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PENTRU O RECOLTĂ BOGATĂ
DE PORUMB

IN ȚARA a început însămînțatul porum
bului. Știrile primite din diferite re
giuni arată că, folosind primele zile 

în care pămmtul a acumulat căldura ne
cesară încolțirii porumbului, oamenii 
muncii de pe ogoare au pornit să-l însă
mînțeze, hotărfți să obțină o recoltă bo
gată.

Tot mai mulți dintre țăranii muncitori 
— colectiviști, întovărășiți sau cu gospo
dării individuale — dintre muncitorii, teh
nicienii și inginerii agronomi din S.M.T. 
și gospodăriile agricole de stat își dau sea
ma de imensa însemnătate a cultivării 
porumbului.

In afară de hrană pentru am, porum
bul dă o serie de produse foarte bune pen
tru hrana animalelor : boabe, uruieli, nu
treț murat etc. Porumbul poate fi folosit 
și ca materie primă pentru industrie, pen
tru producerea unor cantități însemnate 
de amidon, glucoza, spirt și multe altele. 
In sfîrșit, știuleții uscați, după ce au fost 
curățați de boabe, pot fi folosiți ca un 
bun combustibil și chiar ca material de 
construcție. Pe drept cuvînt putem să 
spunem că nimic nu rămîne nefolosit din 
această prețioasă plantă.

Avantajele aduse de porumb sînt de
osebit de mari în ceea ce privește ridi
carea producției de cereale și dezvoltarea 
creșterii animalelor. De la cultura porum
bului avem posibilitatea să obținem re
colte mai mari de boabe la unitatea de 
suprafață decît de la cultura păioaselor. 
In același timp, de la porumb obținem 
și tulpinile care, fie uscate, fie însilozate, 
dau o cantitate mal mare de nutret, de o 
valoare hrănitoare mai ridicată decît pa
iele. Prin extinderea culturii porumbului 
și prin obținerea de recolte bogate Ia hec
tar, putem obține ridicarea considerabilă 
a producției globale de cereale și dezvol
tarea rapidă a creșterii animalelor.

Partidul și guvernul au trasat sarcina ca 
în acest an să se cultive cu porumb o su
prafață de 3.300.000 hectare și să se ob- 
țmă o producție medie de cel .puțin 2.000 
kg. boabe la hectar. îndeplinirea acestei 
Sarcini Va contribui la atingerea princi
palului obiectiv care stă anul acesta în 
fața agriculturii noastre: obținerea unei 
producții agricole globale sporite, din 
care cel puțin 10 milioane tone grîu și 
porumb boabe.

Lupta pentru înfăptuirea acestei mărețe 
sarcini a început. Agrotehnica înaintată 
este folosită din ce în ce mai larg în acest 
scop. Tot mai mulți țărani muncitori fo
losesc metodele agrotehnice noi, înain
tate în scopul sporirii recoltelor. Ar fi însă 
o greșeală să nu vedem faptul că la cul
tura porumbului se mai muncește încă în 
unele locuri după obiceiuri
aproape nici o altă cultură nu suferă atît 
de mult din pricina obiceiurilor înapoiate, 
cît suferă porumbul.

Cel mai bun mijloc de înlăturare a 
obiceiurilor învechite este răspîndirea pe 
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scară largă a experienței bune cîștigate 
de foarte mulți țărani muncitori, popu
larizarea exemplului țăranilor mun
citori, al întovărășirilor, gospodăriilor co
lective și gospodăriilor' de. stat care, lu- 
crînd după metodele recomandate de ști
ință, au cules recolte de porumb cum nu 
s-au mai văzut în țara noastră. In con
vorbirile lor cu țăranii muncitori, agitato
rii utemiști pot arăta, de exemplu, cum 
pregătirea bună a terenului și folosirea 
îngrășămintelor au ajutat pe întovărășiții 
din Ulești, raionul Urzlceni, să obțină 
6300 kg. porumb la hectar, cum însămîn- 
țatul în cuiburi așezate în pătrat a adus 
colectiviștilor din Păstrăveni, regiunea 
Bacău, un spor de 800 kg. boabe la hec
tar, cum Inlăturînd rărițatul și prășind la 
timp, țăranul muncitor Gheorghe Gheor
ghiu din comuna Străoane, regiunea Bîr- 
lad, a cules 4914 kg. porumb boabe la 
hectar. Astfel de exemple se găsesc în fie
care comună. Folosindu-le cu pricepere, 
agitatorii utemiști vor putea să combată 
de^pe o bază solidă însăm-înțatul prin îm- 
prăștiere, convingînd pe țăranii mun- 

așe-

învechite;

prăștiere, convingînd pe țăranii 
citori să însămînțeze în cuiburi 
zate în pătrat sau — acolo unde tere
nul nu permite — cu mașina în rînduri; 
vor putea să combată rărițatul și mușuro- 
itul demonstrînd că lupta împotriva buru
ienilor și împotriva pierderii a.pei din pă- 
mînt poate să aibă succes numai prin pră- 
șitul .porumbului la timp, de fiecare dată 
cînd se ivește nevoia. Insămînțat într-un 
pămînt bine lucrat, în care s-au îngropat 
îngrășăminte, prășit la vreme pentru stîr- 
pirea buruienilor și păstrarea apei, porum
bul va crește frumos, va de recolte mari.

Organizațiile U.T.M. de la sate sînt da
toare să contribuie cu toate forțele la creș
terea suprafețelor însămînțate cu porumb, 
la ridicarea producției la hectar. In acest 
scop, organizațiile de bază U.T.M. sătești 
trebuie să atragă în activitatea de răspîn- 
dire a agrotehnicii înaintate pe toți ute- 
miștii și tinerii și în primul rînd pe ingi
nerii și tehnicienii agronomi. Tinerii in
gineri și tehnicieni bine pregătiți, care au 
dragoste de muncă, de meseria lor, sînt 
iubiți și se bucură de încrederea deplină 
a țăranilor muncitori. Sfaturile date de ei, 
pe baza unei cunoașteri temeinice a con
dițiilor fiecărui sat și chiar ale fiecărei 
tarlale în parte, trebuie să fie făcute con
vingător, ca țăranii muncitori să le aplice 
cu încredere.

In întovărășiri, gospodării colective și 
gospodării de stat, munca politică a orga
nizațiilor U.T.M. trebuie să urmărească 
mobilizarea tuturor utemiștilor și tineri
lor care muncesc la cultura porumbului 
pentru executarea lucrărilor la timp și la 
un înalt nivel calitativ.

Să însămînțăm suprafețe tot mai întinse 
cu porumb, să dăm, în tot timpul anului, 
cea mai mare atenție lucrărilor de îngri
jire a culturii porumbului în scopul spori
rii producției globale de cereale!
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In fața oamenilor muncii din agri cultură stă sarcina de a însămînța în prl- g 
măvara anului acesta 3.300.000 hectare cu porumb șl de a obține cel puțin 2.000 t 
kg. boabe la hectar.

Aplicînd cu pricepere măsurile agrotehnice, precum și experiența bogată ? 
a fruntașilor recoltelor de porumb, avem toate posibilitățile ca de pe f.ecare 8 
hectar să obținem cel puțin 2.000 kg. porumb boabe, adică o producție globală I 
de porumb de cei puțin 6.600.000 tone. g

Pentru tineretul muncitor de la sate este o datorie de onoare să lupte cu 8 
avînt pentru înfăptuirea acestei importante sarcini contribuind astfel la întă- | 
rirea economică a patriei noastre și la ridicarea bunei stări . mate- 8 
riale a poporului. 8
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O nouă piesă romînească în premieră 
la Timișoara

Teatrul de Stat din Timișoara a prezen
tat marți seara premiera unei noi 
dramatice originale: piesa „Orașul 
cări” de Mihail Davidoglu.

Acțiunea piesei se desfășoară în
1944, în preajma sosirii Armatei Sovietice 
eliberatoare și redă faptele eroice ale

lucrări 
în flă-

august

muncitorilor din 
muniștii pentru 
criminale de distrugere totală a orașului.

Piesa „Orașul în flăcări”, montată în 
direcția de scenă a regizorului Dan Radu 
Ionescu, a fost primită cu căldură de spec
tatori.

Palați în frunte cu co- 
zădărnicirea planurilor

Prin realizarea de economii — 
reducerea permanentă a prețului de cost

încălțăminte
materiale economisite

(de la corespondentul nostru). — Ziua deGALAȚI
1 Mai, marea sărbătoare a oamenilor muncii, este întâm
pinată cu noi succese în îndeplinirea planului de produc
ție la care își aduce contribuția fiecare muncitor.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă, lucrătorii de la

In ajunul aniversării 
a 85 ani de la nașterea 

lui V. I. Lenin
Ședința festivă

de la Academia R.P. R.
Miercuri după amiază a avut loc la Academia R.P.R. ședința 

festivă consacrată aniversării a 85 de ani de la nașterea mare
lui geniu al omenirii progresiste, Vladimir Ilici Lenin.

La ședință au luat parte numeroși academicieni și membri 
corespondenți ai Academiei R.P.R., reprezentanți ai organiza
țiilor obștești și culturale, cercetători științifici din cadrul Insti
tutelor Academiei R.P.R.

Ședința festivă a fost prezidată de acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
președintele de onoare al Academiei R.P.R., care, în cuvîn
tul introductiv, a arătat că numele lui Lenin este înscris prin
tre numele celor mai mari oameni de știință pe care i-a cunos
cut vreodată omenirea, printre numele celor mai mari binefă
cători ai omenirii.

Acad. prof. Traian Săvulescu, președintele Academiei R.P.R. 
a vorbit despre Vladimir Ulei Lenin și opera Iul. Vorbitorul a 
spus printre altele :

„Lenin trăiește în mințile șl Inimile oamenilor din Uniunea 
Sovietică, din R. P. Chineză și din țările care construiesc socia
lismul, ale oamenilor muncii din toată lumea. Pentru clasa 
muncitoare și pentru oamenii miuncii din întreaga lume, nu
mele lui Lenin răsună ca o chemare înflăcărată la lupta pen
tru o viață liberă și fericită”.

Acad. I. S. Gheorghiu, directorul Institutului de energetică 
al Academiei R.P.R. a conferențiat despre ,,Principiile leninis te 
ale industrializării socialiste”.

în opera de construire a societății socialiste, a spus acad. 
I. S. Gheorghiu, Partidul Muncitoresc Romîn, ca și celelalte 
partide comuniste și muncitorești din țările de democrație 
populară, urmează principiile politicii leniniste de industriali
zare soc alistă și de transformare socialistă a agriculturii.

Prof. A. Joja a vorbit apoi despre „V. I. Lenin despre com
baterea idealismului în știință”. Opera lui Lenin — a spus vor
bitorul — a demonstrat în fapt caracterul atotcuprinzător al 
materialismului dialectic, necesitatea lui absolută pentru dez
voltarea nestingherită a științelor naturii, necesitatea însuși
rii lui de către oamenii de știință. El a dezvăluit caracterul de 
clasă al filozofiei, rădăcinile social politice reacționare ale 
idealismului, pozitivismului și agnosticismului, care caută să 
subordoneze știința teologiei, așa cum deschis au proclamat-o 
unii dintre filozofii idealiști.

Prof. V. Cheresteșiu, directorul Institutului de istorie al 
Academiei R.P.R., a vorbit despre „V. I. Lenin — făuritorul 
politicii externe de pace a Uniunii Sovietice”. Vorbitorul a 
arătat că marele Lenin a elaborat bazele teoretice ale politicii 
externe și a condus nemijlocit în mod practic primii pași ai po
liticii de pace a Uniunii Sovietice.

Principiile leniniste au constituit și constituie temelia de gra
nit a politicii externe sovietice.

Ideile lui Lenin exercită o influență uriașă asupra întregului 
mers al istoriei mondiale, ele pun în mișcare cele mai largi 
mase muncitoare din toate colțurile globului pămîntesc, le 
unesc și le mobilizează la luptă pentru pace și libertate, demo
crație și socialism.

(Agerpres)

Adunări festive în Capitală 
și în țară

în cadrul unei adunări festive, colectivul uzinelor „Matyâs 
Răkosi” din Capitală a sărbătorit împlinirea a 85 de ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.

învățăturile marelui conducător al oamenilor muncii stau 
astăzi la baza puternicelor victorii ale clasei muncitoare. Din 
ele, colectivul uzinelor „Mâtyas Răkosi” a tras învățăminte 
care au dus la continua sporire a producției. Față de primul 
an al cincinalului nostru, nivelul producției globale a crescut 
cu 241,1 la sută ca efect al luptei duse în halele marii uzine 
pentru ridicarea continuă a productivității muncii.

Despre viața și lupta marelui învățător și conducător al ome
nirii muncitoare, întemeietorul Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și al primului stat socialist din lume a vorbit 
tovarășul Alexa Augustin, membru al C.C. al P.M.R.

Ceferiștii de la „Grivița Roșie” au cinstit miercuri după amia
ză într-un cadru festiv memoria marelui Lenin.

Tov. Stelian Moraru, președintele Consiliului Central al Sin
dicatelor a vorbit cu acest prilej despre 
luminoasă a lui Vladimir Ilici Lenin, în
vățătorul iubit al tuturor celor ce mun
cesc din lumea întreagă.

Peste 2.000 de muncitori și tehnicieni de 
la uzinele „23 August” din Capitală au 
participat miercuri după amiază^ la adu
narea festivă consacrată aniversării a 85 
de ani de la nașterea lui V. I. Lenin. Tov. 
Florian Dănălache, prim secretar al comi
tetului orășenesc de partid București, a 
conferențiat despre viața și opera marelui 
geniu al omenirii muncitoare — Vladi
mir Ilici Lenin.

ORAȘUL STALIN. — La adunările fes
tive care au avut loc pînă acum în regiu
nea Stalin au participat peste 24.000 de 
muncitori, țărani muncitori, activiști de 
partid, profesori etc. care au ascultat ex
puneri despre viața - și opera marelui 
Lenin.

Asemenea adunări au mai avut loc în 
comunele Jidvei, raionul Tîrnăveni, Ar- 
chita, raionul Sighișoara, Tigmandru, ra
ionul Sighișoara, la gospodăria agricolă 
colectivă „9 Mai” din satul Măgheruș etc.

TG. MUREȘ. — La adunarea festivă a 
profesorilor și studenților de la Institutul 
medico-farmaceutic din Tg. Mureș, con
sacrată aniversării lui V. I. Lenin, a luat 
cuvîntul dr. Tiberiu Rosenfeld, decanul 
Facultății de pediatrie, care a vorbit des
pre viaț.a și opera marelui strateg proletar.

(Agerpres)

V.

In Editura de stat 
pentru literatură politică

au apărut:
I. LENIN — Despre alianța dintre

cliasa muncitoare și țărănime.
716 pag. 20,10 lei

V. I. LENIN — 1 Mai. 1 Mai al prole
tariatului revoluționar (Culegere de 
articole).
32 pag.

V. I. LENIN — Scrisoare
americani
Despre „democrație” și
(Culegere de articole)
48 pag.

V. I. LENIN — Despre planul economic 
unic.
16 pag.

50 bani 
muncitorilor

dictatură

80 bani

20 bani

*

cooperativa de cizmărie „Unirea” 
din Galati traduc în viață angaja
mentul luat în cinstea zilei de 
1 Mai.

Astfel, pe prima decadă din a- 
ceastă lună, ei au îndeplinit pla
nul global în procent de 101 la 
sută, iar planul la încălțăminte 
pentru adulți a fost depășit cu 
12,5 ia sută. Fruntași în înde
plinirea sarcinilor de plan și de 
calitate sînt cizmarii Androna- 
che Gheorghe, Tăuceanu Panait 
și utemistul Andronache Dumi
tru. La cooperativa „Unirea”, 
muncitorii sânt hotărâți să între
buințeze la maximum fiecare bu
cată de piele. Ds pildă, pe luna 
martie, lucrătorii de la secția 
rihtuit au înlăturat deșeurile la 
maximum și au adus cooperati
vei economii de 15,08 m.2 de piele 
din care se pot lucra 125 perechi 
fețe pentru pantofi de damă.

Prin reducerea deșeurilor, 
muncitorii cooperativei „Unirea”- 
Galați au realizat însemnate eco. 
nomii de materii prime, ceea ce 
le va permite să lucreze în ziua 
de 28 aprilie numai din acest ma
terial. Cei care au reușit să re
ducă la maximum deșeurile sînt 
rihtuitorii Iftimie Tudor, Prober 
Sami și alții.

Brigada complexa 
de economii

ORAȘUL STALIN (de la cores- 
pondentul nostru). — In rîndu- 
rile colectivului uzinelor de trac
toare „Emst Thălmann” din Ora
șul Stalin, reducerea prețului de 
cost al tractoarelor constituie o 
preocupare permanentă. Alături 
de muncitorii vîrstnici, tinerii 
strungari și frezori, mobilizați de 
comitetul U. T. M. sînt antre
nați într-un număr din ce în ce 
mai mare în această acțiune. 
Acum, în cinstea zilei de 1 Mai, 
în fiecare sector tinerii, alături 
de vîrstnici, se află în primele 
rînduri ale luptei pentru realiza
rea de economii. Pentru desfășu
rarea acestei munci în mod orga
nizat s-a înființat o brigadă com. 
plexă de economii pe uzină al că
rei responsabil a fost ales ute- 
mistul Tambur Marin din secto
rul forje.

Brigada complexă de economii 
din care fac parte ingineri, tehni
cieni și muncitori, se preocupă de 
studierea reduceiii consumului de 
oțel la diferite repere. Cu ajuto
rul matrițelor confecționate tot 
de brigadă, forjorii produc dife
rite piese din bucățile de oțel 
economisite.

Activitatea brigăzii complexa 
de economii, încă din primele zile 
de la înființare a fost rodnică. In 
primul trimestru al acestui an, 
în urma propunerilor brigăzii, 
muncitorii uzinei de tractoare au 
realizat o economie de 5S52 kg. 
oțel. Printre tinerii care s-au evi
dențiat în mod deosebit în acea
stă acțiune patriotică, se numără 
și tînăruj forjor Bodea Ion, ing. 
Ciprian Serafim, frezorul ute- 
mist Păculan Alexandru.

In urma calculelor efectuate 
s-a ajuns la concluzia că mer- 
gînd mai departe pe acest drum 
constructorii de tractoare din 
Orașul Stalin vor realiza .în 
cursul acestui an o economie de 
peste 22,600 kg. oțel.

După ce șl-au Îndeplinit cu mult Înainte de termen sarcinile 
primului cincinal, constructorii de tractoare din Orașul Stalin au 
trecut să muncească cu șl mal mult avînt. Acum, în întrecerea 
pornită în cinstea zilei de 1 Mal, ziua solidarității Internaționale 
a celor ce muncesc, harnicii metalurglștl de la uzinele „Ernst 
Thălmann“ se străduiesc să dea agriculturii noastre tractoare tot 
mal multe șl de calitate superioară.

Cu cîtva timp în urmă, din piese care se credea că nu mal 
pot fl folosite, tinerii de aci au realizat două motoare de tractor 
necesare transporturilor interne.

în fotografie: cele două motoare de tractor realizate din ma
teriale economisite șl cu tinerii care au obținut acest Important 
succes

Foto : DUMITRU F. DUMITRU

Mașini pentru agricultură — bune și ieftine
CRAIOVA (de la coresponden

tul nostru). — Colectivul de mun
citori de la uzina constructoare 
de mașini „7 Noiembrie”-Craiova 
s-a angajat ca în cinstea zilei 
de 1 Mai să dea oamenilor mun
cii de pe ogoare mai multe ma
șini și unelte agricole de calitate 
bună și cu un preț redus. In fața 
întregului colectiv al uzinei, obiec
tivul principal este folosirea re
zervelor interne — factor însem
nat în acțiunea de reducere a 
prețului de cost al fabricatelor. 
Aceasta cere întrebuințarea din 
plin a mașinilor unelte. Un rol 
însemnat în această direcție îl are 
răspîndirea experienței fruntași-- 
lor, precum și aplicarea metode
lor de muncă înaintate.

La uzinele „7 Noiembrie”- 
Craiova un număr de 173 munci
tori lucrează după metode so
vietice. Printre aceștia sînt și 
utemiștii Rîcu Dumitru, Florea 
Aurelian, Mitrei Nicolae și alți 
tineri strungari care în urma 
aplicării metodelor ds tăiere ra
pidă Bîkov și Bortkevici, reu
șesc să-și depășească zilnic sar
cinile de plan cu 120—160 la sută.

Prin folosirea metodei de tă
iere intensivă a metalelor, Ion 
Soreanu, Radu Ion și Vilișcu Gri- 
gore, lucrînd la strunjîrea axelor 
pentru mașina de împrăștiat în
grășăminte, s-au angajat să-și de
pășească zilnic planul de produc
ție cu 140—150 la sută. De ase
menea, brigada de tineret condu-

acestui an de

în fața colectivu- 
Noiembrie” stau 

mari. Pentru rea-

să de utemistul Macovel Nicolae, 
prin aplicarea metodei Kuznețov 
de recondiționare a sculelor, a 
reușit să facă economii în primul 
trimestru al 
7.000 lei.

Anul acesta, 
lui uzinei „7 
sarcini și mai
lizarea cu succes a acestor sar
cini, în baza propunerilor munci
torilor și tehnicienilor, s-au 
luat o seamă de măsuri tehni
co- org anizat orice.

Printre acestea s-au luat mă
suri pentru a grupa unele ate
liere răspîndite în diferite sec
toare ale uzinei, lucru care acum 
duce după sine la cheltuieli mari 
cu transporturile între secții. Le
gat de aceasta, colectivul uzine! 
este preocupat de reducerea con
sumului specific de materiale. Cu 
cîtva timp înainte, filetarea dinți
lor de la grapele cu colți se fă
cea de către uzinele „Drum 
Nou”-Mediaș și „Bella Breiner”- 
Orașul Stalin. Aceasta ducea la 
mari cheltuieli de transport și 
manoperă. In urma străduințelor 
muncitorilor și tehnicienilor, fi
letatul dinților se face acum în 
uzină, ceea ce contribuie la rea
lizarea de însemnate economii.

Grija muncitorilor de aici pen
tru reducerea prețului de cost a 
făcut ca prețul fabricatelor să 
fie redus cu aproape 15 la sută.

viata și învățătura
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Multe locuri din Uniunea 
Sovietică sînt legate de viața 
și activitatea marelui geniu 
al omenirii muncitoare, Vla
dimir Ilici Lenin. An de an, 
oamenii sovietici și oameni ai 
muncii veniți de peste hotare 
vizitează cu venerație aceste 
locuri care păstrează aminti
rea nepieritoare a conducăto
rului iubit.

Șușenskoe... In acest sat în
depărtat din Siberia, guver
nul țarist l-a deportat 
Lenin în anul 1897. Aci, 
mijlocul stepei mohorîl'e, 
distanță de 500 km. de 
mai apropiată cale ferată,
trăit timp de trei ani marele 
Lenin. Dar și în anii aceștia, 
petrecuți într-un colț pierdut 
al întinsei Siberii, s-au scris

pagini de seamă în istoria re
voluției. De aici, din Șușen
skoe, Lenin ținea legătura cu 
centrele mișcării muncito
rești din Rusia și cu grupul 
„Eliberarea muncii”, aci au 
fost scrise peste treizeci din 
lucrările lui Lenin.

în înfloritorul Șușenskoe 
din zilele noastre, devenit 
centru raional în ținutul 
Krasnoiarsk. se păstrează că
suța de lemn în care a locuit 
cu peste cinci decenii în urmă 
Vladimir Ilici Lenin.

Prima noastră fotografie re
prezintă una din camerele ca- 
sei-muzeu din Șușenskoe. Aci 
totul s-a păstrat ca în an:i 
cmd casa era locuită 
Lenin,

pe 
în 
la 

cea 
a

★
Anul 1918. In luna martie 

a acestui an, primul după 
revoluție, in cîteva din came
rele uriașului Kremlin din 
Moscova, s-a mutai' guvernul 
tinerei Republici Sovietice. 
Intre aceste camere se afla și 
cabinetul de lucru al lui Vla
dimir Ilici, legat printr-un

coridor îngust de apartamen
tul modest în care locuia.

O cameră nu prea mare. în 
care totul vorbește despre 
munca încordată ce se des
fășura aici — așa arată ca
binetul de lucru al lui Lenin. 
In dulapuri și pe etajere se a- 
flă aproape 2.000 de cărți — 
biblioteca lui Lenin. Iată bi
roul la care au fost scrise atî- 
tea lucrări de seamă ale în
temeietorului statului
tic, la care au luat naștere 
atitea hotărîri istorice. Iată 
unul din numeroasele daruri 
primite de Lenin — un fel 
de candelabra de lemn în care 
se aprind două becuri ce sim
bolizează „lămpile lut Ilici’. 
Darul acesta amintește că ai i 
Lenin a discutat cu G. M. 
Krjijanovski mărețul plan de 
electrificare a țării.

In fotografia a doua: cabi
netul de lucru al lui Vladimir 
Ilici Lenin la Kremlin,



CRONICĂ MUZICALĂ

a
O îmbucurătoare afirmare 

artisticeforțe
Concertele date în București de studen

ții Conservatorului „Gh. Dima” din Cluj 
au constituit o reușită trecere în revistă 
a tinerilor muzicieni din Cluj, a resurse
lor lor artistice și a muncii rodnice depuse 
sub îndrumarea profesorilor lor.

Cele patru concerte de la Ateneul R.P.R. 
și sala Dalles n-au avut numai un interes 
documentar, ci au oferit în numeroase 
rânduri prilejuri de autentică desfătare 
artistică, de învățăminte prețioase.

★

In primul rînd trebuie să vorbim de or
chestra simfonică a studenților clujeni 
care a susț.nut două concerte bogate în 
conținut, la un frumos nivel artistic. Ori
care ascultător venit cu rezerve la con
certul orchestrei studențești clujene a 
trebuit să lase loc unei justificate admi
rații, unei adevărate bucurii și mîndrii 
patriotice. într-adevăr, orchestra simfo
nică a Conservatorului „Gheorghe Dima" 
d.n Cluj — . 
caracteristică 
anii puterii 
de la bun 
punere la punct muzical-tehnică. Mu- 
zioal-tehnică și nu pur și simplu teh
nică, întrucît esențialul în acest ansamblu 
nu-1 constituie sincronizarea perfectă a in
trărilor, identitatea trăsăturilor de arcuș 
în sinul unei partide (și deci și unitatea 
sonoră a partizii), nu acordajul perfect, nu 
aspectul mecanic — deși el condiționează 
o interpretare reușită — ci aspectul mu
zical, expresiv.

A fost vizibilă temeinica pregătire mu
zicală a lucrărilor interpretate. Orches- 
tranții nu înșirau note, nu „executau” lu
crarea, ci o cîntau. In arta lor nu exista

1 birocratism muzical care îngheață, osifică 
o lucrare, lipsind-o de conținut emoțional, 
uman. Dimpotrivă, erau sensibile elanul, 
spontaneitatea pe care le aduceau cu ei 
— ca adevărați artiști în formare — mem
brii orchestrei, reușind în mare măsură 
interpretări pline de farmec și putere de 
convingere.

Maestrul Antonin Ciolan, care a condus 
munca de îndrumare a orchestrei, ne 
arăta îritr-o convorbire că studenții au ce
rut din proprie inițiativă dublarea orelor 
de orchestră (de la patru — la opt pe săp
tămână). însuflețiți de dorința de a în
văța, ei au venit cu regularitate la aceste 
ore astfel îneît într-un timp relativ scurt 
orchestra s-a putut închega și ridica la 
nivelul de azi, cînd citește destui de ușor 
partituri grele ale compozitorilor clasici, 
cînd la prima repetiție cu un solist poate 
realiza unitatea cerută. Toate acestea ne 
vorbesc de fizionomia morală nouă a tine
retului nostru, de fericitele rezultate edu
cative care se obțin într-un institut de 1n- 
văț.ămînt muzical în anii puterii populare.

Orchestra este alcătuită din studenți din 
diferiți ani. Astfel ]a suflători sînt stu- 
denți din primii ani, ca de pildă: cor- 
nistul Ion Olteanu (anul I), faigotistul Ga
briel Simon (anul II), flautistul Alexan
dru Poduțiu (anul II). Acesta din urmă 
a interpretat la primu] concert de mu
zică de cameră și sonata pentru flaut și 
pian nr. 2 de Johann Sebastian Bach. Tre
buie relevate îndeosebi instrumentele de 
coarde din orchestră a căror sonoritate este 
deosebit de frumoasă și care cîntă cu 
multă muzicalitate.

Evident orchestra nu este încă per
fectă. Nu trebuie să uităm că în fiecare 
en ies din orchestră absolvenți și intră o 
nouă serie de studenți care încep uceni
cia de membru al orchestrei. Este firesc 
deci ca să existe unele elemente încă mai 
puțin pregătite (de exemplu la fagot sau 
unul din corni). Dar cu siguranță că în 
anii de studiu al instrumentului și de par
ticipare la activitatea orchestrei, ele se 
vor ridica.

grăitoare înfăptuire atît de 
avîntului culturii în 
populare — s-a distins 
început prin serioasa

terului dinamic, clocotitor al uverturii. 
Cerînd o interpretare mai dramatică, 
mai pasionată a uverturii, Lukacs ar fi 
apărut mai apropiat de miezul piesei lui 
Goethe, de conținutul gândirii muzicale a 
lui Beethoven. Asemenea piese de concert 
tumultuoase pretind o deplină și pătimașă 
dăruire din partea celui care le tălmă
cește.

In opoziție cu sobrietatea și reținerea 
uneori prea mare a lui A. Lukacs — a- 
pare Erich Bergel. Stilul său dirijoral 
este mai spectaculos, exteriorizând o tră
ire pasionată a lucrării. Erich Bergel este 
un temperament artistic mult mai înflă
cărat ; gesturile sale caută parcă să hip
notizeze instrumentiștii din orchestră. Și 
într-adevăr, este indiscutabil că o bună 
parte din însuflețirea sa se transmite or
chestrei. Lucrul a fost evident în simfo
nia a V-a de Beethoven (nu la început 
unde gestul a fost mult mai spectaculos 
decît efectul), realizată cu mult elan și 
cu înțelegerea liniei generale a lucrării 
definită adesea de cuvintele : „Prin lupte 
— spre victorie, prin noapte spre lu
mină !”

Desigur că linia mare a simfoniei ar fi 
fost și mai bine servită dacă s-ar fi ur
mărit cu insistență sensul revenirii mo
tivului inițial al simfoniei, motivul „des
tinderii", de exemplu în trecerea la final. 
Acompaniamentul concertului de Chopin 
a fost la rîndul său remarcabil prin ex
presivitatea, gustul și discreția sa.

Uneori însă, în artă, spectaculosul um
brește precizia și profunzimea interpretă
rii. Se pune întrebarea dacă Erich Bergel 
este ferit întotdeauna de acest lucru, dacă 
trăirea sa intensă prinde viață în urma 
asimilării în amănunt a spiritului și lite- 
rii partiturii, dacă gestica spectaculoasă 
corespunde întotdeauna înțelegerii pro
funde. multilaterale a lucrării ?

După cele ascultate la București nu se 
poate răspunde încă; va răspunde diri
jorul însuși prin dezvoltarea sa mai de
parte, prin felul în care, studiind neîntre
rupt, îmbogățindu-și orizontul creator, el 
își va valorifica talentul, personalitatea 
artistică originală.

Al treilea dirijor a fost Lorant Szalman. 
Personalitate mai ponderată, Szalman păs
trează o ținută sobră la pupitru. Dirijând 
orchestra în concertul pentru vioară de 
Ceaikovski (solist: Ștefan Ruha), el a reu
șit să dezvăluie în fața ascultătorilor fru
musețile părții de orchestră pe care a 
armonizat-o în chip reușit cu partea so
listului. în simfonia a V-a în mi minor 
„Din lumea nouă” de Dvorak, orchestra 
» vădit odată mai mult calitățile ei muzi
cale. Și în cazul luj Szalman, la fel ca 
în cazul lui Lukacs, se impune o mai 
profundă înțelegere și trăire a sensului 
muzicii, o mai mare exigență față de sine 
și de orchestră. în vederea unei maxime 
expresivități.

Cei trei dirijori care și-au făcut debu
tul s-au bucurat de un frumos succes, 
aplauzele ascultătorilor răsfrîngîndu-se 
desigur și asupra îndrumătorului tinerilor 
studenți și al orchestrei — maestrul An
tonin Ciolan.

★
studenților clujeni, lublto- 
bucureșteni au avut prile-

★

La pupitrul orchestrei au apărut trei ti
neri din clasa prof. Antonin Ciolan, diri
jori care absolvă în anul acesta conserva
torul: Andrei Lukacs, Lorant Szalman și 
Erich Bergel.

E greu să faci aprecieri de valoare asu
pra unor tineri studenți pe care nu-i vezi 
la repetiții și care lucrează cu orchestra 
sub îndrumarea maestrului lor. Nu poți 
ști în ce măsură, rezultatele obținute sînt 
exclusiv expresia posibilităților lor sau 
și a ajutorului nemijlocit, „cu bagheta în 
mînă”, dat de maestrul lor.

Andrei Lukacs a dirijat uverturile 
„Oberon” de Weber, „Egmont” de Beet
hoven și a condus orchestra acompaniin- 
du-1 pe violonistul Ștefan L6ri în poemul 
concertant de Erwin Junger. Cu o gestică 
foarte sobră, chiar reținută, el indică cu 
precizie intrările și urmărește atent so
listul. Dat fiind că orchestra și-a însușit 
atît de bine lucrările interpretate s^ar pu
tea spune că Lukacs nici nu a avut nevoie 
de o gestică prea bogată. Dar problema nu 
se limitează la gestică. In „Egmont”, de 
pildă, orchestrei i s-ar fi putut cere mai 
multă expresivitate în reliefarea carac-

La concertul 
rdi de muzică 
jul să revadă Instrumentiști care mal apă
ruseră în fața lor și au putut face cu
noștință și cu alte tinere forțe artistice 
clujene.

Ștefan Ruha, laureat al concursului ti
nerilor soliști din 1953, a interpretat con
certul de vioară de Ceaikovski cu o sigu
ranță și stăpînire remarcabilă. Lucrarea, 
aflată de mai mult timp în repertoriul 
său, pare a se potrivi cît se poate de 
bine temperamentului său artistic, astfel 
încât tălmăcirea pe care i-a dat-o a fost 
în general convingătoare. Remarcabila 
ușurință cu care Ruha cîntă la vioară 
pare a-1 atrage însă uneori pe panta unei 
regretabile superficialități. Așa a fost, de 
pildă, cazul sonatei de Mozart, interpre
tată la concertul de muzică de cameră 
împreună cu Anamaria Bunzl. In această 
lucrare — îndeosebi în Adagio — Ruha 
a rămas la suprafața muzicii și miezul 
sonatei nu a fost dezvăluit ascultătorilor, 
interpretarea tînărului violonist apărînd 
oarecum cenușie, plată. Pentru a merge 
înainte, pentru a-și îmbogăți în mod real 
repertoriul, este absolut necesar ca prin 
toate mijloacele Ruha să-și lărgească ne
contenit orizontul muzical, să aprofun
deze lucrările interpretate.

Foarte tînărul pianist Gabriel Amiraș 
s-a situat printre primii la concursul ti
nerilor soliști din 1953, fiind încă elev la 
școala medie. Acum este în anul I de con
servator. Este neîndoios că personalitatea 
sa artistică a început să se cristalizeze, 
devenind cu timpul mal profundă, mai 
interesantă. Sub îndrumarea lui G. Hal- 
moș, muzicianul din el se dezvoltă necon
tenit și acest lucru a fost evident atît în 
Interpretarea Polonezei în mi bemol șl a 
studiilor de Chopin, cît și în reușita tăl
măcire dată piesei Passacaglia de Sigis-

mund Toduță. Pe măsură ce se dezvoltă 
și ceea ce are de interpretat este mai fe
lurit și mai profund, e necesar ca și mij
loacele sale tehnice să se îmbogățească, 
să devină mai variate. Aspectul acesta al 
pregătirii sale trebuie să-l preocupe nea
părat pe acest tînăr pianist plin de ta
lent.

Un alt pianist, I. Ciuraru, a interpretat 
concertul Nr. 1 de Chopin — operă difi
cilă atît din punct de vedere tehnic cît și 
mai ales în ceea ce privește interpreta
rea. Dacă litera concertului a fost in ge
neral respectată, în schimb spiritul muzi
cii chopiniene nu a fost suficient reliefat. 
Ciuraru dispune de unele calități: caută să 
dea un sens logic frazelor, să redea nuan
țele cu grijă (de pildă sonoritățile de clo
pot din partea a II-a). Dar tînărul pianist 
trebuie să-și pună serios problema asimilă
rii mai profunde a muzicii lui Chopin.

Ajungem acum la un alt pianist — Fer
dinand Weiss — care a susținut partea de 
acompaniament la cele două concerte de 
muzică de cameră. Muzical, realizând un 
acompaniament expres'iv și colorat, cu
noscător al diferitelor stiluri', discret cînd 
trebuie, susținînd partenerul, asigurând lu
crărilor cântate unitatea logică, reliefarea 
liniei esențiale, Weiss s-a dovedit a fi un 
remarcabil muzician de cameră. Calitățile 
sale s-au realizat cu deosebită pregnanță 
cînd a interpretat împreună cu Ștefan 
Lori minunata sonată I pentru vioară și 
pian de Prokofiev. Cei doi studenți clujeni 
au reușit să prezinte sonata la un nivel 
artistic cu adevărat excepțional dezvălu
ind întreaga bogăție, lumea ^originală, cu
prinsă în această capodoperă a literaturii 
contemporane a genului. Interpretarea 
dată de Lori și Weiss sonatei le face cin
ste, cei doi tineri afirmîndu-se în ea ca doi 
muzicieni cu perspective dintre cele mai 
frumoase.

Ștefan L6ri este un nume nou pentru 
publicul bucureștean. Concertele Conser
vatorului din Cluj au făcut ca el s'ă-și ca
pete un loc de cinste printre violoniștii din 
tînăra noastră generație. Tonul frumos, 
tehnica sigură se îmbină la el cu o serio
zitate și muzicalitate remarcabilă. Atât în 
cvartetul de Dvorak, cît și în trio de Cor
nel Țăranu, a dovedit că e un bun mu
zician de cameră.

★
La concertele studenților clujeni au fost 

interpretate două lucrări de tineri compo
zitori clujeni : poemul concertant pentru 
viocră și orchestră de Erwin Junger șl 
trio pentru coarde de Cornel Țăranu. 
Prima lucrare, scrisă în 1952-1953, este ba
zată pe o singură temă. Ea răsună la în
ceput liric pentru a încununa poemul în- 
tr-un final eroic. Poemul vădește o bună 
cunoaștere a posibilităților orchestrei, a 
mijloacelor componistice. Dar, din păcate, 
în poem sînt manifeste nu numai preluări 
creatoare ale tradiției, trecute prin fil
trul personalității proprii, ci preluări di
recte de mijloace de expresie ale unor 
compozitori diferiți, ceea ce slăbește for
ța de convingere, originalitatea lucrării. 
Nu încape îndoială că individualitatea 
creatoare a Iu-; Erwin Junger se va cris
taliza în viitor, manifestîndu-se cu mai 
multă pregnanță în alte lucrări.

Trio de Cornel Țăranu (n. 1934) a fost 
scris cu cinci-șase ani în urmă șj vădește 
talentul remarcabil al tânărului compozi
tor, cunoștințele sale componistice bogate 
încă de pe atunci. Nu știm cum scrie azi 
Cornel Țăranu. Cu siguranță că dacă 
merge pe drumul clarității melodice, al ca
racterului popular al trio-ului, putem aș
tepta de la el noi lucrări de valoare.

Nu putem încheia aceste rânduri fără a 
menționa alte forțe artistice care și-au dat 
concursul la concertele de muzică de .ca
meră: Josefina Szabd, Vasile Hintos, Pe
tre Baciu, Iosif Birtalan, Grigore Biro, 
Gabriel Simon, Ion Olteanu (care au in
terpretat împreună două părți din septetul 
pentru instrumente de suflat de Beetho
ven), tinerii cîntăreți Niculina Mirea și 
Comei Fînățeanu precum și Emil Simon, 
Cassiu Barbu, Vasile Zoicaș, Robert 
Sladek.

Concertele date de studenții clujeni au 
vădit rezultatele frumoase ce s-au putut 
obține pe tărîm didactic muzical în anii 
regimului de democrație populară în ve
chiul oraș ardelean. Activitatea Conserva
torului „Gh. Dima” s-a dovedit rodnică.

Tinerii studenți de la Conservatorul 
„Gh. Dima” sînt chemați să contribuie la 
dezvoltarea vieții muzicale a Clujului, să 
răspundă cerințelor artistice ale număru
lui crescând de iubitori de muzică din țara 
noastră. încă de pe acum, ei dovedesc re
marcabile însușiri. Orchestra lor, prin ni
velul la care a ajuns, promite a deveni o 
formație de frunte de la noi. Cu siguranță 
că la baza viitoarei orchestre simfonice a 
Clujului vor sta tineri educați în orches
tra Conservatorului „Gh. Dima”. După 
concertele date în București, iubitorii de 

i muzică din Capitală așteaptă noi prilejuri 
de a admira arta studenților clujeni.

C. TEODORIU

Conferlnța 
cercurilor științifice studențești 

din iași
IAȘI (De la corespondentul nostru). 

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat în 
orașul Iași cea de a doua conferință oră
șenească a cercurilor științifice studen
țești la care au participat sute de stu
denți, membri ai cercurilor și numeroase 
cadre didactice. In ședința de deschidere 
a vorbit tovarășul profesor universitar J. 
Nițulescu, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R. în conferința sa „Cîteva 
principii directoriale în cercetarea știin
țifică", el a dat tinerilor cercetători sfa
turi prețioase pentru munca lor științi
fică.

Au fost prezentate 43 de comunicări, ca 
urmare a creșterii numărului de cercuri. 
Numai în învățămîntul superior din Iași, 
în anul universitar 1954—1955 au func
ționat 73 de cercuri față de 61 în anii 
1953—54. Comunicările au fost strîns le
gate de problemele dezvoltării economiei 
naționale, de problemele industriei și a- 
griculturii și de problema înfloririi cul
turii socialiste. Foarte multe din comu
nicări au tratat chestiuni specifice unor 
întreprinderi industriale și agricole. Co
municări ca: „Relațiile dintre organism 
și mediu în procesul de evoluție și de 
creare de noi soiuri de plante” de Ni
colae Cerchez de la cercul de darvinism 
și genetică al institutului agronomic și 
comunicarea „Asupra unor suprafețe par
ticulare în spații proiective cu 3 dimen
siuni" a studentului Mihai Cruceanu de la 
cercul de matematici generale arată o 
serioasă pregătire a tinerilor cercetători. 
In încheierea lucrărilor conferinței, pro
fesorul J. Livescu, rector al universității 
„Al. I. Cuza", a prezentat concluziile asu. 
pra desfășurării lucrărilor, subliniind suc
cesul înregistrat și dînd indicații asupra 
drumului de viitor al activității cercu
rilor. Au fost premiați și evidențiați nu
meroși studenți.

O nouă întovărășire 
.Aurel Șefu"

ORADEA. (De la corespondentul
tru). — Nu de mult, 34 familii de țărani 
muncitori din satul Derșida, raionul Șim- 
leu, s-au hotărît să-și unească o suprafață 
de 27 hectare pământ pentru a-1 munci cu 
mijloace mecanizate, formînd o întovără
șire agricolă. Urintre primii care au intrat 
în întovărășire se numără comunistul Gor
gan Dumitru. El a dus totodată o susținută 
muncă politică în vederea atragerii țărani
lor muncitori în întovărășire.

Pentru a cinsti memoria devotatului fiu 
al clasei muncitoare Aurel Șețu, asasinat 
de bandiții legionari la Berna, țăranii 
muncitori au hotărît ca ’întovărășirea lor 
6ă poarte numele lui.

La inaugurarea noii întovărășiri, țăranii 
muncitori întovărășiți au arătat hotărîrea 
lor fermă de a aplica cu strictețe regulile 
agrotehnice pentru a obține o recoltă îm
belșugată. întovărășiții s-au angajat să 
muncească în așa fel pământul încât să 
obțină 4200 kg. porumb boabe la hectar.

nos-

Au depășit planul de colectare 
a laptelui cu 10 la sută

TG. MUREȘ. (De la corespondentul nos
tru). Au trecut doar cîteva zile de cînd 
în raionul Toplița campania de strîngere 
a semnăturilor pe Apelul de la Viena a 
luat sfîrșit și tot în cîteva zile miile de 
semnături au început să fie întărite eu 
noi fapte, cu noi realizări în îndeplinirea 
îndatoririlor patriotice.

rin astfel de exemplu l-au dat țăranii 
muncitori Varro Andrei, Ujică Teodor și 
Croitor Gheorghe a Sandului, din comuna 
Lunca Bradului, care și-au predat în în
tregime cotele de lapte cuvenite pe în
treg anul, precum și Ujica Nicolae, Gheor
ghe S. loan, Cif Teodor și alții .

Astfel, în această 
mestrial de colectare 
pășit cu 10 la sută.

comună planul tri- 
a laptelui a fost de-

In întrecere pentru recolte bogate
Cu câteva zile în urmă, am trecut prin 

comuna Muntenii de Jos. Acolo l-am în
tâlnit pe țăranul muncitor cu gospodărie 
individuală Mocanu Ilie.

— M-au pus la ambiție flăcăii și m-am 
prins cu ei in întrecere. Am semănat io
tul din urgența întîia. Floarea-sciaielui am 
semănat-o în cuiburi așezate în pătrat. 
Porumbul la fel am să-l semăn. Mă simt 
și eu mai tînăr, întrealndu-mă cu ei.

Avea dreptate Ilie Mocanu să-i laude 
pe tinerii din Munteni. Sub conducerea 
organizației de partid, utemiștii au mun
cit mult pentru organizarea și desfășura
rea în bune condițiuni a campaniei de 
primăvară. In primul rînd, utemiștii au 
convins pe tineri și pe unii țărani munci
tori să se antreneze în întrecerea patrio
tică. Astfel și cu ajutorul utemiștilor s-a 
născut întrecerea patriotică între circum
scripții și sate. Țăranii muncitori din sa
tul Secuia au chemat la întrecere pe cei 
din comuna Muntenii de Jos.

Aplicarea metodelor înaintate este un 
obiectiv de seamă al întrecerii patriotice. 
Utemiștii au vorbit țăranilor muncitori 
despre avantajele semănatului în cuiburi 
așezate în pătrat; ei înșiși au fost exem
ple în această privință. Utemiștii Filip 
Constantin, secretarul organizației de bază 
U.T.M , Zaharia Nicolae și Olteanu Ion, 
membri în comitet, din satul Secuia, au 
semănat floarea-soarelui și vor semăna și 
porumbul în cuiburi așezate în pătrat.

Utemiștii Răghină Dumitru, 
Vasile, din satul Muntenii de 
terminat 
din 
cele din urgența 
fost 
U.T.M., la tablele de onoare, iar ]a porțile 
lor stă scris cu cinste: „Fruntaș la în- 
sămin țările de primăvară”. Utemiștii Ră
ghină Dumitru și Negrescu Vasile, imediat 
ce au isprăvit pe loturile lor însă- 
mînțările din urgența întîia, au trecut să 
ajute și pe alți țărani muncitori. Organi
zația U.T.M. a încurajat această iniția
tivă.

întrecerea patriotică pentru însămînța- 
rea ia vreme și pentru Introducerea me
todelor agrotehnice înaintate devine un 
obiectiv important în munca organizațiilor 
U.T.M. din raionul nostru. Utemiștii înțe
leg că buna organizare și desfășurare a 
întrecerii are o mare însemnătate în obți
nerea recoltelor bogate iar a culege re
colte mari, este în folosul întregului po
por, al fiecărui țăran muncitor. Așa se 
explică faptu] că, în acest an, organizații 
U.T.M. ca acelea din Mânjești, Ivănești, 
Rădeni, Dragomirești, Ștefan cel Mare dau 
un sprijin mai puternic întrecerii patrio
tice.

întrecerea a cuprins larg pe membrii 
gospodăriilor colective și întovărășirilor 
agricole. Astfel gospodăriile colective din 
Zăpodeni și Bălieni sînt în întrecere so
cialistă. Brigăzile și echipele gospodăriilor 
sînt de asemenea în întrecere. Tinerii din 
echipe și brigăzi participă cu elan la în
trecere. Marcoci Constantin, Rusu loan și 
alți tineri de la gospodăria colectivă din 
Zăpodeni se situează printre fruntașii în
trecerii socialiste. Ei dau tot ajutorul la 
însămînțările de floarea-soarelui în cui
buri așezate în pătrat. Gospodăria colec
tivă din Zăpodeni a terminat de mult în
sămînțările din prima urgență. De aseme
nea Și cea din Bălieni a terminat însă- 
mîntările din epoca I-a.

Avântat se desfășoară întrecerea în 
S.M.T.-uri. S.M.T. Moara Grecilor a che
mat la întrecere S.M.T. Huși pentru de
pășirea planului global de lucrări cu 10 
la sută, pentru economisirea a 3 la sută 
din combustibil, pentru extinderea supra
fețelor prășite mecanic, pentru obținerea 
a cel puțin 2000 kg. porumb și 1000 kg. 
floarea-soarelui la hectar.

In cadrul stațiunii din Moara Grecilor, 
întrecerea socialistă a fost organizată pe 
sectoare, brigăzi și între tractoriști. Nu au 
rămas în afara întrecerii nici mecanicii și 
agronomii de sector și mai ales tinerii 
care lucrează la aprovizionarea cu com
bustibil și hrană a brigăzilor. In focul în
trecerii, brigada condusă de Roznov Gh. 
și-a îndeplinit planul în scurt timp și a- 
proape în întregime, unii tractoriști din 
brigadă depășindu-și planul cu 20 la sută. 
Alte brigăzi au realizat peste 50 la sută 
din plan, tar mulți tractoriști și-au înde
plinit planul pe campania de primăvară.

Față de anul trecut, întrecerea socia
listă și patriotică cuprinde tot mai mulți 
oameni ai muncii de pe ogoarele raionului 
nostru. Tineretul participă cu avînt la în
trecerea pentru terminarea însămînțărilor 
la timp și în bune condițiuni. Munca de

Negrescu
Râpă, au 

printre primii însămînțările 
urgența întîia și execută pe 

a doua. Ei au 
popularizați în adunările generale

bază

mobilizare a tineretului în întreceri s-S 
îmbunătățit în urma adunărilor de dări de 
seamă și alegeri ale U.T M., care au acor
dat mai multă atenție participării tinere
tului la lupta pentru recolte bogate.

Comitetele organizațiilor de
U.T.M., îndrumate de organizațiile de par
tid, se ocupă mai concret de munca poli
tică în vederea introducerii metodelor 
agrotehnice înaintate, în vederea extinde
rii întrecerii, patriotice.

Organizația de bază U.T.M. de la sfa
tul popular raional și organizațiile U.T.M. 
care cuprind -pe tehnicienii agronomi da 
circumscripție controlează și îndrumează 
mai bine activitatea tinerilor ingineri și 
tehnicieni agronomi. Tînărul tehnician 
agronom Carteleanu Vasile din circum
scripția Delești ajută organizațiile U.T.M. 
din circumscripție, antrenînd pe tineri la 
aplicarea metodelor agrotehnice avansate.

Munca cultural-educativă de masă a or
ganizațiilor U.T.M. devine și ea mai cu
prinzătoare și mai legată de problemele 
producției agricole. Echipa artistică din 
comuna Roșiești, formată din utemiști și 
condusă de tinerii învățători Mafiei 
Gheorghe și Ccstache Natașa, echipele ar
tistice din Oșești sau S.M.T.-Gura Idrici, 
prezintă programe legate de lucrările agri
cole ce se fac în acest timp.

Comitetul raional U.T M. și-a revizuit 
metodele sale de muncă îndreptîndu-și 
mai mult atenția asupra problemelor ne
mijlocit legate de producție. Biroul comi
tetului raional se ocupă mai mult de stu
dierea problemelor concrete ale muncii ti
nerilor de pe ogoarele raionului nostru, de 
pregătirea aparatului, controlînd felul în 
care activiștii cunosc și rezolvă chestiu
nile pe care le ridică munca de fiecare zi. 

Instructorii comitetului raional U.T M. 
se interesează mai mult de campania de 
primăvară. Tovarășul Negară Grigore a 
mers în comuna Valea Rea. Acolo el a 
adunat comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. și pe cei mai activi utemiști, dis
cutând cu ei despre sarcinile pe care le au 
și despre acțiunile ce trebuiau întreprinse. 
Cu acest prilej s-au luat măsuri concrete 
pentru sporirea aportului tineretului în 
întrecerea patriotică, în cadru] campaniei 
însămînțărilor de primăvară.

El l-a sfătuit pe membrii comitetelor 
organizațiilor de bază U.T.M. din comu
nă să-și împartă munca în rîndul tineri
lor pe circumscripții pentru a putea cu
prinde mai bine sarcinile. E] controlează 
munca fiecărui membru din comitet, îl 
ajută la fața locului în rezolvarea unor 
probleme.

Nu de mult, biroul comitetului raional 
U.T.M. a chemat pe secretarii organiza
țiilor de bază U.T.M. și pe responsabilii 
cu munca cultural-artistică din cadrul co
mitetelor pentru un schimb de experiență. 
Totodată le-a atras atenția asupra unor 
slăbiciuni care există în munca politică de 
masă și cultural-educativă.

Membrii biroului comitetului raional 
U.T.M. controlează pe teren munca acti
viștilor. Din păcate, controlul este încă 
insuficient. Ar trebui ca în această pri
vință comitetul raional să se bucure de 
un sprijin mai intens din partea comite
tului regional.

Fără îndoială, organizațiile U.T.M. din 
raionul nostru au realizat unele lucruri 
bune. Noi nu putem să trecem însă cu ve
derea o serie de lipsuri. Mai întâi, avem 
de luptat cu formalismul ce se manifestă 
în munca unor tovarăși activiști U.T M. 
Aceste manifestări s-au vădit cu ocazia 
adunărilor generale U.T.M. de dări de 
seamă și alegeri, cînd unii dintre activiști 
au lăsat pe un plan secundar lupta pen
tru recolte bogate. Chiar și acum unii in
structori ai comitetului raional U.T M. ca 
Ungureanu Constantin și Bălan Constan
tin neglijează munca politică și cultural- 
educativă, iar organizațiile U.T.M. din 
sectoarele de care răspund nu iau parte 
activ la organizarea întrecerii patriotice. 
Fapt este că nici biroul comitetului raio
nal n-a urmărit să îmbogățească în acest 
sens propria sa experiență, precum și a 
instructorilor comitetului.

Biroul a sezisat aceste lipsuri și va lua 
măsuri pentru înlăturarea lor Ne v m 
orienta mai ales asupra extinderii expe
rienței organizațiilor U.T.M. fruntașe, ex
periență care să servească drept ajutor în 
ridicarea tuturor organizațiilor U.T.M. la 
nivelul celor fruntașe. Schimbul de expe
riență de zilele trecute ne-a fost de un 
real folos. Vom încerca și alte forme de 
schimb 
tcdelor 
munca 
parte.

de experiență, de răspîndire a me- 
bune. Credem că pe acest drum 
noastră se va îmbunătăți mai de-

ȘTEFAN DRAGAN
secretar al comitetului raional U.T.M. 
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La institutul de proiectări agro-silvice, 
arhitecți și ingineri fac proiecte pentru 
sistematizarea stațiunilor de mașini agri
cole și tractoare, gospodăriilor agricole de 
stat, gospodăriilor agricole colective și 
proiecte de construcții agrozootehnice.

In fotografie: arhitecții Bicea A., Balo- 
șan A. și tehnicianul Grigore Prie dis
cută pe plan și pe machetă proiectul de 
sistematizare a unei gospodării agricole 
de stat.

în numărul 1803 al „Scînteii tineretu
lui" a apărut grupajul intitulat „Mai mult 
oțel patriei" în care sînt arătate însem
nările unei brigăzi-raid organizată din 
inițiativa comitetului de uzină U.T.M. la 
oțelăria combinatului, în scopul înlătu
rării unor deficiențe ce frînau bunul mers 
al producției.

Articolul a cuprins o serie de observa- 
țiuni juste asupra lipsurilor de la oțelă
rie. El a ajutat conducerea combinatului 
în luarea de măsuri corespunzătoare pen
tru îmbunătățirea condițiilor de lucru, în 
vederea sporirii producției de oțel ; 
prin măsurile luate de colectivul de 
oțelari, de organizațiile de partid și 
U.T.M. de la oțelărie și de către conduce
rea Combinatului metalurgic Reșița, în 
urma apariției grupajului sus amintit, si
tuația s-a schimbat mult. Planul de pro
ducție pe luna februarie a fost depășit cu 
aproape 1 la sută, ceea ce este un succes 
al secției oțelărie.

Contribuția tineretului în îndeplinirea 
și depășirea planului de producție în 
această perioadă este însemnată. Brigă
zile de tineret ocupă locul de frunte pe 
secție De aceea sporirea contribuției lor 
a constituit o problemă de bază, ținînd 
seama de numărul mare de tineri care lu
crează aici.

Deși problema calificării tinerilor noi 
angajați n-a fost încă pe deplin rezolvată, 
în cadrul Combinatului metalurgic Re
șița s-au luat măsuri ca noii angajați la 
oțelărie să fie instruiți la locul de muncă, 
urmînd a se face completarea calificării 
lor prin înființarea cursurilor de califi
care. Ținînd seama de necesitățile ime 
diate de a avea macaragii bine calificați, 
s-a luat hotărîrea înființării unor cursuri 
de calificare la care participă azi 12 ma 
caragii de la sectorul oțelărie De aseme 
nea s-a hotărît înființarea unui curs de 
minim tehnic la hala de turnare și cup 
toare la care vor participa tinerii care do
resc să-și sporească cunoștințele profesio
nale.

Observația făcută de brigada-raid asu
pra fluctuației de cadre și schimbărilor 
dese la locul de muncă este justă.

în prezent, prin măsurile luate de con
ducerea combinatului pentru crearea de 
condiții cît mai bune de lucru pentru 
anul 1955 ca : reparațiile de iarnă la oțe- 
lărie, descongestionarea halei de turnare 
și alte măsuri tehnico-organizatorice, pro
blema fluctuației cadrelor și 
.rilor de la locul de muncă, 
vate aproape în întregime.

In vederea aprovizionării 
prime, conducerea sectorului 
rea Combinatului și-au intensificat acti
vitatea. Ele analizează împreună mersul 
lucrului și a] aprovizionării la oțelărie în 
ședințe operative care se țin de două ori 
pe zi ; la aceste ședințe participă condu
cerea combinatului, colectivul de condu
cere de la oțelărie și organele de condu
cere din sectoarele de colaborare cum ar 
fi căile ferate uzinale (C.F.U.) și altele. 
Lipsurile observate se analizează, se re
zolvă operativ și se iau măsuri pentru îm
bunătățirea condițiilor de lucru. Cu toate 
acestea, mai sînt și azi o serie de slăbi
ciuni din cauza lipsei unei coordonări co
respunzătoare a planului de producție cu 
cel de transport și o serie de greutăți în 
aprovizionarea combinatului cu materii 
prime.

Pentru ajutorarea serviciului de trans
porturi s-au luat măsuri pentru mărirea 
parcului de vagoane și locomotive, pentru 
respectarea planului reparațiilor capitale 
și mijlocii, precum și pentru înființarea a 
patru cursuri de specializare în cadrul sec. 
torului C.F.U. Toate acestea, împreună cu 
măsurile de reconstrucție care vor aduce 
îmbunătățiri serioase în producție, sînt 
urmărite îndeaproape de conducerea com
binatului.

Prin reorganizarea aprovizionării oțelă- 
riei cu materiale, prin descongestionarea 
halei de turnare, golurile de producție din 
hală s-au redus în mod simțitor.

a schimbă- 
sînt rezol-

cu materii 
și conduce-

De asemenea 
în anii trecuți 
acesta s-au scurtat foarte mult, 
acesta cuptorul, nr 1 a fost programat in 
luna martie 1955 să fie refăcut cu 11 zile 
mai de vreme decît în trecut.

îmbunătățirea continuă a indicilor de 
utilizare a cuptoarelor reprezintă într- 
adevăr o rezervă în mărirea producției de 
oțel. Ea constituie o preocupare perma
nentă pentru colectivul de oțelari. Prin 
îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare, 
prin folosirea metodelor înaintate sovie
tice, durata șarjelor s-a micșorat față de 
anul trecut. Astfel, în ianuarie 1955 s-a 
obținut cu 7 la sută mai mult oțel pe me 
tru pătrar de vatră de cuptor și zi no
minală.

Noi căutăm să obținem indici de utili
zare a cuptoarelor cit mai ridicați. Se stu
diază acum aplicarea metodei Makar- 
Mazai de folosire integrală a capacității 
cuptoarelor Martin, metodă care înainte 
nu s-a folosit la noi. Ea se va aplica cind 
condițiile de aprovizionare șl deservire a 
halei vor permite.

Nefolosirea la capacitatea normală a 
fost legată și de unele cazuri de deservire 
proastă a oțelăriei care s-au înlăturat.

Prin măsurile luate de conducerile sec
torului și combinatului, privind îmbunătă
țirea aprovizionării oțelăriei și întărirea 
disciplinei în muncă, colectivul combina
tului nostru, în frunte cu colectivul de 
oțelari, vor reuși să-și îndeplinească sar
cinile ce le revin în cadrul planului de 
producție, contribuind prin aceasta la dez
voltarea continuă a industriei noastre 
grele.

refacerile la cuptoare 
erau mult mai lungj,

care 
anul 
Anul

Ing. I. OBRADOVIC1 
prfm-locțbtor al directorului generai 
al Combinatului metalurgic Reșița



La uzina „Vladi
7n zfua de 31 martie a apărut în zia

rele din Moscova o informație scurtă: 
uzina „Vladimir Ilici" a îndeplinit — in 
patru ani și trei luni — planul cincinal. 
In acea zi, cînd sirena a sunat sfîrșitul 
schimbului, din toate secțiile, grupuri- 
grupuri de muncitori s-au îndreptat spre 
secția mecanică. Acolo urma să aibă loc 
mitingul festiv, sărbătoarea victoriei.

Dintre cele 13 întreprinderi fruntașe ale 
Moscovei, care au inițiat întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea înainte de termen 
a planului cincinal, uzina „Vladimir Ilici" 
a fost prima care și-a îndeplinit angaja
mentele. „Aceasta este contribuția noas
tră la lupta popoarelor iubitoare de pace, 
împotriva războiului, a spus, în aplauzele 
tuturor, maistrul Potapov. Muncitorii și 
muncitoarele care au urmat la tribună 
și-au exprimat'hotărîrea fermă de a lupta 
în viitor și mai bine pentru a întări me
reu forța patriei socialiste. Nu se putea 
să nu rămîi impresionat de hotărîrea și 
dîrzenia cu care vorbeau oamenii aceștia, 
colectivul unei uzine glorioase.

Uzina „Vladimir Ilici" este una din cele 
mai vechi uzine ale. Moscovei. Timp de 
80 de ani a fost proprietate capitalistă, 
pînă în 1917, cînd revoluția a smuls-o din 
miinile ultimului proprietar, industriașul 
Michelson. In anii luptei pentru victoria 
proletariatului, colectivul a știut să trans
forme uzina într-o importantă citadelă a 
bolșevicilor. Aici, în taină, muncitorii au 
fabricat arme, ascunzîndu-le pentru răs
coala de mai tîrziu. De aici, în zilele Re
voluției din Februarie au pornit detașamen
te de muncitori care au eliberat pe deținu- 
ții politici din închisoarea Taganka, care 
au dezarmat gărzile poliției ascunzînd ar
mele lor la uzină, care au stat de veghe 
la comitetele de partid ale raioanelor și 
ale orașului Moscova. In iureșul din oc
tombrie 1917 gărzile roșii, formate din 
muncitorii uzinei, au participat la cuceri
rea Kremlinului, la instaurarea puterii so
vietice la Moscova.

Această uzină cu vechi tradiții revolu
ționare a fost vizitată de multe ori de 
Lenin și ea a fost întotdeauna printre uzi
nele fruntașe. Pe frontispiciul ei strălu
cesc astăzi „Ordinul Lenin" și „Ordinul 
Drapelul Roșu al Muncii’’, primite pentru 
muncă eroică și plină de abnegație în anii 
marelui război pentru apărarea patriei 
Aproape 300 de muncitori și tehnicieni ai 
uzinei poartă pe pieptul lor ordine si me
dalii, semn al recunoștinței patriei.

★

Zilele acestea m-am întîlnit cu un grup 
de muncitori veterani ai uzinei care 
păstrează viu în amintirea lor chipul lui 
Lenin care fusese de atîtea ori printre ei.

Să întărim munca politică In rlndmile tineretului
în urmă cu cîtva 

timp vechiul birou 
al Comitetului raio
nal U.T.M.-Sebeș din 
regiunea Hunedoara 
a analizat într-o șe
dință a sa rezultatele 
adunărilor de ale
geri desfășurate în organizațiile de bază 
U.T.M. Tot atunci s-a hotărît convocarea 
conferinței raionale U.T.M. pentru zilele 
de 9 și 10 aprilie.

în raionul Sebeș pregătirea conferinței 
raionale a început odată cu ținerea pri
melor adunări de alegeri.

Pregătindu-se pentru conferință, orga
nizațiile U.T.M. din raion au obținut o 
serie de succese. Dînd tot sprijinul între
cerii socialiste în cinstea zilei de 1 Mai, 
comitetele U.T.M. de la întreprinderile: 
„Teba", ,,1 Mai“-Petrești etc., sub con
ducerea organizațiilor de partid, au mo
bilizat tinerii muncitori pentru îndepli
nirea planului de producție înainte de 
termen. Rezultatele n-au întârziat să se 
arate. încă din primele zile ale lunii 
martie, planurile de muncă pe trimestrul 
I au fost îndeplinite. Spre deosebire de 
trecut, s-a observat o preocupare mai 
atentă a comitetelor U.T.M. față de 
munca celor 37 de brigăzi de producție, 

, dintre care unele au reușit să cucerească 
titlul de brigăzi de calitate. Brigada nr. 
1 de calitate de la secția depănat din în
treprinderea „Teba", condusă de ute- 
mista Păcurar Agneta, organizîndu-și mai 
bine munca reușește să-și depășească lu
nar planul de muncă în medie cu peste 
sută la sută.

Sub îndrumarea comitetului raional 
U.T.M., nivelul activității a numeroase 
organizații U.T.M. de la sate a crescut. 
Utemiștii și ceilalți tineri de la sate par- 

, ticipă la lupta pentru creșterea producției 
agricole, la ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Ei s-au pregătit și muncesc fără pre
get pentru buna desfășurare a muncilor 
agricole de primăvară. Comitetul organi
zației de bază U.T.M. de la S M.T.-Miercu- 
rea, înțelegînd tot mai mult importanța 
și rolul S.M.T.-urilor în ridicarea produc
ției agricole, în mecanizarea și transfor
marea socialistă a agriculturii, s-a ocupat 
mai atent de munca tinerilor mecaniza
tori. Cu ajutorul comitetului raional, el a 
antrenat pe tineri în întrecerea pornită 
pentru cucerirea titlului de tractorist frun
taș. S M.T.-Mercurea se mîndrește cu unii 
tractoriști ca utemistul Pleșa Nicolae, care 
lucrînd pe pămîntul gospodăriei colective 
din comuna Apoldu de Sus și făcînd lu
cru de bună calitate, a contribuit anul 
•trecut la obținerea unei recolte de 4.200 
kg, grîu la hectar.

Ca urmare a conducerii și îndrumării 
mai concrete pe care comitetul raional a 
;xercitat-o asupra organizațiilor U.T.M., 
inerii contribuie tot mai mult la întărirea 

'’organizatorică și economică a G.A.S.-ului 
Miercurea și a G.A.C.-urilor din raza raio
nului. Utemiștii din satele și comunele 
Ghirbom, Tău și Cut și-au propus să spri- 
ine munca comitetelor de inițiativă 
>entru crearea de noi gospodării co- 
ective. Cei din comunele de munte 
țină și Șugag desfășoară o susți- 
îută muncă politică, sub îndruma- 
ea comuniștilor, pentru a lămuri ță- 
anii muncitori de prin aceste locuri 

.fă formeze întovărășiri zootehnice. Prin 
cțiuni de muncă obștească, tinerii și pio- 
ierii din comunele și satele Cut, Cîlnic, 
fingrad și Pian'u de Jos au muncit la des- 
fc.lenirea unor suprafețe de pămînt nefo- 
bsit, precum și la curățirea a peste 85 de 
'setare de pășune.
Darea de seamă a Comitetului raional 
.T.M.-Sebeș, prezentată în conferință a 
halizat profund munca comitetului raio- 
al și a organizațiilor U.T.M. pentru mo- 
Jlizarea tineretului la îndeplinirea hotă- 
rilor partidului și guvernului. în spirit 

•iitic și autocritic ea a arătat munca de
asă de comitetul raional pentru întărirea 
intinuă a frăției și colaborării dintre ti- 
îrii romîni și cei care aparțin minorită- 
,or naționale, în ce măsură au fost com- 
itute încercările unor elemente dușmă- 
oase de a sădi vrajbă între tinerii ro- 
îni, germani și maghiari. Biroul comite
lui raional a putut întocmi o dare de

Din activitatea Comiteîului 
raional U. T. M.-Sebeș

Intre impunătoarele clădiri ale uzinei 
șl blocurile înalte și confortabile de lo
cuințe muncitorești se află un mic parc, 
care răsună totdeauna de rîsul și joaca 
copiilor — și o statuie a lui Lenin.

După cîteva zile de ploaie și frig, în 
după amiaza aceasta însorită de aprilie, 
parcul e parcă mai populat. Cițiva mun
citori se odihnesc pe bănci citind ziarul 
sau discutînd, alții se plimbă pe alei ur
mărind cu un zîmbet părintesc pe buze 
jocul copiilor.

Cu pas domol, bucurindu-șe parcă de 
adierea proaspătă a vîntului, se apropie 
dinspre uzină trei bărbați al căror oă' 
cărunt lucește ca argintiii. Pe Budanov 
Gheorghi Grigorievici îl cunoșteam din 
ultima vizită pe care o făcusem la uzină 
Pe Ceilalți doi mi i-a recomandat el: fre
zorul Golohov Iakov Ivanovici și pensio
narul Veselov Iocov Mihailov ici. S-au 
așezat toți trei pe bancă, lingă mine. In 
fața noastră, un bloc de granit în care. 
sini săpate cuvintele:

„Să știe asupriții din lumea întreagă 
că în acest loc gloatele contrarevolu
ției capitaliste a încercat să curme 
viața și munca lui Vladimir Ilici 
Lenin, conducătorul proletariatului 
mondial!"

Și așa, în mod firesc, veni vorba despre 
Lenin:

— Cînd mă uit la uzina noastră unde 
altădată erau maghernițele infecte ale 
lui Michelson, cînd văd parcul, locuin
țele și copiii noștri, mi-aduc aminte de cu
vintele lui Lenin că fără muncă, fără un 
efort uriaș, nu o să putem merge înainte 
pe calea socialismului — spuse bătrînul 
pensionar Veselov. Ilici ne-a cerut atunci, 
— țin minte, era în iunie 1918, la prima 
lui vizită în uzina noastră — să ne orga
nizăm și să apărăm tot ce-am cucerit, 
tot ce-am ciștigat cu pierderi și eforturi 
atit de grele.

In glasul bătrînului muncitor simțeam 
mîndria, satisfacția unui om care alături 
de tovarășii săi a luat parte la înfăptui
rea celor spuse de Lenin.

— Vezi tinere tovarăș din Romînia, 
nici uzina nu mai seamănă cu ce a fost 
atunci, nici viața noastră, — interveni 
frezorul Golohov. Clădirile noi, mari, lu
minoase ale uzinei noastre n-au existat 
înainte iar noi locuiam cite 20—30 la un 
loc într-o singură cameră căreia i se zi
cea „cazarmă". Astăzi locuim în blocuri 
mari cu apartamente moderne și confor
tabile, așa cum trebuie să fi văzut și la 
Budanov — dacă ai fost cumva la el.

Budan*v dă afirmativ din cap. Bătrî
nul maistru al secției de mecanică locuieș
te într-un apartament cu trei camere fru

seamă bogată în con
ținut, deoarece a an
trenat la alcătuirea 
ei un colectiv mai 
larg format din cei 
mai buni activiști, 
bine pregătiți din 
punct de vedere po

litic și cultural, cu experiență în munca 
de organizație.

Sarcina noului comitet raional ales este 
ca acum, după conferință, să lupte din 
toate puterile pentru îmbunătățirea mun
cii U.T.M. în toate domeniile rămase în 
urmă. O mai mare atenție trebuie să dea 
acum, după conferință, noul comitet raio 
nai organizațiilor de bază U.T.M. cu un 
număr mic de membri, cum sini în satele 
Reciu, Dobrica și la Trustul lemnului, în 
activitatea cărora, după cum s-a dovedit 
și la conferință, sînt încă multe slăbiciuni, 
Este adevărat că comitetele U.T.M. din a- 
ceste organizații de bază — ca de altfel 
din toate organizațiile U.T.M. — au fost 
instruite luna aceasta la raion. Dar aceasta 
nu-i suficient. Pe lingă aceste organizații 
trebuiesc repartizați cei mai buni activiști 
care să îndrume cu pricepere și răbdare 
activitatea noilor organe alese, ajutîndu-le 
în mod concret în muncă. Noul comitet 
raional este dator să ajute mai mult munca 
organizațiilor U.T.M. de la întreprinderea 
„Ardeleana", cea din comuna Șugag, a că
ror activitate a fost apreciată de utemiști 
în adunările de alegeri ca nesatisfăcătoare. 
De îndrumarea comitetelor acestor organi
zații U.T.M. e necesar să răspundă direct 
unii membri ai biroului comitetului ra
ional U.T.M. și chiar tovarășul Da
vid Nicolae, prim secretar.

La desfășurarea pregătirilor pentru con. 
ferință a contribuit și plenara comitetului 
raional care a avut loc în ziua de 28 mar
tie. Plenara a analizat și a aprobat darea 
de seamă, proiectul de hotărîri etc. Ple
nara a recomandat totodată biroului co
mitetului raional să se ocupe mai atent 
de unele probleme deosebit de importante 
care au fost mai mult neglijate ca: munca 
organizațiilor U.T.M. din școli, organi
zarea timpului liber al tineretului de la 
sate, participarea tinerilor — și în primul 
rînd a utemiștilor — în cadrul activității 
asociației A.V.S.A.P.

în pregătirea conferinței — ca de altfel 
în Întreaga activitate a Comitetului raio
nal U.T.M.-Sebeș — s-a exercitat conduce
rea și îndrumarea permanentă a comitetu
lui raional de partid.

Este îmbucurător faptul că în perioada 
de pregătire a adunărilor de dări de sea
mă și alegeri și a conferinței raionale, 
peste 40 de tineri au devenit utemiști. Dar 
în raion — și îndeosebi la sate — sînt des
tui tineri și tinere care doresc și merită 
să poarte titlul de utemist și cărora tre
buie să li se acorde toată atenția. în pro
blemele producției, în antrenarea tinere
tului în întrecerea socialistă, în ridicarea 
calificării profesionale, comitetul raional 
trebuie să dea ajutor organizațiilor U.T.M. 
în desfășurarea învățămîntului politic, în 
îmbunătățirea educației politice și ideo
logice a tineretului sînt de asemenea multe 
lucruri de făcut. Mai sînt încă serioase 
rămîneri în urmă în privința legării pro
blemelor teoretice de viață, de munca 
practică de zi cu zi. De asemenea frec
vența unor utemiști la cercurile politice, 
pregătirea lor pentru ședințele cercurilor 
lasă de dorit. Noul comitet raional tre
buie să înlăture aceste lipsuri și să ia mă
suri corespunzătoare — așa cum au cerut 
unii delegați în conferință — pentru a asi
gura închiderea anului de învățămînf po
litic în bune condiții. Experiența bună pe 
care a dobîndit-o vechiul comitet raional 
în organizarea ,Joilor tineretului". în 
munca brigăzilor artistice de agitație etc. 
trebuie popularizată și generalizată în 
toate organizațiile U.T.M. din raion.

Nu încape îndoială că luptînd cu hotă- 
rîre pentru lichidarea lipsurilor care au 
reieșit și cu ocazia conferinței, trecînd 
imediat la traducerea în viață a hotărîrii 
luate, noul Comitet raional U.T.M.-Sebeș 
va reuși să întărească tot mai mult in
fluența în masa tineretului, în vederea 
mobilizării lui la lupta pentru traducerea 
în via'-ă a pclit’cii partidului nostru.

GEORGETA VASILIU 

mos mobilate. Șl în viața familiei lui 
Gheorghi Grigorievici se oglindesc schim
bările petrecute. Toți copiii lui sînt oa
meni cu școală și îndeplinesc munci de 
răspundere: unul e inginer, altul maistru 
la uzină și al treilea contabil șef. Buda
nov are bucurie și de nepoții lui: unii 
au terminat institute de îrivățămînt su
perior, alții mai sînt încă la școala medie 
sau elementară.

— Dumneavoastră l-ciți cunoscut pe 
Lenin ? i-am întrebat eu abia reușind 
să-mi stăpînesc emoția.

— Mai întrebi? I-am sorbit jiecare cu- 
vînt rostit aici, in mijlocul nostru — îmi 
răspunse Budanov. Toți trei am fost de 
față și la 28 iunie cînd a vorbit prima 
oară și la 30 august 1913 cînd mina tică
loasă! înarmată de imperialiști a încercat 
să ni-l omoare. Era chiar aici, în locul 
acesta, unde e piatra de granit. In zilele 
acelea spumegam cu toții de furie și du
rere. In fiecare dimineață primul lucru 
pe care îl făceam era să citim buletinul 
despre starea sănătății lui, a lui Lenin. 
Și cit de mult ne-am bucurat cînd am 
aflat, după două săptămini, că Lenin al 
nostru a început iarăși să lucreze.

Curînd a venit din nou la noi. Cu cită 
dragoste îl priveam și-l ascultam de fie
care dată. El ne vorbea despre proble
mele războiului civil, ale luptei împotriva 
foametei și contrarevoluției, se sfătuia cu 
noi, ne învăța să prețuim libertatea și 
drepturile cucerite.

— Despre America miliardarilor care 
nu găsesc astîmpăr și țin în robie mi
lioane de muncitori fără să se mai satwe 
de aur și singe, Lenin ne spunea încă pe 
atunci că atîta timp cit palatele, pămîn- 
tul, fabricile si toate bogățiile ;e găsesc 
în miinile capitaliștilor si moșierilor nu 
poate fi vorba de libertate și egalitate 
pentru cei ce muncesc — spuse îngîndu- 
rat Iacov Mihailovici Veselov.

— Lenin ne-a cerut să apărăm liberta
tea cucerită de noi, s-o întărim și să mer
gem mereu înainte — adăugă Golohov 
ridieîndu-se de pe bancă. Astăzi mașinile 
noastre, cu marca uzinei „Vladimir Ilici", 
se montează la gigantica hidrocentrală 
de la Kuibîșev, lucrează în nenumărate 
uzine constructoare de mașini de pe tot 
cuprinsul țării care construiește comunis
mul...

Trecînd prin fața statuii lui Lenin, înăl
țată din dragostea colectivului uzinei 
„Vladimir Ilici", ne-am oprit o clipă în 
tăcere. De pe soclul de granit roșu, lumi
nat de raza apusului de soare, Lenin pă
rea că vorbește de la tribună...

Moscova
AL. CÎMPEANU

Plecarea delegîțici 
sindicatelor din R. P. P. 

la Moscova
Miercuri dimineața a părăsit Capitala 

delegația sindicatelor din țara noastră 
care, la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din Uniunea Sovietică, va 
participa ia sărbătorirea zilei de 1 Mai 
la Moscova.

Delegația, condusă de tov. ing. Mihai 
Marin, secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, este formată din tovarășii . 
Nicolae Vlad, președintele C.C. al sindi
catului muncitorilor din transporturile 
navale, aeriene și rutiere, Ion Dacian, ar
tist emerit al R.P.R., Gh. Stratulat, mun
citor fruntaș la fabrica de rulmenți din 
Moldova și Maria Colceru. mulgătoare 
fruntașă la gospodăria agricolă de stat 
Pantelimon, regiunea București.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați de tov. 
Mihai Mujic, secretar al Consiliului Cen
tral ai Sindicatelor și activiști ai C.C.S.

întreprinderea
„Radio Popular14 a îndeplinit 

planul cincinal
în fața benzilor rulante de unde au 

pornit în ziua de 18 aprilie ultimele apa
rate de radio din producția prevăzută 
în planul cincinal, s-au adunat miercuri 
după amiază muncitorii și tehnicienii fa
bricii „Radio Popular" pentru a sărbători 
noua lor victorie în muncă pe care au 
închinat-o zilei de 1 Mai.

Dezvoltarea pe care a luat-o fabrica, 
înzestrarea cu mașini și aparate moderne 
și ridicarea continuă a calificării profesio
nale a muncitorilor au dus la sporirea 
neîncetată a producției de aparate de 

radio. Aici s-au realizat pentru prima dată 
în țară, nai tiipurt de aparate de radio, 
difuzoare și amplificatoare pentru radiofi- 
care, picupuri, piese de radio și alte pro
duse electrotehnice. Mii de oameni ai 
muncii ascultă azi la aparatele de radio 
fabricate de acest colectiv, vești din țară 
și de peste hotare. în comparație 
cu primul an al cincinalului, pro
ducția globală a fabricii a crescut pînă 
la sfîrșitul anului 1954 cu 163 la sută, pro
ductivitatea muncii a sporit cu 30 la sută, 
iar prețul de cost a fost redus cu 57,59 
la sută. Dezvoltarea fabricii este ilustrată 
și de faptul că în acest an, numai pînă la 
18 aprilie, fabrica a reaMzat o producție 
aproape egală cu cea obținută în anul 
1950.

în telegrama adresată C.C. al P.M.R., 
colectivul fabricii „Radio Popular” din 
Capitală se angajează să dezvolte succe
sele obținute pînă acum, luptând pentru 
sporirea continuă a producției și producti
vității muncii.

In preajma conferinței 
de la Leipzig

Conferința oamenilor muncii și a sin
dicatelor din țările europene care se des
chide la 22 aprilie la Leipzig găsește un 
sprijin larg în rândul oamenilor muncii 
din țara noastră. Salutând convocarea con
ferinței de la Leipzig ei își exprimă ho
tărîrea de a lupta pentru împiedicarea re
învierii militarismului german, pentru 
securitatea colectivă și prietenie între po
poare.

La Combinatul metalurgic Reșița, oțe- 
larii, furnaliștii, turnătorii, constructorii 
de locomotive și muncitorii celorlalte 
secții au ținut mitinguri în cadrul cărora 
au salutat convocarea conferinței de la 
Leipzig.

în întreprinderile și instituțiile din re
giunea Galați au avut loc de asemenea 
mitinguri prin care oamenii muncii și-au 
exprimat adeziunea lor la organizarea 
conferinței de la Leipzig

Populația germană din diferite regiuni 
ale țării își manifestă de asemenea hotă- 
j'raa de a lupta împotriva remilitarizării 
*G ermaniei occidentale.

(Agerpres)

A 10=a aniversare a semnării tratatului de prietenie, 
asistență mutuală și colaborare postbelică 

dintre U.R.S.S. și R. P. Polonă
Sosirea delegației guvernamentale sovietice la Varșovia

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 20 aprilie a sosit la Varșo
via pentru a participa la sărbătorirea celei 
de a 10-a aniversări a tratatului de prie
tenie, asistență muituală și colaborare 
postbelică dintre U.R.S.S. și Republica 
Populară Polonă o delegație guvernamen
tală sovietică alcătuită din N. S. Hrușciov. 
prim secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
I. Konev, mareșal al Uniunii Sovietice, O. 
I. Ivașcenko, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ucraina, 
Maksim Tank, poet bielorus, (I. Skurko) și 
I. I. Matuilis, președintele Academiei de 
Științe a R.S.S. Lituaniene.

La aerodromul central din Varșovia de
legația a fost întâmpinată de B. Bierut, 
prim secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, A- 
Zawadzki, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, K. Ro- 
kossowski, mareșal al Poloniei, de membri 
al Biroului Politic ai C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, membri ai gu
vernului și Consiliului de stat șl alte per
sonalități oficiale precum și numeroși re
prezentanți al oamenilor muncii din ca
pitală.

Delegația guvernamentală sovietică a 
fost salutată la aerodrom de B. Bierut.

Cuvîntarea lui B. Bierut
Salutăm astăzi în capitala Poloniei 

populare delegația Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste în frunte cu iubitul 
nostru prieten, tovarășul Hrușciov, prim 
secretar al Comitetului Central al Parti

Sosirea Ia Moscova a delegației guvernamentale a R. P. Polon©
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS 

transmite : Răspunzând invitației guvernu
lui sovietic, la 20 aprilie a sosit la Mos
cova delegația guvernamentală a Repu
blicai Populare Polone care va lua parte 
la sărbătorirea împlinirii a zece ani de la 
semnarea tratatului de prietenie, asistență 
mutuală și colaborare de după război din
tre U.R.S.S. și Republica Populară Po
lonă.

Mesajul lui G. K. Jukov, mareșal al Uniunii Sovietice 
căite membru „Clubului presei străine" din New-York

NEW YORK 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : Potrivit informațiilor primite, 
Kathryn Cravens, președinte comitetului 
pentru organizarea adunării anuale a 
membrilor „Clubului presei străine" — 
club american cu sediul la New York — a 
adresat lui G. K. Jukov, mareșal al Uni
unii Sovietice, o scrisoare în care îl invită 
să rostească o cuvântare la adunarea a- 
nuală a clubului din 19 aprilie.

La 16 martie G. K. Jukov, mareșal al 
Uniunii Sovietice a adresat lui K. Cra
vens o scrisoare în care îi mulțumea pen
tru invitația de a rosti o cuvîntare la 
adunarea anuală a clubului și îi comu
nica că fiind reținut de muncă nu poate 
în prezent, spre părerea sa de rău să dea 
urmare acestei invitații.

într-o convorbire cu Zamiatin, consilier 
al reprezentanței U.R.S.S. pe lingă O.N.U., 
care remisese din însărcinarea mareșalu
lui Jukov răspunsul la scrisoarea sa, Cra
vens și-a exprimat dorința ca mareșalul 
Jukov să adreseze membrilor duhului un 
mesaj scris căruia i s-ar putea da citire 
în cadrul adunării.

La 18 aprilie i-a fost remis d-nei Cravens 
următorul mesaj al mareșalului Jukov 
adresat membrilor clubului, pentru a î se 
da citire în cadrul adunării anuale :

„Stimată doamnă președinte 1
Stimați domni I

Mă bucur că pot să folosesc posibilitatea 
care mi se oferă pentru a transmite po
porului american un salut prietenesc și 
urări de bine din partea popoarelor Uniu
nii-Sovietice. Aș vroi de asemenea să 
transmit cele mai bune urări ostașilor, 
ofițerilor și generalilor americani împreu
nă cu care am luptat cu atîta succes îm
potriva Germaniei fasciste. Este important 
să amintim aceasta în momentul de față 
pentru că în luna mai' a anului aceste 
se împlinesc 10 ani de la terminarea ce
lui de al 2-lea război mondial.

Popoarele lumii au avut atund ferma

Savanții sovietici cinstesc memoria 
lui Albert Einstein

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Academi
cienii A. N. Nesmeianov, A. V. Topciev, 
A. F. Ioffe, P. L. Kapița, M. A. Lavren
tiev, D. V. Skobelțîn, V. A. Fok, semnea
ză în ziarul „Pravda" un necrolog consa
crat lui Albert Einstein în care se spune 
printre altele:

S-a stins din viață Albert Einstein — 
unul din creatorii fizicii moderne, gîndi- 
tor, pe care V. I. Lenin l-a considerat ca 
pe unui dintre „marii transformatori ai 
științelor naturii", savant care s-a bucu
rat de cea mai profundă stimă din par
tea întregii lumi științifice, a întregii 
omeniri progresiste.

Einstein s-a născut la Ulm (Germania) 
la 14 martie 1879. El și-a petrecut copi
lăria pînă la vîrsta de 14 ani în Germania 
apoi a trăit — pînă în 1910 — în Elveția.

Incepînd din 1914 el a ținut prelegeri la 
Universitatea din Berlin pînă la venirea 
la putere a fasciștilor. Nevoit să emigreze, 
Einstein s-a stabilit în orașul Princeton 
(S.U.A.), unde a trăit pînă la moarte. Ein
stein a fost membru al academiilor de 
științe din diferite țări. In 1926 el a fost 
ales membru de onoare al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.

Einstein și-a început activitatea științi
fică creatoare încă în anul 1901, iar din 
perioada 1901—1906 datează ciclul lucră
rilor sale consacrate întemeierii statisti
cii fizice și teoriei mișcării browniene. In 
1905 Einstein publică celebra sa teorie a 
relativității (așa-numita teorie specială a 
relativității), a cărei importanță nu poate 
fi îndeajuns apreciată. Pentru prima oară 
după 200 de ani de dominație a legilor 
mecanicii clasice, în ciuda concepției me
tafizice de pre universalitatea acestor legi, 
concepție care prinsese rădăcini în știin
ță, a fost dovedit caracterul lor limitat. 
Noua teorie a confirmat că legile pe care 
le cunoaștem în fiecare etapă a dezvoltă
rii științei nu sînt un adevăr definitiv, ele 
putînd să-și schimbe caracterul pe mă

dului Comunist al Uniunii Sovietice, so
sită la festivitățile consacrate celei de a 
10-a aniversări a tratatului soviet o-polo
nez de prietenie, asistență mutuală și co
laborare postbelică, încheiat la 21 apri
lie 1945.

în numele Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, în nu
mele tuturor autorităților de stat din Re
publica Populară Polonă și al reprezen
tanților vieții publice prezenți aici, pre
cum și în numele locuitorilor din Capi
tala noastră și al poporului polonez, do
resc să transmit iubiților noștri oaspeți 
și prieteni cele mai cordiale și sincere fe
licitări și urări de bun venit.

Noi considerăm sosirea la festivitățile 
noastre consacrate celei de a 10-a aniver
sări a tratatului soviete-,polonez a unei 
delegații sovietice formată din reprezen
tanți remarcabili ai partidului, guvernu
lui șl poporului sovietic, ca o manifes
tare de adâncă prietenie și frăție față de 
poporul polonez. Sintem încredințați că 
vizita iubiților noștri oaspeți în Polonia 
va întări și va adînci șl mai puternic le
găturile noastre de prietenie șl frăție.

Adresez un salut fierbinte și cordial șe
fului delegației, tovarășului Hrușciov, 
prim secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
tovarășului Konev, mareșal al Uniunii So
vietice, tovarășului Ivașcenko, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Ucraina, poetului bielorus Mak
sim Tank șl tovarășului Matulis, preșe

Delegația este condusă de J. Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone.

La aerodromul central delegația guver
namentală a Republicii Populare Polone a 
fost primită de N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
V. M. Molotov, prim vicepreședinte al Con

convingere că după acest greu război va 
urma o pace îndelungată in întreaga lume.

Acum zece ani oamenii de stat ai S.U.A. 
U.R.S.S. și Angliei și-au încheiat consfă
tuirile comune in Crimeea cu următoarele 
cuvinte: „Numai în condițiile unei cola
borări și înțelegeri reciproce continue și 
crescânde între cele trei țări ale noastre 
precum și între toate popoarele iubitoare 
de pace poate fi realizată năzuința supre
mă a omenirii — o pace trainică și înde
lungată...".

Minunate cuvinte ! Poate că unora nu 
le plac aceste cuvinte? Nouă ele ne plac 
foarte mult, așa cum ele plac fără îndo
ială tuturor popoarelor care luptă pentru 
pace.

Dar iată că nu au trecut decît 10 ani 
de la terminarea celui de al 2-lea război 
mondial și lumea se află din nou în fața 
gravei primejdii a unui nou război.

Unii oameni politici — adepți ai unui 
nou război — caută să sugereze popoare
lor ideea că mai de vreme sau mai tîrziu 
războiul oricum trebuie să izbucnească, 
deoarece problemele internaționale litigi
oase nu pot fi soluționate pe cale pașnică 
și că prin urmare nu există motiv pentru 
a se amina războiul.

Consider că acei oameni politici care 
îndeamnă la dezlănțuirea unui nou război, 
nu se pot bucura de încrederea poporului 
și sînt din punct de vedere social pericu
loși. Poporul are dreptul să trateze pe 
acești propagandiști ai războiului ca pe 
dușmani ai' săi.

Oamenii simpli din lume nu au nevoie 
de război. Ei nu vor ca armele atomică, 
hidrogenică sau bacteriologică să fie lan
sate asupra locuințelor lor — asupra New 
Yorkului sau Moscovei, asupra Londrei 
sau Parisului — ca copiii, mamele și so
țiile lor să piară.

în ce privește stabilirea păcii, popoarele 
își puneau mari speranțe în O.N.U. Dar, 
din păcate, aceste speranțe ale popoarelor 
nu au fost pe de-a-ntregul justificate. Ul
timele evenimente legate de ratificarea 

sura ivirii unor noi fapte furnizate de 
experiență.

Teoria relativității a stat la baza dez
voltării ulterioare a fizicii. Conținutul ei 
concret — învățătura despre particulari
tățile mișcărilor care au loc cu viteze com
parabile cu viteza luminii — a jucat un 
rol din cele mai importante în dezvolta
rea fizicii atomului și a fizicii nucleului 
și este necesară pentru fizica nucleară 
modernă ca și mecanica construcțiilor pen
tru tehnică.

Mai tîrziu (în 1916), Einstein a creeat 
așa-numita teorie generală a relativității, 
teoria specială fiind un caz particular al 
acesteia. Teoria generală a relativității are 
o însemnătate fundamentală pentru pro
blemele cosmogoniei. Diferitele preziceri 
ale acestei teorii remarcabile au fost con
firmate de o serie de observații astrono
mice. Einstein este de asemenea auto
rul unei lucrări de însemnătate funda
mentală despre teoria cvantică a luminii 
și despre statistica cvantică.

Lucrările lui Einstein au o importanță 
atit de mare îneît filozofii reacționari, 
după cum a spus V. I. Lenin, „cauta să se 
agațe de Einstein" și să denatureze con
ținutul materialist al teoriei relativității, 
însuși Einstein, în unele scrieri filosofice 
a făcut concesii idealismului. Acest lucru 
nu poate și nu trebuie să ne împiedice să 
vedem marea importanță a lucrărilor sale.

Ultimele decenii ale vieții lui Einstein 
au fost consacrate în domeniul științific 
dezvoltării continue a teoriei generale a 
relativității. Paralel cu această muncă 
s-a desfășurat și activitatea sa pe tărîm 
obștesc.

Einstein nu s-a închis în cadrul strimt 
al muncii științifice, el a dovedit o preocu
pare vie față de problemele care frămîntă 
omenirea progresistă. Einstein a fost un 
adversar al războiului și al folosirii armei 
atomice.

Oamenii de știință sovietici cinstesc me
moria eminentului savant Albert Einstein. 

dintele Academiei de Științe a R.S.S. Li
tuaniene.

A luat apoi cuvântul N. S. Hrușciov.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
Dragi tovarăși 1 în numele delegației 

guvernamentale sovietice, îngăduiți-mi să 
vă exprim recunoștința profundă pentru 
această primire călduroasă, emoționantă 
făcută delegației noastre, sosită în glo
rioasa capitală a Poloniei — Varșovia. Noi 
dorim sincer să sărbătorim împreună cu 
poporul frate .polonez această dată memo
rabilă în viața popoarelor noastre — a 
10-a aniversare a semnării tratatului de 
prietenie, asistență mutuală și colaborare 
postbelică între Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Polonă.

Deceniul care a trecut de la semnarea 
tratatului sovieto-polonez a arătat în mod 
grăitor că prietenia și colaborarea dintre 
popoarele noastre, care s-au format în an.ii 
de luptă comună împotriva cotropitorilor 
fasciști și consfințite în acest tratat cores
pund în întregime intereselor fundamen
tale vitale ale popoarelor ncastre, au o in
fluență rodnică asupra avântului econo
miei și înfloririi culturii în țările noastre, 
servesc cauzei consolidării păcii șl secu
rității popoarelor.

îngăduiți-mi să-mi exprim încrederea 
că prietenia și colaborarea dintre Uniunea 
Sovietică și Polonia Populară se vor dez
volta și se vor întări șl de acum înainte 
spre binele popoarelor noastre.

Trăiască poporul frate polonez !
Să trăiască și să se întărească priete

nia polono-sovietlcă de nezdruncinat.

siliului de Miniștri al U.R.S.S și ministrul 
Afacerilor Externe ail U.R.S.S., L. M. Ka- 
gainovici. prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., V. A. Malișev 
și alții.

La sosirea sa la Moscova J. Cyrankle- 
wiez, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, a făcut la 
aerodrom o declarație în fața microfo
nului.

acordurilor de la Paris și Londra au agra
vat și mai mult încordarea internațio
nală. In prezent se impun noi eforturi 
pentru a se ©vita continua agravare a în
cordării internaționale.

Considerăm că încordarea internațională 
nu poate fi slăbită, că neîncrederea nu 
poate fi lichidată și că nu se poate pune 
capăt cursei înaripărilor fără a se înceta 
promovarea politicii urmărind dezlănțuirea 
unui război, fără a se înceta discrimina
rea economică și politică a popoarelor. 
Cum se poate pune capăt cursei înarmă
rilor și lichida neîncrederea agitînd bom
ba atomică, construind baze militare în 
jurul pretinsului său dușman și amenin- 
țîndu-1 că ar putea fi șters de pe fața pă- 
mîntului ? Cum se poate vorbi de suvera
nitatea popoarelor fără a se lichida bazele 
militare și. a se retrage de pe teritoriile 
lor trupele de ocupație și fără a se înceta 
amestecul în treburile lor interne ?

Numai înțelegînd cauzele care gene
rează încordarea internațională pot fi li
chidate relațiile anormale între țări.

Profit de acest prilej pentru a transmite 
urări de bine președintelui Eisenhower, 
colegul meu în lup.ta pentru zdrobirea 
Germaniei fasciste și în Consiliul de Con
trol din Berlin. Sînt convins că el își va 
aminti de asigurările noastre reciproce în 
legătură cu intențiile pașnice ale țărilor 
noastre și va face tot posibilul pentru a 
contribui în mod concret la cauza păcii.

în stabilirea păcii și înțelegerii între 
popoare un rol important îl poate avea 
presa dacă ea nu „va otrăvi cu picături 
de venin butoiuț cu vin", ci va face o 
propagandă cinstită în favoarea prieteniei, 
colaborării economice și culturale, dacă 
va demasca mașinațiunile adepților răz
boiului.

Vă urez activitate rodnică pentru binele 
păcii și prieteniei popoarelor.

Cu respect 
GHEORGHI JUKOV 

mareșal al Uniunii Sovietice

SCURTE ȘTIRI
• La 20 aprilie a plecat din Moscova 

spre Leipzig pentru a participa la confe
rința reprezentanților oamenilor muncii și 
sindicatelor din țările Europei împotriva 
reînvierii militarismului german o dele
gație sindicală sovietică condusă de I. V. 
Goroșkin, secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor din Uniunea Sovietică.

• La 19 aprilie, sesiunea Adunării de 
Stat a Republicii Populare Ungare și-a 
continuat lucrările. Karoly Olt, ministrul 
Finanțelor, a prezentat raportul cu pri
vire la executarea bugetului de stat pe 
1954 și cu privire la proiectul de buget 
pe 1955.

• Agenția France Presse reproduce o 
știre publicată de ziarul egiptean ,,A1- 
Gumhuria” potrivit căreia primul minis
tru al Egiptului Nasser a propus ca con
ferința țărilor din Africa și Asia să se în
trunească în fiecare an. Sediul conferinței 
va fi alternativ ; un an în Asia, iar anul 
următor în Africa. Ziarul relatează că 
premierul egiptean va invita pe partici- 
panții conferinței de la Bandung ca în 
1956 să se întrunească la Cairo.

• La 18 aprilie, 240.000 de muncitori 
agricoli din regiunile Piemont și Lombar
dia^ (Italia) au declarat o grevă de o zi, 
cerînd îmbunătățirea condițiilor de viață.

• Agenția Reuter transmite că la 19 
aprilie au început în Camera Comunelor 
dezbaterile asupra bugetului Angliei pe 
exercițiul financiar 1955—1956. Raportul 
asupra bugetului a fost prezentat de mi
nistrul Finanțelor, Butler.

• Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, luni a început la Taibe (Taivan) 
conferința militară între reprezentanți ai 
S.U.A. și ai clicii ciankaișiste.

„Scînteia tineretului"
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Chemările C. C. al P. C. U. S.
pentru 1

Conferința de la Bandung 
a țărilor Asiei și Africii

Discursul suplimentar al lui Ciu En-lai
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite chemările Co

mitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
pentru 1 Mal 1955.

— Trăiască 1 Mal — ziua solidarității Internaționale a oame
nilor muncii, ziua frăției muncitorilor din toate țările!

Să ridicăm mai sus steagul internaționalismului proletar! 
Proletari din toate țările, uniți-vă !
— Salut frățesc tuturor popoarelor care luptă pentru pace, 

pentru democrație, pentru socialism !
— Oameni ai muncii din toate țările! Pacea va fi menținută șl 

consolidată dacă popoarele vor lua în propriile lor mîlni cauza 
menținerii păcii și o vor apăra pînă la capăt! întăriți unitatea 
popoarelor în lupta pentru pace!

Trăiască pacea trainică între popoare !
— Trăiască puternica mișcare a partizanilor păcii în întreaga 

lume ! Oameni al muncii din toate țările, luptați activ împo
triva primejdiei unui nou război mondial, pentru colaborarea 
pașnică între popoare 1 Sporiți și strîngeți rîndurile partizani
lor păcii 1

— Oameni al muncii din toate țările ! Luptați pentru Inter
zicerea armelor atomică, cu hidrogen și a celorlalte arme de ex
terminare în masă, pentru reducerea generală a armamentelor!

— Să se întărească solidaritatea popoarelor în lupta împo
triva reînvierii militarismului german ! Pentru pace trainică și 
securitate colectivă pentru toate popoarele europene !

— Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică și din țările de 
democrație populară! Să răspundem la uneltirile dușmanilor 
păcii prin unirea șl mai strînsă a forțelor noastre, prin sporirea 
puterii economice și de apărare a țărilor din lagărul democrat! 
Să ne unim și mai strîns eforturile în lupta pentru pace, împo
triva primejdiei agresiunii!

— Salut frățesc marelui popor chinez, care luptă cu succes 
pentru îndeplinirea primului plan cincinal de dezvoltare a eco
nomiei, pentru industrializarea țării, pentru construirea baze
lor socialismului!

Să trăiască șl să înflorească prietenia șl colaborarea de 
nezdruncinat d ntre popoarele sovietic șl chinez — factor pu
ternic al păcii în întreaga lume.

— Salut frățesc oamenilor muncii din țările de democrație 
populară, care luptă cu succes pentru avîntul continuu al eco
nomiei naționale și culturii, pentru întărirea puterii statelor 
democrat-populare și ridicarea necontenită a bunăstării po
porului, pentru construirea socialismului 1

Să trăiască și să se întărească prietenia șl colaborarea de 
nezdruncinat dintre țările democrat-populare și Uniunea So
vietică !

— Salut frățesc eroicului popor al Republicii Populare De
mocrate Coreene, care luptă pentru refacerea economiei națio
nale, pentru pace, pentru unificarea națională a Coreei pe bază 
democratică !

— Salut frățesc eroicului popor al Republicii Democrate 
Vietnam, care luptă pentru pace șl democrație, pentru reface
rea economiei naționale a patriei sale!

— Salut forțelor iubitoare de pace din Germania care luptă 
împotriva politicii criminale de transformare a Germaniei occi
dentale în focarul unui al 3-lea război mondial!

Trăiască Republica Democrată Germană — reazem de nă
dejde în lupta pentru crearea unei Germanii unite, indepen
dente, democratice șl iubitoare de pace !

— Salut popoarelor Indiei! Să se întărească prietenia și co
laborarea între popoarele Uniunii Sovietice șl Indiei pentru 
binele păcii în întreaga lume !

— Salut popoarelor din țările coloniale șl dependente, care 
luptă împotriva jugului imperialist, pentru libertatea și inde
pendența lor națională!

— Salut popoarelor Asiei și Africii care luptă împotriva opri
mării coloniale șl rasiale, pentru slăbirea încordării interna
ționale !

— Trăiască prietenia și colaborarea dintre popoarele Angliei, 
Statelor Unite ale Americii și Uniunii Sovietice în lupta lor 
pentru slăbirea încordării internaționale, pentru coexistența

fiașnică dintre state și asigurarea unei păci trainice în întreaga 
urne!

— Să se întărească prietenia și colaborarea dintre popoarele 
Uniunii Soviet.ce și popoarele Franței șl Italiei în lupta lor 
pentru pace, împotriva reînvierii militarismului german, pen
tru crearea securității colective în Europa 1

— Salut poporului japonez care luptă cu curaj pentru Inde
pendența națională, pentru dezvoltarea democrat că a țării sale, 
împotriva reînvierii militarismului și transformării Japoniei în- 
tr-o bază militară a imperialiștilor în Extremul Orient! .

— Salut poporului austriac care se pronunță pentru o Aus
trie democratică, independentă și iubitoare de pace !

— Trăiască politica externă de pace a Uniunlj Sovietice, po
litică neclintită de menținere și întărire a păcii, politică de luptă 
împotriva pregătirii și dezlănțuirii unul nou război, politică de 
colaborare internațională și de dezvoltare a legăturilor de afa
ceri cu toate țările !

— Ostași ai Armatei și ai Flotei sovietice! Ridicați-vă cu 
perseverență nivelul cunoștințelor militare și politice, perfec- 
țlonați-vă măestria de luptă, însușiți-vă mînuirea celei mal noi 
tehnici de luptă și a armamentului modern!

Să trăiască și să se întărească Forțele Armate Sovietice, 
care s-au acoperit de gloria victoriilor, care stau de strajă 
păcii și securității patriei noastre.

— Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică! Să ne unim 
și mai strîns în jurul partidului comunist și guvernului so
vietic, să ne mobilizăm forțele și energia creatoare pentru mă
reața cauză a construirii societății comuniste !

— Să trăiască și să se întărească alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea colhoznică — baza de neclintit a orînduirii 
sovietice !

— Trăiască și înflorească prietenia frățească dintre po
poarele Uniunii Sovietice — izvorul forței și puterii statului 
nostru socialist multinațional !

— Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică ! Traduceți cu 
perseverență în viață politica partidului șl guvernului, îndrep
tată spre dezvoltarea cu precădere a industriei grele — baza 
avintului continuu al întregii economii naționale, a ridicării 
bunăstării materiale și culturale a poporului, a întăririi puterii 
și securității patriei noastre.

Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni, maiștri! 
Luptați pentru noi succese în întrecerea socialistă, pentru înde
plinirea înainte de termen a celui de al cincilea plan cincinal! 
Desfășurați mișcarea întregului popor pentru o înaltă produc
tivitate a muncii! Luptați neobosit pentru un progres tehnic 
continuu, pentru introducerea pe scară largă în producție a 
cuceririlor științe!, a tehnicii mocerne și a experienței îna
intate !

Mai 1955
— Lucrători din industria socialistă ! Luptați pentru înde

plinirea planului de producție, asigurați activitatea ritmică a 
întreprinderii! Descoperlțl și folosiți rezervele în industrie, 
căutați să obțineți întărirea continuă a disciplinei în muncă, 
îmbunătățirea calității producției și reducerea prețului de cost! 

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice adresează în continuare chemări muncitorilor, ingineri

lor și tehnicienilor din industria cărbunelui, petrolului, meta
lurgică șl extractivă, electrotehnică șl radiotehnlcă, energetică, 
din întreprinderile constructoare tie mașini, din industria 
chimică.

Sînt de asemenea adresate chemări muncitorilor, inginerilor 
șl tehnicienilor din construcții, celor din industria materialelor 
de construcții, din industria forestieră, a hîrtiel și lemnului, 
din industria mărfurilor de larg consum, a mărfurilor alimen
tare, produselor de carne și produselor lactate și din industria 
peștelui.

Sînt adresate apoi următoarele chemări:
— Colhoznici și colhoznice, lucrători din S.M.T.-uri șl sov

hozuri, specialiști din agricultură! Să luptăm pentru obținerea 
unei recolte anuale de cereale de cel puțin 10 miliarde puduri! 
Lărgiți suprafețele însămînțate și sporiți productivitatea la 
hectar a culturilor cerealiere, reduceți pierderile la strîngerea 
recoltei de cereale ! Să asigurăm îndeplinirea și depășirea pla
nului pe 1955 de valorificare a pămînturllor virgine șl înțe- 
lenite !

— Colhoznici șl colhoznice, lucrători din S.M.T.-uri șl sov
hozuri ! Lărgiți pe toate căile suprafețele însămînțate cu po
rumb — o sursă extrem de importantă pentru sporirea consi
derabilă a producției de cereale șl de creare a unei baze fura
jere stabile pentru creșterea animalelor !

— Lucrători din agricultură! Luptați pentru un puternic 
avînt al tuturor ramurilor producției agricole socialiste! Pe 
baza noului sistem de planificare, folosiți mal bine suprafețele 
de pămînt șl rezervele existente în colhozuri și sovhozuri! Să 
dăm țării mal multe cereale, carne, lapte, lînă, bumbac, la, 
sfeclă de zahăr șl alte produse agricole!

— Colhoznici și colhoznice! Ridicați productivitatea muncii 
șl întăriți disciplina în muncă 1 Studiați șl Introduceți pe scară 
largă în producție realizările științei șl ale experienței înain
tate ! Să asigurăm întărirea continuă si dezvoltarea prin toate 
mijloacele a gospodăriei obștești a colhozurilor, creșterea veni
turilor colhoznice și ridicarea bunăstării colhoznicilor!

— Lucrători din agricultură ! Sporiți producția de produse 
an'male, căutați să obțineți o ridicare simțitoare a productivi
tății și creșterea șeptelului! Să dăm țării multe produse ani
male !

— Colhoznici șl colhoznice, lucrători din S.M.T.-uri șl sov
hozuri I Lărgiți producția de culturi tehnice, legume șl cartofi! 
Obțineți ridicarea producției lor la hectar !

— Lucrători de la stațiunile de mașini șl tractoare! Luptați 
pentru ridicarea producției la hectar a tuturor culturilor agri
cole, pentru dezvoltarea creșterii vitelor proprietate obștească 
în colhozuri, pentru îndeplinirea la timp de către colhozuri a 
obligațiilor față de stat în ce privește predarea de produse agri
cole ! Folosiți mai bine tractoarele, combinele și celelalte ma
șini, obțineți reducerea prețului de cost al producției!

— Lucrători din sovhozuri! Folosiți mai bine suprafețele de 
pămînt, ridicați producția la hectar a Ogoarelor și productivi
tatea creșterii animalelor ! Creați baze furajere proprii în sov
hozuri ! îmbunătățiți organizarea muncit și folosirea tehnicii, 
obțineți reducerea prețului de cost al producției și al lucrări
lor din fiecare sovhoz fără dotațll din partea statului! Să trans
formăm toate sovhozurile în întreprinderi exemplare care să 
dea o mare cantitate de producție-marfă !

Sînt adresate de asemenea chemări lucrătorilor din Industria 
locală și cooperația meșteșugărească, din comerțul de stat șl 
cooperatist, din transportul feroviar, din flota maritimă șl flu
vială, din transporturile auto și de la întreținerea șoselelor, din 
telecomunicații.

C.C. al P.C.U.S. adresează apoi chemări lucrătorilor din ins
tituțiile sovietice, din instituțiile de cercetări științifice și de 
învățămînt superior, lucrătorilor pe tărîmul literaturii șl artei, 
din învățămîntul public și de pe tărîmul medicinii.

Sînt adresate în continuare următoarele chemări:
— Sindicate sovietice ! Desfășurați pe scară mai largă între

cerea socialistă pentru ridicarea productivității muncii, pentru 
îndeplinirea și depășirea planurilor economiei naționale ! Popu
larizați experiența inovatorilor în producție ! Acordați o grijă 
neobosită ridicării continue a bunăstării materiale șl nivelului 
cultural al muncitorilor și funcționarilor !

Trăiască sindicatele sovietice — școală a comunismului!
— Femei sovietice ! Obțineți noi succese în toate domeniile 

economiei naționale, științei șl culturii, în opera nobilă de edu
care a copiilor pentru binele și fericirea poporului sovietic!

— Trăiască femeile sovietice — constructoare active ale co
munismului I

— Trăiască Uniunea Tineretului Comunist Leninist din Uniu
nea Sovietică — detașamentul de frunte al tinerilor construc
tori a] comunismului, organizator al tineretului sovietic, ajutor 
activ și rezervă a Partidului Comunist!

— Tineri și tinere, gloriosul nostru tineret sovietic ! Partici
pați mai activ la construcția economică și culturală, la întreaga 
viață social-politlcă a țării! Studiați cu perseverență realiză
rile științei șl tehni cii înaintate, însușiți-vă cunoșt nțele legate 
de producția industrială și agricolă ! Fiți dîrzi și îndrăzneți în 
lupta pentru victoria măreței cauze a comunismului în țara 
noastră!

— Pionieri și școlari! Insușiți-vă cu dîrzenie șl perseverență 
cunoștințele ! Fiți harnici și disciplinați, obțineți succese în în
vățătură !

— Comuniști șl comsomoliști! însușiți-vă cu perseverență 
teoria marxist-leninistă, fiți în primele rînduri ale luptătorilor 
pentru înflorirea continuă a industriei noastre socialiste, pentru 
un avînt rapid al agriculturii, pentru creșterea continuă’a bună
stării poporului sovietic pentru construirea comunismuibl 
în U.R.S.S. !

— Trăiască Marea Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste
— bastionul prieteniei, gloriei popoarelor țării noastre, reazlm 
de neclintit al păcii în întreaga lume!

— Trăiască marele popor sovietic, constructor al comunis
mului I

— Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, măreața 
forță Inspiratoare și conducătoare a poporului sovietic în lupta 
pentru construirea comunismului!

— Sub steagul lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, sub conducerea 
Partidului Comunist — înainte, spre victoria comunismului!

Ședința Consiliului de Miniștri al Austriei
? VIENA 20 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 19 aprilie a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Austriei. In co
municatul oficial asupra ședinței se spune 
între altele că, cu acest prilej, cancelarul 
federal Raab a făcut un raport amănunțit 
asupra vizitei delegației guvernamentale 
austriece la Moscova și asupra rezultatelor 
tratativelor.

Declarația Departamentului de Stat al S.U.A.
WASHINGTON 20 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 19 aprilie, Departamentul 
de Stat a dat publicității o declarație în 
care se spune că „în lumina recentului 
schimb de păreri care a avut loc la Mos
cova între reprezentanții guvernelor aus
triac și sovietic, guvernul Statelor Unite 
împreună cu partenerii săi englezi și fran
cezi a și început să studieze cele mai ra
pide metode pentru încheierea cît mai 
grabnică a tratatului de stat pentru Aus
tria.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 21 aprilie 1955

Cultură fizică și sport

Strălucita victorie a jucătoarelor noastre de tenis de masă

Comitetul Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

S-a hotărît ca la 25 aprilie Comitetului 
principal al parlamentului să-i fie prezen
tat un raport amănunțit și ca în cadrul 
unei ședințe comune a celor două camere, 
care va avea loc la 27 aprilie, să se adopte 
o declarație corespunzătoare.

Ministrul Afacerilor Interne, Helmer, a 
felicitat pe membrii delegației în numele 
membrilor guvernului.

Declarația Departamentului de Stat al 
S.U.A. se referă la declarația guvernelor 
Franței, Angliei și S.U.A din 5 aprilie 
ac., în care se spunea că dacă guvernul 
sovietic va prezenta propuneri îndreptate 
spre încheierea tratatului de stat cu Aus
tria, aceste propuneri ar putea fi discutate 
în mod corespunzător de către cei patru 
ambasadori la Viena, cu participarea gu
vernului austriac.

„Propunerea guvernului sovietic cu pri
vire la o conferință a miniștrilor Aface
rilor Externe ai celor patru puteri care 
să aibă loc în viitorul apropiat la Viena, 
cu participarea reprezentanților Austriei, 
se spune în declarația Departamentului de 
Stat, este examinată rapid și cu simpatie".

Cuvîntarea 
lui Ollenhauer

BERLIN 20 (Agerpres;.—Agenția D.P.A. 
transmite că la 18 aprilie, Erich Ollen
hauer, președintele Partidului social-de
mocrat din Germania, a luat cuvîntul la 
Dolmonhorst (Saxonia Inferioară).. El a ce
rut cancelarului federal să folosească în 
chip hotărît, în scopul reunificării Germa
niei, posibilitățile unor tratative interna
ționale, posibilități care s-au îmbunătățit 
după conferința de la Moscova în pro
blema austriacă.

Ollenhauer a calificat drept alarmantă 
reacția capitalelor occidentale și ale cercu
rilor guvernamentale de la Bonn față de 
rezultatele tratativelor de la Moscova. Ți- 
nînd seama de această situație, a continuat 
el, este necesar de a se stabili precis că 
orice acceptare a scindării Germaniei, fie 
chiar teoretic, constituie o știrbire a inte
reselor vitale ale poporului german. „Ar 
fi o mare nenorocire dacă nu s-ar între
prinde acum, încă înainte de intrarea în 
vigoare a acordurilor de la Paris, încerca
rea de a examina în cursul unor tratative 
între cele patru puteri, posibilitatea reali
zării unui acord în problema germană. 
Premiza succesului unor asemenea trata
tive o constituie o înțelegere între puterile 
occidentale și Republica Federală, care să 
prevadă că Germania unificată în cadrul 
unui sistem de securitate colectivă nu va 
face parte nici din blocul militar occiden
tal nici dintr-un bloc militar răsăritean”.

BANDUNG 20 (Agerpres). — China 
Nouă transmite textul discursului supli
mentar rostit de premierul Ciu En-lai, șe
ful delegației Republicii Populare Chineze, 
în ședința plenară din 19 aprilie a confe
rinței țărilor Asiei și Africii în care se 
spune printre altele ;

Domnule președinte, domnilor delegați!
Textul cuvântării mele principale de as

tăzi a fost multiplicat și v-a fost distri
buit. După ce am ascultat cuvîntările ros
tite de șefii a numeroase delegații, aș 
dori să fac cîteva observații suplimen
tare.

Delegația chineză a venit aici pentru 
a realiza unitate și nu pentru a se certa. 
Noi comuniștii nu ascundem faptul că 
credem în comunism și considerăm orîn- 
duirea socialistă o orînduire bună. Nu este 
însă necesar ca la această conferință să 
se facă publicitate ideologiei și orînduirii 
politice a vreunei țări.

Delegația chineză a venit aici pentru a 
găsi un teren comun și nu pentru a crea 
divergențe. Există oare vreun temei pen
tru căutarea acestui teren comun ? Da, 
există.

Cît privește încordarea creată exclusiv 
de Statele Unite în regiunea Taivanului, 
am putea supune conferinței spre discu
tare propunerea făcută de Uniunea So
vietică în vederea reglementării acestei 
probleme în cadrul unei conferințe inter
naționale. Voința poporului chinez de a-și 
elibera propriul său teritoriu — Taivanul 
și insulele de litoral este dreaptă. Aceasta 
este o chestiune care depinde în întregime 
de politica noastră internă și de exerci
tarea suveranității noastre. Cererea noas
tră justă a cîșiigat sprijinul a numeroase 
țări. De asemenea noi am putea supune 
discuției conferinței problema recunoaș
terii și restabilirii statutului legitim al 
Republicii Populare Chineze în Organiza
ția Națiunilor Unite. Conferința din anul 
trecut de la Bogor a primilor miniștri ai 
celor cinci țări de la Colombo a sprijinit 
restabilirea statutului legitim al Republi
cii Populare Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite. Tot astfel au făcut și alte 
țări din Asia și Africa. în afară de aceasta, 
noi am putea aduce multe critici în ceea 
ce privește atitudinea nedreaptă față de

BANDUNG 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : în ședința din ditnineața zi
lei de 19 aprilie a conferinței țărilor Asiei 
și Africii a luat cuvîntul reprezentantul 
Etiopiei, care a cerut înlăturarea complec
tă a regimurilor coloniale din Asia și 
Africa. Subliniind necesitatea unei cît mai 
rapide dezvoltări economice a țărilor Asiei 
și Africii, delegatul Etiopiei a declarat 
că independența politică nu este posibilă 
fără independența economică.

Delegatul Japoniei, Takasaki, a acordat 
o deosebită atenție în cuvîntarea sa pro
blemei stabilirii unei colaborări econo
mice mai strînse între țările participante 
la conferință.

Reprezentantul japonez a declarat în 
continuare că Japonia respinge războiul ca 
instrument de politică națională și îl con
damnă ca metodă pentru rezolvarea con
flictelor internaționale.

Reprezentantul Iordaniei a declarat câ 
popoarele Asiei și Africii vor eliberarea 
deplină de imperialismul și colonialismul 
occidental și a cerut să n se acorde inde
pendența deplină. Ocupindu-se de pro
blema palestineană, delegatul Iordaniei a 
cerut participanților la conferință să 
acorde țărilor arabe ajutor împotriva a 
ceea ce el a numit „agresiunea Israelului”.

Reprezentantul Liberiei a caracterizat 
conferința țărilor Asiei și Africii drept 
..începutul unei noi ere de trezire a popoa
relor din aceste două mari continente, cînd 
ele încep să devină conștiente de impor
tanta răspundere ce le revine în fața în
tregii omeniri. Conferința dovedește apa
riția unei concepții dinamice, menită să 
trezească și să întărească interesul pozi
tiv și constant pentru realizarea unei 
păci generale, a unei prietenii permanente, 
a egalității eterne și dreptății nelimitate 
pentru toți membrii familiei umane, indi

parte din reprezentativa de tenis de masă a R.P.R. — campioanăAngelica Rozeanu, Ella Zeller, Sari Szasz — care au făcut 
mondială pe anul 1955.

aducînd oMiercuri noaptea, în cadrul campiona
telor mondiale care se desfășoară la 
Utrecht în Olanda, s-au desfășurat întîl- 
nirile finale pentru desemnarea campio
nilor mondiali la echipe pentru cupele 
„Corbillon” — femei și „Swaythling” — 
bărbați.

In meci'ul decisiv pentru cupa „Corbil- 
, Ion" s-au întîlnit echipele R.P.R. și An- 
I gliei. Reprezentativa țării noastre, care cu 

o zi înainte învinsese echipa Japoniei, 
i deținătoarea cupei, a reușit să obțină vic

toria și în acest meci deosebit de greu, 
cucerind pentru a patra oară cupa „Cor
billon", pe care o pierduse anul trecut la 
Londra. Această întîlnire a produs un in
teres excepțional, deoarece în caz de în- 
frîngere echipa R.P.R. deși învingătoare 
în meciul cu Japonia, pierdea cupa în fa
voarea acesteia. Meciul a pus la grea în
cercare pe reprezentantele noastre, care 
au luptat însă cu o voință rar întîlnită.

China a Organizației Națiunilor Unite. Dar 
noi nu am făcut nimic din toate acestea, 
deoarece conferința noastră ar fi atrasă 
în discuții contradictorii asupra tuturor 
acestor probleme fără să realizeze vreo 
soluție.

La conferința noastră trebuie să cău
tăm un teren comun pentru noi, menți- 
nindu-ne în același timp punctele de ve
dere deosebite. In ceea ce privește tere
nul nostru comun, conferința trebuie să 
afirme toate năzuințele și cererile noastre 
comune. în aceasta constă sarcina noastră 
principală aci.

în primul rînd aș vrea să vorbesc des
pre chestiunea ideologiilor și sistemelor 
sociale diferite. Trebuie să recunoaștem că 
în riadul țărilor Asiei și Africii există 
intr-adevăr ideologii și sisteme sociale di
ferite. Dar aceasta nu ne împiedică să 
căutăm un teren comun și să fim uniți.

Există oare vreun motiv ca noi să 
nu ne înțelegem, să nu ne respectăm, 
să nu ne sprijinim și să nu ne simpati
zăm unii pe alții? Există toate motivele 
pentru a face Ca cele cinci principii să 
devină baza pentru stabilirea unei cola
borări prietenești și a unor relații de bună 
vecinătate între noi.

în al doilea rînd. aș vrea să vorbesc de 
asemenea despre chestiunea dacă există 
sau nu libertatea credinței religioase. Li
bertatea credinței religioase este un prin
cipiu recunoscut de toate națiunile mo
deme. Noi comuniștii sîntem atei, dar res
pectăm pe toți cei care au o credință re
ligioasă. Noi sperăm că oamenii care au 
o credință religioasă vor respecta la rîn- 
dul lor pe cei care nu au astfel de cre
dință. China este o țară unde există li
bertatea credinței religioase. în China 
trăiesc nu numai șapte milioane de comu
niști, ci și zeci de milioane de musulmani 
și budiști și milioane de protestanți și ca
tolici.

In al treilea rînd, aș vrea să vorbesc 
despre problema așa-numitei activități 
subversive. Lupta poporului chinez împo
triva colonialismului a durat peste 100 
de ani.

Lupta revoluționară națională și demo
cratică, condusă de Partidul Comunist 
Chinez, a fost în cele din urmă încunu
nată de succes de-abia după o perioadă în

Ședințele din 19 și 20 aprilie
ferent de rasă, credință religioasă, stars 
economică și orientare”.

Delegatul Nepalului s-a pronunțat pen
tru extinderea colaborării între țările Asiei 
și Africii și a arătat că cele cinci princi
pii enunțate de Nehru, premierul Indiei 
și de Ciu En-lai, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, ar putea servi ca 
bază reală pentru o asemenea colaborare. 
Delegatul Nepalului a propus conferinței 
să examineze aceste principii.

Reprezentantul Pakistanului, al cărui 
guvern după cum se știe, a încheiat un 
pact militar cu Statele Unite, a afirmat că 
guvernul său „condamnă folosirea războ
iului pentru rezolvarea litigiilor interna
ționale”. Căutînd în mod vădit să vor
bească în fonul conferinței, delegatul Pa
kistanez s-a referit la necesitatea lichidă
rii definitive a colonialismului. Totodată 
el a încercat, deși într-o formă foarte pru. 
dentă. să arunce umbră asupra politicii 
externe a U.R.S.S.

Reprezentantul Filipinelor, Romulo, care 
după cum se știe a sosit la conferință di
rect din S.U.A., a rostit o cuvîntare pate
tică, al cărei sens s-a rezumat la încerca
rea de a convinge pe delegați că el repre
zintă totuși la conferință nu Statele Unite 
ale Americii, ci una din țările Asiei. Ro
mulo a început cuvîntarea sa cu o ușoară 
dojana la adresa Statelor Unite pentru 
faptul că ele „se situează uneori" de par
tea puterilor coloniale. El a început însă 
imediat să ridice în slavă Statele Unite, 
lăudîndu.le pentru că ar fi acordat „in
dependență" Filipinelor. După aceea, de
legatul filipinez a făcut lungi considera- 
țiuni despre „primejdia dictaturii unui 
singur partid", a „controlului polițienesc" 
etc., străduindu-se în mod vădit să abată 
atenția conferinței de la problemele arză
toare ale asupririi și exploatării coloniale 
și menținerii păcii.

Discuția generală va continua.

victorie strălucită culorilor 
sportive ale patriei noastre. Ca și în me
ciul cu Japonia, partida decisivă a susți
nut-o Ella Zeller. Tînăra sportivă a echi
pei noastre a demonstrat din nou aceeași 
putere de luptă și stăpînire de sine, izbu
tind să învingă pe cea mai bună jucătoare 
engleză Rosalinda Rowe, deși în partida 
anterioară Angelica Rozeanu pierduse în 
fața Dianei Rcwe.

întilnirea a început cu partida dintre 
Ella Zeller și Diana Rowe, cîștigată de 
jucătoarea engleză cu 2—0 (21—19, 21—17). 
în continuare Angelica Rozeanu învinge 
pe Rosalinde Rowe cu 2—1 (21—17, 20— 
22, 21—19), iar în proba de dublu spor
tivele noastre se dovedesc mai bune în- 
vingîndu-le pe engleze cu 2—0 (21—
17, 21—15). în mod neașteptat, Angelica 
Rozeanu pierde partida următoare în fața 
Iu; Diana Rowe cu 0—2 (12—21, 18—21). 
Scorul este 2—2 și partida dintre Ella 
Zeller și Rosalinde Rowe urmează să de

cordată și grea de 30 de ani. Este cu ne
putință să se înșire toate suferințele în
durate de poporul chinez sub stăpînirea 
imperialismului, feudalismului și a lui 
Cian Kai-și. în cele din urmă însă, po
porul chinez și-a ales sistemul său de stat 
și actualul guvern. Revoluția chineză a 
obținut victoria datorită eforturilor po
porului chinez. Este indiscutabil că ea nu- 
a fost importată din afară. Acest lucru 
nu poate fi negat nici chiar de cei cărorr. 
nu le este pe plac victoria revoluției chi
neze. Un proverb chinez spune : „Ce ție 
nu-ți place altuia nu face". Noi sîntem 
împotriva amestecului din afară ; atunci 
cum am putea noi dori să ne amestecăm 
în treburile interne ale altora ?

Pe baza respectării riguroase a celor 
cinci principii sîntem gata acum să stabi
lim relații normale cu toate țările Asiei 
și Africii cu toate țările lumii și în pri
mul rînd cu țările care sînt vecinii noș
tri.

Poporul chinez a ales și își sprijină 
guvernul său propriu. în China există li
bertatea credinței religioase. China nu are 
nici o intenție să submineze guvernele ță
rilor vecine cu ea. Dimpotrivă, China este 
cea care suferă de pe urma activităților 
subversive desfășurate fățiș, fără niciun 
fel de mască, de către Statele Unite ale 
Americii. Cei care nu cred aceasta pot 
veni în China sau pot trimite pe cineva 
acolo pentru a se convinge de acest lucru, 
înțelegem că oamenii care nu cunosc încă 
adevărul au îndoieli. în China există o 
zicală : „Mai bine să vezi odată decît să 
auzi de o sută de ori". Noi chemăm pe 
delegații tuturor țărilor participante la 
această conferință să viziteze China ori- 
cînd vor dori. Noi nu avem nici o cortină 
de bambus, dar unii oameni pun între noi 
un paravan de fum.

Cei un miliard și șase sute de milioane 
de locuitori ai Asiei și Africii urează suc
ces conferinței noastre. Toate țările și po
poarele lumii, care doresc pacea, așteaptă 
contribuția pe care conferința o va aduce 
cauzei lărgirii zonei păcii și instaurării 
unei păci colective. Noi, țările asiatice și 
africane, trebuie să ne unim și să facem 
tot ce ne stă în putință pentru ca confe
rința țărilor din Asia Și Africa să fie în
cununată de succes.

BANDUNG 20 (Agerpres). — Ch'na 
Nouă transmite : După întrevederea din
tre șefii delegațiilor la Conferința țărilor 
africano-asiatice, care a avut loc la 20 
aprilie s-a dat publicității următorul co
municat :

Șefii delegațiilor celor 29 de țări parti
cipante la Conferință s-au întrunit azi, 
miercuri 20 aprilie, în clădirea Dwi Warna, 
între orele 9 și 12,30, și din nou între orala 
15,30 și 19 (ora locală).

Șefii delegațiilor au discutat problema 
drepturilor omului. Ei au mai examinat 
de asemenea problema Palestinei. Anterior 
șefii delegațiilor au ales ca raportor pe 
ministrul de externe al Thailandei, prințul 
Wan Waithayakon. Șefij delegațiilor se 
vor întruni din nou joi 21 aprilie.

BANDUNG 20 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 20 aprilie sub preșe- 
denția delegatului indonezian s-a întrunit 
Comitetul pentru colaborarea culturală al 
conferinței țărilor africano-es.iatice.

Diferiții delegați care au luat cuvîntul 
au sprijinit cu entuziasm propunerea 
pentru colaborarea culturală. într-un co
municat dat publicității după ședința Co
mitetului, se arată că delegații au prezen
tat amendamente și noi propuneri bazate 
pe documentele de lucru prezentate ante
rior de India. Indonezia, Japonia și Pa
kistan. în cadrul ședinței, a fost ales ur 
subcomitet alcătuit din 12 persoane caijț 
va examina problemele legate de colabo
rarea culturală. Din subcomitet fac partt 
reprezentanții următoarelor țări: India 
Indonezia. Japonia, Pakistan, Irak, Egipt 
China, Filipine, Sudan, Vietnamul de Sud 
R. D. Vietnam și Liberia.

Subcomitetul s-a întrunit în după amiaj 
za zilei de 20 aprilie, iar Comitetul se v: 
întruni din nou la 21 aprilie.

cidă echipa cîștigătoare a acestui pas 
nant meci și totodată a titlului mondi 
Zeller desfășoară un joc minunat, traț 
și apără cu siguranță, adjudeeîndu-și p 
mul set cu 21—19. Ea se resimte însă 
urma efortului depus și pierde setul t 
mător cu 12—21. Setul decisiv se car; 
terizează printr-o luptă aprigă. Ella Z 
Ier desfășoară un joc splendid, cucerii 
victoria cu 21—19.

Astfel, echipa R.P.R. învinge echî 
Angliei cu 3—2.

Succesul repurtat de echipa R.P.R. 
campionatele de tenis de masă este o cc 
firmare a clasei mondiale pe care 
atins-o jucătoarele noastre, o dovadă 
patriotismului înflăcărat cu care știu 
lupte sportivii noștri în cele mal Imp 
tante competiții internaționale.

în finala cupei „Swaythling", ech 
Japoniei a întrecut cu 5—3 echipa 
Cehoslovace, menținîndu-și titlul de ca 
pioană mondială.
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