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Puterea exemplului

IN NUMĂRUL DE AZI:
FILIP CERBU: Și Lenin s-ar bucura... (pag. 2-a).

!n psajma aniversăm a 85 de anî 
de la nașterea lui V. I. Lenin

ACESTE ZILE în care oamenii mun
cii desfășoară cu avînt întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, 

coincid cu o dată memorabilă — împli
nirea a 85 de ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin. învățătura leninistă despre întrece
rea socialistă, de-a pururi vie, este deo
sebit de actuală acum.

Lenin a arătat că în condițiile vieții eli
berate de exploatare, exemplul înaintat 
are o mare forță de mobilizare a maselor 
în lupta pentru o viață nouă, fericită.

Noi vedem și în țara noastră justețea 
acestei idei. Părinții noștri își amintesc 
desigur cum, pe vremea capitalismului, pa
tronii încercau să strecoare între munci
tori concurența. De aici își trage rădăcina 
putredă și obiceiul egoist, acum pe cale de 
a dispare, al păstrării „secretului mese
riei". Astăzi însă, cînd mijloacele de 
producție industriale se află în mîinile 
oamenilor muncii, nu mal există concu
rență și șomaj. Acum, cînd fruntașii în 
producție sînt stimați și retribuiți după 
muncă, puterea exemplului îi îndeamnă 
pe cei rămași în urmă să-i ajungă pe 
fruntași, iar conștiința socialistă îi în
deamnă pe fruntași să ajute la rîndul lor, 
tovărășește, ’pe ceilalți. Așa a descris 
I. V. Stalin, continuatorul operei lui 
Lenin, esența întrecerii socialiste: unii 
lucrează slab, alții bine, alții mai bine, — 
întrecerea să-i ridice pe cei rămași în 
urmă la nivelul fruntașilor, pentru a ob
ține un avînt general.

Traducînd în fapt învățăturile leniniste, 
oamenii muncii din țara noastră, la în
demnul partidului, au luat în ultimii ani 
numeroase inițiative menite să asigure 
creșterea rîndurilor fruntașilor în produc
ție. în industria minieră se răspîndește 
în măsură crescîndă inițiativa maistrului 
miner Gheorghe Sviștea, pentru ridica
rea producției peste normă în fiecare 
grupă de mineri. De mare importanță este 
mai ales inițiativa pornită de grupa sindi
cală nr. 19 de la uzinele „21 Decembrie" 
din București. Această inițiativă cere 
muncitorilor cu mai mare experiență și 
calificare să ajute pe tovarășii lor în do- 
bîndirea pregătirii profesionale.

Pentru tineret, acțiunea de ridicare a 
muncitorilor spre rîndurile fruntașilor în 
producție este cu atît mai necesară cu 
cît o parte din tinerii intrați în producție, 
proveniți din unele școli profesionale, sau 
din alte locuri, nu au venit în fabrică cu 
pregătirea teoretică și mai ales cu expe
riența practică necesară.

La fabrica „11 Iunie" din Rîmnicu 
Vîlcea — de pildă — unii membri ai bri
găzii de tineret de la croit lucrau ne
glijent. Responsabila brigăzii a organizat 
atunci o consfătuire. Ea nu s-a apucat să 
facă observații celor mai slabi, ci a găsit 
o metodă mai bună. în consfătuire s-a 
comparat felul de muncă al celor mai pu
țin pregătiți, cu felul de muncă al frun
tașilor. Rezultatele pozitive nu au întîr- 
ziat să se arate.

în domeniul ridicării masei de munci
tori la nivelul fruntașilor, ca și în cele
lalte domenii ale muncii politice de masă, 
se pot întrebuința diferite metode. 
Organizațiile U.T.M., colaborînd cu or
ganizațiile sindicale, au multe mijloace la 
îndemînă Poate fi urmată cu folos exn«- 
riența dobîndită de organizația U.T.M.

de la I.M S. Cîmpulung, care a încredin
țat unor utemiști fruntași în producție 
sarcina de onoare de a se ocupa indivi
dual de tinerii mai puțin disciplinați, sau 
mai puțin pregătiți în muncă. De folos 
este și inițiativa luată la întreprinderea 
„I. C. Frimu“-Sinaia, în vederea organiză
rii de consfătuiri ale tineretului cu munci
torii fruntași, în care aceștia să-și împăr
tășească din experiența lor. Extinderea 
celor mai bune metode, după sistemul ino
vatorului sovietic Kovaliov, calificarea la 
locul de muncă după metoda Kotlear, con
ferințele ținute la cabinetele tehnice, arti
colele de experiență scrise la gazetele de 
perete, toate acestea pot contribui la rea
lizarea scopului dorit. Organizațiile 
U.T-M. trebuie să folosească acea metodă 
sau inițiativă care poate da cele mai 
bune rezultate la locurile de muncă res
pective.

Industria noastră se mîndrește cu frun
tași cunoscuți. Eroul Muncii Socialiste 
Constantin Vasilache, care va intra cu- 
rînd cu planul într-al treilea mileniu, mi
nerul fruntaș Mihai Ștefan, care lucrează 
în contul anului 1958, au tovarăși buni, 
care le merg pe urme, mai în fiecare fa
brică. Din păcate, sînt încă unele între
prinderi în care, alături de acești munci
tori, care lucrează cu metode înaintate, fo
losesc din plin mașinile și obțin rezul
tate mari, se găsesc și tineri mai puțin 
pregătiți, care lucrează neștiințific și deci 
au și rezultate slabe în producție. Intr- 
unele fabrici există preocupare numai pen
tru cîțiva fruntași, succesele sau proble
mele celorlalți nefiind luate în seamă. Or
ganizațiile U.T.M., cum sînt cele de la 
„Partizanul“-Bacău și fabrica de ciment 
București, nu fac nici atît. Ele nu ajută 
nici pe fruntași, nici nu se îngrijesc de 
popularizarea exemplului înaintat în rîn
durile celor rămași în urmă. Acest fapt nu 
a putut, de altfel, să nu se răsfrîngă și în 
activitatea de producție a întreprinderilor 
respective.

In industria noastră se întărește neîn
cetat agitația politică în legătură cu în
trecerea socialistă. O idee ar trebui mai 
mult însușită de fiecare agitator și pro
pagandist, de fiecare activist utemist care 
muncește în mijlocul tineretului din in
dustrie. Noi îi iubim pe fruntași, ne sînt 
necesare recordurile în producție și în
vățăm din ele, dar planul unei întreprin
deri nu poate fi îndeplinit de un grup 
restrîns de muncitori, fie ei ori cît de ca
pabili și talentați. Pentru a dezvolta eco
nomia țării și a întări puterea ei de apă
rare, pentru continua ridicare a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc, astăzi se 
duce o luptă hotărîtă în vederea îndepli
nirii sarcinilor planului cincinal.

Aceasta cere ca sutele de mii de munci
tori tineri, obișnuiți să-și îndeplinească și 
să-și depășească norma, să obțină o pro
ductivitate a muncii în continuă creștere: 
azi mai mare ca ieri și mîine mai mare ca 
azi. Fruntașii în producție au un rol 
mare în producția noastră, pe de o parte 
pentru faptul că ei personal își depășesc 
sarcinile de plan, iar pe de altă parte pen- 
trucă sînt un model și trebuie să devină 
sfătuitorii și îndrumătorii activi ai tuturor 
celor ce muncesc în întreprinderile noa
stre, să-i ridice pe cei rămași în urmă la 
nivelul lor.
♦♦♦♦>

Conferința oamenilor muncii 
oi sindicatelor din țările europene

între 22 și 24 aprilie va avea loc la Leip
zig conferința oamenilor muncii șl sindi
catelor din țările europene.

La această conferință oamenii muncii și 
sindicatele din țara noastră vor fl repre
zentate da o delegație din care fac parte 
tovarășii: Ion Dobre, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din R.P.R., Ște
fan Meszaros, topitor la Combinatul de 
metalurgie neferoasă din Baia Mare șl 
Antoaneta Alexovici — Manea, muncitoare

textilists la Uzinele textile „7 Noiembrie" 
din București.

Membrii delegației au părăsit marți la 
amiază Capitala, îndreptîndu-se spre Leip
zig.

★
Numeroase colective de oameni ai mun

cii din țara noastră au adresat 
zile scrisori către colectivele de 
de peste hotare care 
rea conferinței de la

ln aceste 
muncitori 
organiza-au inițiat 

Leipzig
(Agerpres).

Reuniunile Uniunii Interparlamentare
Intre 12—17 aprilie au avut loc la Roma, 

după cum s-a mai anunțat, reuniunile de 
primăvară ale comisiilor de studiu ale 
Uniunii Interparlamentare pentru pregă
tirea problemelor de pe ordinea de zi a 
conferinței Uniunii Interparlamentare ce 
se va desfășura în cursul lunii august la 
Helsinki.

In ședința din 13 aprilie a comisiei ju
ridice, la punctul de pe ordinea de zi 
„Principiile juridice și morale ale coexis
tenței” a luat cuvîntul delegatul R.P.R. 
acad. prof. Petre Constantinescu-Iași.

Referindu-se la principiile coexistenței 
pașnice enunțate la întîlnirea dintre pri
mii miniștri ai R. P. Chineze și Indiei, 
Ciu En-lai și Nehru, delegatul romîn a 
arătat că ele au un caracter universal va
labil. Delegatul romîn a arătat însă că 
atitudinea unor guverne dovedește că nu 
toate statele aderă la principiile coexis
tenței pașnice. Astfel, de pildă, este con
trară creării unei atmosfere prielnice 
menținerii și consolidării coexistenței paș
nice, adoptarea unor măsuri legislative 
prin care se prevede finanțarea războiului 
rece și a altor măsuri menite să înrăută
țească situația internațională. Ca un exem
plu grăitor al felului în care se pot aduce

de la Roma
prejudicii desfășurării relațiilor normale 
între state, delegatul R.P.R. a ridicat 
problema agresiunii împotriva Legației 
R.P.R. din Berna. Toate elementele și pro
bele ce constituie obiectul anchetei — a 
spus el — pînă la detaliile cele mai mici 
ale organizării și executării aceste) acți
uni, denotă că banda de trădători fasciști 
a fost sprijinită în întreaga sa activitate 
de cercurile conducătoare ale unei mari 
puteri, care urmărește o politică îndrep
tată împotriva colaborării internaționale.

In încheiere delegatul R.P.R. a propus 
adoptarea unui proiect de rezoluție, pen
tru a fi supus conferinței Uniunii Inter
parlamentare de la Helsinki, prin care se 
recomandă grupurilor interparlamentare 
să'intervină pe lîngă guvernele jor pentru 
ca acestea să-și întemeieze politica exter
nă pe aplicarea celor cinci principii ale 
coexistenței pașnice.

Delegații din Italia, Anglia. Franța, Un
garia și alții și-au exprimat acordul lor 
față de proiectul romîn și au propus cîteva 
amendamente. Comisia juridică a adoptat 
apoi un proiect de rezoluție care are la 
bază principiile expuse în propunerea de
legatului R.P.R.

(Agerpres)

Colțul corespondentului: Valoarea scrisorii (pag. 2-a).

R. P. Ungare: Cuvântarea lui

întărim frăția dintre tineretul 
naționale (pag. 3-a).

Bilanțul activității științifice studențești (pag. 2-a).

Ora-

după 
cui-

JOE LENfER: S.M.T.-Negrești poate și trebuie să reali
zeze viteza zilnică de lucru (pag. 2-).

CONSTANTIN BUCUR: Să 
romîn și tineretul minorităților

Sesiunea Adunării de Stat a 
Andras Hegediis (pag. 3-a).

In cinstea zilei de 1 Mal

Fiecare zi bună de lucru 
pentru grăbirea insămințărilor

Insămînțeazd îti cuiburi 
așezate în pătrat

Fruntașii recoltelor bogate au 
antrenat șl pe ceilalți cultiva
tori să facă la vreme însămîn
țatul. în ultimele 4 zile în co
munele Sălard și Borș s-au 
însămînțat 210 ha. cu floarea 
soarelui și porumb și s-au 
plantat cartofi pe 135 ha. Mai 
mult de jumătate din aceste 
suprafețe au fost însămînțate 
în cuiburi așezate în pătrat. 
De asemenea 80 la sută din 
suprafețele însămînțate cu 
floarea soarelui și porumb, cît 
și cele plantate cu cartofi în 
comunele Toboliu, Biharea, 
Roșiori, Vaida și altele din ra
ionul Oradea s-au făcut 
metoda însămînțării în 
buri așezate în pătrat.

Pînă acum 
dea au fost 
proape 12.000

Cultivatorii din satele raio
nului Oradea s-au angajat să 
obțină în acest an 3200 kg. 
de porumb boabe la hectar, 
19.000 kg. de cartofi și 1800 
kg. de floarea soarelui la hec
tar. Hotărîți să-și îndeplineas
că acest angajament, el se 
străduiesc să execute la vre
me însămînțările de primă
vară. Fruntașii recoltelor bo
gate Carol Balogh, Carol 
Papp, Alexandru Kovacs, E- 
meric Szabo din comuna Să- 
lard, Sigismund Szabo, Carol 
Szilagy, luliu Bereczi din co
muna Borș și alții sînt frun
tași la executarea lucrărilor 
agricole la un înalt nivel a- 
grotehnic. Ei au fost primii în 
comună care au terminat în
sămînțarea păioaselor și au 
însămînțat porumbul, floarea 
soarelui și au plantat cartofii 
în cuiburi așezate în pătrat.

Popularizînd experiența fruntașilor

în raionul 
însămînțate a- 

ha.
(Agerpres)

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

în cinstea zilei de 1 Mai oa
menii muncii de pe ogoarele 
regiunii Galați au obținut suc
cese de seamă în executarea 
lucrărilor agricole de primă
vară.

în regiunea Galați pînă la 
12 aprilie au fost însămînțate 
circa 130.000 ha. cil diferite 
culturi, realizîndu-se 91,07 la 
sută din planul însămînțărilor 
din prima epocă și 30 la sută 
din planul pe întreaga cam
panie. în raioanele și comune
le din regiunea Galați în care 
se desfășoară o largă muncă 
politică, insămînțările din pri
ma epocă au fost terminate. 
Așa de pildă in raioanele Tul- 
cea și Bujor însămînțările din 
prima epocă sînt terminate 
încă de mult.

Suprafețele planificate pen
tru grîu de primăvară și pen
tru orz au fost depășite. De 
asemenea, țăranii muncitori 
au executat grăpatul culturi
lor de toamnă pe 53,86 la sută 
din suprafața planificată, 
al ogoarelor de toamnă 
40,72 la sută.

Toate aceste succese se 
toresc și faptului că spre deo
sebire de alți ani, în această 
campanie sfaturile populare 
comunale. îndrumate de orga
nizațiile de partid și ajuta:e 
de organizațiile U.T.M. au 
desfășurat o susținută muncă 
politică și organizatorică. In 
comuna Cazasu, din raionul 
Brăila, țăranii muncitori în 
dorința de a obține recolte cit 
mai îmbelșugate desfășoară 
cu însuflețire întrecerea pa
triotică. A trecut mai bine de 
o săptămînă de cînd în aceas
tă comună au fost terminate 
însămînțările din prima epo
că. Mulți țărani muncitori din 
comună, fruntași ai recoltelor

iar 
pe

da-

bogate, printre care și tinerii 
Tudorel Dimache, Ion C. Te- 
lea și alții care au terminat 
însămînțările printre primii, 
au devenit huni agitatori pen
tru mobilizarea țăranilor mun
citori la însămînțări. Deseori 
ei pot fi văzuți dimineața 
înainte de răsăritul soarelui 
pe ulițele comunei mergînd 
din casă în casa pentru a 
convinge pe locuitorii comu
nei, să însămînțeze conform 
sfaturilor agrotehnice.

De curînd la căminul cul
tural din această comună a 
avut loc o consfătuire unde 
tovarășul Radu Custură, pre
ședintele comitetului executiv 
al sfatului popular comunal, a 
vorbit țăranilor muncitori des
pre metodele întrebuințate de 
fruntașii din comună, pentru 
obținerea de recolte bogate.

La această consfătuire au 
participat și fruntași ca: Ion 
C. Coadă, Ion Cotigă care au 
obținut în anul trecut 800 kg. 
bumbac la ha. de calitate su
perioară și respectiv 1.300 kg. 
orz și alții. Luînd cuvînul ei 
au împărtășit participanților 
din experiența lor, au arătat 
ce metode au aplicat și cum 
au executat toate lucrările ce
rute de agrotehnică. La gazeta 
cetățenească a comunei se fac 
articole mobilizatoare care 
popularizează pe fruntași sau 
critică pe codași. Acum țăra
nii muncitori din Cazasu se 
pregătesc pentru însămînțarea 
porumbului. în acest scop ei 
au și executat aratul pe o su
prafață ae 250 hectare, au pre
gătit aproape întreaga canti
tate de semințe etc. Munca po
litică, a avut mare înrîurire 
și în multe alte comune din 
regiunea Galați, grăbind rit
mul lucrărilor agricole 
primăvară.

Era seara tîrziu, după ora 11 
cînd tovarășa Pichineru intrase 
in odaie. Ușa sdrțîi și în pîlpîi- 
rea plăpîndă a lămpii eu gaz des
lușii o femeie mai degrabă 
scundă — 0 țărancă cu un cojo- 
cel de piele, legată la cap cu o 
basma neagră. Se dezbrăcă fără 
zgomot, apoi se lipi de soba cal
dă și rămase așa, cu mîinile îm
preunate în poală.

In această cameră de oaspeți a 
raionului de partid Negrești — 
pînă în clipa aceea — nu mă 
aflam decit eu și (ața Maria, în
grijitoarea.

In odaie se simțea căldura fo
cului ațîțat cu grijă din amiază, 
paturile de fier curat înfățate aș
teptau ademenitoare și tutui în 
jur era prietenos și îmbietor, mai 
cu seamă cînd auzeai ploaia rece 
de afară care biciuia și plesnea 
copacii fraged înmuguriți din 
grădină.

Eram gata să adorm cînd auzii 
glasul somnoros al îngrijitoarei:

— De unde, așa tîrziu 7
— ...Pînă acasă. Am fost să-mi 

iau schimburi și să-i mai văd...
(Mai tîrziu aflai că „pîna aca

să" — însemna 17 kilometri pe 
jos — dus — și 17 kilometri pe 
jos — întors. Pînă la ea acasă nu 
merge trenul, iar tovarășei Pi
chineru nu-i place să ia căruța 
sau mașina raionului pentru tre
buri personale.)

— Barem miine rămîi aici 7 se 
interesă mai departe țața Maria.

— De unde I Am ta Lpotele 
adunare cu femeile. Conferință 
cu situația internațională 1

ds

r A CONSTANȚA (da
LU niClOUQ ja corespondentul no-
înaintate stru). - Pentru pri

ma data, anul tre
cut gospodăria colectivă „Ana Ipăteșcu” 
din satul Cuza Vodă, raionul Medgidia, 
a produs sămînță de porumb hibridă. Pe 
o suprafață de 7,5 hectare, colectiviștii au 
încrucișat soiul de porumb dobrogean cu 
soiul ICAR-54. Porumbul hibrid obținut 
a dat o producție de 3345 kg. la hectar. 
Acest rezultat bun dă posibilitate colecti
viștilor ca în primăvara acestui an să în
sămînțeze toate cele 180 hectare numai 
cu sămînță hibridă de porumb. Colecti
viștii au produs atâta sămînță hibridă de 
porumb, îneît le-a prisosit și au putut să 
dea, în schimb, și altor gospodării co
lective.

In vederea asigurării seminței de po
rumb necesară pentru anul 1956, gospo
dăria însămânțează acum, pe lîngă cele 
180 hectare planificate, încă 9 hectare cu 
porumb în vederea obținerii de sămînță 
hibridă.

Anul acesta, colectiviștii pun porumbul 
numai în cuiburi așezate în pătrat, cu 
ajutorul unei mașini sovietice de semănat 
în pătrat. Folosind din plin capacitatea 
de lucru a acestei mașini, colectiviștii au 
reușit să termine în numai cîteva zile 
însămînțatul celor 56 hectare de floarea- 
soarelui. Apoi, cînd pământul s-a încăl
zit suficient, colectiviștii au și trecut la 
semănatul porumbului. Minuind cu pri
cepere mașina de semănat în pătrat și fo
losind fiecare oră prielnică, s-a reușit ca 
numai în prima zi să xse însămînțeze 21 
.hectare în loc de 11 cît este norma mași
nii. Pînă la 14 aprilie s-au însămînțat 31 
hectare cu porumb, lucrul fiind întrerupt 
apoi din cauza vremii nefavorabile.

Ei sînt hotărîți să termine cît mai re
pede însămînțările din epoca a Il-a, așa 
cum au terminat și însămînțările din epo
ca I-a.

Pentru felul cum au muncit la însămîn
țatul porumbului în cuiburi așezate în pă
trat merită să fie evidențiați tractoristul 
utemist Ion Mihai, precum și colectiviș
tii Mitică St. Ichim, Ilie Neagu, Gheor
ghe C. R. Mihai și alții.

îndrumați de agronomul Hapău Ion și 
de consiliul de conducere al gospodăriei, 
colectiviștii luptă pentru aplicarea pe sca
ră cît mai largă a metodelor agrotehnice

Angajamentele pXJ S
prind viață lectivă „Viața Nouă” 
1 din satul Chinc.u;,

radonul Tîmăveni, a avut loc adunarea 
generală a interniștilor în care ei și-au 
ales noul comitet. Tinerii colectiviști au 
ales în noul comitet pe cei mai harnici 
dintre ei: loan Vescan, Vasile Cîndea, 
loan Veițan, Lucreția Veliche și Dumitru 
Mogheșan.

Așteptările interniștilor n-au fost înșe
late. Membrii comitetului au trecut ime
diat la muncă. In frunte cu loan Vescan. 
secretarul comitetului, au mobilizat în în
trecere pe toți tinerii din gospodărie, avînd 
ca obiectiv principal terminarea la timp și 
în bune cotidițiuni a muncilor agricole de 
primăvară. Prin munca plină de avînt 
dusă de tinerii colectiviști, alături de 
vîrstnici, pînă la 13 aprilie, planul de în
sămînțări a fost îndeplinit în proporție 
de 40 la sută. Utemistul Vescan Ioan a 
arat și însămînțat 4,80 hectare, Cîndea 
Vasile 4,40 hectare. Realizări asemănă
toare au obținut mulți tineri colectiviști.

în cinstea zilei de 1 Mai ei s-au angajat 
să muncească cu tot elanul lor tineresc 
pentru ca împreună cu cei vîrstnici să 
termine toate însămînțările planificate.

Corespondent 
AUREL ȘEULEAN

% Reluarea pe ecranele noastre a filmelor închinate anilor 
>> de pregătire și înfăptuire a Marii Revoluții Socialiste din 
<< Octombrie, filme în care ocupă un loc central imaginea 
s) neuitatului întemeietor și conducător al Partidului Comu- 
>> nist al Uniunii Sovietice — Vladimir Ilicî Lenin, este pri
ce mită de fiecare dată cu emoție și bucurie de către tineri. 
SS Acum, în preajma aniversării a 85 de ani de la nașterea 
>> Iui Lenin, rulează din nou unele din aceste filme, devenite 
«opere clasice ale cinematografiei sovietice: „Cartierul VI- 
$$ borg“ (din trilogia despre Maxim), „Apărarea Țarițînulul“, 
// „Tovarășul Sverdlov", „Neuitatul an 1919“, „Pagini lsto- 
<< rice", „Lenin în Octombrie" etc. Ele fac să reînvie pe 

ecran glorioase file din loteria Marelui Partid, aducînd îna- 
N intea noastră figura nepieritoare a genialului conducător si 
<< strateg al proletariatului. în episoade dintre cele mal grăl- 
» toare ale vieții și activității sale dăruite pînă la ultima su- 
?? fiare cauzei comunismului.
<< Fotografiile noastre înfățișează scene din filmele „Lenin 
>> în Octombrie” (zguduitoarea scenă cînd muncitorii care au 

participat la un miting unde a vorbit Lenin, se string în
<< jurul lui Vladimir Ilici, după încercarea nereușită a dușma- 
» nilor revoluției de a-l asasina), șl ,,Pag!n! istorice” (clipa 
>> emoționantă cînd Lenin își găsește răgazul de a o înveseli 
<< pe o micuță orfană, învățînd-o să deseneze).

8 Ședința festivă de la Academia R.P.R. |
Academia R.P.R. organizează astăzi 20 aprilie ora 17, o 

7 ședință festivă consacrată aniversării a 85 de ani de la naș- 
- terea marelui geniu al omenirii progresiste — V. I. Lenin. 

Cu acest prilej vor conferenția :
— Acad, prof, Traian Săvulescu: ,,V. I. Lenin și 

opera lui”.
— Acad. I. S. Gheorghiu : „Principiile leniniste ale indus

trializării socialiste”.
— Prof. A. Joja: „V. I. Lenin despre combaterea idea

lismului în știință”.
— Prof. V. Cheresteșiu: „V. I. Lenin făuritorul politicii 

externe de pace a U.R.S.S.”.
Ședința va avea loc în sala Academiei R.P.R. din Calea 

Victoriei nr. 125. (Agerpres)5)

>> In regiunea Galați
GALAȚI (de la corespondentul nostru lancu Trifan).
In regiunea Galați, cu prilejul aniversării a 85 de ani de 

la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin în fabrici, școli și in
stituții s-au ținut adunări consacrate acestui eveniment. 
Asemenea adunări ale oamenilor muncii au avut loc la în
treprinderile Policolor, D.R.N.C. și D.R.N.F. Adunări con
sacrate celei de a 85-a aniversări a nașterii lui V. I. Lenin 
au avut loc și la sate. Astfel țăranii muncitori din comu
nele Macin, Luncavița și altele din raionul Măcin au avut 
prilejul să cunoască multe aspecte interesante din viața lui 
V. 1. Lenin.

TOVARĂȘA PICHINERU
Am intrat în vorbă cu femeia 

mărunțică ale cărei trăsături nici 
nu mi le amintesc bine, tîrziu 
aproape de miezul nopții, în ca
mera de oaspeți a raionului.

Micșoră fitilul lămpii și la lu
mina scăzută și tremurătoare se 
așeză pe marginea de fier a pa
tului începînd să povestească, în
suflețită. dintr-odată, despre 
munca ei de instructor la comi
tetul raional de partid.

îi pusesem doar o singură în
trebare : „Ce spune bărbatul 
cînd lipsești cu săptămînile de 
acasă ?“

— Ce să spună 7 se miră dînsa 
sincer, de întrebare. E doar și el 
membru de partid, mai vechi ca 
mine, și-i zootehnician la colec
tivă... Copiii-s mari, mai țin și 
dînșii casa... Ș-apoi — glumi ea 
ușor — e drept să mai vadă și 
omul de casă că eu 5 ani, cit dîn- 
sul a fost tot dus pe front, am 
robotit...

E limpede de neclintit această 
simplă și dreaptă judecată, ecoul 
noii demnități, glasul trezirii 
conștiinței a fostei roabe de la 
țară.

Dar nu puțin a trebuit ca sa 
lupte cu prejudecățile groase cit 
niște rădăcini noduroase, cu vor
bele otrăvite ale chiaburilor, cu 
gurile rele ale femeilor care cle
veteau pe seama „muierii" care 
umblă... cu politica și lasă băr
batul la cratiță...

— Acum, după 7 ani, pot spune 
că am căpătat prestigiu in casă, 
continuă tovarășa Pichineru și 
simt cum zîmbește.

Tresar. „Prestigiu". Sună firesc 
și neașteptat. Înțeleg că acest 
neologism exprimă ceva pe de
plin consolidat, 
totdeauna.

— ...Cînd vin 
mezina, începe 
ține gura : Tataie, hai să facem 
ceva bun de mîncare c-o venit 
tovarășa Pichineru!... Așa-mi 
zice — „tovarășa Pichineru” — 
mai în glumă, mai în serios, de 
cind oamenii se uită altfel 
mine...

Femeia începe să rîdă și încăl
zită își scoate basmaua. Acum 
obrazul pare mai tînăr deși tot 
capul e cărunt.

— Aveam părul negru — corb 
— cărbune I spune ghicindu-mi 
parcă gîndul. Dar acum parcă 
sînt mai tînără. La școala de 
cadre am întinerit eu, inima mi-a 
întinerit. Nici nu-i de mirare, 
după cit am avut, eu 
țat... Dacă pînă în 
n-am văzut!

Rușinată, își duce 
gură. Pare într-adevăr 
zut.

Da, în toamna anului 
a fost chemată la Vaslui, la ju
dețeană — cum se zicea atunci, 
femeia lui Toader Pichineru și-a 
părăsit prima oară satul, Țibă- 
neștii. Pînă atunci, unde ar fi 
avut să se ducă 7 Rînduiala era: 
femeile stau acasă și bărbații 
pleacă la tîrg. Aduc de acolo 
gaz, sare, chibrituri, și atîtea 
altele.

— Am plecat la Vaslui, nu că 
eram cine știe ce... m-o trimis se-

cîștigat pentru
acasă, Măriuca, 

să strige cit o

la

de învă- 
nici tren

mina la 
de necre-
1948, cind

<<
<<

<<

«

cretarul comitetului executiv, ca 
să scape de mine. Un închiabu- 
rit! N-aveam pe atunci nici un 
fel de nivel, dar pun mina în foc 
c-a vrut să scape de mine. Nu 
tăceam la ședințe și atlța se în
furiase asupra mea, că de la o 
vreme nici nu mă mai anunța 
de-i ședință. Și nici lui bărba- 
tu-meu nu-i spunea, ca nu cum
va să viu și eu...

...La început în încăperea în
călzită și înecată în fum de ți
gară, unde se țineau ședințele, 
femeia mărunțică cu cosîncă 
neagră, ședea timidă, în fun
dul sălii. Dar pe urmă, cînd 
văzu că dreptatea'în sat nu iese 
la iveală, n-a mai răbdat-o inima 
să tacă și începu să ceară cuvîn- 
tul, să se înscrie la cuvin t:

chiaburii 
cumpără 
vînd cu

— „De ce conduc 
cooperativa 7 De ce 
ceapa cu 5 lei și o 
15 lei 7 Iar chiaburii și plutonie
rii deblocați cum se face că mai 
primesc pensii ?“

— Atunci cînd a fost cu pen
siile, întîmplător am aflat — îmi 
spune. M-am întilnit cu poștașu 
— și i-a scăpat vorba că duce 
pensia la Zamfir, fostul plu
tonier. M-am dus la partid. 
Doar nu muncim ca să-i îngră- 
șăm pe chiaburi!... Ce-a mai fost 
atunci... Nu știu cine i-a spus 
Zamfiresii, că seara, în drum 
spre casă, a sărit chiaburoaica cu 
toporul la mine să mă omoare. 
Mi-a crestat umărul, noroc că era 
feciorul meu prin apropiere...

...în odaie se 
frig. Soba de 
Vîntul zguduia 
lanele șiroiau.

— E tîrziu. 
neața așa, se oprește 
povestit, instructc-urea 
Noapte bună !

Prin întuneric aud 
ei liniștită. Tovarășa 
nu e cunoscută în țară, numele 
ei nu apare în ziare cu litere 
mari... Dar munca ei anonimă, de 
zi cu zi, aspră și grea, tocmai 
această muncă scoate la . lumină 
acele nume care apar în ziare, 
care devin cunoscute în întreaga 
țară — colectiviști, mecanizatori, 
îngrijitoare de vite, fruntași ai 
recoltelor bogate. Ii voi cere di
mineață să-mi povestească des
pre munca ei la înființarea gos
podăriilor colective. Și. despre co
piii ci... Spunea că are 6. Care 
ce fac 7 Învață 7 Oare cum o 
mai fi chemînd-o 7 Nici n-am în. 
trebat-o. Dimineață o voi iscodi 
despre toate...

Cînd m-am trezit dimineața, 
erau orele 6. Soarele răsărise p: 
cerul înseninat dar picăturile de 
ploaie mai luceau înlăcrimate în 
fereastră. Patul de ulătu-l era 
gol.

— Păi s-a dus, să tot fie un 
ceas bun.. N-a vrut să vă tre
zească. Zicea ca să fiți odihnită 
pentru lucru — îmi spune țața 
Maria, îngrijitoarea.

MIRA IOSIF

făcu dintr-odată 
mult se răcise, 
cercevelele , bur-

Ne apucă dimi- 
brusc din 
de partid.

răsuflarea 
Pichineru



Și Lenin s-ar bucura... S.M.T.-Negrești poate și trebuie 
să realizeze viteza zilnică de lucru

Fizica nucleară a vestit întregii omeniri 
faptul că o serie de elemente, numite ra
dioactive, pot emana energie milioane de 
ani, fără întrerupere. Desigur că e una din 
minunile Lumii: smulgi din pămînt un bob 
și îl păstrezi, trăiești o viață lîngă el, tră
iesc copiii, nepoții, mii de generații schim
bă fața pămîntului, iar grăuntele, neliniș
tit și puternic, tot dăruiește forță din ma
gazia lui minusculă.

Sînt cuvinte magice azi: minereuri nu
cleare. Ele își merită piedestalul pe care 
le-a ridicat descoperitorul lor, omul și rîn- 
durile acestea n-au nici dorința, nici pu
tința de a le micșora faima.

Dar sintem datori să reamintim că 
există în natură și alte substanțe, a că
ror forță este uriașă. Chiar acum ne 
aflăm lîngă una din ele, în împrejurări îp 
care fără mare zgomot, dar cu hărnicie și 
perseverență, ea este pregătită să cedeze 
energie, spre a ne fi și mai de folos ca 
înainte.

Nu vă minunați și nu vă dezamăgiți de 
modestul cuvânt: apă. E o fericire pentru 
patria noastră că e stăpină și pe ceea ce 
e magic și pe ceea ce e modest. întreaga 
gamă de elemente, de la un capăt la altui 
al tabloului lui Mendeleev, se găsesc în 
planurile și în creațiile noastre, gata de a 
fi utilizate pentru fericirea oamenilor 
muncii, .pentru socialism.

Acestea sânt gîndurile care ie poartă 
acum pe malurile Bistriței, în susul și în 
josul Bicazului, unde după cum e cunos
cut se construiește hidrocentrala „Vladi
mir Ilici Lenin”.

Și aici, ca și în țara întreagă, deunăzi 
propagandiștii de partid s-au strîns lao
laltă, spre a cinsti împlinirea a 85 de ani 
de la nașterea celui care și-a pus pecetea 
operei sale nu numai pe această construc
ție, dar pe tot ce s-a ridicat și se ridică 
azi în țările păcii, ca și pe multe fapte ale 
istoriei contemporane.

Ni s-a părut că expunerea și gîndurile 
celor care o ascultă se interpătrund în- 
tr-un fel apropiat de cel descris mai jos : 

„După cum ne-a învățat Lenin, partidul 
nostru înfăptuiește industrializarea socia
listă...”

— Da ! Iată chiar în Moldova noastră, 
ce schele tinere și bogate în țiței se înalță 
în jurul Moineșt-ilor ; fabrica de ciment 
„Congresul al XIX-lea“ lucrează din plin, 
iar fabrica de rulmenți trimite produse în 
întreaga țară.

„Industria grea constituie baza dezvol
tării .întregii economii naționale...”

— Trec plutele pe Bistrița ; curg către 
Vaduri, unde cu utilaj creat în anii aceș
tia s-a ridicat noul combinat forestier. 
Vin dinspre Piatra Neamț camioane grele: 
parcă pânzeturi duc sub prelată, pînzeiu- 
rile no.lor fabrici din Iași și din Botoșani.

,,Lenin a spus că electrificarea trebuie 
să meargă cu un pas înaintea industriali
zări:.. ”

— Va fi nevoie de și mai mult curent, 
căci multe fabrici se ridică în Moldova.

„De aceea o mare însemnătate are pla
nul de electrificare a țării...”

— Și deci și hidrocentrala noastră, cea 
mai mare construcție a lui !

Așa se auzeau cuvintele în sală și adinei 
ecouri stârneau. Strînse între pereții 
munților în anii aceștia, ele se cer să ră
sune, ca niște cinstiri prin muncă ce sînt 
pentru leninism.

Primele ecouri care te străbat le auzi 
la hidrocentrală sus.

în zori, la ora 1 după amiază, la orele 
șase seara, în fiecare zi, la o sută de me
tri peste Bistrița, un om — de jos cit o 
gămălie de ac — pune cornetul la gură 
și strigă : „Ardee“ !

Pe aici apele au trecut la vale de mile
nii, neoprite de nimeni și de nimic. Acum 
însă, la auzul strigătului, plutele trag la 
mal, autocam.oaneie se opresc lîngă care 
cu boi, oamenii rămîn în spatele barierei, 
începe să tune, din malul sting, drn malul 
drept, din batardoul săpat la adîncime sub 
albie, și de sub bolovanii care se ciocnesc 
cu păsările în văzduh apare stînca tare, 
curată, fundamentul sigur al apropiatului 
baraj.

Am vrut să vorbim cu stăpînul dina
mitei, cel care cu semnalul său parcă per
sonifică stăpânirea omului asupra munți
lor. Comunistul Ștefan Ivacionl, prim 
maistru peste artificierii barajului, este 
unul din primii mineri sosiți la Bicaz. Hi
drocentrala i-a adus nu numai trei deco
rații, ci și amintiri de neuitait. In căsuța 
de pe mal, Ivacioni ne-a povestit cum 
atunci cînd a venit aici, în sătucul de 
munte în care locuiește, unii băștinași au 
șovăit să-l închirieze o cameră, fiindcă, 
rupți de civilizație, nu erau siguri... că 
banii din alite regiuni se potrivesc și în 
locurile acestea.

Dar constructorii au rămas, și mulți ță
rani s-au angajat ei înșiși, mai târziu, în 
brigăzile de mineri, dulgheri, zidari și în
tre altele chiar într-a lui Ivacioni.

Tînărul Dorneanu Constantin, roșcovan 
la față și ferit de vînt de căciula îmblă
nită, cu urechi, nu stăpânește asemenea

întrecerea în fabrica noastră a început 
de mult. Muncitoarele de la secția ringuri 
din fabrică aplică inițiativa tovarășei 
Alexovici Antoaneta. Ele întâmpină cu noi 
succese în muncă ziua de 1 Mai. Graficele 
de producție vorbesc zilnic despre succe
sele brigăzilor de tineret. Este cunoscută

î•
• în ultimul timp în școala noastră
• cartea a devenit un prieten nedespărțit
• al multor elevi. Aici, funcționează sub
• îngrijirea tovarășului profesor Păcura-
• ru o bibliotecă cu peste 4.000 de voiu- 
î me. Acesta, împreună cu conducerea
• școlii, îmbogățește pe zi ce trece bi-
• blioteca cu noi volume.
• Biblioteca este frecventată de peste
• 250 de cititori permanenți.
• Corespondent
? CONSTANTIN GĂVĂNESCU
î elev la Școala profesională
î nr. 2 Orăștie•
• Acesta este textul uneia dintre sutele
• de scrisori care sosesc zilnic la redacție.
• Poate că unii dintre cititorii noștri își
• vor pune întrebarea — de ce ne-am
• oprit tocmai asupra acestei scrisori ?
• Iată de ce : pentru a o discuta pe a- 
« ceastă cale cu însuși autorul ei.
• Tovarășe Găvănescu, coresponden- 
î ța aceasta cu caracter informativ este
• bună. în ea ridici o problemă intere-
• sântă care prin cele cîteva cifre enu-
• merate oglindește posibilitățile create
• tineretului, în fiecare loc de activitate,
• pentru a-și însuși cit mai multe cunoș-
• tințe din bogatul tezaur al culturii. Co-
• respondența putea fi scrisă și altfel,

slujbași periculoși ca dinamita. El e mai 
liniștit, calculat ;. e mecanic aici, răspun
zător de utilaje.

Aproape de locul unde deunăzi șeful ar
tificierilor dădea semnal de explozie, lu
crează molcom și plin de putere, ca un 
urs, un escavator cântărind peste 30 de 
tone. Cine oare, l-a suit sus ? Niciodată 
pînă în toamna trecută nu se mai urca
seră aici, pe o asemenea pantă de patru
zeci și cinci de grade, utilaje grele. Unii 
voiau să facă de aceea șosea anume. Al
ții, să desfacă excavatorul bucăți. Dor
neanu a propus un gest de curaj, argu
mentat cu socoteala în față. Ca urmare, 
un tractor a tras o duminică întreagă, pe 
coastă, escavatorul. Pe după copaci s-au 
legat scripeți și alt tractor, venind la vale, 
a ținut cumpănă cu ființa lui pentru greu
tatea mașinii. Peste noapte, un paznic a 
veghiat acest ascensor unic. A doua zi, în 
zori, la o înălțime amețitoare o mie de 
lopeți obișnuite au fost înlocuite cu una 
singură, care de atunci, molcomă și plină 
de putere, se rotește neîncetat peste pră
pastie.

Pe un asemenea șantier al socialismu
lui actele de eroism nu se fac răsunător, 
ci constituie o necesitate firească parcă 
integrată în procesul tehnologic, ca și în 
gesturile reflexe ale constructorilor.

Spuneți și voi: era o noapte d:n iarna 
asta, cînd maistrul Vida a dat deodată te
lefon la șeful sectorului. Vocea îi era 
parcă puțin schimbată: vîjîie vîntul, e 
furtună și sus pe maluri, nu se știe de ce, 
acum s-au stins luminile. A fost un gest 
normal din partea electricienilor că au să
rit d.n paturile calde și că imediat, Gaspar 
Adalbert, Sora Teofil, Lascu Gheorghe, 
Grosu și Coama Constantin, cei mai mulți 
comuniști și utemiști, au alergat pe cără
rile înguste să desprindă cablurile rupte 
dintre copacii frinți de vijelie. Putea fl 
oare atunci altfel ?

Iar acum iarna a trecut, și aici e pri
măvară. Din stînca dezgolită cu vagoane 
de dinamită și de voință omenească au 
răsărit mici flori galbene, dar timid al 
naturii pentru constructorii care o desă- 
vîrșesc. Pe coasta muntelui domină ori
zontul o fabrică automată de beton. De
sigur că pentru asemenea giganți sînt fă
cute cuvintele : „ultima expresie a tehni
cii”.

Aproape întreg utilajul de aici e sovie
tic. Un concasor a venit din R.D. Ger
mană, și o serie de motoare sînt româ
nești. Ca urmare, mergînd kilometri în
tregi de-a lungul benzilor transportoare, 
pe scări lungi, între beculețe, cîntare și 
site, citești alternativ pe utilajele brune, 
numele Iul V. I. Lenin scris în trei limbi.

In apropiere, pe maluri, ingineri tineri, 
unii abia veniți din U.R.S.S, de la studii, 
trăiesc emoția primei lucrări : ei pregă
tesc fundația macaralei unui funicular, 
care traversînd Bistrița va începe încă 
anul acesta să arunce cu vagoanele beto
nul între cofrajele viitorului baraj. Nu 
s-a făcut în Romînia pentru un monu
ment închinat marelui învățător și con
ducător al proletariatului lumii, un funda
ment de statuie mai mare.

La capătul unei scări de 458 de trepte 
un constructor a continuat cu gîndul, 
peste versantul abrupt, șoseaua modernă 
care aici se întrerupe, zugrăvindu-ne ast
fel conturul unui viitor lac. ce va consti
tui rezervorul de energie al hidrocentralei, 
în spatele viitorului baraj am văzut sate 
micuțe, drumuri, copaci răzleți. A doua 
zi am pășit cu emoție printre ele, pe fun
dul mării Bicazului. Cu -gîndul la împără
ția apei ne-am îndreptat spre noua albie, 
subterană, care, in locul celei stăvilite de 
baraj, i se croiește Bistriței prin munte.

în tunel, cuvîntul „ardee” se aude mai 
înfundat. înăuntru nu e bine să cînți, să 
fluieri, să strigi, pentru a nu acoperi ves
tea exploziilor. De aceea tineretul — tu
nelul e șantier al tineretului — își lasă 
veselia în grija bătrînului paznic.

Cale de cîteva sute de metri în stîncă, 
la cele două capete ale sale — unul în 
spatele barajului, iar celălalt, kilometrii 
în jos, dincolo de Bicaz, unde la poalele 
munților, sub galerie, se va clădi în anii 
viitori uzina — tunelul pare un impresio
nant bulevard. Inelele betonate destul de 
înalte, au bolta luminată ca orice stradă. 
Jos trec trenuri încărcate, e aer proas
păt, oamenii merg la lucru, din loc 
în loc se ridică construcții — atelier, bi
rou, depozit, punct sanitar.

Doar mai departe betonul e deocamdată 
înlocuit de lemn. Intr-un loc, spre tunel 
ieșire, „plouă”. Mai in adînc, un buștean 
gros de trei sferturi de metru, frânt ca un 
chibrit, este schimbat degrabă. Și iată că, 
spre iunel-intrare, o firmă galbenă, lumi
noasă, te previne: „Zonă cu gaze”.

Să fii miner e pretutindeni un lucru 
mare și greu, și la lărgirea galeriilor, și 
la betonare. Dar linia întâia a frontului 
se găsește ,Ja bază”. La această oră, un

SUCCESELE BRIGĂZII DE TINERET
în toată fabrica brigada de calitate con
dusă de utemista Tudor Niculina care a 
dat în luna februarie peste plan 1048 kg. 
fire bumbac din care s-au țesut peste 
9.000 metri pînză, iar pe luna martie a 
îndeplinit planul de producție cu 108 la 
sută. Și brigada tinerei Tomescu Cons

VALOAREA SCRISORII -
mai amplu, mai profund, mergînd pînă 
la faptele ce se ascund în spatele cifre
lor enunțate. Pornind de la ideea că o 
bibliotecă școlară este pusă în slujba 
cititorilor săi, ai fi putut in primul rînd 
să te referi la aceștia.

De pildă: într-o zi te-ai dus să-ți iei 
o carte de la bibliotecă. Aici însă, ai în- 
tîlnit și pe alți elevi din școală. Unul 
era nerăbdă-or să afle dacă a mai so
sit o carte tehnică. L-ai recunoscut. E 
Negrea, despre care știi de altfel că-l 
pasionează tehnica. Altul, se consulta 
cu tov. Păcuraru asupra alegerii unei 
cărți de literatură. îl cunoști și pe a- 
cesta — este amator de literatură cla
sică. Alături, cîțiva discută mai aprins. 
Toți vor să citească „Tînăra gardă", 
dar exemplarele care au mai rămas în 
bibliotecă nu ajung pentru toți. E ora 
cînd este deschisă biblioteca și elevii 
au venit să-și ia cărți. Mai tîrziu, în 
dormitor, ai văzut un alt grup de elevi. 
Iată pe Șălăjan, Pascu și Secăreanu. 
Discută despre o carte citită de toți și 
în care se pare că au găsit unele pre
cizări și formulări noi, care, ca pe toți 
cititorii pasionați de literatură politică 
i-a făcut să cerceteze mai atent, să dis
cute cu și mai multă aprindere.

Acest tablou ar fi reușit să-i dove-

deva în munții de lîngă Bistrița, două 
brigăzi de mineri, cea condusă de Pașca 
Gavril, venind dinspre tunel-intrare, iar 
cealaltă, sub coiîducerea lui Paul Țiha- 
niuc, dinspre tunel-leșire, perforează roca 
în fața lor, mergînd una în întîmpina- 
rea celeilalte. Ele au o întâlnire de onoare. 
Fiecare membru al brigăzilor visează acel 
moment crucial în viața hidrocentralei — 
străpungerea 1

Vorbind despre cej mai greu punct de 
lucru care există în tunel, „baza”, înain
tarea, am vrea să arătăm că acest post, 
la fel ca multe pe hidrocentrală, nu se 
încredințează așa, simplu, pe bază de bon 
de comandă.

Ce au făcut brigăzile lui Pașca și Ți- 
haniuc, și tinerii și utemiștii care în mare 
parte le compun, pentru a-Și merita locul?

...In ziua aceea, un miner, de altfel pri
ceput, al cărui nume nu-1 amintim din 
respect pentru părul său alb, a strigat spe
riat spre tehnicienii sectorului: „să nu ni 
se bage monstrul!” Escavatoruj pitic, 
aflat pe linia ferată din galerie, a trebuit 
să fie momentan retras, în .timp ce mem
brii echipei, cu lopata, șiroind toți, se apu
cară, ca pe vremuri, să arunce piatră în 
vagonete. Propunerea de a lucra după un 
nou sistem, graficul ciclic, a fost primită 
de unii cu răceală. Minerul despre care e 
vorba n-a vrut să accepte să-l experimen
teze.

Pașca Gavril și cu .tinerii săi nu s-au te
mut de ceea ce e nou. Ei s-au împărțit în 
patru schimburi și au început' ciclizarea. 
Prima zi, rezultatul a fost foarte rău. A 
doua zi, rezultatul a fost rău. De la a cin- 
cea zi rezultatul a început a fi excelent.

A trecut un an, și cam atunci cînd mem
brii brigăzii lui Pașca erau plecați în con
cediu, cealaltă brigadă a trecut la galeria 
superioară. Lucra bine: după graficul 
ciclic.

...La un inel de la tunel-ieșire, unde 
muncea brigada lui Paul Țihaniuc, în 
ziua de 12 august, ora 11 dimineața, stra
turi nestabile de deasupra tunelului s-au 
mișcat și s-au surpat peste galerie. Atunci 
nimănui nu-i ardea de glumă, dar azi oa
menii povestesc că printre armăturile 
zdrobite nu putea trece nici o pisică.

In primele ore oamenii s-au retras. După 
ce stratul s-a liniștit, în fața lor s-a con
turat însă o situație nemaiintîlnită. Orice 
încercare de refacere a tunelului părea 
nesigură, căci deasupra sa se căsca o gaură 
neagră, înaltă de zeci de metri, prin care 
ca printr-un buncăr putea să se scurgă în 
galerie tot muntele.

Țihaniuc Paul și băieții lui n-au ieșit 
zile întregi din subteran. Ei au urcat în 
grota naturală și au cercetat cu lampa pe
reții nevăzuți niciodată de oameni. Apoi 
au început o muncă simpla, fără nimip ro
mantic. Cu cincizeci de vagoane de beton, 
brigada a pecetluit hruba.

Un ecou emoționant : amurgește și lîngă 
Bicaz difuzoarele fac să răsune poemul 
unei ape surori — Vltava cehă. Două pan
glici albastre, gemene, își urmează cale». 
Pe Bistrița frec ultimele plute, iar pe șo
sea, primele perechi.»

Pentru seara aceasta, în fața .tineretului 
e deschisă o lume. Cu unul din autobuzele 
ZIS, moderne, a sosit în colonia de la 
Dodeni un grup compact. Vă recomandăm 
ceea ce din păcate e prea puțin cunoscut 
în țară: aceștia sînt muncitorii-studenți de 
la Dodeni. De trei ani ei și-au început 
cursurile de facultate, nu altundeva decît 
în „centrul universitar'1 de pe șantier, iar 
azi sînt pregătiți aici la cursuri de înaltă 
ținută științifică.

Combinatul de învățătură lucrează. 
Școala medie tehnică are elevi de pe în
treg șantierul. Tineretul a ajuns departe. 
Numai copiii mai merg aici la școala, ele
mentară.

Nu departe de Bistrița se înalță clubul 
central. Puteți fi invidioși, bucureștenilor, 
pentru sala de spectacole de la Bicaz. La 
cinema, astă seară, în același timp ca pa 
ecranele Capitalei, rulează filmul’ „Direc
torul nostru". Imbrăcați elegant, cu cea
suri noi la mînă, abia cumpărate de le ma
gazinele aprovizionate excelent, tineri și 
tinere, mame cu copii, familii întregi in
tră pe porțile impunătoare.

Peste Bistrița, noaptea, se văd lumi
nile noilor așezări. Mulți țărani s-au ames
tecat în marea familie a constructorilor. 
Alții se întorc de la pădure, întorc bu
tonul și aprind becurile, pun fișa în priză 
și înfierbântă fierul electric, deschid difu
zorul spre a auzi muzică.

La aceeași oră, la tunel-ieșire e 
campionat de șah cu barajul. Coborîm 
malul abrupt., discutînd cu un tînăr eco
nomist din sector.

— Ce-i preocupă pe tinerii de la voi ? 
Sus, minerii sînt în schimb, undeva în 

stînga a prins formă locul unde se pregă
tește uzina, iar el stă puțin șl se gândește :

— Șahul, electricitatea și... energia ato
mică I

...Spuneți și voi, tovarășilor, dacă Lonin 
ar trăi, n-ar fi și el bucuros să-l audă ?

FILIP CERBU

tanța a depășit planul pe luna martie cu 
6,4%.

Și la secția războaie există același avînt. 
Tinerele țesătoare și-au propus să se 
aplice și la secția lor metoda tovarășei 
Alexovici Antoaneta, adaptată la războaie.

Corespondent 
KLUG HEDV

•ț

dească cititorului m mod maj convin
gător pasiunea pentru citit a tinerilor 
din Școala profesională nr. 2. Poate 
că urmărind mai atent aceste pre
ferințe ale elevilor, cunoscînd astfel 
înclinațiile lor, tovarășii profesori i-au 
ajutat pe elevi să se pregătească și mai 
bine pentru drumul ce vor să-l urmeze 
în viață. Pornind de la această idee, 
puteai veni cu sugestii interesante pen
tru conducerea școlii, pentru organiza
ția de bază U.T.M., sugestii a căror 
aplicare ar fi dat un ajutor și mai mare 
tinerilor în meseria ce vor să și-o 
aleagă.

Gindește-te acum cu cit ar fi fost mai 
folositoare cititorilor o astfel de cores
pondență. Ai fi avut posibilitate să 
aduci' în plus față de știrea trimisă, o 
contribuție însemnată la buna desfășu
rare a activității altor biblioteci școlare. 
Ai fi dezvăluit tuturor preocupările 
înalte ale tinerilor tăi tovarăși.

Tineri corespondenți din fabrici, uzi
ne, de la sate sau școli! Cele discutate 
cu tovarășul Găvănescu în acest mic 
articol sînt lucruri din care puteți în
văța și voi, indiferent care este subiec
tul corespondenței pe care o trimiteți 
redacției.

FOTINA TUDOR
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J In Școala profesională de tractoriști 
j din Bîrlad, tinerii elevi se pregătesc 
I pentru a deveni buni mecanizatori ai 
(patriei noastre. La îndemîna lor sînt 
( puse mijloace practice, pentru aplica- 
j ții, menite să Ie îmbogățească cunoș- 
(lințele tehnice profesionale.
( In fotografia de față elevii Diaconu 
j Ioan și Macovei Aurel din anul I se 
( pregătesc pentru ora de mașini agrl- 
J cole.

Note bibliografice sportive
IN EDITURA TINERETULUI

AU APARUT:

„Spre culmile Carpatilor"
de OVID1U MANIȚU șl DUMITRU 

MAZILU
In povestirile pe care le cuprinde lu

crarea de față, sânt înfățișate momente 
interesante și emoționante din viața tu
riștilor și alpinîștilor noștri.

Prin descrierea unor locuri pitorești din 
patria noastră, a faptelor pline de eroism 
ale sportivilor care sînt gata să înfrunte 
orice greutăți în lupta cu natura, cartea 
trezește la cititor interesul cunoașterii 
acestor locuri.

Cartea se adresează mai1 cu seamă tine
rilor dornici să cunoască minunatele pri
veliști pe care ni le oferă munții patriei 
noastre.

„Tenis de masă"
de VICTOR MARCU și TOMA REITER
Lucrarea „Tenis. de masă” este prima 

încercare de a cuprinde și de a prezenta 
antrenorilor, instructorilor, arbitrilor, or
ganizatorilor și jucătorilor de tenis de 
masă, probleme legate de practicarea aces
tui sport, precum și condițiile necesare 
pentru desfășurarea lui atît în antrena
ment cât și în concurs.

Pentru o cît mai bună înțelegere a pro
blemelor referitoare la tehnică și tactică 
se dau o serie de studii amănunțite, de
sene și fotografii. De asemenea în carte 
este redat un istoric al acestui sport. In 
paginile sale sînt prezentați, sportivii care 
au cucerit campionatele mondiale de te
nis de masă de-a lungul anilor.

„Baschet — 
tactică și antrenament" 
de AL. POPESCU, antrenor

Cartea antrenorului Al. Popescu 
„Baschet1 — tactică și antrenament”, 
cuprinde probleme foarte interesante ou 
privire la baschet, siport apreciat din ce în 
ce mai mult de tinerii noiștri sportivi.

Vorbind despre tactica jocului de 
baschet, autorul înfățișează sistemele de 
apărare și atac aplicate în meciurile inter
naționale de echipele participante, scoțând 
în relief superioara pregătire a baschet- 
baliștilor sovietici1.

De asemenea, în carte sînt expuse prin
cipiile fundamentale care stau la baza 
antrenamentelor echipelor de baschet sta
bilind sarcinile ce revin antrenorilor și 
jucătorilor de baschet. Pentru o mai 
ușoară înțelegere a textului, lucrarea cu
prinde o serie de schițe și desene expli
cative. 

BOanțul activității științifice studențești
LA UNIVERSITATEA

„V. BABEȘ“-CLUJ
Activitatea științifică a studenților din 

universitatea noastră — a spus tovarășul 
prorector I. Ciobanu în cuvîntul său de 
deschidere la mitingul din aula univer
sității cu ocazia conferinței cercurilor 
științifice studențești a Universității 
„Victor Babeș” dm Cluj — a înregistrat 
în acest an universitar realizări frumoase. 
Cercul de botanică, condus de tov. prof. 
A. Negru a cercetat pe teren și în labora
tor combaterea multor ciuperci care pro
voacă bolj la diferite plante de cultură. 
Este un fapt îmbucurător că profesorii și 
asistenții au îndreptat elanul tineresc al 
studenților spre îndeplinirea prevederilor 
Proiectului de Directive ale celui de al 
doilea Congres al Partidului, cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următorii doi- 
trei ani.

Activitatea multor cercuri din universi
tatea noastră s-a desfășurat într-o strânsă 
colaborare cu cercurile similare din Uni
versitatea ,,Bolyai” ; ședințe comune au 
ținut cercurile de istorie de la cele două 
universități. Schimburi de experiență au 
avut loc și între cercurile de Botanică, 
Fiziologie animală și Chimie organică cu 
cercurile de la Universitatea „Bolyai11.

De un prețios ajutor pentru orientarea 
muncii științifice a studenților au fost în
tâlnirile cu unii oameni de știință care au 
vorbit despre viața și activitatea lor. Ast
fel, cercurile de la facultatea de Chimie 
s-au întâlnit cu tovarășa academician Ra- 
luca Ripan, rectorul Universității „V. 
Babeș”.

La secția științelor naturale și geologice 
s-au dezbătut atât referate cu caracter teo
retic, îndreptate împotriva unor concepții 
străine marxism-leninismului, ca de pildă 
cel al tov. Triteanu Rafila din anul 
IV al facultății de Pedagogie-Psihologie, 
intitulat: „Lupta lui V. I. Lenin împo
triva idealismului filozofic", cît și comuni
cări originale ca acelea ale tov. Dan Eu
genia și Birt Natalia din anul IV al fa
cultății de științe naturale, ambele prezen
tând cercetări personale în domeniul fito- 
patologiei. în secția Psihologie-Filolcgie un 
viu interes l-a stârnit referatul tov. Matei 
Dorin din anul IV al secției de Limba 
rusă : „Tema muncii în poezia lui Ne
krasov”, expus în limba rusă. Problemele 
de limbă literară au fost dezbătute pe 
baza referatului tov. Jucu Lucia, studentă 
în anul III Română : „Formele de stil din 

I poezia lui St. O. Iosif’’. în cadrul secției
Istorie, studentul Codreanu Cornel din 

1 anul II în referatul: „Contribuții la stu

în mod normal, cu parcul de tractoare 
de care dispune, S.M.T.-Negrești ac ti tre
buit să execute in cele aproape 3 săptă- 
mîni care au trecut de la data icș rii în 
campania de primăvară, p: sie 2500 hantri 
lucrări. Ori, în primele 10 zile tractoa
rele stațiunii au lucrat numai 336 de 
hantri, iar în zilele următoare pînă la 9 
aprilie, alți aproape 1.000 de hantri.

Neîndeplinirea vitezei zilnice ue lucru 
de către mașinile stațiunii, se datorește 
în bună parte faptului că unele tractoare 
nu lucrează, fie din cauza defecțiunilor 
la motoare, fie din lipsă de combustibil.

Astfel, brigada a II-» condusă de Vasile 
Deicu, din cauza deselor defecțiuni, n-a 
reușit, să lucreze în 19 zile decît 70 hantri, 
adică mai puțin chiar decît sarcinile pla
nificate pe o singură decadă.

Nici brigada a IlI-a, care execută lucrări 
la gospodăria agricolă colectivă din Țibă- 
nești, nu lucrează cu întreaga ei capaci
tate. Tractorul mecanizatorului Irimecu 
s-a defectat mereu; numai la chiulasă au 
trebuit sg fie schimbate cîteva garnituri 
la rînd.

De asemenea, tractoristul Doroftei, frun
taș în campania trecută, a pierdut două 
zile .prețioase, zilele de 6 și 7 aprilie, cău
tând să repare chiulasa. Exemple din aces
tea se mai găsesc la stațiunea de mașni 
și tractoare Negrești-Iași.

Care sînt oare cauzele deselor defecțiuni 
de mo-toare la această stațiune ? In pri
mul rând lipsa de simț de răspundere cu 
care au fost reparate o part'e din mo
toare de către Centrul mecanic Iași. Acolo 
a fost reparat tractorul ce îl este încre
dințat tractoristului Irimescu, acolo s-a 
reparat tractorul K.D.-35 cu care lucrează 
Doroftei. La majoritatea motoarelor repa
rate de Centrul mecanic Iași, se strică 
prea repede garniturile de chiulasă.

Urmările defecțiunilor la motoare ar pu
tea fi însă mai mici dacă intervențiile me
canicilor stațiunii ar veni la timp. Briga
dierul Vasile Deicu de exemplu, a anunțat 
telefonic stațiunea într-una din zile că 
două dintre tractoarele brigăzii sale sînt 
defecte și au nevoie de reparații. Dar abia 
a patra a sosit în sfârșit mecanicul 
de sector pentru a pune la punct aceste 
tractoare.

In med n-orm-al, tractoriștii ar putea să 
execute singuri unele reparații mai m ei 
dacă ar avea scule suficiente. La S.M.T. 
Negrești însă, .tractoriștilor nu li s-au pus 
la dispoziție de către conducerea stațiunii 
trusele de chei ce le erau necesare.

Staționările tractoarelor în timpul lu
crului se mai datoresc și lipsei de carbu
ranți de care suferă uneori brigăzile.

Așa de pildă, tractoarele brigăzii a IX-a, 
care a deservit comuna Cuza Vodă, n-au 
lucrat nici un petec de pămînt în zilele 
de 4 și 5 aprilie, zile bune de lucru, fiindcă 
nu aveau motorină. -Șeful brigăzii a cerut 
la timp să se trimită combustibil, dar ce
rerea a fost satisfăcută abia peste 3 zile. 
Este lesne de înțeles că această întârziere 
a adus după sine rămînerea în urmă a bri
găzii în ceea ce privește îndeplinirea pla
nului de lucrări, nefolosind timpul priel
nic pentru a lucra. Nici brigada a II-a n-a 
avut la 6 aprilie carburanți suficienți; 
ore întregi n-au lucrat decît două din cele 
patru tractoare ale brigăzii.

Alimentarea defectuoasă a brigăzilor cu 
carburanți și lubrefianți se datorește în 
primul rînd faptului că graficul de lucru 
al rutierelor este deseori nerespectat de 
către conducerea stațiunii. In plină cam
panie tov. director Vasile Ionescu a dis

Acțiuni ale tinerilor din Teliuc
DEVA (de la corespondentul nostru). — 

Propunerea a făcut-o secretarul organiza
ției de bază U.T.M. Barbu Marin, iar ute
miștii au fost cu toții de acord.

Prin curtea minei se afla mult fier 
vechi împrăștiat, care trebuia adunat și 
trimis La retopire. In 60 de ore de muncă 
voluntară, 25 de tineri de ia mina Teliuc 
au strâns 3.500 kg. fier vechi. Ei se pot 

diul cnezilor și cnezatului" a susținut in
teresante opinii originale științifice. Un 
aspect puțin cunoscut din istoria universi
tății „Victor Babeș” a fost relevat de tov. 
Babici Ion student în anul III, în lucra
rea : „Aspecte din lupta studenților pro
gresiști din Cluj pentru îmbunătățirea 
condițiilor de studiu, împotriva pregăti
rilor de război anti-sovietice, în perioada 
fascizării țării”.

Evidențierea și premierea studenților 
fruntași în munca științifică la mitingul 
de încheiere a conferinței a fost o răs
plată bine meritată a pasiunii cu care 
mulți studenți au pornit pe drumul cer
cetărilor științifice.

STUGREN BOGDAN 
responsabil cu munca științifică 

în comitetul U.T.M. al Universității 
„V. Babeș11.

LA INSTITUTUL 
AGRONOMIC-CRAIOVA

De curind a avut loc la Institutul agro
nomic din Craiova sesiunea cercurilor 
științifice studențești.

Această sesiune științifică a avut meri
tul de a ajuta pe studenți să vadă mai 
clar importanța legăturii dintre teorie și 
practică, importanța cercetărilor și expe
rimentărilor practice. Pentru a aduce în 
fața studenților informații și date cît mai 
convingătoare, conducerea institutului a 
invitat la sesiune și mai mulți ingineri, 
absolvenți ai institutului, membri ai cer
curilor științifice, care au intervenit în 
discuții cu diferite observații practice.

S-au prezentat și discutat referate a 5 
cercuri științifice și anume : „Căile de în
tărire economico-organizatorică a unități
lor socialiste din regiune”, „Experiențe cu 
plante rezistente la secetă și nisipuri”, 
„Adaptarea cultivatorului C.U.T. 21” și 
alte două referate ale cercului de trac
toare și automobile.

Principalele învățăminte pe oare le-au 
putut desprinde studenții din aceste refe
rate, principalele probleme care i-au in
teresat în mod deosebit în îndelungile dez
bateri, au fost în special cele cu privire 
la factorii ce influențează consolidarea și 
întărirea gospodăriilor colective, impor
tanța practică în refacerea structurii so
lului, precum și dezvoltarea zootehniei pe 
terenurile nisipoase.

Studenții și-au putut îmbogăți cunoș
tințele teoretice în aceste domenii, ascul
tând cuvîntul specialiștilor veniți de pe 
teren, discutînd îndelung observațiile lor 
personale și rezultatele experiențelor lor 
practice și proiectele lor de viitor.

pus folosirea unui rutier timp de două 
zile la o lucrare care nu avea nici în clin 
nici in minecă cu campania. Totodată, ali
mentarea tractoarelor ar putea f. mai b ne 
făcută dacă consumul de carburanți n-ar 
depi și pe cel planificat din pricina proas
tei reparări a tractoarelor.

Cu toate că viteza de lucru ziln'că rea
lizată de S.M.T. Negrești a fost inferioară 
celei planificate, calitatea unor lucrări nu 
a satisfăcut cerințele conlractanților.

In unele locuri tractoriștii au arat 
pe pămînt prea moale, neluînd în seamă 
faptul îndeobște cunoscut că în acest fel 
rămîn „curele11. Tractoriștii au arat pe te
renul sfatului popular comunal din Tcdi- 
rești o suprafață de 7 hectare pe loc 
mcale. Sfatul popular le-a admis să lu
creze numai cu condiția ca apoi să dis- 
cuiască. însă brigada de tractoriști a ple
cat mai departe, la Valea Ursului, fără 
a-și respecta angajamentul luat. De ase
menea, și la întovărășirea agricolă din 
comuna Negrești, tractoriștii brigăzii a 
XII-a au executat lucrări de proastă ca
litate.

în mare măsură vinovați de aceste lu
crări de proastă calitate sînt agronomii 
de sector respectivi. Dacă de p ldă agro
nomul de sector, utemistul Petru Condura- 
che, ar fi stat mai mult între tractoriști, 

. nu s-ar fi putut întâmpla ca aceștia să nu 
facă arătură de bună calitate la gospodăria 
colectivă din Țibănești, sector de care 
răspunde tov. Condurache.

Neîndeplinirea sarcinilor din prima parte 
a campaniei de primăvară de către S.MJT. 
Negrești se datorește lipsei de organizare 
de care a dat dovadă conducerea stațiunii, 
insuficientei munci politice în rândul 
tractoriștilor.

Tov. Vasile Ionescu, directorul stațiunii, 
s-a lăsat de multe ori furat de alte proble
me neglijând în bună măsură lucrul cel 
mai principal în momentul de față, cam
pania de primăvară. Nici inginerul șef, 
Paul Chiprian nu s-a achitat de toate obli
gațiunile pe care și Ie asumase. El se an
gajase în fața organizației de bază U.T.M. 
din care fșce parte, să sprijine aplicarea 
graficului orar la 4 tractoare K.D.-35. Ori 
pînă acum el n-a făcut nimic în această 
direcție. Atât directorul stațiunii cît și 
inginerul șef nu au un plan concreț de 
deplasări pe teren.

Lipsurile existente la acest S.M.T. s-ar 
fi putut înlătura dacă serviciul regional 
S.M.T. ar fi îndrumat și controlat cu mai 
multă seriozitate felul în care se mun
cește la S.M.T, Negrești.

Colectivul stațiunii de mașini și trac
toare Negrești dispune de resurse sufi
ciente pentru a putea obține rezultate mai 
bune. Este necesar ca lipsurile ce au exis
tat în prima parte a campaniei de primă
vară să fie grabnic înlăturate. Pentru 
aceasta trebuie ca șl organizația de U.T.M. 
să participe la ducerea unei susținute 
munci politice, arătând fiecărui tractorist 
că orice zi, orice oră pierdută în campa
nia de însămînțări înseamnă pierderi de 
recoltă.

S.M.T. Negrești poate și trebuie să do
vedească că știe să răspundă încrederii pe 
care i-au arătat-o colectiviștii, întovără
șiți! și țăranii muncitori care au încheiat 
cu ea contracte, grăbind lucrările agricole 
de primăvară și efectuând lucrări de bună 
calitate.

Corespondent 
JOE LENȚER

mândri cu Vlad Tiberia, Lucaci Petru, Ni- 
stor Silvia, Heng'ne Iulian și alții, care 
au strîns cantități importante de fier 
vechi.

în aceeași zi pionierii din Teliuc um- 
pluseră parcul orașului. îl amenajau cu 
brațele lor mici pentru ca să devină o 
adevărată podoabă. Ei au curățit pomii 
fructiferi ai parcului.

La dezbaterea acestor probleme și-au 
dat concursul în mod deosebit, tovarăși 
ea Deculescu Ștefan, inginer la G.A.S. 
Tîmburești, care a arătat în ce constau 
metodele sale practice de folosirea tere
nurilor nisipoase ca rezultat al unor ex
periențe făcute pe terenurile din regiu
nea Craiova.

Corespondent 
ARNAUTU COSTICA

LA INSTITUTUL
INDUSTRIEI ALIMENTARE- 

BUCUREȘTI
în cadrul Institutului industriei alimen

tare din București, a avut loc a IlI-a se
siune a cercurilor științifice studențești.

Referatele cercurilor de specialitate pre
zentate la un înalt nivel științific au re
zolvat probleme interesante legate de in
dustria alimentară. Cercul de industria 
laptelui, de pildă, a găsit noi posibilități 
de valorificare a laptelui smântânit, reu
șind să prepare noi sorturi de brânzeturi 
Cu mare valoare alimentară. Cercul de 
microbiologic, aplicând principiile miciuri
niste de selecționare dirijată, a căutat să 
adapteze bacteriile acetice la concentrații 
crescînde de alcool și acid acetic. Iar cer
cul de industrii extractive a studiat pro
blema extragerii zahărului din tăieței de 
sfeclă, cu alcool, metodă nouă, superioară 
și economică pentru obținerea zahărului 
fără a avea melasa care este un reziduu^

A fost interesant de asemenea refera
tul cercului de marxism-leniniSm, prezen
tat de tov. Rădulescu Mioara și Mayer 
Ilie, care a tratat cîteva probleme ale in-i 
dustriei alimentare reușind să prezinte în 
antiteză situația industriei alimentare în 
anii regimului burghezo-moșieresc și în 
anii regimului de democrație populară.

Este demnă de remarcat activitatea cer
cului de limba rusă, cerc cu caracter li
terar, care are ca scop popularizarea ope
relor clasicilor literaturii ruse și operelor 
scriitorilor sovietici.

Participarea numeroasă la sesiune, dis
cuțiile susținute la un înalt nivel știin 
țific, dovedesc că studenții noștri sîn 
preocupați de cercetările științifice.

Ca o răsplată pentru munca lor, stil 
denții fruntași în activitatea de cercetare 
științifică au fost premiați. Dintre acești*  
fac parte tov. Medaru Gheorghe, Fre 
Rebeca, Comănescu Liliana, Fruth Alexan 
dru, Diaconu Maria, Mayer Ilie, Deutne: 
Martin, Stroie Aurelia, Lorentz Martin s 
alții.

Corespondent 
CORNELIA BOSTAN



Să întărim frăția dintre tineretul romîn 
și tineretul minorităților naționale

Conferința organizației raionale U.T.M. 
Toplița — regiunea Autonomă Maghiară
— care s-a desfășurat nu de mult, a fost 
o manifestare tinerească, entuziastă, a 
frăției și prieteniei dintre tineretul romîn 
și tineretul aparținînd minorităților na
ționale din patria noastră.

Darea de seamă a scos în evidență faip- 
tul că regimul nostru de democrație popu
lară asigură deopotrivă tinerilor romîni 
cit și tinerilor d.n rîndul minorităților 
naționale, condiții de muncă și de trai 
tot mai bune, condiții de învățătură, cul
tură etc., egale pentru toți. în cadrul dis
cuțiilor purtate în conferință au luat cu- 
vîntul un număr însemnat de tineri, vor
bind fiecare în limba sa maternă — ro- 
mînă sau maghiară. în glasul lor înțele
geai aceași dorință, aceași hotărîre de 
a duce pe mai departe cu forțe sporite, 
munca pentru construirea socialismului în 
patria noastră.

Atît darea de seamă cît și discuțiile au 
demonstrat că a crescut conștiința ute- 
miștilor, nivelul lor politic, iar organiza
țiile de bază au mobilizat mai activ pe 
utemiști și tineri — romîni și maghiari
— pentru îndeplinirea hotărîrilor parti
dului și guvernului nostru.

Așa cum era și firesc, atît darea de 
seamă cît și intervențiile delegaților și 
invitaților au dezbătut în primul rînd con
tribuția tineretului la îndeplinirea sar
cinilor de producție. în raionul Toplița în 
anii regimului de democrație populară a 
luat o mare dezvoltare industria fores
tieră. Ocupația de căpetenie a locuitorilor 
raionului, în mare majoritate, este munca 
la întreținerea și exploatarea pădurilor. 
Darea de seamă a Comitetului raional 
U.T.M. Toplița a arătat care a fost con
tribuția în muncă a utem'știlor de la în
treprinderile forestiere de exploatare și 
transport și unitățile de industrializarea 
lemnului, pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Organizațiile de bază U.T.M 
sub directa conducere a organizațiilor de 
partid au mobilizat tineretul romîn și 
maghiar în lupta pentru înflorirea patriei 
comune — Republica Populară Romînă. 
Și datorită contribuției adusă de tine
ret — a relevat darea de seamă — pla
nul de producție în majoritatea întreprin
derilor forestiere, în trimestrul I al a- 
nului 1955, a fost îndeplinit în propor
ție de 114 la sută, adică cu 5 la sută mai 
mult deoît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut. La aceste realizări și-au 
adu-s din plin contribuția cei 237 de ti
neri încadrați în cele 33 de brigăzi de 
producție, brigăzi în care sînt cuprinși 
tineri maghiari și romîni. Un exemplu 
grăitor în această direcție este brigada 
condusă de utemistul Szabo Anton de la 
Unitatea de industrializarea lemnului, 
Lunca Bradului, care printr-o temeinică 
organizare a muncii își depășește lunar 
sarcinile de producție cu peste 120 la 
sută. în luna februarie, de exemplu, prin 
folosirea maximă a mașinilor a reușit să 
facă economii în valoare de 7.860 lei.

O amploare tot mai mare a luat miș
carea inovatorilor în rîndul tineretului l-a 
aceste întreprinderi. Este de remarcat 
inovația tovarășului Alexandru Mucha, 
membru în biroul raional U.T.M., reales 
de către conferință, cu privire la strun- 
jirea exagoanelor la capetele șuruburilor 
mecanice, care aplicată de el a reușit să 
înlocuiască munca a 1? oameni și să adu
că întreprinderii economii în valoare de 
1 200.000 lei anual.

Participanții la discuții pe lîngă rele
varea realizărilor din munca organizații
lor de U.T.M. au criticat cu asprime co
mitetul raional pentru superficialitatea pe 
care a manifestat-o uneori față de munca

Alegerea noului comitet de luptă pentru pace al orașului București
Marți după amiază a avut loc în sala 

de festivități a Casei de cultură a sindi
catelor din București adunarea pentru 
realegerea comitetului de luptă pentru 
pace al orașului București și pentru ale
gerea delegaților la adunarea reprezen
tanților mișcări) pentru apărarea păcii 
din R.P.R.. ce se va ține la 9 mai.

Adunarea a f « t deschisă de acad. Ște
fan Milcu, membru al Comitetului Per
manent pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

Pe marginea conferinței 
organizației raionale UÎM Toplifa

tinerilor din întreprinderile forestiere și 
pentru faptul că nu întotdeauna au aple
cat urechea la propunerile acestor tineri 
și nu a acordat un ajutor mai mare, mai 
calificat comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M.

Din discuții a reieșit că munca comite
tului raional U.T.M. nu poate fi socotită 
pe de-a-ntregui satisfăcătoare în această 
direcție și noul organ ales va trebui să 
dea o atenție mai mare muncii cu întreg 
tineretul.

Delegații la conferință au făcut nume
roase propuneri prețioase pentru îmbună
tățirea muncii comitetului raional, propu
neri care au fost Incluse in hotărirea 
adoptată de conferință. Astfel, în între
prinderile forestiere din raion vor fi 
create încă 9 brigăzi de tineret, 120 de 
tineri prin grija organizațiilor U.T.M. vor 
fi calificați la locul de muncă după me
toda Kollea-r ele.

Atît din darea de seamă cît și din dis
cuții a reieșit că organizațiile de U.T.M. 
manifestă o preocupare tot mai mare pen
tru educarea tineretului ’n spiritul dra
gostei nețărmurite față de patrie, ai hotă- 
rîrii de a consolida și apăna toate reali
zările regimului nostru de democrație 
popul ară.

Frăția și prietenia trainică dintre tine
retul romîn și maghiar s-a întărit și în 
activitatea pe care comitetul raional 
U:T.M. a organizat-o cu tineretul în afara 
orelor de muncă: în cercurile învățămîn- 
tului politic de organizație, în activitatea 
comună din cadrul echipelor artistice, la 
cluburi și cămine culturale, pe terenurile 
de sport, în petrecerea timpului lor liber.

în cadrul raionului Toplița funcționează 
un număr de 54 forme de învățămînt po
litic de organizație, la care participă peste 
1300 utemiști și tineri, romîni și maghiari, 
forme care majoritatea sînt cu lecțiile 
la zi.

Pentru întărirea prieteniei în muncă și 
în viața de zi cu zi a tinerilor romîni și 
maghiari, comitetul raional a inițiat ține
rea de conferințe pe această temă.

Com.tetul raional U.T.M., in perioada 
care a fost analizată, a dat o mai mare 
atenție organizării muncii cultural-spor
tive în rîndul tineretului.

Majoritatea organizațiilor de bază 
U.T.M. sprijină echipele artistice care des
fășoară o rodnică activitate. Sînt orga
nizații de bază ca cele de la I.F.E.T. și 
U.I.L. Lunca Bradului, oare organizează 
cu regularitate întâlniri culturale în ca
drul „joilor tineretului”, unde se țin con
ferințe despre tradițiile eroice de luptă ale 
uteciștilor, lupta pentru pace, se fac re
cenzii asupra unor cărți care vorbesc de 
munca și viața tineretului etc.

— O prietenie trainică între tinerii ro
mîni și maghiari — a spus în cuvîntud său 
tovarășul Oancea Ion, se încheagă și mai 
mult la noi, la I.F.E.T.-U.I.L. Lunca Bra
dului și prin activitatea pe care organi
zația noastră de bază U.T.M. a desfășu
rat-o. La „joile tineretului” ce se țin cu 
regularitate la noi, la I.F.E.T.-U.I.L Lun
ca Bradului, participă deopotrivă tineri 
romîni și maghiari. Aici echipa culturală 
prezintă în fața muncitorilor vârstnici și 
tineri, dansuri rominești și maghiare, 
piese de teatru în limba romînă și ma
ghiară etc.

Rezultatul muncii de educație comunistă 
pe care Comitetul raional U.T.M. Toplița

Artistul poporului Costache Antoniu, 
membru al Comitetului Permanent pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R., a făcut o 
expunere asupra situației internaționale.

Dr. Dan Foglu a făcut apoi o expunere 
asupra desfășurării în Capitală a campa
niei de strîngere a semnăturilor pe Ape
lul de la Viena al Consiliului Mondial al 
Păcii. Vorbitorul a arătat că în adunările 
ținute în cadrul acestei campanii precum 

a desfășurat-o în rîndul tineretului romîn 
și maghiar, se poate vedea și in dezvol
tarea maturității politice a utemiștilor, în 
creșterea dragostei și încrederii față de 
partid și față de organizație. în ultimile 
luni aproape 200 utemiști au venit la co
mitetul raional să ceară recomandări pen
tru a deveni candidați de partid.

Datorită acțiunilor întreprinse de orga
nizațiile U.T.M. sub îndrumarea comite
tului raional U.T.M., a crescut influența 
organizației noastre în rîndul tineretului. 
Numai în luna martie adunările generale 
ale organizației de bază U.T.M. au discu
tat un număr mare de cereri ale tine
rilor ce solicitaseră intrarea lor în U.T.M.

Munca politică desfășurată în rîndul ti
neretului, a întărit vigilența utemișt lor 
față de uneltirile dușmanului de clasă, 
care încearcă să lovească în interesele 
poporului nostru. Sînt cazuri în raionul 
Toplița cînd utemîștii au demascat fără 
cruțare astfel de uneltiri. De pildă, doi 
utemiști din organizația de bază Gălăuțași, 
unul romîn și altul maghiar și anume Ion 
V. și Gorfy lanos au demascat pe chia
burul Ilisan Ion care dosise cereale și se 
sustrăgea de la predarea cotelor către 
stat.

Cu toate realizările însemnate pe care 
Comitetul raional U.T.M. Toplița le-a ob
ținut în educarea comunistă a tineretului, 
totuși, in această direcție au mai existat 
și unele slăbiciuni. Delegații la conferință 
au criticat comitetul raional, pentru că 
n-a folosit toate mijloacele ce-j stăteau la 
dispoziție pentru întărirea continuă a prie
teniei tineretului romîn cu tineretul mi
norităților naționale. în același timp ei au 
cerut noului organ să dea o atenție mai 
mare întăririi formelor de învățămînt po
litic de organizație, să lichideze superfi
cialitatea cu care se instruiesc propagan
diștii.

Din darea de seamă și din discuțiile de
legați! or la conferință a reieșit că bi
roul raional U.T.M. Toplița n-a desfășu
rat întotdeauna o muncă colectivă. Primul 
secretar, tovarășul Marian Ion, nu a an
trenat tot biroul în rezolvarea practică a 
sarcinilor ce reveneau comitetului raional. 
El n-a criticat cu asprime și n-a luat 
poziție hotărîtă față de acei membri ai 
biroului raional ca Vodă Ion secretar 
care răspunde de problemele de pro
pagandă și agitație, care a manifestat 
uneori un spirit de automulțumire în în
deplinirea sarcinilor. Biroul raional n-” 
desfășurat o muncă temein'că și control 
asupra aparatului comitetului raional. 
Sînt ia Comitetul raional U.T.M. Tonr'țb 
instructori ca Tarnaș Anton care în munca 
lor au obținut realzări frumoase. Biroul 
raional n-a generalizat experiența pozi
tivă a acestor activiști. Aceasta a făcut 
ca munca comitetului raional U.T.M. în 
unele sectoare de activitate să fie mai 
puțin mulțumitoare.

E de datoria noului comitet raional ales 
să țină seama de toate criticile aduse, să 
le discute cu multă atenție, să lupte cu 
toată hotărîrea pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor conferinței raionale, hotărîri 
menite să ducă la îmbunătățirea continuă 
a activității organizațiilor de bază U.T.M. 
Numai așa vom putea îndreptăți încrede
rea celor care i-au ales să conducă mun
ca organizațiilor de U.T.M. din raza raio
nului.

★
După conferința raională U.T.M. a avut 

loc prima plenară a Comitetului raional 
U.T.M. Toplița unde s-a ales biroul co
mitetului raional. Ca prim-secretar a 
fost reales tovarășul Marian Ion.

CONSTANTIN BUCUR

și prin munca celor 9215 echipe care au 
strîns semnături din casă în casă, peste 
950.000 cetățenj din Capitală au semnat 
pînă acum Apelul.

A fost ales apoi noul comitet orășenesc 
de luptă pentru pace după care adunarea 
a ales delegația Capitalei la adunarea re
prezentanților mișcării pentru apărarea 
păcii din R.P.R.

(Agerpres)

De la Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
Printr-un decret din 18 aprilie. Prezi

diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. hotă
răște : în fiecare an la 22 aprilie ziua 
nașterii lui V. I. Lenin marele conducă
tor al oamenilor muncii și întemeietorul 
statului sovietic socialist toate instituțiile 
de stat sovietice centrale șj locale, între
prinderile, organizațiile obștești, precum 
și ambasadele, misiunile, consulatele și 
reprezentanțele comerciale ale U.R.S.S. în 
statele străine vor arbora pe clădirile lor, 
la stațiile de Cale ferată, la cheiurile flu
viale, la gări, pe vasele flotei militare și 
comerciale a U.R.S.S. și pe casele de locuit 
— drapelul de stat al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

Cuvhîtarea lui Andras Hegediis
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — M.T.I.
Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii Adu

nării de Stat a Republicii Populare Un
gare, Andras Hegediis, noul președinte al 
Consiliului de Miniștri, a mulțumit Adu
nării de Stat, pentru încrederea acordată 
și a declarat că va depune toate eforturile 
pentru a justifica această încredere. La 
baza întregii activități a guvernului, a 
spus el, stă politica Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria — construirea so
cialismului în țara noastră, dezvoltarea 
economiei naționale, avîntul bunăstării 
materiale și culturale a poporului, întări
rea capacității de apărare a țării. A lucra 
în această direcție înseamnă a sluji cauza 
păcii, cauza socialismului.

Hegediis a arătat că înfăptuirea politicii 
partidului a fost îngreunată ca urmare 
a devierii oportuniste de dreapta care s-a 
manifestat în toate domeniile economiei 
naționale, fără excepție; disciplina în 
muncă a slăbit, prețul de cost a crescut, 
productivitatea muncii a scăzut. Este ne
cesar să se lichideze toate aceste greșeli. 
Este necesar să se ia măsuri pentru dez
voltarea industriei grele socialiste fără de 
care nu este posibilă ridicarea bunăstării 
poporului, construirea socialismului.

Hegediis a subliniat că Ungaria dispune 
de bogate rezerve de materii prime care 
nu au fost folosite așa cum se cuvine pînă 
în prezent. Pentru a le folosi, încă de pe 
acum se construiesc o serie de întreprin
deri. Există de asemenea toate condițiile 
pentru întărirea continuă a colaborării eco
nomice cu Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară.

Referindu-se la problema agriculturii, 
Hegediis a arătat că guvernul va continua 
să acorde sprijin țăranilor muncitori cu 
gospodărie individuală. El a subliniat im
portanța întăririi sectorului socialist, a 
sprijinirii dezvoltării cooperativelor de 
producție c-are reprezintă calea fundamen
tală de transformare socialistă a satului.

Pentru îndeplinirea sarcinilor care ne 
stau în față, a subliniat Hegediis, este ne
voie în primul rînd de pace. Poporul un
gar sprijină prin toate forțele lupta pen
tru pace, pentru crearea unei Gcrinanii 
unite și democrate. El condamnă acordu
rile de la Paris. în situația care s-a creat 
după ratificarea acordurilor de la Paris 
sînt cu totul legitime și necesare măsurile 
adoptate în spiritul hotărîrii conferinței 
de la Moscova. Guvernul Republicii Popu
lare Ungare va fi întotdeauna gata să 
semneze tratatul de colaborare și asistență 
mutuală cu toate țările participante la 
conferința de la Moscova și pentru crea
rea unui comandament militar unic

Sesiunea a ales pe Istvan Vass ca vice
președinte al Adunării de Stat în locul lui 
Jozsef Mekis, care a fost ales vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare.

La 19 aprilie, Adunarea de Stat a în
ceput examinarea problemei îndeplinirii 
bugetului pe anul 1954 și examinarea bu
getului pe anul 1955.

Convocarea
Congresului Federației Tineretului 

Comunist Italian
ROMA 19 (Agerpres).
Potrivit relatărilor ziarului „Unita", re

cent a avut loc la Roma ședința Comi
tetului de conducere al Federației Tine
retului Comunist Italian (F.T.C.I.), care 
a hotărî.t ca cel de al 14-lea Congres al 
F.T.C.I. să se țină între 16 și 19 iunie.

General maior PANAITESCU DUMITRU
La 18 aprilie 1955, a încetat din viață, 

după o grea suferință, generalul maior 
Panaitescu Dilmitru, locțiitorul șefului 
Academiei Militare „I. V. Stalin".

Generalul maior Panaitescu Dumitru a 
fost, în întreaga sa viață, un fiu devotat 
al patriei noastre, pătruns de dragoste 
față de oamenii muncii, cinstit și drept, 
apropiat față de subordonații săi. Printr-o 
muncă susținută și stăruitoare de peste 
30 de ani în cadrele armatei, ocupînd 
funcțiuni importante în diferite comanda
mente și instituții militare de învățămînt, 
generalul maior Panaitescu Dumitru și-a 
format o înaltă calificare și calități de or
ganizator și comandant militar.

începînd de la 23 august 1944, cînd po
porul romîn și armata sa au ridicat ar
mele împotriva fascismului, alăturîndu-se 
luptei de eliberare dusă de glorioasa Ar
mată Sovietică, generalul maior Panaitescu 
Dumitru, ca șef al secției de operații și în
locuitor al șefului de stat major al Arma
tei I-a Romîne, a îndeplinit pe frontul an
tihitlerist, cu adîncă conștiinciozitate și 
convingere, îndatoririle sale de militar și 
patriot. Ca o înaltă prețuire a meritelor 
sale dobîndite pe front, în lupta împotri
va armatelor hitleriste, i s-au acordat 
ordine și medalii romîne, sovietice și 
cehoslovace.

După terminarea războiului antihitle
rist, ca profesor și ca locțiitor al șefului 
Academiei Militare „I. V. Stalin", genera
lul maior Panaitescu Dumitru, muncind 
cu perseverența care îl caracteriza a fost 
unul din organizatorii de seamă ai proce
sului de învățămînt în academie, pe baze 
noi, înaintate. Pentru meritele sale deo
sebite față de patrie, generalul maior Pa
naitescu Dumitru a fost distins cu ordine 
și medalii ale Republicii Populare Ro
mîne.

DIN PARTEA MINISTERULUI FORȚELOR ARMATE ALE R.P.R.
Ministerul Forțelor Armate ale R.P.R. 

anunță cu durere că la 18 aprilie a.c. a în
cetat din viață, după o grea suferință, 
general maior PANAITESCU DUMITRU

o.

Rezultatele primului scrutin 
al alegerilor cantonale din Franța

PARIS 19 (Agerpres).
La 18 aprilie au fost date publicității 

rezultatele primului scrutin al alegerilor 
cantonale care au avut loc la 17 aprilie 
în 1.666 de cantoane din Franța, Algeria 
și alte teritorii de peste mări. Aceste ale
geri au drept scop reînoirea a 50 la sută 
din membrii consiliilor generale (departa
mentale). Din partea fiecărui canton se 
alege cite un consilier indiferent de nu
mărul locuitorilor din cantonul respectiv. 
Alegerile au avut loc pe baza sistemului 
majoritar în care la primul scrutin se con
sideră ales candidatul care a întrunit mai 
mult de jumătate din totalul voturilor. 
După cum a anunțat Ministerul Aface
rilor Interne pentru 922 cantoane se cu
nosc rezultatele definitive ale primului 
scrutin. Din 10.830.430 alegători, la alegeri 
au participat 6.453.615 persoane. 40,4 la 
sută dintre alegători nu s-au prezentat la 
urne.

Voturile sînt repartizate în felul urmă
tor : comuniștii și cei ce-i sprijină au în

>©<

Pe drumul cuceririi spațiului cosmic
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 

transmite: «
După cum s-a mai anunțat, pe lîngă 

Consiliul astronomic al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. a fost constituită o co
misie interdepartamentală permanentă 
pentru comunicații interplanetare care co
ordonează lucrările în vederea soluționării 
problemelor privind stăpînirea spațiului 
cosmic.

într-o convorbire avută cu un corespon
dent al agenției TASS, Anatoli Karpenko, 
secretar științific aj comisiei, a declarat : 

înfăptuirea comunicațiilor interplane

în persoana generalului maior Panaltes^ 
cu Dumitru, Forțele Armate ale Republic 
cil Populare Romîne au pierdut un valo
ros comandant și șef a cărui amintire va 
rămîne neștearsă în conștiința tuturor ce
lor care l-au cunoscut și prețuit.

Atanasiu, Bodnăraș, Butoi, Bulan, 
Burcă, Cămărașu, Enescu, Gavriles- 
cu, Haupt, Ivănescu, Ioniță, Ion, 
Lungu, Mănescu, Nlcolau, Nigulescu, 
Sălăjan, Smirnov, Ștefănescu, Tu- 

toveanu, Teclu, Verdeș.

locțiitor al șefului Academiei Militare 
„I. V. Stalin" șj exprimă condoleanțe fa
miliei defunctului.

(Agerpres)

trunit 1.316.700 voturi (21 la sută) și 23 
mandate în consiliile generale; socialiștii
— 1.113.400 voturi (17 la sută) și 144 man
date; diferite așa-numite „grupări de stin
gă" — 222.638 voturi (3,6 la sută) și 45 
mandate; radicalii și „Uniunea republica
nilor de s.tînga" — 1.004,985 voturi (16,1 
la sută) și 266 mandate; partidul M.R.P.
— 560.438 voturi (9 la sută) și 63 mandate; 
„republicanii independenți" — 1.695.572 
voturi (27,1 la sută) și 350 mandate; „re
publicanii sociali" — 346.080 voturi (5.5 
la sută) și 31 mandate. Celelalte voturi 
sînt împărțite între diferite grupări mici.

La al doilea scrutin care va avea loc la 
24 aprilie. în cantoanele în care candidații 
nu au întrunit la 17 aprilie majoritatea 
necesară, pentru alegerea lor va fi nevoie 
doar de o majoritate relativă. Acest sis
tem electoral, care favorizează diferitela 
manevre și cârdășia partidelor burgheze, 
nu asigură reprezentarea tuturor alegăto
rilor în organele locale de stat.

tare constituie, fără îndoială, cea mai 
grea problemă pe care urmează să o so
luționeze omenirea pe calea spre supu
nerea naturii.

Una din sarcinile actuale ale comisiei 
interdepartamentale permanente o consti
tuie organizarea lucrărilor pentru înfiin
țarea unui laborator automat de cercetări 
științifice în cosmos. Cu ajutorul unui ase
menea laborator cosmic care, aflîndu se 
dincolo de atmosferă se va putea roti timp 
îndelungat în jurul pămîntului că un sa
telit al acestuia, vor putea fi efectuate ob
servații asupra fenomenelor, inaccesibile 
în condițiile obișnuite ale pămîntului.

V. I. Lenin despre educarea comunistă 
a tineretului prin muncă

Vladimir Ilici Lenin s-a ocupat cu multă socialist în economia națională au
dragoste de tânăra generație în care ve
dea schimbul de nădejde al vechii gărzi 
comuniste, aj comuniștilor vîrstnici. El a 
acordat întotdeauna o deosebită atenție 
problemelor legate de educația comunistă 
a tineretului. In operele sale el a formulat 
sarcinile și principiile de bază ale educa
ției comuniste a tineretului arătînd căile 
de formare a omului nou în condițiile lup
tei pentru victoria socialismului.

★
V. I. Lenin ne învață că nu pot crește 

oameni noi cu înalte calități morale decît 
prin participarea activă la lupta pentru o 
cauză înaltă, cauza poporului muncitor. 
La baza educației comuniste a tinerei ge
nerații — spunea Lenin — trebuie să 
stea lupta pentru triumful comunismului. 
Arătînd care trebuie să fie linia organi
zației revoluționare de tineret in munca 
de educație Vladimir Iliqi Lenin spunea : 
„A fi membru aj Uniunii Tineretului în
seamnă a face în așa fel îneît să închini 
munca ta, forțele tale cauzei comune. Iată 
în ce constă educația comunistă. Numai 
printr-o astfel de muncă tinerii și tinerele 
devin comuniști adevărați".

învățătura leninistă ne arată că la baza 
educației comuniste stă munca. „Fără 
muncă, fără luptă, cunoașterea din cărți 
a comunismului, cunoașterea lui din bro
șurile și din operele comuniste nu are 
absolut nici o valoare" — spunea V. I. 
Lenin adresîndu-se comsomoliștilor și în
tregului tineret sovietic. Lenin îndemna 
sa se educe tineretul de la cea mai fra
gedă vârstă în spiritul respectului și dra
gostei pentru muncă, în spiritul muncii 
conștiente și disciplinate. în așa fel îneît 
în fiecare zi, in orice sat, în orice oraș 
tineretul să rezolve practic o sarcină sau 
alta a muncii de folos obștesc, fie ea și 
cea mai mică, fie ea și cea mai simplă.

Toate aceste indicații leniniste călăuzesc 
și Partidul Muncitoresc Romîn în edu
carea comunistă a tinerei generații din Re
publica noastră Populară. Partidul educă 
tineretul patriei noastre în spiritul atitu
dinii noi, socialiste față de muncă. Și în 
țara noastră, cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare în alianță cu țără
nimea muncitoare și crearea sectorului

dat
muncii un nou conținut. Regimul demo
crat popular privește munca drept facto
rul de bază al orînduirii sociale. Munca a 
devenit o datorie și o chestiune de onoare 
— fapt consfințit chiar în Constituția 
țării.

Alături de toți oamenii muncii din 
țara noastră, tineretul muncitor participă 
activ Ia măreața operă de construire a so
cialismului. El iși găsește sensul și țelul 
vieții în munca comună pentru binele în
tregului popor muncitor, pentru patrie, 
pentru socialism. Bucuria muncii libere, 
conștiința că toate eforturile sale sînt puse 
în slujba sporirii avuției sociale, în slujba 
făuririi unei vieți noi, înfloritoare într-o 
țară liberă și puternică înaripează tinere
tul spre fapte de vitejie pe frontul cons
trucției pașnice, pe frontul muncii crea
toare. Antrenat în focul întrecerii socia
liste, însușindu-și cu stăruință cuceririle 
științei și tehnicii, luptînd pentru înde
plinirea planului ,în industrie, pentru o 
agricultură înaintată, făurind opere de 
artă valoroase, tineretul muncitor —tineri 
muncitori, țărani muncitori, studenți, 
elevi, tehnicieni, artiști, — își manifestă 
forța creatoare maturizindu-se în muncă, 
dobîndind minunate trăsături morale ca: 
dragostea pentru profesiunea aleasă, spiri
tul colectiv, cinstea, năzuința de a birui 
și a infringe toate greutățile, princi
pialitatea, modestia. In ziarele noas
tre apar zilnic știri care vorbesc despre 
eroismul în muncă al tinerilor, despre 
avîntul cu care ej luptă pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid și guvern. 
Discuția despre pasiunea în muncă, discu
ție care se poartă în paginile ..Scînteii ti
neretului” și la care participă un mare 
număr de tineri din toate colțurile țării, 
scoate puternic în lumină faptul că noua 
atitudine față de muncă, pasiunea în mun. 
că au prins rădăcini adînci la tînăra noas. 
tră generație, că în focul muncii creatoare 
crește un tineret minunat.

Exemplu minunat pentru tineretul nos
tru sînt comsomoliștii lui Lenin. A lupta 
pentru construirea vieții noj asemenea 
comsomoliștilor, a munci cu pasiunea și 
avîntul comsomoliștilor, a infringe greu
tățile cu dîrzenia comsomoliștilor — iată

idealul tineretului constructor al socia-

talentele care, după cum a remarcat 
Lenin „zac ascunse în popor — izvor ne
stins — și pe care capitalismul le apăsa, 
je strivea și le înăbușea...” Oamenii mun
cii din țara noastră, însuflețiți de dorința 
de a da viață programului de măsuri eco
nomice elaborat de partid și guvern luptă 
.în întrecerea socialistă pentru mărirea 
producției și productivității muncii, pen
tru reducerea prețului de cost. In plină 
dezvoltare este mișcarea inovatorilor și 
raționalizatorilor producției care s-a 
născut în țara noastră în focul întrecerii, 
pe baza experienței sovietice.

în avîntul întrecerii au crescut asemenea 
tineri ca membrii brigăzii condusă de mi
nerul utemist Mihai Ștefan, care dau acum 
cărbune ’în contul anului 1958, ca membrii 
brigăzii de tineret condusă de comunistul 
Ion Nicorescu de la oficiul 2 foraj Bol
dești care și-au îndeplinit planul trimes
trial cu 36 zile înainte de termen, sau ca 
tînărul Daicu Nicolae de la fabrica „Si- 
mion Bărnuțiu" din Alba Iulia, care în 
luna martie și-a depășit norma cu 158 la 
sută și a realizat economii de 2.274 lei.

în aceste zile un mare număr de tineri 
sînt avîntați, alături de muncitorii vîrst
nici în întrecerea în Cinstea zilei de 1 Mai.

Tineretul trebuie atras într-o măsură 
cît mai mare în întrecere. Tînăra genera
ție care freamătă de dorința de a păși pe 
drumuri noi, de a-și desfășura larg spiri
tul inovator poate și trebuie să fie sufle
tul întrecerii Socialiste. Numai în focul în
trecerii își poate găsi cel mai prielnic te
ren de dezvoltare eroismul de zi cu zi în 
muncă. Unii tineri mai cred că eroismul 
în muncă înseamnă doar recorduri la zile 
mari, realizări Ocazionale. Profund greșit! 
Adevăratul eroism în muncă înseamnă 
perseverență de zi cu zi, oră de oră pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
pian, pentru a asigura o calitate înaltă 
fiecărui produs, pentru economisirea fie
cărui gram de metal, a fiecărui centime
tru de piele sau pînză. Și tocmai între
cerea socialistă ține nestinsă în fiecare zi 
năzuința de a lucra mereu mai bine, de 
a-i ajunge din urmă pe cei mai buni, de 
a învăța din experiența fruntașilor, de a 
da cît mai mult luptei comune a întregu
lui popor muncitor. Antrenînd cît mai 
larg tineretul în întrecerea socialistă orga 
nizațiile U.T.M. trebuie să cultive cu grijă 
la tineri, ca pe un lucru de cel mai mare 
preț, spiritul inovator, entuziasmul și dra
gostea pentru aplicarea metodelor înain
tate de muncă, dorința de a învăța din ex
periența fruntașilor și de a o folosi, do
rința de a munci creator și de a căuta să 
smulgă mașinilor cît mai mult.

Munca plină de abnegație pentru binele 

patriei și a întregului popor muncitor nu 
poate fi concepută — ne învață Lenin — 
fără o disciplină conștientă și organizată 
a oamenilor muncii. Disciplina socialistă 
cere îndeplinirea conștiincioasă și precisă 
a îndatoririlor, a normelor și sarcinilor 
stabilite, cere să se muncească ritmic și 
bine organizat, cere o muncă de calitate, 
cere folosirea la maximum a zilei de mun
că, lichidarea timpilor neproductivi, cere 
o muncă de înaltă productivitate. Disci
plina socialistă izvorăște din conștiința 
politică și din dragostea pentru profesiu
nea aleasă, din dorința vie, clocotitoare, 
mereu stimulată de a munci într-un fel 
nou.

Imensa majoritate a tinerilor muncitori 
și tehnicieni consideră disciplina socialistă 
a muncii drept o chestiune de onoare, dînd 
pildă de punctualitate și disciplină în 
muncă. Organizațiile de U.T.M. au datoria 
să lupte pentru întărirea continuă a dis
ciplinei în muncă a tinerilor, ducînd o 
intensă muncă de lămurire arătînd tine
rilor că disciplina socialistă duce la rea
lizări mari și orice manifestare de indis
ciplină dăunează poporului muncitor.

★
Nu poți fi luptător înaintat pe frontul 

construirii socialismului, nu poți fi un 
adevărat iinăr comunist, dacă nu cauți 
să-ți însușești cu perseverență cultura, 
știința și tehnica înaintată. Lenin a subli
niat nu odată că tînărul comunist trebuie 
să fie un om cult, un specialist în profe
siunea pe care și-a ales-o. Chemînd tine
retul să tindă mereu, cu sete, spre noi și 
noi cunoștințe, spre însușirea continuă a 
comorilor științei și culturii, V. I. Lenin 
spunea : „Dacă știu că știu puțin voi iz
buti să cunosc mai mult ; dar dacă cineva 
va spune că este comunist și că n-are ne
voie să cunoască ceva temeinic, apoi n-o 
să iasă dintr-însul nimic care să aducă 
a comunist".

în țara noastră, în condițiile minunate 
create de regimul democrat-popular, tine
retul muncitor a pornit un adevărat marș 
spre învățătură. Tocmai datorită largii 
mișcări de dobîndire a unei înalte califi
cări s-au putut ridica din rîndurile tinere
tului mii de inovatori, raționalizatori, 
fruntași în muncă, tineri stăpîni pe tehnica 
nouă. Și totuși mai avem încă unii tineri 
care nu înțeleg, nu-și dau seama de ne
cesitatea însușirii comorilor culturii și 
științei Este foarte greșită atitudinea 
acelor tineri care se socotesc „atotștiu
tori" și cred că nu mai au nimic de în
vățat fiindcă, „au la bază practica". Dar 
este știut doar că numai cu prac
tica nu poți face pași mari înainte pen
tru că practica lipsită de teorie te în

vață să lucrezi azi exact ca și ieri, iar noi 
avem nevoie să lucrăm într-un chip nou, 
așa cum nu s-a mai lucrat niciodată la 
noi, ca să putem construi mai rapid socia
lismul. Partidul ne cere să aplicăm învă
țăturile leniniste, să determinăm un 
tot mai puternic curent de masă al 
tineretului către cursurile de minim 
tehnic, către școlile profesionale de 
ucenici, școlile tehnice, școlile teh
nice de maiștri, școlile serale și cursu
rile fără frecvență, către toate formele de 
însușire a științei și tehnicii. Partidul 
cheamă tineretul să cucerească fortăreața 
științei. El a creat tineretului condiții din 
cele mai bune de învățătură și cere tine
retului studios să învețe cu rivnă și se
riozitate.

Largi, mărețe sînt perspectivele ce stau 
în fața tinerei generații din patria noa
stră.

„Pămîntul patriei noastre — a spus to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — ne 
oferă tot ceea ce trebuie pentru a face 
viața omului bogată șj fericită. Avem cîm- 
pii mănoase al căror rod poate fi înzecit, 
în măruntaiele pămîntului nostru se gă
sesc : petrol, fier, cărbune și alte comori 
încă necercetate. Avem căderi de apă a 
căror putere, încă neîmblînzită, poate 
pune în mișcare sute de uzine pe întreg 
întinsul țării. Să înarmăm pe tinerii fii 
ai patriei noastre cu puterea științei, să 
aprindem în sufletul fiecărui tînăr mîn- 
dria de stăpîn a.i acestor bogății nesecate 
și rîvna de a le pune în slujba poporului, 
pentru binele omului, pentru înflorirea 
patriei noastre".

Crescînd și maturizîndu-se în focul 
muncii și învățăturii, dînd dovadă de vi
gilență, combativitate și spirit de clasă, 
tineretul nostru va ști să răspundă cu 
cinste încrederii partidului, dăruindu-și 
tot _ ce are mai bun, toată energia nese
cată a tinereții cauzei mărețe a socialis
mului, luptei pentru transformarea pa
triei _ într-o grădină înfloritoare a belșu
gului și bunei stări a poporului muncitor.

Urmînd indicațiile lui Lenin, Uniunea 
Tineretului Muncitor, sub conducerea par
tidului, luptă pentru educarea comunistă 
a tineretului mobilizîndu-1 la dezvoltarea 
industriei grele și sporirea producției agri
cole, la îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de plan pe anul acesta, ultimul an al 
cincinalului, la făurirea socialismului.

EM. RUCAR
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lismului din patria noastră.
★

Traducînd în viață învățătura leninistă 
despre educarea comunistă a tineretului 
în focul muncii, Uniunea Tineretului Mun
citor, sub conducerea partidului, poate și 
trebuie să dezvolte mereu mai puternic în 
rîndurile tineretului trăsăturile omului 
nou, trăsăturile morale ale tînărului co
munist. Un teren rodnic pentru desfășu
rarea muncii de educație comunistă îl 
constituie lupta pentru îndeplinirea pro
gramului de măsuri economice elaborat de 
partid în vederea dezvoltării economiei 
naționale și a ridicării nivelului de trai 
al poporului muncitor. Prin convorbiri, 
prin muncă de agitație de la om la om 
utemiștii cei mai bine pregătiți din punct 
de vedere politic și profesional trebuie să 
explice tinerilor muncitori de ce partidul 
a pus ca sarcină .în fața oamenilor mun
cii dezvoltarea continuă a industriei grele, 
ridicarea agriculturii, lupta pentru mări
rea producției, , creșterea productivității 
muncii, folosirea maximă a tehni
cii, realizarea unui strict regim de eco
nomii, folosirea din plin a rezervelor in
terne ale întreprinderilor etc. Ei trebuie 
să arate că toate acestea sînt necesare și 
posibil de realizat pentru creșterea bunei- 
stări materiale și culturale a oamenilor 
muncii, pentru înflorirea și întărirea pa
triei.

Dezvoltarea în rîndui tinerilor din pro
ducție a inițiativei, a dragostei de a munci 
în chip nou, de a fi în rîndurile celor 
înaintați în lupta pentru socialism este 
condiționată de felul cum e antrenat ti
neretul în întrecerea socialistă. întrecerea 
socialistă, este nu numai metoda princi
pală a construirii socialismului, ci și a 
educării comuniste, Lenin ne învață Că 
numai în atmosfera creatoare a întrecerii 
socialiste bazată pe sprijin tovărășesc și 
animată de dorința de a munci mereu mai 
bine, mai cu spor, munca se înrădăcinea
ză mai temeinic, mai repede în conștiința 
tineretului Ca o chestiune de onoare, ca o 
necesitate vitală.

întrecerea socialistă deschide oamenilor 
muncii, tineretului muncitor posibilități 
nelimitate de a-și manifesta aptitudinile, 20 aprilie 1955 Pag. 3-a



Conferința de la Bandung a țărilor Asiei și Africii
Cuointarea lui Ciu En-lai

Cu privire la convocarea unei conferințe 
a celor patru puteri cu participarea Austriei

BANDUNG 19 (Agerpres). ' — China 
Nouă transmite cuvîntarea premierului 
Ciu En-lai, șeful delegației R. P. Chineze, 
rostită la ședința plenară din după amia
za de 19 aprilie a conferinței de la Ban
dung a țărilor Asiei și Africii.

Domnule președinte, domnilor delegați,
Conferința țărilor Asiei și Africii, asu

pra căreia își îndreaptă atenția întreaga 
lume, și-a început lucrările. Delegația Re
publicii Populare Chineze consideră că 
este o mare plăcere că are posibilitatea 
să discute probleme de interes comun pen
tru țările Asiei și Africii cu delegațiile 
țărilor participante. în primul rînd, tre
buie să mulțumim celor cinci țări care au 
convocat conferința — Birmania, Ceylo
nul, India, Indonezia și Pakistanul — a 
căror inițiativă și eforturi ne-au dat posi
bilitatea să ne întrunim aici. Trebuie să 
mulțumim de asemenea guvernului Repu
blicii Indonezia, care găzduiește această 
conferință pentru condițiile excelente în 
care a pregătit conferința.

Este pentru prima oară în istorie cînd 
atît de multe țări din Asia și Africa s-au 
întrunit laolaltă pentru a ține o confe
rință. Pe aceste două continente trăiește 
mai mult de jumătate din populația în
tregii lumi. Popoarele Asiei și Africii au 
creat civilizații vechi și strălucite și au 
adus contribuții uriașe la evoluția ome
nirii. Dar, în timpurile moderne, cele mai 
multe dintre țările Asiei și Africii au fost 
într-o mai mică sau mai mare măsură su
puse jafului și opresiunii colonialiste și 
au fost astfel silite să rămînă într-o stare 
de sărăcie și înapoiere. Glasul nostru a 
fost înăbușit, năzuințele noastre au fost 
spulberate și destinele noastre au fost lă
sate in mîinile altora.

Puterile coloniale nu mai pot folosi as
tăzi metodele din trecut pentru a-și con
tinua jaful și asuprirea. Asia și Africa 
de astăzi nu mai sînt Asia și Africa de 
eri. După mulți ani de lupte, multe țări 
din această regiune și-au luat soarta în 
propriile lor mîini. însăși conferința noas
tră oglindește această adîncă transforma
re istorică.

Totuși, dominația colonialistă în această 
regiune a lumii nu a luat încă sfîrșit și 
noii colonialiști încearcă să ia locul celor 
vechi. Mai sânt încă numeroase popoare 
din Asia și Africa care continuă să ducă 
o viață de sclavie colonială. Numeroase 
popoare din Asia și Africa continuă să fie 
supuse discriminării rasiale și Sînt lipsite 
de drepturile omului. Căile pe care noi, 
popoarele din Asia și Africa, a-m pornit în 
lupta pentru libertate și independență, 
pot diferi, dar voința noastră de a cuceri 
și menține libertatea și independența noa
stră este aceeași.

Popoarele Asiei și Africii au suferit 
multă vreme de pe urma agresiunii și 
războaielor. Multe dintre ele au fos,t silite 
de către colonialiști să servească drept 
carne de tun în războaie de agresiune. De 
aceea, popoarele din aceste două conti
nente nu pot deoît să urască războiul de 
agresiune.

în lumina celor de mai sus, dorința co
mună a popoarelor din țările Asiei și 
Africii nu poate fi alta decît apărarea pă
cii mondiale, cucerirea și menținerea in
dependenței lor naționale și promovarea 
colaborării prietenești între popoare.

După încheierea armistițiului în Coreea, 
conferința de la Geneva a dus la înceta
rea focului în Indochina pe baza respectă
rii dreptului la independență națională al 
popoarelor și cu sprijinul celor cinci puteri 
participante la conferința de la Colombo. 
Rezultatul a fost că încordarea internațio
nală a slăbit în acea perioadă într-o oare
care măsură, iar popoarele din întreaga 
lume și mai ales popoarele din Asia au în
căput să nutrească noi speranțe. Evoluția 
ulterioară a situației internaționale a 
dezamăgit speranțele popoarelor. Atît în 
Orient cî.t și în Occident crește pericolul 
unui nou război. Dorința popoarelor co
reean și german de a-Și unifica în mod 
pașnic țările lor este zădărnicită. Acordu
rile la care s-a ajuns în cadrul conferin

C
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Nouă transmite :
Luînd cuvîntul în ședința din dimineața 

zilei de 18 aprilie a conferinței țărilor 
Asiei și Africii, premierul Indoneziei, Aii 
Sastroamidjojo, a salutat pe participanții 
la conferință în numele Indoneziei și al 
tuturor țărilor care au inițiat conferința 
de la Bandung.

„Din nefericire, a continuat premierul 
Sastroamidjojo, a umbră a întunecat con
ferința noastră atunci cînd am aflat cu 
mult regret că din cauza unui tragic ac
cident de aviație, nu toți acei care se aflau 
în drum spre Bandung vor fi prezenți în 
mijlocul nostru. îngăduiți-mi să transmit 
sincerele noastre condoleanțe primilor mi
niștri ai R. P. Chineze și Indiei și dele
gației R. D. Vietnam, precum și familiilor 
tuturor acelora care și-au pierdut viața 
în acest dezastru".

★

BANDUNG 19 (Agerpres). — TASS 
transmite:

în după amiaza zilei de 18 aprilie a 
avut loc o ședință plenară deschiși a con
ferinței țărilor Asiei și Africii la care a 
fost aprobată procedura și ordinea de zi.

Primul ministru al Indoneziei, Sastroa
midjojo care prezida ședința, a comunicat 
că șefii delegațiilor au căzut de acord în
tr-o ședință închisă sg recomande ședin
ței plenare includerea pe ordinea de zi 
a următoarelor probleme; 1) colaborarea 
economică; 2) colaborarea culturală; 3) 
drepturile omului și dreptul la autodeter
minare ; 4) problema popoarelor depen
dente ; 5) asigurarea păcii și a colaboră
rii în întreaga lume.

Reprezentantul Filipinelor a propus să 
se aprobe recomandările șefilor delega
țiilor. Reprezentantul Iordaniei a declarat 
că el se pronunță în favoarea acestor re
comandări cu condiția ca problema pales- 
tineană sg fie discutată ca o parte a pro
blemei privitoare la drepturile omului și 
la dreptul la autodeterminare. Delegatul 
Pakistanului a subliniat că el aprobă or
dinea de zi cu condiția ca în cadrul dis
cutării problemei privitoare la asigurarea 
păcii în întreaga lume și a colaborării să 
fie luată în discuție problema folosirii 
pașnice a energiei atomice. Delegatul Ira
kului a declarat de asemenea că aprobă 
ordinea de zi cu condiția ca problema pri
vitoare la Tunisia, Algeria și Maroc să 
fie examinată cu prilejul discutării pro-
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ței de la Geneva în vederea restabilirii 
păcii în Indochina, sînt puse în pericol. 
Statele Unite continuă să creeze încordare 
în regiunea Taivanului. Țări din afara 
Asiei și Africii își stabilesc tot mai multe 
baze militare pe teritoriul țărilor din 
Asia și Africa. Ele strigă în gura mare că 
armele atomice sînt arme convenționale 
și fac pregătiri pentru un război atomic. 
Popoarele Asiei nu vor uita niciodată că 
prima bombă atomică a explodat pe pă- 
mîntul Asiei și că primul om care a mu
rit de pe urma experiențelor cu bomba cu 
hidrogen a fost un asiatic. Popoarele din 
Asia și Africa ca și popoarele din alte re
giuni ale lumir nu pot rămâne indiferente 
față de amenințarea crescindă cu răz
boiul.

Totuși, cei care comit agresiuni și care 
fac pregătiri în vederea unui nou război 
sînt la urma urmei foarte puțini la nu
măr, în timp ce majoritatea covîrșitoare a 
popoarelor din întreaga lume, fără deose
bire de sistemul social în care trăiesc, do
resc pacea și se opun războiului. Mișcarea 
pentru pace a popoarelor din diferitele 
țări devine tot mai largă și mai puternică. 
Popoarele cer să se pună capăt cursei înar
mărilor și pregătirilor de război. Ele cer 
ca, în primul rînd, marile puteri să ajun
gă la un acord în problema reducerii înar
mărilor. Ele cer interzicerea armelor ato
mice și a tuturor armelor de exterminare 
în masă. Ele cer ca energia atomică să 
fie întrebuințată în scopuri pașnice spre 
binele întregii omeniri. Glasul popoarelor 
nu mai poate fi ignorat. Politica de agre
siune și război este tot mai mult urîtă de 
popoare. Cei ce uneltesc războiul recurg 
tot mai des la amenințări cu războiul ca 
instrument ai politicii lor agresive. Ame
nințările cu războiul nu mai pot însă in
timida și supune pe nici unul din cei care 
sînt hotărîți să reziste. Aceste amenințări 
nu fac altceva decît să izoleze și să pună 
într-o și mai mare încurcătură pe cei care 
recurg la ele. Noi credem că dacă sîntem 
hotărîți să apărăm pacea laolaltă cu toate 
națiunile și popoarele iubitoare de pace 
din întreaga lume, pacea poate fi menți
nută.

Datorită îndelungatei perioade de domi
nație colonială, cele mai multe dintre po
poarele noastre din Asia și Africa, prin
tre care se numără și China, sînt încă 
foarte înapoiate din punct de vedere eco
nomic. Din cauza aceasta, noi cerem nu 
numai independență politică, ci și inde
pendență economică. De sigur, cererea 
noastră de independență politică nu în
seamnă o politică exclusivistă față de ță
rile care nu fac parte din Asia și Africa. 
Cu toate acestea, vremurile cînd puterile 
occidentale hotărau destinele noastre au 
apus. Destinul țărilor din Asia și Africa 
trebuie să fie luat de popoarele lor in 
propriile mîini.

în China, de cînd poporul a devenit stă
pânul propriei sale țări, toate eforturile 
sale s-au îndreptat către lichidarea îna
poierii, moștenită de la îndelungata orân
duire semi-colonială și spre construirea 
și industrializarea țării șale. în ultimii 
cinci ani, noi am reconstruit economia na
țională ruinată de ani îndelungați de răz
boi și încă din 1953 am pășit pe calea 
primului plan cincinal de construcție eco
nomică. Ca un rezultat al acestor eforturi, 
producția în toate sectoarele importante, 
cum ar fi industria metalurgică și side
rurgică, industria textilă, cerealele, a depă
șit nivelul oricărei perioade din istoria 
Chinei. Dar toate aceste realizări sînt încă 
foarte mici față de nevoile noastre actuale. 
Țara noastră este încă foarte înapoiată 
în comparare cu țările care au atins un 
grad înalt de industrializare. Ca și alte 
țări din Asia și. Africa, noi avem urgentă 
nevoie de pace în lume pentru dezvolta
rea economiei noastre independente și su
verane.

împotrivindu-se colonialismului și apă- 
rîndu-și independența națională, țările 
Asiei și Africii prețuiesc cu atît mai 
mult drepturile lor naționale. Țările, fie 
ele mari sau mici, puternica sau slabe, 

uvîntarea lui A
Vorbind despre țelurile conferinței, pre

mierul Indoneziei a citat amănunțit co
municatul conferinței de la Bogor în care 
sînt enunțate țelurile conferinței africano- 
asiatice: a) promovarea bunăvoinței și 
colaborării între toate țările din Asia și 
Africa ; b) discutarea problemelor sociale, 
economice și culturale și a relațiilor din
tre aceste state ; c) examinarea proble
melor referitoare la suveranitatea națio
nală, la rasism și colonialism ; d) exami
narea poziției Asiei și Africii, precum și 
a popoarelor lor în actuala situație și 
contribuția pe care aceste popoare pot s-o 
aducă la promovarea păcii mondiale și 
colaborării.

„Fie ca aceste țeluri să ne călăuzească 
în discuțiile noastre. S-ar putea spune că 
această conferință s-a născut ca rezultat 
al evoluției istorice care a încredințat po
poarelor independente din Asia și Africa

blemel popoarelor dependente. Ședința a 
luat notă de observațiile delegațiilor și 
ordinea de zi a fost aprobată în unanimi
tate.

Apoi a început discuția generală. Au 
luat cuvîntul delegații Cambodgiel, Cey
lonului, Egiptului, Coastei de Aur, Ira
nului și Irakului.

în cuvîntarea sa, șeful delegației egip
tene, primul ministru Gamal Abdel Nasser, 
a sublinat că conferința „se va bucura 
de cea mai înaltă prețuire" dacă va năzui 
spre o pace adevărată în întreaga lume.

Referindu-se apoi la colaborarea țări
lor din Asia și Africa, Nassen a declarat: 
„Colaborarea spre care tindem atît de 
fierbinte nu-și va putea atinge niciodată 
țelul total și efectiv dacă nu vom avea în
credere cu toții în realizarea următoare
lor principii fundamentale : datoria fiecă
rei țări este să respecte independența po
litică si integritatea teritorială a oricărei 
alte țări, precum și să se abțină de a se 
amesteca în treburile altor țări ; fiecare 
țară are dreptul să-și aleagă liber siste
mul politic și economic". Reprezentantul 
Ceylonului, primul ministru Kotelawala, 
a învinuit marile puteri că nu pot asi
gura o pace trainică întrucît se călăuzesc 
în politica lor după „principiul forței".

Reprezentantul Iranului a vorbit despre 
dreDturile omului, despre necesitatea în
cetării discriminării rasiale, a stabilirii 
unei largi colaborări între popoarele Asiei 
și Africii etc.

Delegatul Irakului. Jamali, după cum era 
și de așteptat, a consacrat cea mai mare 
parte a cuvîntării sale încercărilor de a 
justifica încheierea pactului militar cu 
Turcia din ordinul Statelor Unite.

După cuvîntarea lui Jamali președinte
le a anunțat constituirea a două comitete 

trebuie să se bucure toate de drepturi 
egale în relațiile internaționale. Suvera
nitatea și integritatea lor teritorială tre
buie să fie respectate și nu încălcate. 
Popoarele din toate țările dependente tre
buie să se bucure de dreptul la autode
terminare națională și nu mai trebuie să 
fie supuse persecuțiilor și masacrelor. Toți 
oamenii, fără deosebire de rasă sau cu
loare, trebuie să se bucure de drepturile 
fundamentale ale omului și să nu mai fie 
supuși la .tot felul de maltratări și discri
minări. Și cu toate acestea, trebuie să con
statăm că popoarele din Tunisia, Algeria 
și Maroc și alte popoare din țări depen
dente care luptă pentru independență nu 
au încetat să fie oprimate cu violență. Nu 
s-a pus încă capăt discriminării rasiale și 
persecuțiilor rasiste în Uniunea Sud Afri
cană și în alte regiuni. Problema refugia- 
ților arabi din Pales lina rămîne încă să 
fie rezolvată.

Trebuie să spunem că. în momentul de 
față dorința comună a țărilor șl popoare
lor din Asia și Africa, care s-au trezii 
la viață, este de a se împotrivi discrimi
nării rasiale și de a cere respectarea drep
turilor fundamentale ale omului, de a se 
opune colonialismului și de a cere inde
pendență națională, de a-și apăra cu ho
tărâre integritatea și suveranitatea lor na
țională. Lupta poporului egiptean pentru 
restabilirea suveranității sale asupra zonei 
Canalului de Suez, lupta poporului iranian 
pentru restabilirea suveranității sale asu
pra zăcămintelor sale petrolifere și cere
rile pentru restabilirea drepturilor terito
riale ale Indiei asupra posesiunii Goa și 
ale Indoneziei asupra Irianului de vest 
și-au cîștigat simpatia multor țări din 
Asia și Africa. Hotărîrea Chinei de a eli
bera teritoriul chinez al Taivanului se bu
cură de asemenea de sprijinul tuturor oa
menilor cinstiți din Asia și Africa. Aceste 
fapte dovedesc că popoarele din țările 
noastre, ale Asiei și Africii, se înțeleg 
unele pe altele, nutresc simpatie unele 
pentru altele, se preocupă unele de soarta 
celorlalte.

Pacea poate fi apărată numai prin res
pectul reciproc al suveranității și integri
tății teritoriale ale fiecărei țări. încălca
rea suveranității și a teritoriului oricărei 
țări și amestecul în afacerile interne ale 
oricărei țări vor periclita în mod inevita
bil pacea. Dacă țările au asigurări că nu 
vor comite acte de agresiune una împo
triva alteia, în relațiile internaționale se 
vor crea condiții pentru coexistența paș
nică. Dacă țările dau asigurări că nu se 
vor amesteca nici una în afacerile interne 
ale alteia, atunci va fi posibil ca popoarele 
acestor țări să-și aleagă propria lor orîn- 
duire politică și modul lor de viață con
form dorinței lor.

Noi țările Asiei și Africei trebuie să co
laborăm în domeniile economic și cultural 
pentru a înlesni lichidarea înapoerii eco
nomice și culturale pricinuită de lunga pe. 
rioadă de exploatare și asuprire colonială. 
Această colaborare trebuie să fie bazată 
pe relații de reciprocitate și pe avantaje 
reciproce și fără condiții preferențiale. Re. 
lațiile comerciale și colaborarea economică 
dintre noi trebuie să aibe drept scop pro
movarea unei dezvoltări economice inde
pendente a fiecărei țări și nu transforma
rea vreunei țări într-o producătoare de 
materii prime și într-o piață pentru bu
nuri de consum. Schimburile culturale 
dintre noi trebuie să respecte dezvoltarea 
culturii naționale a fiecărei țări și să nu 
nesocotească caracteristicile specifice ale 
culturii niciunei țări, astfel încît să putem 
învăța unii de la alții.

Urmînd principiile respectului reciproc 
al suveranității și integrității teritoriale, 
al neagresiunii și neamestecului în trebu
rile interne ale fiecăruia dintre noi, al 
egalității și avantajelor reciproce poate fi 
realizată coexistența pașnică a țărilor cu 
sisteme sociale diferite.

Dacă aplicarea acestor principii este asi
gurată, nu există nici un motiv ca diver
gențele internaționale să nu poată fi re
glementate pe calea tratativelor.

li Sastroamidjojo
sarcini noi în destinele omenirii. Dar, îmi 
permit să declar că principala cauză care 
a dat naștere acestei conferințe este în
cordarea îngrijorătoare care domnește azi 
în lume.

Noi, a subliniat Sastroamidjojo, vrem o 
pace adevărată. Condiția prealabilă pen
tru a dobîndi această pace este dorința 
și hotărîrea de a trăi ca buni vecini in
diferent de ideologiile noastre politice sau 
sociale indiferent de credințele noastre 
religioase, pe baza respectului mutual al 
integrității teritoriale și suveranității fie
cărei țări, a neagresiunii, a neamestecu
lui în treburile interne ale altor țări, a 
legalității și avantajului reciproc, a co
existenței pașnice. Foarte recent aceste 
principii au fost proclamate solemn și 
subliniate cu toată tăria de fruntași po
litici de seamă din Asia, drept condiții 
indispensabile pentru dobîndire? păcii în 
întreaga lume".

*
de lucru; comitetul pentru problemele 
economice si comitetul pentru problemele 
culturale. El a comunicat că comitetele își 
vor începe activitatea la 19 aprilie. Ședin
țele comitetelor vor fi închise.

BANDUNG 19 (Agerpres). •— TASS 
transmite :

în ședința plenară din dimineața zilei 
de 19 aprilie a Conferinței țărilor Asiei și 
Africii a continuat discuția generală.

La începutul ședinței, secretarul general 
al conferinței, Ruslan Abdullah Gani (In
donezia), a dat citire mesajului de salut 
adresat conferinței de K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și altor mesaje. Ruslan Abdul
lah Gani a comunicat că conferința a pri
mit peste 300 de mesaje de salut din par
tea diferitelor persoane și organizații.

Apoi au rostit cuvântări delegații Etio
piei, Japoniei, Iordaniei, Laosului, Liba
nului, Liberiei, Libiei', Nepalului, Pakista
nului, Filipinelor și Sudanului.

In multe cuvîntări a fost criticată în 
mod violent politica colonială a puterilor 
imperialiste.

BANDUNG 19 (Agerpres). — China 
Ncuă transmite:

în după amiaza zilei de 19 aprilie, a 
avut loc o ședință plenară a conferinței 
țărilor Asiei și Africii.

în cadrul acestei ședințe au luat cu
vîntul Haled Azem, ministrul Afacerilor 
Externe al Siriei, șeful delegației, Wan 
Waithayakon, ministrul afacerilor externe 
al Tailandei, șeful delegației, Zorul, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
Turciei, șeful delegației, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de stat și Ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Chineze, șeful 
delegației, Nguyen Van Toai, șeful dele
gației Vietnamului de sud.

în Interesul apărării păcii mondiale, 
noi, țările Asiei și Africii, care ne aflăm 
în condiții mai mult sau mal puțin ase
mănătoare, trebuie să fim primele care 
să colaborăm între noi într-un spirit de 
prietenie și să punem în practică princi
piul coexistenței pașnice. Neînțelegerile 
și dezbinarea create în trecut de domina
ția colonială între țările Asiei și Africii 
nu mai trebuie să existe. Noi, țările Asiei 
și Africii, trebuie să ne respectăm reci
proc și trebuie să înlăturăm orice neîn
credere și teamă care ar putea exista în
tre noi.

Guvernul Republicii Populare Chineze 
este întru totul de acord cu obiectivele 
conferinței țărilor Asiei și Africii așa cum 
au fost ele definite de primii miniștri ai 
celor cinci țări-din sud-estul Asiei în co
municatul comun dat publicității la confe
rința de la Bogor. Sîntem de părere că 
în scopul promovării păcii și colaborării 
internaționale, țările Asiei și Africii tre
buie ca, în primul rînd, în conformitate 
cu interesele lor comune, să caute să in
staureze buna înțelegere și colaborarea în
tre ele și să instituie relații de prietenie 
și de bună vecinătate. India, Birmania și 
China au proclamat cele cinci principii 
ale coexistenței pașnice ca principii 
călăuzitoare în relațiile dintre ele. Aceste 
principii au fost sprijinite în tot mai 
multe țări. Pe baza acestor principii, 
China și Indonezia au și obținut rezultate 
bune în tratativele lor preliminare cu 
privire la problema naționalității cetățe
nilor respectivi ale uneia dintre țări lo
cuind în cealaltă țară.

La conferința de la Geneva China a 
afirmat de asemenea că este gata să dez
volte relații de prietenie cu statele indo- 
chineze pe baza celor cingi principii mai 
sus amintite. Nu există nici un motiv 
pentru care relațiile dintre China și Tai- 
landa, Filipine și alte țări vecine să nu 
poată fi îmbunătățite pe baza acestor 
cinci- principii. China este gata să stabi
lească relații oficiale cu alte țări asiatice 
și africane pe baza respectării stricte a 
acestor principii și dorește să promoveze 
normalizarea relațiilor dintre China și 
Japonia. în scopul de a realiza înțelege
rea reciprocă și colaborarea între noi, 
propunem ca guvernele, parlamentele și 
organizațiile obștești din țările Asiei și 
Africii să trimită delegații care să Vizi
teze celelalte țări.

Domnule președinte, domnilor delegați, 
au apus pentru totdeauna zilele cînd 
soarta popoarelor Asiei și Africii era ho- 
tărîtă după bunul plac al altora. Credem 
că dacă sîntem hotărîți să apărăm pacea 
lumii, nimeni nu ne poate împinge în
tr-un război ; dacă sîntem hotărîți să 
luptăm pentru apărarea independenței 
noastre naționale, nimeni nu ne va mai 
putea înrobi ; dacă sîntem hotărîți să 
stabilim relații de prietenie între noi ni
meni nu ne mai poate desbina.

Noi, țările Asiei și Africii vrem pace 
și independență. Noi nu intenționăm să 
opunem țările Asiei și Africii țărilor din 
alte regiuni ale lumii. Dorim în aceeași 
măsură să stabilim relații pașnice și de 
colaborare cu țările din alte regiuni ale 
lumii.

Nu a fost ușor să organizăm această 
întîlnire a noastră. Deși avem păreri deo
sebite în numeroase privințe, acestea nu 
trebuie să influențeze dorințele comune 
care ne animă pe noi toți. Conferința noa
stră trebuie să exprime dorințele noastre 
comune și să înscrie astfel o pa?ină în
semnată în istoria Asiei și Africii. Toto
dată contactul care s-a stabilit între noi 
prin această conferință trebuie menținut 
pentru ca noi să putem aduce o și mai 
mare contribuție la pacea lumii.

La această ședință președintele Repu
blicii Indonezia, Sukarno, a afirmat în mod 
just că noi, țările Asiei și Africii, trebuie 
să fim unite. Să salutăm anticipat suc
cesul conferinței noastre !

Primul ministru indonezian a declarat 
că colonialismul constituie una din cau
zele principale ale actualei încordări in
ternaționale și a arătat că fostele puteri 
coloniale se străduiesc încă să-și mențină 
controlul sub o formă sau alta asupra 
fostelor colonii sau semicolonii.

în încheierea cuvîntării sale, premierul 
Sastroamidjojo a spus :

„Dacă vom fi în măsură să ne expri
măm în cuvinte limpezi dorința și hotă
rîrea de a apăra pacea, dacă străduințele 
noastre vor avea o influență salutară asu
pra modului în care gîndește omenirea, 
dacă vom putea contribui la înlăturarea 
fricii și lipsurilor, așa cum întreaga lume 
speră fierbinte că vom reuși s-o facem, 
atunci această conferință își va fi înde
plinit sarcina sa istorică".

★

în cadrul dezbaterilor, Ciu En-lai a luat 
cuvîntul pentru a doua oară, rostind un 
discurs suplimentar.

Discursul premierului Ciu En-lai a fost 
ascultat cu mult interes de participanții 
la Conferința de la Bandung.

In încheierea ședinței, președintele con
ferinței, primul ministru al Indoneziei Aii 
Sastroamidjojo a anunțat că în dimineața 
zilei de 20 aprilie va avea loc o reuniune 
a șefilor delegațiilor.

BANDUNG 19 (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

în dimineața zilei de 19 aprilie a avut 
loc prima ședință a Comitetului pentru 
problemele economice a conferinței țări
lor Asiei Și Africii. Din partea R-P. Chi
neze a participat E Tzi-ciuan, ministrul 
Comerțului Exterior al R.P. Chineze.

Participanții la ședință au ales în una
nimitate de voturi ca președinte al co
misiei, pe profesorul Rooseno, ministrul 
Economiei al Indoneziei.

Comitetul a adoptat următoarea ordine 
ds zi : 1) Colaborarea în sectorul dezvol
tării economice. 2) Colaborarea în secto
rul dezvoltării legăturilor comerciale. 3) 
Colaborarea în alte sectoare. 4) Dezvolta
rea energeticei nucleare în scopuri paș
nice. 5) Aspecte organizatorice.

BANDUNG 19 (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

în dimineața zilei de 19 aprilie a avut 
loc prima ședință a Comitetului pentru 
problemele culturale a conferinței țărilor 
Asiej și Africii, sub președinția lui Mo
hammed Yamin, ministrul învățământului 
al Indoneziei. Din partea R. P. Chineze a 
participat Huan Cijen, ambasadorul R. P. 
Chineze în Indonezia. Următoarea ședință 
a acestui comitet va avea loc la 20 aprilie.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
La 19 aprilie, V. M. Molotov, ministrul 

Afacerilor Externe al U.R.S.S. a primit 
pe dl. Ch. Bohlen, ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii în U.R.S.S., și l-a in
format despre rezultatele tratativelor so- 
vieto-austriece, care au avut loc la Mos
cova între 12 și 15 aprilie.

Totodată, ministrul Afacerilor Externe, 
V. M. Molotov, a înmânat- ambasadorului 
Ch. Bohlen o notă a guvernului sovietic 
către guvernul S.U.A. cu următorul con
ținut : „Guvernul sovietic consideră ne
cesar să atragă atenția guvernului S.U.A. 
asupra celor ce urmează :

între 12 și 15 aprilie au avut loc la 
Moscova tratative între guvernul sovie
tic și delegația guvernamentală a Repu
blicii Austriece în frunte cu cancelarul 
federal al Austriei, dl. J. Raab. în urma 
schimbului ds păreri care a avut loc, s-a 
constatat că în prezent există posibilita
tea de a duce la bun sfîrșit reglementarea 
problemei austriece de a se încheia tra
tatul de stat cu Austria. Aceasta va per
mite restabilirea deplină a independentei 
statului democratic austriac, ceea ce va 
constitui o contribuție substanțială la 
cauza întăririi păcii în Europa.

Guvernul sovietic își exprimă speranța 
că guvernul S.U.A. își va da la rîndul său 
concursul la realizarea înțelegerii nece
sare între guvernele celor patru puteri 
și guvernul Austriei cu privire la înche
ierea tratatului de stat cu Austria.

Guvernul sovietic consideră oportun ca 
la data cea mal apropiată să fie con
vocată o conferință a miniștrilor Aface
rilor Externe ai Statelor Unite ale Ame
ricii, Franței, Angliei și Uniunii Sovie
tice, cu participarea reprezentanților

Declarațiile conducătorilor austrieci 
despre tratativele de la Moscova

VIENA 19 (Agerpres). — Ziarele vieneze 
publică pe prima pagină știri despre tra- 
taitiveie soviet-o- austriece de la Moscova. 
Sub titlurile: „Viena invită pe cei pa
tru mari” („Der Abend”), „Figil : marile 
puteri trebuie să sosească la Viena” 
(„Salzburger Nachrichten”), „Neutră ca 
Elveția” („Bild Telegraph”), acestea Pu
blică expunerea cuvîntării rostite la 17 
aprilie de cancelarul Raab la postul de 
radio Rot-Weiss-Rot, a cuvîntării rostite 
de ministrul Afacerilor Externe, Figl, la 
adunarea de la Komeuburg și a cuvântă
rilor rostite de vicecancelarul Schaerf la 
adunările de la Viena și Sankt Polten.

în cuvîntarea sa, cancelarul Raab a 
vorbit despre călătoria la Moscova su
bliniind că tratativele s-au desfășurat 
într-o „atmosferă extrem de prieteneas
că”, „Cu greu ana putut crede, a spus 
Raab, că tot ceea ce abia puteam spera 
a devenit recii tarte”. „Moscova, a spus 
cancelarul, a arătat că este pe deplin po
sibil să se găsească un compromis între

Declarația lui Eden
LONDRA 19 (Agerpres,1. — La 19 apri

lie Camera Comunelor și-a reluat lucră
rile. Cu acest prilej A. Eden a răspuns 
interpelărilor, pentru prima dată în cali
tate de prim ministru.

Agenția France Presse anunță că răs- 
punzînd unei întrebări puse de fruntașul 
laburist Morrisson în legătură cu tratati
vele sovieto- austriace, Eden a declarat:

Adunarea ziariștilor din București
în cadrul unei adunări care a avut loc 

marți după amiază, ziariștii din Capitală 
au protestat împotriva actului de sabotaj 
premeditat pus la cale de imperialiștii 
americani și1 slugile lor ciankaișiste, că
ruia i-au căzut victimă și un grup de zia
riști chinezi un ziarist polonez și unul 
austriac, care plecau la Conferința țărilor 
asiatico-africane de la Bandung.

Cultură fizică și sport

Reprezentativa feminină de tenis de masă a R.P.R. 
a întrecut echipa Japoniei

în cadrul campionatelor mondiale de 
tenis de masă ieri a început turneul final 
pentru „Cupa Corbillon”. La acest turneu 
care va desemna cîștigătoarea campiona
tului mondial feminin pa echipe, s-au ca
lificat reprezentativele R.P.R., Japoniei 
și Angliei.

Campionaful de șah al U.R.S.S.
La 19 aprilie s-a jucat cea de a 7-a par

tidă a meciului dintre marii maeștri 
Smîslov și Gheller, pentru desemnarea 
campionului de șah al U.R.S.S. După cum 
s-a anunțat, toate cele 6 partide anterioa
re s-au terminat remiză, scorul fiind de

Cea de a 8-a edijie
Vineri începe cea de a 8-a ediție a com

petiției cicliste „Cursa Scinteii”, organi
zată de cel mai iubit ziar al oamenilor 
muncii din R.P.R. In fiecare primăvară 
la startul acestei întreceri sportive care a 
devenit tradițională mișcării noastre de 
cultură fizică și siport, sînt prezenți cei 
mai valoroși cicliști din țară. Anul acesta, 
competiția capătă o însemnătate deose
bită dat fiind că pentru prima oară ală
turi de cicliștii noștri fruntași vor parti-

Echipa de fotbal a tineretului
Marți dimineața a sosit în Capitală, ve

nind din R. P. Bulgaria, echipa de fotbal 
a tineretului din R. P. Chineză.

Echipa de tineret a R. P. Chineze va 
susține mai multe întâlniri prietenești cu

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R.: 

Rigoletto; Teatrul de stat de Operetă: Lăsati-mă să 
cînt; Teatrul Național „1. L. Caragiale“ (Sala Co. 
media): Matei Millo; (Sală Studio): Nunta lui Kre- 
cinski: Teatrul Municipal: Arcul de triumf; Teatrul 
Armatei (Sala din B-dul Magheru): De partea cea
laltă; (Sala din Calea 13 Septembrie): Jucătorii de 
cărți și Căsătoria; Teatrul Tineretului: Libelula; 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Intrigă și 
iubire; Ansamblul de Estradă (Sala Libertatea): 
Miniaturi pe portativ; (Sala din Calea Victoriei 
nr. 174): ...Și llie face sport; Turneul Teatrului de 
Stat din Bacău (Sala C.C.S. din str. Lipscani nr. 
53): Tartuffe: Circul de Stat: Carnavalul circului.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu. Libertății, 
Gli. Doja, Volga: Copiii din Hiroshima; Republica, 
înfrățirea între popoare. Elena Pavel, Al. Popov: 
Doi acri de pămînt; București, Vasile Roaită, Mo
șilor, 1 Mal: Directorul nostru și Pui de șoimi; 

Austriei pentru examinarea problemei 
referitoare la încheierea tratatului de 
stat privind restabilirea unei Austrii in
dependente și democratice, și semnarea 
acestui tratat.

Ca loc pentru convocarea acestei con
ferințe se propune orașul Viena.

Guvernul sovietic va fi recunoscător 
guvernului S.U.A. pentru răspunsul său 
prompt în legătură cu această propunere.

Moscova, 19 aprilie 1955".
Ambasadorul Ch. Bohlen a declarat că 

va comunica imed at guvernului său in
formația cu privire la rezultatele trata
tivelor sovîeto-austriece, primită de el 
din partea guvernului sovietic, precum și 
textul notei sus-menționate a guvernului 
U.R.S.S.

în aceeași zi, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., V ,M. Molotov, a pri
mit pe trimisul S. K, Parrott, însărcinat 
cu afaceri al Marii Britanii în U.R.S.S., 
precum și pe J. Le Roy, însărcinat cu 
afaceri al Franței în U.R.S.S., și i-a in
format despre rezultatele tratativelor da 
la Moscova dintre U.R.S.S. și Austria.

V. M. Molotov a îr.mînat d-lui S. K. 
Parrott, precum și d-lui J. Le Roy textul 
notei guvernului sovietic către guvernul 
Marii Britanii și guvernul Franței cu pri
vire la convocarea unei conferințe a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai celor patru 
puteri, cu participarea Austriei, analog 
textului notei înmînate ambasadorului 
S.U.A., dl. Bohlen.

Dl. S. K. Parrott, precum și dl. J. Le 
Roy au declarat că vor transmite imediat 
guvernelor lor informația citată referi
toare la rezultatele tratativelor sovieto- 
austriece și textul notei guvernului so
vietic.

interesele Răsăritului și cele ale Apusu
lui. în acest sens aș dori să exprim 
Uniunii Sovietice mulțumirile poporului 
austriac pentru contribuția ei”.

Luînd cuvîntul la adunarea din Korneu- 
burg, Figl a declarat: „Vom face totul 
pentru ca reprezentanții celor patru mari 
puteri să se întrunească într-un viitor a- 
propiat la Viena. îi vom invita să elabo
reze împreună cu noi un document isto
ric — Tratatul de stat — și să-l sem
neze”.

Luînd cuvântul la Sankt Polten, Scha- 
erf a subliniat că nici una din întreprin
derile pe care Uniunea Sovietică le va 
transfera Austriei nu trebuie să cadă în 
mîinile capitalului străin și că aceste în
treprinderi trebuie să devină în viitor 
proprietatea Austriei.

Schaerf a asigurat de asemenea că după 
semnarea tratatului de stat, muncitorii 
de la întreprinderile „Usia”, nu vor fi 
supuși discriminărilor.

„Guvernul britanic primește evident în 
mod favorabil acordul realizat la Mosco
va între guvernul sovietic și cancelarul 
austriac. Sperăm sincer că acum poate fi 
încheiat un tratat de pace cu Austria". 
Eden a declarat: „Reprezentanții celor 
patru guverne vor examina acum împreu
nă cu Austria propunerile guvernului so
vietic".

Adunarea a adoptat o moțiune pe care 
a trimis-o Organizației Internaționale a 
Ziariștilor. Au fost trimise telegrame de 
condoleanțe Asociației Ziariștilor din în
treaga Chină, Uniunii Ziariștilor Polonezi 
și ziarului „Oesterreichische Volkstimme" 
din Austria.

(Agerpres)
-r-

Prima întîlnire s-a disputat între echi
pele R.P.R. și Japoniei, ambele neînvinsa 
de la începutul campionatelor.

Cele două jucătoare care au reprezen
tat țara noastră, Angelica Rozeanu și Eila 
Zeller au jucat însă foarte bine reușind la 
căpătui unei lupte pasionante să învingă 
cu 3—2 puternica echipă a Japoniei.

3—3. în partida a 7-a Smîslov a avut al
bele dar n-a reușit să facă față atacu
lui lansat de Gheller care a cîștigat în
tr-un stil strălucit, devenind campion de 
șah al U.R.S.S. Astfel meciul s-a terminat 
după 7 partide, cu scorul de 4—3 în fa
voarea lui Gheller.

a „Cursei Scînfeii"
cipa și membrii echipei R. D. Germane în 
frunte cu campionul mondial universitar 
G. Schur și Gruppe, recentul învingător 
al cursei Leipzig-Berlin.

Cea de a 8-a ediție a „Cursei Scânteii” 
va constitui și în acest an un bun prilei 
de verificare a cicliștilor noștri fruntași 
înaintea „Cursei Păcii”, și de afirmare a 
noi cadre de alergători talenrați.

(Agerpres) 

din R. P. Chineză in Capitală 
echipele de fotbal din țara noastră. în 
primul joc echipa oaspete va întîlnj joi de 
la ora 16 pe stadionul Republicii, echipa 
Locomotiva Grivița Roșie.

(Agerpres)

Maxim Gorki: Generația învingătoare; Tineretului: 
Ceapaev; Timpuri Noi: Agresiunea fascistă de la 
Berna, Noutățile zilei, Actualitatea în imagini. 
Scaunul magic. Meciurile de fotbal: Uniunea So
vietică—R. P. Ungară; Unirea: Stiletul: Lumina: 
Marea aventură; Victoria: Cei 13; Cultural: Caut o 
nevastă; 8 Martie: Dama cu cameli ; C. David: 
Mascarada; Al. Sahla: Atențiune! Bandiți!: fla
căra: Chemarea destinului: T. Vladimlrescu: De 
doi bani sPe™ntă; Aurel Vlaicu: Un vals vi^nez*  
Arta: Din Argentina în Mexico: Popular: Marile 
soeranțe; M. Eminescu: Prieteni credincioși; Mio
rița: Expresul 4e Nurnberg și Gelozia, bat-o vina; 
23 August: Ospățul lui Baltazar; Donca Simo: 
Scanderbeg: Ilte Pintilie: Roma, orele 11: 8 Mai:
Fanfan la Tulipe; N. Bălcescu: Scăpat din ghia- 
rele demonului; Gh. Coșbuc: Cazul dr. Wagner; 
°lga Banele: Comedlanții; Rahova: Jucătorul de 
rezervă: Boleslaw Bierut: Cei din Kronstadt și Po-, 
teci primejdioase.
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