de 
lemn peste apa „Văcara", și un alt pod 
peste apa „Bisericii” în satul Dănești; de 
asemenea din resurse locale au pregătit 
materiale necesare pentru un nou pod ce-i

A. Bezîmenski

a Consiliului Comisarilor Poporului, cu o 
întârziere de 40 de minute...

Secretara lui Lenin, Lidia Alexandrovna 
Fotieva, ieșind din cabinetul lui Vladimir 
Ilici aruncă o privire mustrătoare dele- 
gaților și pronunță cu o voce severă o 
scurtă cuvîntare :

— Tineri tovarăși ! Vladimir Ilici 
iubește foarte mult tineretul și e bucuros 
să stea de vorbă cu el. Dar, judecind după 
purtarea dumneavoastră, se pare că nu vă 
amintiți că el este președintele Consiliu
lui Comisarilor Poporului și că este destul 
de ocupat. Tovarășul Lenin spune mereu 
că întîrzierea cu un singur minut față de 
ora fixată constituie o greșeală gravă. 
Deoarece ați depășit această normă exact 
de 40 de or; și deoarece astăzi Vladimir 
Ilici este deosebit de ocupat, m-a rugat 
să vă comunic că nu vă va primi astăzi 
și că vă roagă să poftiți mîine la ora 10 
dimineața.

Astfel, fără să-l fi văzut încă pe Lenin, 
delegații primiră de la el o lecție pe care 
și-au întipărit-o în minte pentru toată 
viața. A doua zi, delegația se prezentă în 
sala de așteptare a lui Lenin cu o oră și 
jumătate înainte de ora fixată. La ora 10 
fix, tovarășa Fotieva spuse :

— Poftiți, tovarăși !
Vladimir Ilici întîmpină delegația în 

prag și strînse mîna fiecărui delegat.
— Poftiți, tineri tovarăși ! Luați loc ! 

Luați loc, neapărat! — repetă el. Luați-vă 
cîte un scaun și veniți mai aproape. El, 
desigur că fetei îi vom oferi un fotoliu. 
Aduceți fotoliul aici, fiți cavaleri...

Acest mic epizod cu fotoliul ne produ
se o impresie de neuitat. în cuvintele 
lui Vladimir Ilici, deși erau pronunțate cu 
un ton glumeț, se manifesta una din tră
săturile de seamă ale caracterului său: 
respectul față de femeie. înțelegînd 
aceasta, ne străduirăm cu atîta rîvnă să 
ne dovedim adevărați cavaleri îneît n-a 
lipsit mult să stricăm covorul...

Tovarășul Lenin se plimba prin cameră, 
privind prietenos pe trimișii congresului 
tineretului, care se cam fîstîciseră. El se 
așeză ’n fotoliul său împletit de lîngă 
masă și ne ceru să-i povestim despre tot 
ce ni se pare că este necesar.

Atunci luă cuvîntul raportorul... El în
cepu cu timpurile preistorice, vorbind în 
fraze pompoase, jonglînd cu comparații 
bombastice ; din primul aliniat al cuvîn- 

nerii sînt cel care au format o echipă de 
dansuri și o echipă de teatru. Echipa de 
teatru pregătește intens pentru concursul 
echipelor de teatru ale căminelor cultu
rale, piesa „Pe același drum". De aseme
nea tinerii din comuna Popești-Leordeni 
au format o echipă de teatru care va par
ticipa la concurs. Pentru ca echipa de tea
tru să se prezinte bine pregătită Ia con
curs ea este ajutată de tovarășul Pău- 
nescu Gheorghe de la „Teatrul tineretu
lui” care este instructorul echipei. Nouă 
nu ne poate fi indiferent locul pe care îl 
va ocupa la concurs echipa de .teatru. De 
aceea, tot în vederea pregătirii temeinic» 
a piesei și ridicării posibilității de înțe
legere a rolurilor, unii din interpreți au 
fost duși la, „Teatrul tineretului" și aici 
au văzut piesele : „Neisprăvitul" de Fon- 
vizin, „Drumul soarelui” de N. Stoenescu, 
și alte piese. Aceste vizionări au ajutat 
tinerilor interpreți să înțeleagă mai bine 
jocul de scenă.

înainte de a pune în repetiție piesa 
aleasă pentru concurs, s-au făcut împreu
nă cu interpreții lecturi din cartea „Lecții 
pentru teatru". Au fost citite capitolele în 
care se vorbește de analiza personajelor 
și distribuirea rolurilor, de planul de pu
nere în scenă a spectacolului, despre 
munca actorului și primele repetiții, des
pre învățămintele împărtășite de cei mai 
buni artiști sovietici.

Gu toate că avem unele rezultate în 
ceea ce privește antrenarea tineretului în 
activitatea căminului cultural, mai sînt 
totuși utemiști și tineri care trec pe la că
min numai cu ocazia balurilor, a horelor 
țărănești, la film etc. Tovarășul Paras- 
chiv Marin, secretarul U.T.M. din comuna 
Jilava, de exemplu, a dat foarte puțin 
sprijin îndrumării șj mobilizării tineretu
lui în activitatea căminului cultural.

Tocmai pentru a organiza manifestările 
artistice la căminul cultural, secția cultu
rală a sfatului popular a combătut ten
dința tovarășului Teodorescu Emilian, se
cretarul sfatului din comuna Popești Leor- 
deni care organiza hore țărănești și baluri, 
negii jind complect partea educativă a 
unor astfel de manifestări culturale.

Se știe că acei tineri țărani muncitori 
care iau parte activă Ia munca căminului 
cultural devin activi pentru popularizarea 
și aplicarea hotărîrilor partidului. Astfel, 
utemistul Ene Nicolae din comuna Jilava 
care este nelipsit de la activitatea căminu
lui cultural și-a convins părinții să pre
dea Ia timp cotele ce le datorau statului. 
Asemenea exemple în care tinerii își con
ving părinții să-și îndeplinească îndatori
rile față de stat, sau luptă pentru intro
ducerea metodelor agrotehnice înaintate, 
sînt încă numeroase

DUNA DUMITRU 
șeful secției culturale a Sfatului 

popular „Nicolae Bălcescu" 
din București

care au luat premii sînt Murgoci C., Vio
rica Sălăgeanu și alții. Premiul I n-a 
fost obținut de nimeni, deoarece niciunul 
dintre participanți n-a ghicit căror opere 
aparțin toate fragmentele prezentate. Pe 
viitor ne am propus să ne preocupăm mai 
mult de educația noastră muzicală astfel 
ca la viitoarele șezători cît mai mulți 
par.ticipanți să ia premiul I și mai ales 
să se preocupe de îmbogățirea propriului 
lor nivel cultural.

CSAKY NICOLAE 
student la Institutul de medicină 

din Timișoara

în curs de construire. Cot la cot cu vîrst- 
nici ca Vasile Coroiu, Alexandru Stingă, 
Grigore Cirstoi și alții din această comună 
au muncit și utemiștii Anton I. Popescu, 
Gheorghe Canavea, Aristică Brehui și 
Aurel Canavea în frunte cu Alexandru 
Brehui, secretarul organizației de bază 
U.T.M.

Corespondent 
ION SBTRCIOG

tării, care a durat cei puțin trei minute, 
lipseau cu desăvîrșire punctele și virgu
lele. Văzînd că în felul acesta nu merge, 
Vladimir Ilici începu să pună ei însuși în
trebări delegaților și conduse discuția pe 
făgașul unei convorbiri practice despre 
principalele sarcini ale mișcării de tineret 
din Țara Sovietică. Și îndată ce începea 
cineva (nu numai raportorul) să vorbească 
cu fraze pompoase sau să spună generali
tăți, tovarășul Lenin readucea discuția pe 
făgașul ei, cu multă delicateță și amabili
tate, dar și cu multă fermitate.

Multe din întrebările pe care le punea 
Lenin nu ni se păreau esențiale, în spe
cial cele care se refereau la viața de fie
care zi a tineretului. Dar el ne cerea cu 
insistență răspunsuri precise și directe. 
Ne venea greu să "nțelegem că prin siste
mul întrebărilor sale, care se refereau la 
cele mai diferite laturi ale vieții obștești 
și particulare a tineretului, Vladimir Ilici 
se străduia să stabilească ce reprezintă 
organizația nou înființată — Uniunea Ti
neretului Comunist din Rusia, care sînt 
posibilitățile, succesele și insuccesele ei, 
cum trăiește și muncește, ce gîndește și 
ee simte tînăre generație a țării, de ce 
trebuie să fie ferită, cu ce trebuie să fie 
ajutată.

Iată despre ce i-a întrebat Lenin pe de
legați.

Cîți muncitori se află la Congres ? Cîți 
țărani ? Cîți intelectuali ? Care Sînt con
vingerile lor politice ? Cum stau lucrurile 
cu rațiile alimentare pentru tineretul 
muncitoresc? Există petrol lampant în 
casele de lectură ? Care sînt relațiile tine
retului cu părinții ? învățăm să tragem 
cu arma ? Cum contribuim la lichidarea 
analfabetismului ? Cum ajutăm familiile 
ostașilor roșii ? Cum învață tineretul în 
școli și acasă ? Frecventează tineretul bi
bliotecile ? Ce oameni din trecut admirăm, 
pe cine am vrea să imităm? Cum se hră
nește tineretul de la orașe și cel de la 
sate ? Ne ducem la conferințe ? Există 
instrumente pentru orchestrele de ama
tori ? Cum ne odihnim ? Cum se distrează 
tineretul ? Cum s-a desfășurat la Congres 
prelucrarea programului și a Statutului? 
Cum participă tinerii din fabrici 1a ridi
carea productivității muncii ? Fac ei 
excursii în pădure? Se plimbă cu barca? 
Le place să joace gorodchi*)  și șah? Cine 
scrie la ziarele și revistele noastre? Scoa
tem manifeste? Le dăm ajutor cekiștilor?

•) Gorodchi — joc popular rusesc.

In preajma aniversării a 85 de-ani 
de la nașterea lui V-, L. Lenin

Adunări 
festiv 

ale oamenilor 
muncii

Aniversarea a 85 
de ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici 
Lenin este întîmpi- 
nată cu un puternic 
avînt politic de oa
menii muncii din în
treaga țară.

Muncitorii uzinelor metalurgice „Vasile 
Roaită" din Capitală au cinstit în cadrul 
unei adunări festive memoria lui Vladimir 
Ilici Lenin, marele conducător și învăță
tor al oamenilor muncii de pretutindeni, 
întemeietorul Partidului Comunist și al 
Statului Sovietic.

Expunerea consacrată aniversării a 85 
de ani de la nașterea lui V. I. Lenin a 
fost prezentată de iov. Traian Antonescu, 
membru în biroul Comitetului raional 
„23 August" al P.M.R. Vorbitorul a sub
liniat, printre altele, avîntul cu care pie- 
talurgiștii. alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, traduc în viață ideia 
leninistă a rolului hotărîtor pe care îl are 
creșterea productivității muncii în victo
ria orînduirii socialiste.

Muncitorii uzinei au avut bucuria să 
afle din gazeta de uzină, apărută vineri 
dimineața, noile succese obținute în acest 
an pe drumul luminat de mărețele idei 
leniniste. Făcînd să crească productivita
tea muncii, ei și-au depășit planul pe pri
mul trimestru cu 17,2 la sută Ia produc
ția globală și cu 8,3 la sută la producția 
marfă. Aceste succese și-au găsit încunu
narea în îndeplinirea planului cincinal al 
întreprinderii, la 4 aprilie 1955.

La fabrica de pielărie și încălțăminte 
„Kirov" din Capitală sute de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari au par
ticipat vineri la adunarea festivă închi
nată aniversării a 85 de ani de ia nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin.

Cu acest prilej a luat cuvîntul tov. Ni
colae Tăbîrcă, prim secretar al Comitetu
lui raional de partid „N. Bălcescu”, care 
a arătat succesele obținute de muncito
rii de la întreprinderea „Kirov” în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. A 
crescut productivitatea muncii, câștigul 
mediu al muncitorilor ; s-a mărit con
tinuu producția. Astăzi, față de a- 
nul 1953, productivitatea muncii a 
crescut cu peste 108 la sută, iar 
câștigul mediu cu aproape 90 la 
sută. în comparație cu trimestrul IV al

Deschiderea expoziției „Tehnica în serviciul științei" 
organizată de Camera de Comerț a R. D. Germ?^
Vineri dimineața a avut loc în pavilio

nul din Piața Operei nr. 3 deschiderea 
expoziției „Tehnica în serviciul științei", 
organizată de Camera de Comerț a Repu
blicii Democrate Germane.

La deschiderea expoziției au asistat 
acad. prof. dr. C. I. Parhon, acad. I. Mur- 
gulescu, Marcel Popescu, D. Simulescu, 
funcționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior, specialiști din institutele tehnice 
de proiectări.

Au participat membri ai misiunilor di
plomatice acreditate în țara noastră.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
Werner Eggerath, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.

Produsele expuse ac; — a arătat vorbi
torul — sînt o dovadă grăitoare a muncii 
neobosite, a cunoștințelor tehnice și a co
laborării strînse dintre muncitori, tehni
cieni, ingineri șj oamenii de știință din 
R. D. Germană pentru îndeplinirea sarci
nilor puse în față de către guvernul R. D. 
Germane. Experiența, cunoștințele și ap
titudinile însușite de generații de-a rîn- 
dul pot fi aplicate astăzi de către oame
nii muncii din R. D. Germană în folosul 
lor propriu, pentru înflorirea statului lor 
și pentru dezvoltarea economiei pașnice.

A luat apoj cuvîntul Gh. Savin, pre
ședintele Camerii de Comerț a R.P.R.

Expoziția „Tehnica în serviciul științei", 
deschisă astăzi, a spus vorbitorul, consti
tuie o nouă expresie a strânselor legături 
de prietenie și colaborare între poporul 
german și poporul romtn. Ea ne dă posi-

Cum luptăm cu menșevicii, socialiștii-revo- 
luționari și anarhiștii? Cum organizăm 
demonstrațiile? Despre ce discutăm? Avem 
pîslari și mănuși?...

Majoritatea răspunsurilor erau comentate 
îndată de tovarășul Lenin și în cuvintele 
lui apăreau „de la sine” idei și propuneri 
care făceau o analiză politică a fenome
nelor, dădeau o orientare teoretică și 
practică pentru viitoarea activitate. Fie
care cuvînt al lui Lenin era o îndrumare 
dată de un activist politic, un sfat prie
tenesc, o povață a unui tovarăș mai vîrst- 
nic. Aprobînd pe deplin toate formele par
ticipării tineretului la viața politică a 
țării Vladimir Ilici îndrepta în același 
timp cu perseverență atenția noastră asu
pra acțiunilor pe care trebuie să le între
prindă U.T.C.R., pentru ca tineretul să fie 
nu numai ridicat din punct de vedere po
litic și cult, ci să fie și energie, plin de 
viață, să aibă întotdeauna inițiativă.

înțelegeam din ce în ce mai clar, de ce 
ne întreabă Lenin cu atît interes și atît 
de amănunțit despre tot ceea ce se referea 
la viața de zi cu z; și la starea de spirit 
a tineretului muncitoresc și sătesc. El 
vroia să-1 vadă puternic sufletește și fizi
cește, vesel și înflăcărat. El însuși cloco
tea de o nesecată înflăcărare tinerească. 
Aceasta s-a manifestat printre altele și în 
faptul că Vladimir Ilici i-a promis unui 
delegat, specialist în jocul gorodchi să 
se ia cîndva la întrecere cu el.

Nu se putea să nu atragă atenția faptul 
că orice remarcă a delegaților cu privire 
la o anumită lipsă sau la un fenomen 
dăunător era primită de Lenin cu întreba
rea : dar ce s-a făcut pentru dezrădăcina
rea acelei lipse sau acelui rău ? Existența 
unui obstacol provoca la el o reacție 
imediată : să se pornească la acțiune ! 
Lipsește petrolul lampant în casele de 
lectură ? Procurați-1! Vedeți că cineva nu 
respectă legile sovietice ? Comunicați, de- 
mascați-1, obțineți scoaterea lui din func
ție, sancționarea lui ! Ați descoperit un 
dușman? Comunicați cekiștilor ! Unii pă
rinți nu înțeleg însemnătatea uniunilor de 
tineret ? Adunați-i sau duceți-vă la ei, 
dovediți-le, atrageți-i în activitatea ob
ștească! Nu aveți bărci ? Găsiți-le pe cele 
vechi, reparați-le, utilați-le ! Aveți nevoie 
de ajutorul Sovietului deputaților ? Du
ceți-vă la Soviet. Aveți nevoie de ajutorul 
partidului ? Duceți-vă la comitetul de par
tid. Dar acționați, dați ajutor, informați, 
demascați, dați sfaturi, fiți inventivi, dez
rădăcinați răul și lipsurile, sprijiniți orice 
inițiativă bună, duceți totul la bun 
sfîrșit.

Vladimir Ilid ne-« Întrebat pe larg 

anului trecut, producția globală * fabri
cii este mai mare cu 17 la iută".

Cu astfel de succese întîmpină munci
torii fabricii „Kirov” aniversarea marelui 
Lenin.

Pe întreg cuprinsul regiunii Bîrlad con
tinuă să aibă loc numeroase adunări fes
tive consacrate celei de a 85-a aniversări 
a lui V. I. Lenin.

Cu acest prilej în fața activului comi
tetelor raionale de partid, a propagandiș
tilor și agitatorilor, a activiștilor din apa
ratul de stat a fost prezentată expunerea: 
,,Lenin, marele geniu al omenirii progre
siste; leninismul călăuza oamenilor mun
cii din patria noastră .în lupta pentru con
struirea socialismului și apărarea păcii”.

In raionul Zeletin mii de țărani munci
tori, locuitori ai comunelor și satelor Gal
beni, Valea Rea, Avrămești, Budia și al
tele au luat parte la astfel de adunări 
festive prilejuite de aniversarea nașterii 
lui V. I. Lenin.

Pe ecranele cine- 
Cicllirl matografelor din Ca

pitală șl dintr-o se
rie de orașe din țară 
vor fi prezentate în 
zilele ce urmează fil

me inspirate din viața și opera genialului 
conducător al oamenilor muncii de pre
tutindeni : Vladimir Ilici Lenin.

în Capitală, în afara ciclului cuprinzând 
filmele : „Tovarășul Sverdlov", „Cartie
rul Viborg", „Pagini istorice", „Apărarea 
Țarlțînului", „Generația învingătoare", 
„Neuitatul an 1919”, „Lenin in Octom
brie", care vor rula la cinematograful 
Maxim Gorki între 16 și 24 aprilie, vor 
maț putea fi vizionate filmele : „Cei din 
Kronstadt", la cinematograful „Boleslav 
Bierut" între 18 și 24 aprilie, „Marele ce
tățean” în zilele de 21 și 22 aprilie la ci
nematograful clubului Grivița Roșie, „Pa
gini istorice" la cinematograful Patria și 
„Apărarea Țarițînului" la cinematograful 
București în ziua de 22 aprilie.

Filme în legătură cu viața și opera lui 
V. I. Lenin vor mai fi prezentate între 18 
și 25 aprilie la cinematografele din Tg. 
Mureș, Orașul Stalin, Iași, Bacău, Craiova, 
Timișoara, Reșița, Oradea, Cluj, Petro
șani etc.

(Agerpres)

de filme

bilitatea de a cunoaște minunate , 
grese pe care le înregistrează an c. an 

nomia R. D. Germane și mai ales teh- 
u.ca nouă, avansată pe care a atins-o in
dustria în plină dezvoltare a acestei țări. 
Pe baza dezvoltării lor economice, atît 
R. D. Germană cît șj Republica Populară 
Romînă.au putut da o mare extindere co
merțului lor exterior cît și schimburilor 
de mărfuri din ce în ce mai intense din
tre ele.

Expoziția deschisă astăzi va da posibili
tatea oamenilor muncii din țara noastră 
să ia cunoștință de cuceririle tehnicii noi 
din R. D. Germană, iar muncitorilor, teh
nicienilor șj inginerilor noștri din sectoa
rele electrotehnic, al mecanicii fine și al 
opticii să se împărtășească din experien
ța tehnicii germane.

Asistența a vizitat apoj expoziția.
Din marele număr de aparate prezen

tate se remarcă în mod deosebit produsele 
întreprinderii de stat „Karl Zeiss" din 
Jena, reprezentată printr-un bogat sorti
ment de exponate între care aparate de 
mare precizie, ca mlcroscoape pentru cer
cetări științifice și tehnice, instrumente 
de măsurat optico-fizice, instrumente teh
nice suple de măsurat pentru industria 
metalurgică prelucrătoare, instrumente de 
măsurat pentru agricultura Și mine, ins
trumente pentru examinarea oftalmolo- 
gică, instrumente medicale, instrumente 
de proiecție cinematografică, binocluri, 
lupe etc.

Expoziția va fi deschisă zilnic.
(Agerpres)

despre relațiile dintre organizațiile locale 
de partid și uniunile de tineret, promițîn- 
du-ne un ajutor activ de zi cu zi al par
tidului pentru celulele și comitetele 
U.T.C.R.

El se bucura de entuziasmul în muncă 
al tineretului muncitoresc, punea pe pri
mul plan sarcina ridicării productivi
tății muncii. Despre dragostea de muncă 
Lenin vorbea simplu, dar cu sinceră emo
ție și pasiune.

Vladimir Ilici ne-a 'ntrebat dacă prin
tre delegați există oameni religioși. Cînd 
îi răspunserăm cu toți în cor „Nu !”, Le
nin dădu vesel din cap în semn de aipro- 
bare. Apoi el se ridică, își puse mîiniile 
la spate și plimbîndu-se prin cabinet, ne 
spuse că sarcina eliberării tineretului de 
influența dăunătoare a religiei este grea 
și îndelungată, dar că este o sarcină obli
gatorie și de onoare. U.T.C.R. nu trebuie 
să uite niciodată această sarcină, nu tre

buie să întrerupă niciodată îndeplinirea 
ei. în această privință nu se poate obține 
nimic prin măsuri administrative. Trebuie 
să se răspîndească învățămîntui și cultura, 
este necesară o agitație bazată pe datele 
științei, demascarea continuă a bazelor re
ligiei ; trebuie, însfîrșit, să se facă „mi
nuni” pe pămînt care să dovedească ni
micnicia minunilor cerești născocite.

— Ei, cum credeți, vom face toate aces
tea ?

— Le vom face ! — strigarăm cu toții 
în cor.

— Nu mă îndoiesc, — răspunse Lenin...
Apoi se ridică raportorul care nu izbu

tise să-și îndeplinească misiunea. El luă 
o atitudine solemnă și glăsui cu mîndrie :

— Vladimir Ilici ! Vă comunicăm, că 
congresul nostru a hotărît cu majoritate 
zdrobitoare de voturi ca Uniunea Tinere
tului să se numească Uniunea Tineretului 
Comunist.

Vladimir Ilici își miji puțin ochii și pro
nunță liniștit patru cuvinte, care ne-au 
rămas în minte pentru toată viața.

— Denumirea nu e principalul...
— Dar noi vom justifica această denu

mire t — izbucni cineva.
Lenin zîmbi larg, se gîndi puțin și spuse 

rar:
— Atunci va fi bine...
Vladimir Ilici scoase dintr-un dulap un 

număr al revistei „Jugend Intematio- 
nalle" („Internaționala tineretului”) și în
trebă : — Știți ceva despre mișcarea co
munistă internațională a tineretului ?

Lenin spuse că U.T.C.R. trebuie să fie 
primul ostaș al mișcării comuniste inter
naționale. Frăția oamenilor muncii din 
toate țările și de toate naționalitățile, prie
tenia între popoare, constituie una din le

O carte bună este un minunat sfă
tuitor. La clubul-blbllotecă al Comple
xului Grivița Roșie din București, mun
citorii vin cu plăcere în orele libere să 
citească, să Învețe.

Foto: AGERPRES

Cronică
Printr-un decret al Prezidiului Marii 

Adunări Naționale, tov. Barbu Zaharescu 
a fost numit Trimis Extraordinar și Mi
nistru Plenipotențiar al R.P.R. în Repu
blica Argentina.

(Agerpres)

A apărut în limbile: rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză 

și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru 

democrație populară !"
București. Organ al Biroului Informa

tiv al Partidelor comuniste 
și muncitorești

Nr. 15 (336)
Cuprinde:

Articol de fond: Popoarele continuă 
lupta împotriva acordurilor de 
la Paris.

* * * în preajma celei d< a 85-a
aniversări a zilei de naștere a 
lui V. I. Lenin.

* * * Crește hotărîrea popoarelor de
a pune frîu atomiștilor.

Gh. Gheorghiu-Dsj: Traducerea In 
viață a măreței învățături leni
niste cu privire la al’anța d;ntre 
clasa muncitoare și țărănime.

Harry Pollitt: Lenin și clasa munci
toare din Anglia.

Kîm Ir Sen: învățătura lui Lenin — 
steaua noastră călăuzitoare.

I. Țedenbal : Pe drumul indicat de ma
rele Lenin.

Stefan Jendrychowski: Un tratat de 
prietenie și colaborare frățească.

Yvonne Dumont: Poporul Franței nu 
se va împăca cu politica de tră
dare națională.

Jan Marek : Note politice : Acordurile 
de la Paris și magnații din Ruhr.

De vînzare la toate librăriile, chioșcu
rile și debitele O.C.L.

Prețul 40 bani

gile fundamentale pentru adevăratul co
munist.

— Dar ia spuneți-mi, — întrebă deodată 
Lenin, — cum stați cu finanțele ?

îi răspunserăm, că toate bogățiile lumii 
se află în mîinile noastre, dar că deocam
dată nu avem nici o copeică...

Vladimir Ilici luă o foaie de h'rtie și 
scrise președintelui Comitetului Central 
Executiv, Iakov Mihailovici Sverdlov, 
un bilet prin care îi cerea să se dea zece 
mii de ruble viitorului Comitet Central al 
U.T.C.R., deoarece „tineretul trebuie să 
primească ajutor din partea partidului". 
Și toți delegații își amintesc că cuvintele 
„trebuie să primească ajutor", au fost 
subliniate odată iar cuvintele „din partea 
partidului" — de trei ori.

— Să munciți bine, — spuse Lenin. — 
Acesta este principalul. Feriți-vă în spe
cial să aduceți în comitetele voastre oameni 
indiferenți, cu spirit funcționăresc. Ei s"nt 
foarte dăunători. Munciți și treaba va 
merge bine. Nu mă îndoiesc că în organi
zația voastră veți avea milioane de tineri. 
Da, da, milioane.

Aceste cuvinte, păreau atunci prea opti
miste, deoarece la primul congres se uni
seră numai 22 000 de membri a; uniunilor 
de tineret. 22.000 — și Lenin vorbește de 
milioane ! Dar cuvintele lui Lenin au fost 
profetice.
.. ...Intră Lidia Alexandrovna Fotieva și 
îi șopti ceva lui Lenin. El dădu din cap 
și spuse :

— Da, da. Transmiteți-i că îl-voi primi 
peste 5 minute. înțeleserăm clar (în spe
cial după lecția primită cu o zi înainte) 
că nu putem să-1 reținem pe Vladimir 
Ilici mai mult de 5 minute. începurăm 
cu toții să ne ridicăm.

. Delegații stăteau în fața lui Lenin, sim
țind încă căldura mîinii Iui. Venise clipa 
'<n care fiecare din noi retrăia în întregime 
toată această întîlnire. Toți erau foarte 
emoționați.

Lenin ne privi cîteva clipe în tăcere și 
pronunță simplu,'omenește, aceste cuvinte 
de neuitat :

— La revedere, tineri tovarăși. Trans
miteți salutul meu Congresului și spuneți 
întregului tineret din partea Partidului 
Comunist: Noi nu vă uităm, noi avem în
credere în voi !

(Din „Comsomolscaia Pravda")
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Cererile legitime ale poporalul romîn 
trebuiesc satisfăcute

Au țrecut două luni de cînd o bandă de 
fasciști romînl și alte elemente criminale 
au atacat legația R.P.R. de la Berna, au 
ocupat-o, au devastat-o și l-au asasinat 
pe funcționarul legației, Aurel Șețu. In 
tot acest timp guvernul elvețian n-a în
treprins măsurile necesare pentru a face 
lumină deplină asupra evenimentelor pe
trecute. In nota guvernului R.P.R. din 14 
aprilie a. c. adresată guvernului elvețian 
se spune: „Guvernul romln este nevoit 
să constate că guvernul elvețian, in nota 
sa din 23 martie a. c., contrar normelor 
dreptului internațional, încearcă să-și de
cline orice răspundere in legătură cu a- 
gresiunea săvirșită pe teritoriul Elveției 
împotriva legației romîne, cu toate că, 
după cum arată faptele, această agresiune 
n-a fost prevenită de autoritățile elveție
ne, iar după comiterea ei aceste autorități 
n-au luat măsurile ce se impuneau pentru 
restabilirea neîntîrziată a imunității di
plomatice a legației și pentru salvarea vie
ții lui Aurel Șețu”.

Faptul că autoritățile elvețiene n-au luat 
măsurile ce se impuneau pentru restabili
rea neîntîrziată a imunității diplomatice a 
legației romîne, pentru arestarea elemen
telor criminale fasciste și pentru salvarea 
lui Aurei Șețu a fost dezvăluit de cu- 
rînd, de însăși directorul poliției orașului 
Berna, domnul Freimuller. Incercînd să 
apere poliția elvețiană de gravele răspun
deri ce-i revin față de agresiunea de la 
Berna, domnul Freimuller în declarațiile 
făcute în fața Consiliului municipal al 
orașului Berna, a dat în vileag unele a- 
mănunte concludente. Astfel — după in
formațiile domnului Freimuller, rezultă 
că poliția n-a întreprins de-a lungul celor 
40 de ore cit au trecut de cînd a venit la 
fața locului și pînă a „reușit" Să aresteze pe 
bandiți, nici un fel de acțiune fără ca în 
prealabil să fi ajuns la o înțelegere cu 
elementele, criminale. Șeful poliției a afir
mat că „doi funcționari ai poliției au in
trat în parc (curtea legației) după scurte 
tratative cu unul din intruși încă la ora 
2,30” (din noaptea agresiunii) și de aseme
nea, că comandantul poliției, puțin înainte 
de ora 7 „obține de la șeful intrușilor 
consimțămîntul pentru o nouă acțiune de 
căutare"... (e vorba de căutarea victimei 
atacului banditesc. Aurel Șețu). Felul în 
care se desfășurau aceste acțiuni și atitu
dinea poliției față de criminali rezultă din 
aceeași declarație a domnului Freimuller 
în care se arată că „patrula (de la ora 
2,30) a fost silită să părăsească teritoriul 
legației” de către criminalul care o înso
țea. Totul e limpede. Poliția elvețiană în 
ioc să-și facă datoria șl să-i aresteze pe 
bandiți a dus „tratative” cu aceștia și nu 
i-a stingherit cu nimic în comiterea cri
melor.

Unde duc firele complotului de la Berna, 
nu e greu de ghicit. Este de menționat în 
primul rînd, se arată în nota guvernului 
R.P.R., că criminalii, care veneau din Ger
mania occidentală, erau în legătură ru 
un centru de spionaj și diversiune aflat 
în zona de ocupație americană. Nu mai 
este un secret pentru nimeni că imperia
liștii americani folosesc pentru scopurile 
lor murdare teritoriile lor de ocupație din 
Germania occidentală și Austria. După

De ce a demisionat Zahedl
NEW YORK 15 (Agerpres). — TASS 

transmite:
După cum anunță corespondentul agen

ției United Press, cercuri bine informate 
din Beirut au anunțat că fostul prim-mi- 
nistru al Iranului, Fazlolla Zahedl, a fost 
înlăturat din funcția pe care o ocupa pen
tru că s-a pronunțat împotriva proiecta
tei alăturări a Iranului la pactul turco- 
pakistanez. Zahedi a susținut că din con
siderente militare și politice Iranul nu se

Cronica evenimentelor internaționale
O măsură pe deplin 

legitimă

Atenția opiniei publice a fost atrasă în 
cursul acestei săptămîni de propunerea 
cu privire la anularea tratatelor anglo- 
sovietic și franco-sovietic, propunere pre
zentată de către Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. spre examinarea Prezidiului So
vietului Suprem. Este de altfel și firesc 
ecoul larg, pe care l-a găsit această pro
punere în rîndurile popoarelor iubitoare 
de pace din întreaga lume. Ele au văzut 
in atitudinea luată de guvernul sovietic 
un pas necesar față de noua situație crea
tă în Europa în urma ratificării acordu
rilor de la Paris.

Din inspirația și la comanda trăgătorilor 
de sfori din S.U.A., cercurile conducătoare 
din Anglia și Franța s-au făcut părtașe 
la politica Washingtonului, politică de 
reînviere a militarismului în Germania 
occidentală, de periclitare serioasă a pă
cii și securității Europei. Acordurile de la 
Paris prevăd renașterea acelui odios mi
litarism german care în repetate rînduri 
a adus atîta jaf și suferință pentru po
poarele Europei.

Nu se poate trece cu vederea faptul că 
aceste acorduri prevăd totodată includerea 
Germaniei occidentale remilitarizate în 
pactul agresiv al Atlanticului de Nord ca 
și în alte blocuri militare îndreptate îm
potriva Uniunii Sovietice și a țărilor de 
democrație populară.

în afara faptului că pun la dispoziția 
urmașilor de azi ai hitleriștilor toate ti
purile de arme moderne, aceste acorduri 
prevăd înzestrarea noului wehrmacht cu 
cele mai periculoase arme de distrugere 
în masă, cu arma atomică precum și cu 
armele chimică și bacteriologică.

Au fost și sînt încă făcute de către po
liticienii occidentali tot felul de declara
ții, care mai de care mai mincinoase des
pre lipsa de contradicție care, pasămi te, 
ar exista între tratatele anglo-sovietic și 
franco-sovietic și acordurile de la Paris 
cît și despre caracterul pașnic al noului 
wehrmacht. Evident însă că asemenea elu
cubrații nu mai sînt în stare să înșele po
poarele și nicj un exponent al politicii 
atlantice nu va putea să ascundă perico
lul grav pe care-1 comportă renașterea mi
litarismului german.
i Experiența celui d« al doilea război

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 16 aprilie 1955 

cum se știe, pentru recrutarea lepădătu
rilor, a trădătorilor de patrie, funcționea
ză la Frankfurt, în Germania occidentală, 
„Biroul pentru coordonarea acțiunilor pre
văzute în programul președintelui S.U.A. 
pentru fugari". Pentru instruirea acestor 
epave au fost organizate școli speciale de 
spionaj și diversiune, cum este și aceea de 
la Tiibingen din Germania occidentală și 
Salzburg din Austria. Din aceste cuiburi 
de șerpi au plecat bandiții în Elveția să-și 
verse veninul lor asupra legației R.P.R. 
de la Berna.

Atacul criminal împotriva legației ro
mîne de la Berna este fără precedent în 
istoria relațiilor dintre state.

In lumina acestei constatări pare deose
bit de semnificativ faptul că presa elve
țiană nu se sfiește să aducă elogii crimi
nalilor și sg. îndemne la noi acte de bandi
tism. Totodată presa elvețiană duce o cam
panie sistematică de defăimare a R.P.R. 
împotriva acestei situații intolerabile gu
vernul romîn protestează in nota sa din 
14 aprilie.

Vinovății, precum și susținătorii direcți 
ai crimei în loc să-și primească pedeapsa 
cuvenită, sînt lăsați să-și ducă nestinghe
riți activitatea. Unele ziare elvețiene și 
posturi de radio din Occident se străduiesc 
să-i scoată basma curată pe asasini. Zia
rul elvețian „Die Tat", de pildă îndemna 
ca criminalii de la Berna să fie priviți 
eventual ca „patrioți... care s-au lansat 
într-o aventură necugetată". Iar postul 
de radio Madrid spunea ; „Patrioții ro- 
mîni (e vorba de criminalii legionari fu
giți în occident, n.r.) se mîndresc eu ase
menea criminali". S-or mîndri de-al de 
Fărcășanu, Horia Sima și alți asemenea 
„patrioți" fugiți de frica judecății poporu
lui romîn stăpîn pe soarta sa

Cunoscutul emisar al unor organizații 
fasciste, Mihail Fărcășanu, a dus și conti
nuă să-și ducă activitatea în Elveția în 
legătură cu atacul criminal împotriva le
gației R.P.R. la Berna. După cum reiese 
din comunicatele oficiale și informațiile 
presei elvețiene, Fărcășanu n-a fost ares
tat de autoritățile elvețiene deși complici
tatea lui cu autorii materiali ai crimei 
rezultă neîndoielnic din propriile sale de
clarații. Dat fiind această situație, guver
nul romîn insistă ca guvernul elvețian să 
ia toate măsurile pentru descoperirea si 
arestarea tuturor elementelor criminale 
care au participat la acest act de agresiu
ne precum și a complicilor și instigatori
lor lor. Totodată în nota guvernului ro
mîn adresată guvernului elvețian se spu
ne : „Avînd în vedere faptul că guvernul 
elvețian repetă declarația sa că nu poate 
consimți la extrădarea criminalilor, gu
vernul romîn atrage atenția guvernului 
elvețian că refuzind extrădarea își ia în 
întregime asupra lui răspunderea interna
țională pentru pedepsirea severă a crimi
nalilor".

Tineretul romîn sprijină cu lîotărîre 
nota guvernului nostru adresată guvernu
lui elvețian la 14 aprilie și cere să fie sa
tisfăcute cererile guvernului romîn pri
vind repararea prejudiciilor morale și ma
teriale cauzate Republicii Populare Ro
mîne.

poate alătura la acest pact. Aceste cercuri 
consideră neconvingătoare versiunea că 
Zahedi ar fi demisionat din motive de să
nătate.

După cum se anunță, Zahedi a refuzat 
să se alăture imediat pactului turco-pa- 
kistanez și a cerut să se amine orice mă
suri în această direcție pînă în anul viitor. 
Cercurile sus-amintite arată .însă că șahul 
Iranului a insistat pentru luarea imediată 
a unei hotărîrl și de aceea a acceptat de
misia Iul Zahedi.

mondial a demonstrat cît se poate de con
vingător că militarismul german este un 
sugrumător a, libertății popoarelor, iar 
AngLia și Franța au cunoscut consecințele 
politicii capitularde pe care guvernanții 
îor de atunci au dus-o față de imperialis
mul german.

Pentru ca reînvierea militarismului ger
man să nu mai fie posibilă, Uniunea So
vietică a încheiat cu guvernele Angliei și 
Franței tratate de alianță și asistență mu
tuală. Anglia și Uniunea Sovietică—se spu
ne de pildă în tratatul anglo-sovietic de 
alianță în războiul împotriva Germaniei 
hitleriste și a complicilor ei în Europa șl 
de colaborare și asistență mutuală după 
război „vor lua după terminarea ostilită
ților toate măsurile ce stau în puterea lor, 
spre a face imposibilă repetarea agresiu
nii și violarea păcii de către Germania 
sau oricare alt părtaș la actele ei de 
agresiune în Europa". Fiecare din părțile 
contractante și-a asumat de asemenea 
obligația de a nu încheia nici un fel de 
alianțe și de a nu lua parte la nici un 
fel de coaliții îndreptate împotriva celei
lalte părți contractante.

împotriva voinței popoarelor lor, gu
vernanții Angliei și Franței ratificînd 
acordurile de la Paris, calcă cu premedi
tare în picioare în mod nepermis trata
tele încheiate cu Uniunea Sovietică împo
triva dușmanului comun — militarismul 
german.

Uniunea Sovietică, consecventă politicii 
sale de pace, n-a pregetat nici un moment 
pentru a propune de multe ori guverne
lor Angliei și Franței să contribuie la în
cheierea unui tratat pe întreaga Europă 
cu privire la crearea unui sistem eficace 
de securitate colectivă în Europa, precum 
și la rezolvarea pe cale pașnică a proble
mei germane. La un asemenea sistem de 
securitate colectivă ar fi putut participa 
toate statele europene, indiferent de orîn- 
duirea lor socială și de start. La asemenea 
propuneri constructive însă guvernele An- 
gliei și Franței au răspuns cu noi și noi 
piedici cu scopul evident de a împiedica 
realizarea securității colective a Europe1.

în loc să respecte cu toată strictețea 
tratatele internaționale pe care și-au 
pus semnătura, guvernele Angliei și Fran
ței au devenit aliați fățiși aj militaris
mului german.

Este destul de claT că o atare situație 
nu poate să nu pericliteze pacea și liniș
tea popoarelor Europei. Pe bună dreptate, 
generalul Aumeran, deputat în Adunarea 
Națională franceză, a declarat că „nu poți 
pregăti ceva împotriva cuiva și să declari 
în același timp că ești prietenul lui. Nu 
poți pregăti o armată germană împotriva 
Uniunii Sovietice și să te declari aliata ei".

In legătură cu
MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 

transmite : Intre 12 șl 15 aprilie 1955, de
legația guvernamentală austriacă în frunte 
cu cancelarul federal ing. Julius Raab și 
vicecancelarul dr. Adolf Schaerf, pe de o 
parte, și delegația guvernamentală sovie
tica in frunte cu V. M. Molotov, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. și A. I. Mikoian, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., pe de altă parte, au purtat la 
Moscova tratative care s-au desfășurat în 
spirit prietenesc.

în urma tratativelor, părțile au consta
tat că atît guvernul Uniunii Sovietice, cit 
și guvernul Republicii Austriece consideră 
că este de dorit încheierea cît med grab
nică a tratatului de stat priv.nd res'abili- 
rea unei Austrii independente și demo
crate ceea ce trebuie să servească intere
selor naționale ale poporului austriac și 
întăririi păcii în Europa.

Delegația austriacă a dat asigurări că 
în spiritul declarației făcute încă la con
ferința de la Berlin în 1954, Republica 
Austriacă, intenționează să nu adere la 
nici un fdl de alianțe militare și să nu ad
mită baze militare pe teritoriul său. Aus
tria va duce față de toate statele o poli

Delegația guvernamentală
MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 
La 15 aprilie a părăsit Moscova, plecînd 

spre patrie, delegația guvernamentală a 
Austriei care a vizitat U.R.S.S. la invita
ția guvernului sovietic.

Delegația, condusă de cancelarul federal 
al Austriei J. Raab, a fost alcătuită din 
vicecancelarul A. Schaerf, L. Figl, minis
trul Afacerilor Externe, B. Kreiski, se
cretar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, trimisul I. Schoener, șeful sec
ției politice din Ministerul Afacerilor Ex
terne, trimisul S Verosta, șeful secției de 
drept internațional din Ministerul Aface
rilor Externe și persoanele care i-au în
soțit.

La aerodromul central din Moscova de
legația guvernamentală a Austriei a fost 
condusă de V. M. Molotov, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al

SCURTE ȘTIRI
• La 14 aprilie, Fam Van Dong, vice

președinte al Consiliului de Miniștri și 
Ministrul Afacerilor Externe al Republi
cii Democrate Vietnam s-au înapoiat la 
Hanoi din călătoria pe care au întreprins-o 
în India și Birmanla.

• La 15 aprilie primul ministru al An
gliei, Anthony Eden, a anunțat că alege
rile generale în Anglia au fost fixate pen
tru data de 26 mai.

• După cum s-a anunțat din surse ofi
ciale, regina Elisabeta a Angliei a semnat 
acordurile de la Paris aprobate de paria 
mentul englez.

• După cum anunță agenția France 
Presse, Antoine Pinay, ministrul Afaceri
lor Externe al Franței, va sosi la 29 apri
lie la Bonn unde va avea o întrevedere 
cu cancelarul Adenauer.

• După cum anunță agenția Reuter, li
derul partidului laburist din Anglia, 
Attlee, luînd cuvîntul la o conferință de 
presă din Winnipeg (Canada), a criticat 
politica S.U.A. față de Republica Popu
lară Chineză. Referindu-se la știrile că 
Anglia va participa la „apărarea" Taiva- 
nulul (adică va sprijini ocuparea Taiva- 
nului de către trupele americane), Attlee 
a declarat să acest lucru „nu este o ac
țiune a noastră și nici măcar o acțiune a 
Națiunilor Unite. Este pur și simplu o ac
țiune americană primejdioasă".

• La 8 aprilie 1955, caporalul englez J. 
Gordon a trecut în Republica Democrată 
Germană și a rugat guvernul R. D. Ger
mane să-l acorde azil politic. Rugămintea 
lui a fost satisfăcută.

Uniunea Sovietică a declarat în repetate 
rînduri că ratificarea acordurilor de la 
Paris este în contradicție cu spiritul și 
litera tratatelor anglo-sovietic și franco- 
sovietic. Desigur că în noua situație creată 
în Europa, respectivele tratate Internațio
nale, s-ar transforma într-un paravan pe 
oare cercurile guvernante din Anglia și 
Franța l-ar folosi pentru a ascunde în 

. fața opiniei publice drumul agresiv pa 
care-1 parcurge întreaga lor politică 
nefastă.

Cît privește lagărul păcii și socialismu
lui, reprezentanții popoarelor acestor țări 
la Conferința de la Moscova au declarat 
clar și hotărit că, în cazul ratificării acor
durilor de la Paris, Uniunea Sovietică și 
țările de democrație populară vor lua mă
suri comune în domeniul organizării for
țelor armate și a comandamentelor lor cît 
și alte măsuri necesare pentru întărirea 
capacității lor de apărare.

Uniunea Sovietică continuă pe mal de
parte eforturile pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor internaționale în 
litigiu. Un exemplu nl-l oferă recentele 
tratative care s-au desfășurat la Moscova 
între delegația guvernamentală austriacă 
și Uniunea Sovietică.

Poporul romîn aprobă și sprijină cu 
toată hotărîrea propunerea Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. El vede în aceasta un 
pas firesc menit să contribuie la preîntâm
pinarea renașterii militarismului german.

Opinia maselor largi 
ale Asiei

tratativele sovieto ■ austriece
tică de Independență care trebuie tă asi
gure respectarea acestei declarații

Partea sovietică și-a dat consimțămîntul 
ca trupele de ocupație ale celor patru pu
teri să fie retrase din Austria după Intra
rea în vigoare a tratatului de stat cu Aus
tria, nu mai tîrzlu de 31 decembrie 1955.

Ținînd seama de declarația guvernelor 
Statelor Unite ale Americii, Franței și An
gliei, publicată la 5 aprilie a.c. în legătură 
cu năzuința lor spre încheierea cît mai 
grabnică a tratatului de stat cu Austria, 
delegațiile Uniunii Sovietice și Austriei își 
exprimă speranța că în prezent există po
sibilități favorabile pentru reglementarea 
problemei austriece prin realizarea unei 
înțelegeri corespunzătoare între cele pa
tru puteri și Austria.

Guvernul sovietic s-a declarat de acord 
ca, în spiritul declarației sale făcută la 
conferința de la Berlin din 1954, să pri
mească echivalentul sumei de 150 mii cane 
dolari, prevăzută în articolul 35 al tratatu
lui de stat, integral în livrări de mărfuri 
austriece.

Guvernul sovietic a declarat de aseme
nea că este gata ca, în afară de transfera
rea către Austria a bunurilor germane 
aflate în zona sovietică de ocupație, sta
bilită anterior, să transfere Austriei, ime
diat după intrarea în vigoare a tratatului

a Austriei a părăsit Moscova
U.R.S.S. șl ministru al Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. ; A. I. Mikoian, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. ; I. G. Kabanov, ministrul Co
merțului Exterior ; A. A. Gromîko, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe 
el U.R.S.S. ; V. S. Semionov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S.; 
I I. Ilicev, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar și înalt comisar al U.R.S.S. 
în Austria ; P. N. Kumîkin, locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior ; M. A. 
Iasnov, președintele Comitetului Executiv 
al Sovietului din Moscova ; V. I. Klocek, 
reprezentantul comercial al U.R.S.S. în 
Austria ; generalul-maior I. S. Kolesnikov, 
comandantul garnizoanei orașului Mos
cova ; S. G. Lapin, șeful secției a 3-a pen
tru Europa din Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.SS. ; E. D. Kiselev, șeful pro

Noi amănunte asupra catastrofei aeriene 
pusă la cale de agenți secreți ai S.U.A.

PEKIN 15 (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

Potrivit știrilor sosite în capitala R. P. 
Chineze, la 13 aprilie au fost găsite cada
vrele a trei dintre victimile catastrofei 
avionului indian.

într-o știre transmisă de agenția „Press 
Trust of India”, se anunță din surse ofi
ciale că două cadavre au fost identificate 
ca fiind ale mecanicului de bord K. C. 
Dunha și a unui alt membru al echipaju
lui. J. J. Pimenta. Al treilea cadavru nu 
a fost încă identificat.

Autoritățile navale britanice de la Sin- 
gapoore eu anunțat că fregata engleză 
„Dampier”, care a găsit cele trei cadavre, 
a renunțat la cercetări și s-a întors la 
Slngapoore. De asemenea, avioanele avla-

Declarația premierului indonezian
DJAKARTA 15 (Agerpres). — China 

Nouă transmite :
Ambasadorul R. P. Chineze le Dja

karta, Huan Cijen, a făcut o vizită pri
mului ministru, Aii Sostroamidjojo-, In 
legătură cu catastrofa avionului indian 
pe bordul căruia se aflau membri ai de
legației chineze la conferința afrlcano- 
asiatică, precum și corespondenți de 
presă.

Ambasadorul Huan Cijen a declarat că 
guvernul R. P. Chineze consideră aceasta 
drept un incident foarte serios șl un act 
de sabotaj săvîrșit de dușmanii păcii.

Ambasadorul R. P. Chineze a cerut gu- 

problemele războiului și păcii, unității șl 
înțelegerii, luptei pentru independență na
țională, deplină, pentru renașterea econo
mică a Asiei.

Zeci de ani au jefuit colonialiștii englezi, 
francezi, portughezi, japonezi, bogățiile 
țărilor asiatice, transformate în colonii, în 
care popoarele erau supuse unei exploa
tări inumane. Asia din mijlocul secolului 
XX nu mai este însă aceeași. Cuvintele 
delegatului Indiei, Anap Singh au răsu
nat puternic, exprimînd conștiința de as
tăzi a popoarelor Asiei. „Trezirea Asiei noi 
este un eveniment de o importanță isto
rică. Astăzi, Asia care renaște, este din 
nou plină de vitalitate. Sîntem fermi in 
hotărîrea de a ne hotărî singuri soarta șl 
nu vom permite niciodată și nimănui s-o 
hotărască fără ca noi s-o știm". Asia re
învie, au loc mari transformări. In pre
zent aproape jumătate din întreaga popu
lație asiatică trăiește în țări de democra
ție populară. Popoarele Asiei au pășit pe 
marele drum istoric al unei vieți noi, pe 
drumul luptei pentru independență na
țională, pentru pace.

Participanțil la Conferință au exprimat 
în cuvinte pline de căldură solidaritatea 
popoarelor asiatice care-și apără liber
tatea Și independența împotriva imperia
liștilor americani și englezi. In zilele noa
stre imperialiștilor americani și englezi le 
vine tot mal greu să impună Asiei, poli
tica lor agresivă. Popoarele Asiei fac front 
comun împotriva uneltirilor imperialiști
lor care — asemenea unor proști farsori 
— încearcă să-și ascundă intențiile colo
nialiste agresive prin scamatorii și subter
fugii de soiul ..ajutorului”, „alianțelor pen
tru asigurarea securității reciproce” etc.

Hotărîrea popoarelor Asiei cu privire la 
colonialism șl la amestecul străin în tre
burile interne ale altor state, exprimate de 
reprezentanții lor este categorică : „Con
ferința exprimă protestul împotriva tutu
ror pactelor militare și a bazelor militare 
din Asia, ca de pildă SEATO, pactul turco- 
irakian, care afectează în modul cel mai 
direct și serios țările Asiei. Noi cerem 
retragerea tuturor trupelor străine de pe 
teritoriul țărilor asiatice și lichidarea tu
turor bazelor străine din Asia."

Popoarele Asiei au tras învățăminte din 
trecut. Ori de cîte ori imperialiștii au creat 
baze militare în țări ale Asiei, în mod ine
vitabil au urmat încercări de a le atrage 
în feț de fel de alianțe. încercări de a-i 
arunca pe asiatici în războaie împotriva 
asiaticilor. Si întotdeauna cei ce profitau 
au fost imperialiștii, care mai bine ca ori
ce știu să aplice dictonul, vechi de cînd 
există exploatarea: „Desbină și «tăpî- 
neșțe !“.

Imperialiștii americani în scopul de a 
împiedica lupta popoarelor asiatice pentru 
independență, pentru pace nu precupețesc 
nici o mîrșăvle. Pe această linie este și 
complotul odios pus la cale de agenți se
creți al S.U.A. prin avarierea avionului 

de stat, contra unei compensații corespun
zătoare, și bunurile Societății Dunărene de 
navigație (D.S.G.), inclusiv șantierul naval 
de la Komeuburg, toate vasele șl instala
țiile portuare. El a acceptat totodată, să 
cedeze Austriei drepturile pe care le are 
în conformitate cu articolul 35 al tratatu
lui de start, asupra terenurilor petrolifere 
și rafinăriilor de petrol, inclusiv societatea 
pe acțiuni pentru comerțul cu produsele 
petrolifere (O.R.O.P.), în schimbul livrări
lor de petrol brut în proporțiile stabilite 
între părți.

în afară de aceasta s-a ajuns la un acord 
ca în viitorul cel mai apropiat să se în
ceapă tratative avînd drept scop normali
zarea relațiilor comerciale între Austria și 
Uniunea Sovietică.

Delegația sovietică a comunicat delega
ției austriece că Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a consimțit să examineze 
în mod favorabil rugămintea președintelui 
federal al Austriei dr. Koerner cu privire 
la înapoierea în patrie a austriecilor ca<re 
își ispășesc pedepse în baza sentințelor 
pronunțate de organele judiciare sovietice. 
După retragerea trupelor sovietice de ocu
pație din Austria, pe teritoriul Uniunii 
Sovietice nu va mai rămîne nici un prizo
nier de război și nici un civil reținut din
tre cetățenii austrieci.

tocolului din Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. ; funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., corespondenți de presă sovietici 
și străini. Delegația a fost condusă de ase
menea de membrii ambasadei Austriei în 
frunte cu N. Bischoff, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Austriei în 
U.R.S.S., precum șl de șefii și membrii 
unor elte ambasade șl legații.

Pe aerodrom, înainte de a părăsi Mos
cova, cancelarul federal al Austriei, J. 
Raab, a făcut o declarație în fața micro
fonului.

VIENA 15 (Agerpres). — Delegația gu
vernamentală austriacă, în frunte cu can
celarul federal, Ing. Julius Raab, a sosit 
la Viena în ziua de 15 aprilie, orele 16 
(ora locală), venind cu avionul de la 
Moscova.

țiel engleze care căutau pe pasagerii și 
echipajul avionului indian, și-au încheiat 
cercetările, revenind la bază.

Doi reprezentanți ai societății indiene 
de navigație aeriană au cercetai locul 
unde s-a produs catastrofa.

Directorul agenției din Slngapoore al so
cietății indiene de navigație aeriană, R. N. 
Kaul, a declarat la 13 aprilie că, după cît 
știe el, au fost descoperiți numai trei su
praviețuitori. Acești trei supraviețuitori, 
membri ai echipajului avionului, au fost 
transportați la 14 aprilie la Slngapoore pe 
bordul fregatei engleze „Dampier”. La so
sirea lor la Slngapoore, autoritățile le-au 
interzis să stea de vorbă cu coresponden
ții de presă.

vemulul Indonezian să vegheze eu vigi
lență pentru prelnttmplnarea altor even
tuale acțiuni ale agenților diversioniști. 
Huan Cijen a subliniat că acest incident 
„nu reprezintă un act dușmănos numai 
față de R. P. Chineză, ci față de toate 
țările care participă la conferința afri- 
ceno-asiatică".

Premierul indonezian a exprimat regre
tul său pentru acest incident șl a făgă
duit că va lua toate măsurile necesare 
pentru asigurarea securității membrilor 
delegațiilor tuturor țărilor la conferința 
de la Bandung.

în care se găseau membri al delegației 
chineze la conferința de la Bandung pre
cum și diferiți corespondenți de presă.

Popoarele Asiei năzuind spre pace, inde
pendență națională, colaborare rodnică în
tre popoare sprijină cu putere cele 5 prin
cipii enunțate în declarația comună Ciu 
En lai — Nehru. Lupta popoarelor asiatice 
pentru traducerea în viață a celor cinci 
principii a luat un puternic avînt, crește 
cu fiecare zi. Așa după cum au arătat re
prezentanții popoarelor la conferința de 
la Delhi această uriașă mișcare a devenit 
o forță de neînvins. Chiar șl Dulles la -în
toarcerea din recenta călătorie în Asia a 
fost nevoit să arate că în ceea ce privește 
situația din Asia are „anumite presimțiri 
proaste”.

Dezbaterile conferinței de la Delhi au 
expus un adevărat program de acțiune al 
popoarelor Asiei în lupta comună pentru 
independența națională, împotriva ațîță- 
torilor la un război atomic, pentru pace 
In întreaga lume. Printre principalele ho
tărîrl ale conferinței se numără cererea 
de a »e interzice arma nucleară, bacterio
logică și chimică, cererea de a se realiza 
o dezarmare generală, de a se distruge 
stocurile de arme nucleare și folosirea ma
terialelor atomice în scopuri pașnice. Con
ferința a cerut .în numele popoarelor Asiei 
restabilirea drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în O.N.U. precum 
și retragerea tuturor forțelor armate ale 
S.U.A. din Taivan și Insulele Penhuledao 
și restituirea imediată a acestor teritorii 
către China. Conferința s-a pronunțat pen
tru convocarea unei conferințe internațio
nale cu participarea a 10 țări — dintre 
care a principalelor state asiatice — pen
tru rezolvarea pașnică a problemei Tal- 
vanulul. Conferința de la Delhi a cerut 
îndeplinirea strictă șl cinstită a acorduri
lor de la Geneva cu privire la Indochina 
precum și a prevederilor acordului de ar
mistițiu din Coreea. S-a cerut convocarea 
grabnică a unei conferințe internaționale 
pentru reglementarea pașnică a problemei 
coreene. Conferința și-a exprimat spriji
nul deplin față de lupta pentru indepen
dența națională a popoarelor Orientului 
arab și Africii de nord.

Dezbaterile și hotărîrile conferinței de 
la Delhi constituie un aport însemnat al 
țărilor asiatice la cauza păcii generale ; 
ele au exprimat dorința fierbinte a po
poarelor Asiei de a menține pacea ca o 
condiție necesară pentru o viață liberă și 
fericită.

Conferința de la Delhi a exprimat pu
ternic opinia maselor largi ale Asiei care 
așteaptă ca lucrările conferinței de la Ban
dung să reflecte strădaniile popoarelor 
Asiei în lupta pentru consolidarea păcii 
în lume, în lupta împotriva colonialismu
lui șl a politicii de război a cercurilor 
agresive care uneltesc împotriva păcii 
omenirii.

I. BODEA 
C. ROMAN

Deschiderea Congresului 
Uniunii Naționale a Studenților 

din Franța
PARIS 15 (Agerpres). — TASS trana*  

mite :

La 10 eprille și-a încheiat lucrările la 
Delhi Conferința țărilor Asiei pentru slă
birea încordării in relațiile internaționale. 
La lucrările Conferinței s-au adunat să 
dezbată probleme de o însemnătate excep
țională, solii popoarelor Asiei, reprezen
tanți ai tuturor păturilor populației, oa
meni de diferite concepții politice și con
vingeri religioase. Printre cei ce au do
vedit prin însăși prezența și cuvîntul lor 
la această Conferință că .în Asia se petrec 
prefaceri uriașe au fost d-na Rameshwari 
Nehru, Maulian Bh-asani, președintele 
Ligii populare musulmane din Pakis
tanul de est, Husein Mreivid, deputat în 
parlamentul sirian, Go Mo-jo. vicepreșe
dinte al Comitetului permanent al Adună
rii reprezentanților populari din întreaga 
Chină. Goro Tomlnaga, profesor de fizică 
atomică din Tokio etc. Este desigur, de o 
mare însemnătate faptul că popoarele 
asiatice, care timp de secole au trăit sub 
împilarea colonialistă, și-au trimis repre
zentanți autorizați să se consfărtuiască în

La Nisa s-a deschis congresul Uniunii 
Naționale a Studenților din Franța.

La congres au sosit numeroase delega
ții studențești din străinătate.

La ședința din 15 aprilie a congresului 
a luat cuvîntul Pierre le Brun, secretar 
al Confederației Generale a Muncii care 
a declarat că C.G.T. se solidarizează cu 
revendicările studențlmii franceze. El a 
chemat pe studenți la lupta pentru pro
gres social, independență națională și paca.

O notă franceza adresată 
S.U.A. și Angliei

După cum transmite agenția France 
Presse, guvernul francez a adresat la 14 
aprilie o notă guvernelor S.U.A. și An
gliei în legătură cu problema convocării 
unei conferințe a celor patru mari puteri. 
Guvernul francez « propus guvernelor 
S.U.A. și Angliei ca experții celor trei țări 
occidentale (Franța, Anglia șl S.U.A.) să se 
întrunească în cursul lunii aprilie penrtru 
a adopta un punct de vedere comun în ve
derea unei conferințe a celor patru mart 
puteri.

SPORT

A XXII-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă

în orașul olandez Utrecht încep astăzi 
campionatele mondiale de tenis de 
masă. La cea de e XXII-e ediție a 
acestei competiții participă aproape 400 de 
jucători și jucătoare din 33 de țări, prin
tre care R. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R.P.R., R. P. Bulgaria, Japonia, Anglia, 
Suedia, Iugoslavia, S.U.A., Austria, Bra
zilia, Egipt, Franța, Scoția, Țara Galilor 
șl altele. Jucătorii din R. D. Germană și 
Germania occidentală alcătuiesc o singură 
echipă la aceste campionate.

In întrecerea pentru cucerirea titlurilor 
mondiale, care va dura aproape 10 zile, 
sînt angajați cel mal buni jucători și cele 
mai bune jucătoare din lume în frunte 
cu campionii mondiali Angelica Rozeanu 
(R.P.R.) și Ichiro Dgimura (Japonia). Ală
turi de ei vor concura I. Andreadis (R. 
Cehoslovacă), B. Vana (R. Cehoslovacă), 
F. Sido (R. P. Ungară), S. Dolinar (Iugo
slavia), R. Bergman (Anglia), J. Leach 
(Anglia), T. Pritzi (Austria), Linda Wertl 
(Austria), surorile Rowe (Anglia), japone
zele Tanaka și Watanabe etc.

Campionatele încep cu competițiile pa 
echipe' pentru cupele „Corblllon" — fe
mei și „Swaythling" — bărbați. In compe
tiția feminină, echipa R.P.R. se află în 
grupa I-a alături de echipele R. P. Un
gare, R. P. Bulgaria, Danemarcei, Iugo
slaviei, Pakistanului, Scoției și Belgiei. 
Astăzi dimineață echipa R.P.R., alcătuită 

• din Angelica Rozeanu, Ella Zeller și Sari 
Szasz, va întîlni echipa R. P. Bulgariei, Iar 
după amiază echipele Danemarcei și Iu
goslaviei. Echipa de bărbați a R.P.R., for
mată din T. Reiter, M. Gantner, T. Haras- 
toți, M. Popescu și P. Pesch se află în 
grupa a IV-a împreună cu Anglia, Elve
ția, Saar, Spania, Germania, Țara Galilor 
și Liban. Reprezentanții noștri vor întîlni 
în cursul zilei de astăzi echipele Elveției 
șt Saarulul. Jocurile din grupele competi
ției pe echipe se desfășoară după sistemul 
turneu. Aceste meciuri se vor încheia 
luni seara.

Primele întreceri Internaționala 
de volei

Duminică, voleibaliștii romîn! susțin pri
mele jocuri internaționale ale anului, în- 
tilnind în Capitală echipele reprezentative 
ale R. P. Polone. Cele două meciuri sînt 
așteptate cu legitim interes de amatorii 
de sport, deoarece voleiul se bucură de o 
mare popularitate în R.P.R. și R. P. Po
lonă. Intîlnirile vor începe la ora 10 pe 
terenul special amenajat în incinta stadio
nului Giulești. In cazul cînd timpul este 
nefavorabil, jocurile se vor disputa cu o 
oră mai tîrziu, adică la 11 in sala sportu- 
rilor de la Floreasca.

(Agerpres)

Organizatorii australieni 
din nou în impas

MELBOURNE 15 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă în legătură 
cu organizarea celei de a XVI-a ediții a 
Jocurilor Olimpice programate la sfîrșitul 
anului 1956 în Australia se ridică noi pro
bleme greu de rezolvat. De curînd Comi
tetul olimpic australian a primit o scri
soare din partea Uniunii Internaționale 
de Ciclism (U.C.I.), prin care se cere asi
gurarea construirii unui velodrom cu o 
pistă în lungime de 330 m., așa cum pre
vede regulamentul curselor internaționale. 
Organizatorii australieni se află acum în
tr-o mare încurcătură deoarece ei au în
ceput construcția velodromului al cărui 
plan prevede o pistă în lungime de nu
mai 250 m. i -

«Loto Central**
întreprinderea „Loteria” înștiințează 

participanțil la „Loto-Central” că la tra
gerea din 15 aprilie a.c. au fost extrase 
din urnă următoarele nouă numere: 
20, 36, 82, 79, 71, 1, 73, 46, 34.

Premiul general pe țară este da 
1.408.857 lei.

Viitoarea tragere are loc vineri 22 apri
lie a.c.

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

Bărbierul din Sevilla ; Teatrul de Stat de Operetă: 
Casa cu trei fete; Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia): Doamna nevăzută (ora 15), 
Revizorul (seara); (Sala Studio): Mielul turbat 
(ora 15), Citadela sfărîmată (seara); Teatrul Tine
retului: David Copperfield; Teatrul Municipal: Cum 
vă place; Teatrul Armatei (Sala din B-dul Ma- 
gheru): Avarul (ora 15), Furtun’ de primăvară 
gheru): Avarul (ora 15), Furtuni de primăvară 
(seara); (Sala din Calea 13 Septembrie): Pîrjolul; 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Articolul 19; 
Ansamblul de Estradă (Sala Libertatea): Concert 
de muzică ușoară romînească; (Sala din Calea 
Victoriei): Să cînte muzica; (Sala Dalles): Concer
tul , Pe 7 note"; Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu): 
Frații Liu (ora 16). Ansamblul de cîntece și dan
suri C.C.S.: Spectacol de cîntece și dansuri.

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: Tovarășul 
Sverdlov; Tineretului; Ordinul Anna; Timpuri Noi; 
Agresiunea fascistă de la Berna, Noutățile silei. 
Scaunul magic, Meciuiile de fotbal Uniunea Sovie

tică — R. P. Ungară; Elena Pavel, Gh. Coșbuc: 
Ospățul lui Baltazar; Unirea: Avangarda de sa
crificiu; Lumina: Deputaul de Baltica; Victoria: Su
pusul; Gh. Doja, Moșilor: Vrăjitoarele; Cultural: 
Un vals vlenez: 8 Martie: Scăpat din rhlarele 
demonului; Vasile Roaită: Ne-am întîlnit undeva»

«£DACTU »l AOM1N1STKATU t București, PU|a „BetaMi**,  Tai. JMM, 1MJQ. Bactla Mrtaort TeL JMK. TIPÂXUL I CooblMtul PollpiKe CaMtctnWi J. V. Biata*.


