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cu prilejul zilei de 1 Mai 1955
1. Trăiască 1 Mal, ziua solidarității Internaționale a oame

nilor muncii, ziua frăției celor ce muncesc din toate țările 1
2. Trăiască solidaritatea Internațională a oamenilor muncii 

din întreaga lume In lupta pentru pace, democrație și socialism I
3. Trăiască puternica mișcare a partizanilor păcii din lumea 

Întreagă! Pacea va fi menținută șl consolidată dacă popoarele 
vor lua In propriile lor mîini cauza menținerii păcii șl o vor 
apăra pînă la capăt I

4. Oameni al muncii! Să luptăm activ împotriva primej
diei unui nou război, pentru rezolvarea pe cale pașnică a tutu
ror problemelor Internaționale litigioase, pentru promovarea și 
dezvoltarea colaborării pașnice între state !

5. Oameni al muncii! Luptați pentru Interzicerea armelor 
atomice cu hidrogen șl a celorlalte arme de exterminare în masă, 
pentru reducerea generală a armamentelor!

6. Oameni al muncii! Să luptăm împotriva planurilor Im
perialiste de reînviere a militarismului german! Trăiască lupta 
pentru pace trainică, pentru securitate colectivă în Europa !

7. Oameni ai muncii! Să răspundem la uneltirile dușma
nilor năcli prin unirea și mai strînsă a forțelor noastre ! Să 
contribuim prin munca noastră la sporirea puterii economice șl 
de apărare a țărilor lagărului democrati

8. Trăiască lagărul păcii șl socialismului, în frunte cu 
U.R.S.S.! Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea între 
Un’unea Sovietică, țara noastră șl celelalte țări de democrație 
populară 1

9. Salutul nostru fierbinte eroicului popor sovietic — zidi
torul comunismului 1 Trăiască marea șl puternica Uniune Sovie
tică — bastion Invincibil al păcii și libertății popoarelor 1

10. Salut fierbinte marelui popor chinez, care luptă cu suc
ces sub conducerea partidului comunist pentru avîntul econo
miei naționale șl al culturii, pentru construirea bazelor socia
lismului, pentru apărarea păcii I

11. Salutul nostru frățesc oamenilor muncii din țările de 
democrație populară, care, sub conducerea partidelor comuniste 
șl muncitorești construiesc cu succes socialismul șl luptă pen
tru apărarea păcii!

12. Salutul nostru frățesc popoarelor din țările capitaliste 
care luptă împotrivă iuffulul capitalist, pentru democrație, pace, 
independență națională !

13. Salut frățesc popoarelor din țările coloniale și depen
dente care luptă împotriva asupririi imperialiste, pentru pace, 
libertate și Independență națională !

14. Oameni ai muncii din Republica Populară Romînă! 
Strîns uniți în jurul partidului șl guvernului, să mobilizăm toate 
forțele șl energia noastră creatoare pentru măreața cauză a 
construirii societății socialiste în patria noastră I

15. Trăiască Forțele Armate ale R.P.R. — strajă neclintită 
a păcii și securității patriei noastre !

Ostași și ofițeri al Forțelor Armate ale R.P.R. ! Ridlcațl-vă 
cu perseverență nivelul cunoștințelor militare șl politice ! Per- 
fecționați-vă măiestria de luptă !

16. Oameni al muncii 1 Intîmpinațl 1 Mai, desfășurînd larg 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea înainte de termen a 
primului nostru p'an cincinal 1 Luptați pentru un nou avînt al 
economiei naționale și culturii, pentru dezvoltarea mai departe 
a industriei grele — mîndrla poporului muncitor, temelia înflo
ririi patriei noastre dragi!

17. Muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din indus
trie ! Să luptăm neobosit pentru economii de materii prime, de 
materiale sl cheltuieli bănești, pentru creșterea neîntreruptă a 
productivității muncii, pentru reducerea continuă a prețului de 
cost al produselor — calea sigură a ridicării nivelului de trai 
al poporului muncitor 1

18. Oameni al muncii din Industrie ! Să răspîndlm larg, să 
ne însușim și să aplicăm experiența înaintată sovietică șl a 
fruntașilor noștri în folosirea tehnicii noi, Izvor nesecat de 
sporire a productivității muncii!

19. Muncitori șl muncitoare! Rldicațl-vă neîncetat califi
carea voastră profesională ! Ingineri, tehnicieni șl maiștri! 
Ajutați cu dragoste pe muncitori să-și îmbogățească cunoștin
țele tehnice 1

Să îmbunătățim necontenit organizarea procesului de pro
ducție pentru folosirea la maximum a capacității mașinilor șl 
agregatelor, pentru întrebuințarea productivă a întregului timp 
de lucru ! *

20. Muncitori, ingineri șl tehnicieni din industria metalur
gică ! Măriți producția de fontă, oțel șl laminate, folosiți în
treaga capacitate a agregatelor siderurgice, reduceți consumul 
specific de materii prime 1

21. Muncitori, ingineri șl tehnicieni din industria construc
toare de mașini șl utilaje ! Luptați pentru îndeplinirea șl de
pășirea planului de producție la mașini șl utilaje de înaltă 
tehnicitate șl îmbunătățiți calitatea lor! Construlți cît mai 
multe mașini, unelte agricole șl piese de schimb de bună 
calitate 1

22. Muncitori, ingineri șl tehnicieni din industria carbo
niferă ! Luptați pentru îndeplinirea și depășirea planului de 
producție, pentru ridicarea continuă a productivității muncii! 
Dațl țării cit mal mult cărbune ! Realizați cît mal multe eco
nomii 1

23. Muncitori, Ingineri și tehnicieni din industria petroli
feră ! Sporiți cantitatea de țiței pe care o dațl patriei! Extin- 
deți metoda forajului cu apă și cu turboburul! Reduceți prețul 
de cost al forajului șl al țițeiului extras! Dațl produse petro
lifere de bună calitate !

24. Muncitori, tehnicieni șl ingineri de la căile ferate, trans
porturi auto, navale șl aeriene! îndepliniți și depășiți planul de 
transporturi 1 Asigurați întreținerea in bune condiții a mijloa
celor de transport 1 Asigurați transportul la timp și în bune 
condiții a mărfurilor industriale și agro-alimentare 1 Reduceți 
costul transporturilor 1

25. Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria chimică! 
Sporiți necontenit producția de chimicale, coloranțl, produse 
farmaceutice și îngrășăminte minerale! îmbunătățiți calitatea 
produselor șl reduceți prețul lor de cost 1

26. Muncitori, ingineri șl tehnicieni din industria energiei 
electrice și electrotehnice! îndepliniți și depășiți planul de pro
ducție 1 Luptați pentru cantități sporite de en°rgie electrică șl 
materiale electrotehnice, pentru reducerea prețului de cost!

27. Muncitori, ingineri și tehnicieni din șantierele și în
treprinderile de construcții 1 Luptați pentru reducerea duratei 
lucrărilor de construcții, pentru Îmbunătățirea calității lor ! 
Realizați maximum de economii șl reduceți prețul de cost al 
construcțiilor!

28. Muncitori, tehnicieni șl ingineri din Industria materia
lelor de construcții! Dațl țării cît mai mult ciment, cît mai 
multe cărămizi, țiglă, prefabricate din beton armat, îmbunătă
țiți necontenit calitatea și reduceți prețul lor de cost!

29. Muncitori, ingineri și tehnicieni din Industria lemnului ! 
Asigurați îndeplinirea planului de scoatere și transport al lem
nului 1 îmbunătățiți organizarea producției ! Dațl oamenilor 
muncii cantități tot mai mari de materiale lemnoase, hîrtie șl 
mobile de calitate superioară, reduceți prețul de cost al pro
ducției !
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30. Oameni al muncii din industria alimentară! Luptați 
pentru îndeplinirea șl depășirea planului de producție, realizați 
noi sortimente de produse alimentare ! Dațl oamenilor muncii 
produse alimentare mai multe, mai bune și mai ieftine I

31. Muncitori ingineri și tehnicieni din industria ușoară! 
Luptați pentru îndeplinirea ritmică la toți indicii a planului de 
producție! îmbunătățiți calitatea produselor, lărgiți sortimen
tele cu noi modele și articole 1 Livrați la timp comerțului de 
stat și cooperației mărfurile de sezon corespunzătoare cerințelor 
consumatorilor !

32. Oameni ai muncii din Industria locală șl cooperația 
meșteșugărească! Măriți producția șl îmbunătățiți calitatea măr
furilor de larg consum! Folos ți cît mal mult resursele locale! 
îmbunătățiți deservirea populației, executînd la timp și in 
bune condiții lucrările ! Dațl obiecte de uz casnic de îmbrăcă
minte și încălțăminte, mai multe, mai bune șl mai ieftine!

33. Lucrători din poștă șl telecomunicații! îmbunătățiți 
funcționarea poș,ei, telegrafului, telefonului și tehnicii radiou
lui ! Dezvoltați și perfecționați mijloacele de telecomunicații 1 
Luptați pentru o cît mai bună deservire a populației1

34. Oameni ai munc'.i din agricultură! Să terminăm în cel 
mai scurt timp și în bune condiții muncile agr.cole de primă
vară ! Aplicați metodele agrotehnice înaintate ! Urmați exemplul 
fruntașilor recoltelor bogate ! Desfășurați larg întrecerea socia
listă și patriotică pentru a realiza și depăși producția obținută 
de fruntașii recollelor bogate 1

35. Țărani muncitori I Sporiți necontenit numărul anima
lelor și măriți productivitatea lor ! Luptați pentru a obține mai 
multă carne, lapte, lînă și alte produse animale I

36. Muncitori și tehnicieni din S.M.T.-uri! îngrijiți tractoa
rele și mașinile agricole, folosiți la maximum capacitatea lor 
de producție ! Executați la timp șl în bune condiții lucrările 
agricole !

37. Muncitori și muncitoare din gospodării de stat! Luptat' 
pentru îndeplinirea la timp la toate culturile a planului însă- 
mînțărilor de primăvară ! Faceți din fiecare gospodărie de stat 
un model de gospodărie agricolă socialistă! Luptați împotriva 
risipei 1 Gospodăriți cu grijă avutul socialist!

38. Țărani colectiviști și întovărășiți I Luptați pentru obți
nerea de recolte bogate, pentru mărirea avutului obștesc al gos
podăriilor colective, pentru crearea și dezvoltarea fermelor de 
creștere a animalelor! Faceți din gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile agricole exemple de urmat pentru țărănimea 
muncitoare!

39. Țărani muncitori cu gospodării mici șl mijlocii! Calea 
sigură pentru ridicarea bunăs:ării voastre și a întregului ponor 
muncitor este calea unirii în marile gospodării socialiste. Ur
mați exemplul țăranilor muncitori care s-au unit în grupe de in
tr-ajutorare, asociații de cultivare a plantelor tehnice, întovă
rășiri agricole șl gospodării agricole colective!

40. Ingineri șl tehnicieni agronomi! Puneți toate cunoș
tințele voastre în slujba ridicării nivelului agriculturii! îndru
mați și ajutați pe teren gospodăriile agricole colective, întovă
rășirile agricole șl țăranii muncitori cu gospodării Individuale, 
in vederea lucrării pămîntului după metode științifice înaintate, 
pentru obținerea unei recolte sporite la hectar!

41. Lucrători din comerțul de stat șl jcooperatist! îmbună
tățiți necontenit schimbul de mărfuri dintre oraș și sat! înde
pliniți la timp planul de achiziții și contractări.! Luptați pen
tru reducerea cheltuielilor de circulație, pentru satisfacerea ce
rințelor de mărfuri necesare oamenilor muncii, pentru o cît 
mai bună deserv.re a consumatorilor!

42. Lucrători din aparatul de stat! Perfecționați neîncetat 
munca aparatului de stat! Luptați pentru lichidarea birocratis
mului ! Acordați mat multă atenție nevoilor oamenilor muncii 1 
întăriți d.sc plina de stat și legalitatea populară!

43. Oameni de știință din Republica Populară Romînă! 
Dezvoltați șl îmbogățiți știința, puneți cercetările voastre știin
țifice în slujba dezvoltării continue a economiei naționale, în 
slujba socialismului și a păcii!

44. Lucrători din domeniul artei șl literaturii! Oglindiți în 
creația voastră munca șl lupta oamenilor muncii pentru con
struirea vieții noi, socialiste, pentru apărarea păcii! Luptați 
pentru un bogat conținut de idei, șl o înaltă măiestrie a ope
relor voastre!

45. Lucrători pe tărîmul sanitar! îmbunătățiți șl dezvoltați 
sistemul de ocrotire al sănătății poporului! Ridicați nivelul 
muncii în instituțiile medicale și sanitare! Aplicați în practică 
realizările științei medicale!

46. Profesori, învățători șl educatori ! îmbunătățiți calita
tea învățămintului și a muncii de educație în școli, institute si 
facultăți! Educați copiii șl tineretul în spiritul-dragostei șl de
votamentului față de scumpa noastră patrie șl al prieteniei în
tre popoare ! Creșteți cetățeni culți și instruițl, constructori 
activi ai socialismului 1

47. Organizații sindicale! Lărgiți continuu șl îmbunătățiți 
organizarea întrecerii socialiste pentru creșterea productivității 
muncii, pentru reducerea prețului de cost al produselor, pentru 
îndeplinirea și depășirea planurilor de producție! Răspîndițl 
experiența fruntașilor în producție! îngrijiți-vă neîncetat de 
creșterea mai departe a bunăstării materiale și a nivelului cul
tural al muncitorilor și funcționarilor I

48. Tineri șl tinere ! Munciți cu tot entuziasmul șl avîn
tul vostru tineresc pentru*însușirea științei, tehnicii șl culturii 
înaintate ! Fiți luptători hotărîți și activi pentru victoria mă
reței cauze a socialismului în patria noastră scumpă !

49. Pionieri și școlari! însușlți-vă cu hărnicie șl dîrzenie 
cunoștințele! Păstrați cu strictețe disciplina școlară, respec
tați pe profesorii și învățătorii voștri și pe cei mai în vîrstă ca 
voi! Luptați pentru a obține succese tot mai mari la învățătură!

50. Femei din Republica Populară Romînă! Luați parte 
activă la munca pentru dezvoltarea economiei și culturii, la re
zolvarea problemelor obștești de la orașe șl sate, la întărirea 
statului nostru democrat-popular! Educați cu dragoste copiii 
voștri pentru binele și fericirea poporului muncitor ! Luptați 
neobos.t pentru apărarea păcii!

51. Comuniști și utemiști ! Fiți în primele rîndurl ale luptei 
pentru sporirea producției industriale șl agricole, pentru creș
terea bunăstării poporului nostru muncitor ! Fiți pildă de dis
ciplină, vigilență și devotament pentru cauza poporului nostru 
muncitor !

52. Trăiască alianța de nezdruncinat dintre clasa munci
toare și țărănimea munc.toare, temelia regimului democrat- 
popular !

53. Trăiască frăția dintre poporul romîn și minoritățile na
ționale din R.P.R. și lupta lor comună pentru construirea socia
lismului și apărarea păcii în lume 1

54. Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Repu
blica Populară Romînă ! Trăiască poporul nostru muncitor, care, 
sub conducerea partidului șl guvernului, construiește cuisucces 
o viață nouă și fericită în scumpa noastră patrie !

55. Trăiască Partidul M tnciioresc Romîn, forța conducă
toare și îndrumătoare a porului muncitor, inspiratorul și or
ganizatorul victoriilor noastre!

56. Trăiască Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn 1 Trăiască guvernul Republicii Populare Romine!

57. Sub steagul Fii Marx, Engels, Lenin, Stalin, sub con
ducerea partidului, înainte spre victoria socialismului în patria 
noastră scumpă, Republica Populară Romînă!

Utemiști — fruntași 
ai fabricii

ORADEA (De la corespondenții nostru). 
Colectivele tot mai multor fabrici și în
treprinderi din regiunea Oradea rapor
tează partidului că și-au îndeplinit sarci
nile ce le reveneau în cadrul primului 
plan cincinal. Printre ele se numără și 
fabrica de spirt și drojdie ,,Victoria”, 
care și-a îndeplinit sarcinile globale din 
primul cincinal, lucrînd de la 1 aprilie în 
contul celui de al doilea cincinal.

Numeroasele angajamente luate de 
muncitorii tineri și vîrstnici în întîmpi- 
narea zilei de 1 Mal au contribuit mult 
la obținerea acestor succese. Secția de 
fabricat drojdie s-a angajat să realizeze 
în perioada 1 martie — 30 aprilie 5.000 
kg. drojdie peste plan. Angajamentul a 
fost depășit, realizîndu-se pînă la 15 apri
lie 21.240 kg. drojdie peste plan. Pînă la 
aceeași dată și-a realizat angajamentul și 
secția de fabricat spirt, care a dat 3 va
goane de spirt peste sarcinile planificate. 
Tot în perioada de la 1 martie și pînă 
în prezent această fabrică a dat peste 
plan 3467 litri oțet și 290 kg. bioxid de 
carbon.

Despre eforturile fiecărui muncitor în 
parte s-ar putea vorbi mult ; este însă su
ficient să amintim că în luna martie bri
gada de tineret din secția de fabricat 
drojdie, condusă de utemistul Ion Panea, 
și-a realizat sarcinile de plan în proporție 
de 124 la sută. Această brigadă, cît și cea 
din secția de fabricat spirt, condusă de 
utemistul Lucaclu Gheorghe, s-a situat 
printre fruntașe. Sînt numeroși utemiștil 
care își depășesc sistematic norma. In sec
ția de fabricat drojdie, utemistele Ana Tă
tar și Ana Fabrici își realizează zilnic nor
ma în proporție de 160 la sută, utemistul 
Gheorghe Jurcuț în proporție de 120-130 
la sută iar la secția de fabricat oțet ti
nerele Ana Vlad și Iuliană Adorian își 
realizează norma în proporție de 150-180 
la sută.

In ceea ce privește calitatea produselor 
pe care le dă fabrica „Victoria” amintim 
că în cursul acestui an nu s-a primit nici 
o reclamație. Cu toate acestea, problema 
îmbunătățirii calității frămîntă deopotri
vă pe maistrul utemist Iosif Varga din 
secția de fabricat spirt ca și pe tovarășa 
Maria Fllimon secretara organizației de 
bază U. T. M., care deține funcția de 
controlor tehnic de calitate. Ei se strădu
iesc neîncetat să îndrume pe flecare tî- 
năr muncitor — și străduința lor dă re
zultate.

Hotărîrea privitoare la reducerea de 
prețuri este un rezultat șl al muncii lor. 
Tocmai pentru aceasta ea le-a dat un nou 
imbold în muncă, mobilizîndu-1 în lupta 
pentru noi succese.

Pe poarta uzinelor „Steagul roșu“ 
din Orașul Stalin, a ieșit primul auto
camion romînesc în contul celui de al 
doilea cincinal. Colectivul uzinei a 
sărbătorit această victorie muncind mal 
spornic șl reallzînd noi succese. Echipa 
de tineret condusă de utemistul Cornel 
Catrinoiu, din secția montaj general 
obținînd o depășire medie a normei de 
50 la sută, își depășește angajamentul 
zilnic luat în cinstea zilei de 1 Mai cu 
20 la sută.

In fotografie: responsabilul echipei 
șl tovarășii lui — Ion Șchiopu, Victor 
Munteanu și Dumitru Chlnțolu — lu
crînd la montarea pe șasiu a unul motor 
de autocamion.

Foto: D. F. DUMITRU

Victoria 
feroviarilor

GALAȚI (De la corespondentul nostru). 
—„Să întîmpinăm ziua de 1 Mai cu mari 
succese în producție" — această lozincă 
este nu numai afișată în toate sectoarele 
atelierelor C.F.R. „Gheorghe Apostol" ci 
preocupă permanent pe fiecare muncitor, 
întrecerea în cinstea marii sărbători a în
suflețit în muncă întregul colectiv al ate
lierelor. Rezultatele au fost o mare bucu
rie pentru fiecare ; pe perete a apărut o 
nouă lozincă : „Planul cincinal al ateliere
lor a fost îndeplinit în numai 4 ani și 3 
luni".

Pentru a obține această prețioasă victo
rie muncitorii n-au precupețit nici un 
efort; ei au folosit mai din plin întreaga 
capacitate de lucru a mașinilor moderne 
care au fost instalate în ultimul timp, și 
astfel producția globală a crescut cu fie
care an. De pildă în anul 1954 producția, 
globală a crescut față de 1950 cu 32,3 
la sută, iar în cei 4 ani și 3 luni producti
vitatea muncii pe cap de muncitor a cres
cut cu 19,5 la sută față de cea planificată. 
Prin aplicarea celor 171 de inovații pro
puse de muncitori, numai în anul 1954-55 
au fost realizate economii în valoare de 
3.850.000 lei.

Fruntași în lupta pentru îndeplinirea 
cincinalului au fost numeroși muncitori ca 
Roșea Gheorghe, Moruzi Ioan, Preda Ar
tur, tînărul Mihălceanu Mircea și mulți 
alții.

In timpul scurt care a mai rămas pînă 
la 1 Mai, colectivul de muncitori de la 
atelierele C.F.R. „Gheorghe Apostol", în
suflețit de succesele obținute, a hotărît 
să muncească cu tot elanul pentru depăși
rea angajamentului luat, să răspundă 
pjin fapte noii dovezi de grijă din partea 
partidului: hotărîrea privitoare la redu
cerea de prețuri.

Bucuria 
marelui succes

TG. MUREȘ (De la corespondentul nos
tru). Colectivul de muncitori de la U.I.L. 
Gheorghienl a primit nu de mult drape
lul roșu de producție de unitate fruntașă 
pe țară din partea Ministerului Indus
triei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei, pen
tru că și-a îndeplinit’ cu cinste la toate 
sortimentele sarcinile ce-i reveneau în ca
drul planului de producție pe trimestrul 
întîi al acestui an. De pildă, Ia lemn de 
mină planul a fost depășit în proporție 
de 204 la sută, la lemn celuloză cu 165 
la sută, la cherestea cu 120 la sută, la 
lăzi cu 105 la sută, ș.a.m.d. Din deșe- 
urlle rezultate la secția de lăzi au fost 
confecționate peste plan o serie de bunuri 
de larg consum : lăzi pentru fructe, rame 
de țiglă și altele, în valoare de 73.016 lei.

Folosind și mal bine capacitatea între
gului utilaj și metodele sovietice de lucru, 
colectivul de la U.I L. Gheorghienl a reu
șit să obțină pe trimestrul I al acestui 
an o creștere de 7 la sută a productivi
tății muncii față de ultimul trimestru al 
anului trecut

O mare atenție a fost Acordată în aceas
tă perioadă îmbunătățirii calității produ
selor și reducerii prețului de cost. Astfel 
s-a ajuns ca prețul de cost să fie redus 
cu 1 la sută față de cît era planificat, 
iar calitatea mărfurilor a fost îmbunătă
țită cu 2 la sută.

In cadrul întrecerii socialiste ce se des
fășoară în cinstea zilei de 1 Mai, rea
lizări frumoase au obținut fruntașii în 
producție Bege Ștefan II și Nagy Antal, 
retezători de bușteni, care își depășesc 
zilnic norma, cu 45—60 la sută, Szep Va- 
sile și Simion Alexandru, distribuitori de 
bușteni, care obțin o depășire zilnică a 
normei de 40—50 la sută, gateristul Csibi 
Ștefan, circularlștii Angi Grigore, Szabo 
Ștefan și pendularistul Hegeduși Andrei. 
Cu frumoase realizări întîmpină ziua de 1 
Mai cele mai bune brigăzi de tineret, 
conduse de utemiștii loan Karaksony și 
Gheza Iacob, care aflîndu-se în întrecere 
își depășesc zilnic norma cu cîte 110 și 
respectiv 115 la sută. Muncind organizat 
și cu pasiune au pregătit și ei, laolaltă cu 
milioanele de muncitori ai patriei noastre, 
marea victorie în cinstea zilei de 1 Mai : 
reducerea de prețuri.

în dimineața zilei de 20 aprilie, la ora 
5, cînd schimbul de noapte a terminat 
cele 8 ore de muncă, muncitorii au avut 
o bucurie deosebită — bucuria unui suc
ces ce întrece tot ce realizaseră pînă 
atunci : conducerea U.I.L. a trimis o te
legramă către minister. „Vă raportăm 
că în dimineața zilei de 20 aprilie 1955, 
U.I.L. Gheorghieni și-a îndeplinit sarci
nile globale din planul cincinal în pro
porție de 100 la sută”.

Reducerea de preturi-un nou imbold în muncă
Vom spori producția agricola 

la hectar

Mă aflam ca invitat la conferința raională U.T.M. Hîrșova 
cînd alături de ceilalți delegați am aflat marea veste : 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri cu privire la reducerea 

de prețuri cu amănuntul a unor mărfuri alimentare și indus
triale șl a tarifelor de spectacole. Nu pot descrie bucuria ce 
m-a cuprins în acel moment. Noile reduceri de prețuri dove
desc încă odată grija ce o poartă partidul pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.

Colectiviștii din gospodăria noastră sprijină această hotărîre 
muncind și mai bine pămîntul și aplicînd metodele agrotehnice, 
pentru ridicarea producției agricole ja hectar. însămînțările din 
epoca I-a le-am terminat înainte de termen iar acum dăm 
bătălia pentru a însămînța porumbul numai în cuiburi așezate 
în pătrat.

Pentru a putea educe pe piață cantități cît mai mari de 
produse agro-alimentare, noi am hotărît să scoatem acum 
peste 600 de pui cu ajutorul a două incubatoare. La aceste 
incubatoare lucrează numai utemiști. De asemenea, tinerii din 
gospodăria noastră au plantat în ultimul timp peste 400 de 
pomi.

Sîntem hotărîți ca anul acesta să recoltăm peste 2.000 kg. 
porumb boabe și peste 1.400 kg. grîu la hectar și să depășim 
recoltele medii la toate culturile față de anii trecuți. Noi 
știm că. dacă mărifh producția la hectar și ducem cît mai 
multe produse pe piață contribuim la creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

NICOLAE NASTASE 
președintele G.Tțț.C. din comuna Gălbiorl, 

raionul Hîrșova

Ne vom cumpăra în casă 
mai multe lucruri

Citind Hotărîrea guver
nului cu privire la 
reducerea de prețuri 

mă gîndesc că acum voi 
putea Sumpăra mult mai 
ieftin produsele de uz casnic 
atît de necesare în fiecare 
gospodărie. împreună cu soțul 
meu am discutat ce vom cum
păra din salariul pe care tre
buie să-1 ia peste cîteva zile.

Vom cumpăra vase pentru 
bucătărie cu o reducere de 10 
la sută. De asemenea, pentru

mine, voi cumpăra o jachetă 
cu un preț mult mai mic decît 
pînă acum. Iar lui Neluțu, fiul 
nostru, îi vom lua niște jucării 
care s-au ieftinit cu 18 la sută.

Se înțelege că și noi vom 
munci de acum înainte cu mai 
multă rîvnă pentru ca viața 
noastră să devină mai bună, 
mai frumoasă.

IOANA GRIGORE 
strada Lainici nr. 18, 
raionul Grlvița Roșie

Doua evenimente

In magazinul „Delta Dună
rii” luni ș-a petrecut un du-’ 
blu eveniment: prima zi de 

vînzare cu noile prețuri și 
schimbul de onoare în cinstea 
zilei de 1 Mai. Aceste eveni
mente sînt strîns legate între 
ele. Personalul magazinului 
era hotărît ca din acel mo
ment să servească și mai bine 
pe consumatori.

Dan Călugărescu, împreună 
cu alți .tovarăși au trecut să 
deservească publicul consuma
tor cu produse de pescărie la 
secția din curtea magazinului.

La celelalte raioane, cu con
serve de carne, legume etc.

s-au adus noi mărfuri din 
magazie.

La ora deschiderii, în fața 
magazinului, se adunaseră 
deja mai mulți cumpărători. 
Obiectivul schimbului de onoa
re : „Toți cumpărătorii să fie 
la timp și în bune condițiuni 
deserviți” — a, început să, fie 
îndeplinit.

— Te rog, niște scrumbii 
sărate ! Poți să pui vreo două 
kilograme...

Cumpărătorul își aruncase 
mai înainte privirea asupra 
cartonașului cu prețul scrum
biilor. Prețul vechi de 28,50 
lei era înlocuit cu cel nou: 
20,00 lei.

Redus continuu prețul de cost

B RĂILA (De la corespondentul nostru). — In cinstea zilei 
de 1 Mai, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la 
„Industria Sîrmei" din Brăila au dat un puternic avînt 

întrecerii socialiste obținînd rezultate frumoase. Angajamen
tele laminoriștilor de a da pînă la 1 Mai peste plan multe tone 
de laminate, au fost îndeplinite și depășite.

In cadrul schimbului de onoare organizat în cinstea zilei de 
1 Mai, titra de tineret condusă de comunistul loan Mogoș a ob
ținut cele mai bune realizări. Din cadrul turei, echipa de la- 
minoriști condusă de utemistul Nicolae Peznea a depășit planul 
cu 144 la sută. Fruntașe pe întreprindere sînt secțiile unelte 
agricole și trăgătorie care au îndeplinit sarcinile ce le reveneau 
din planul cincinal.

Pentru agricultură muncitorii' acestei întreprinderi s-au an
gajat să producă peste plan 5 tone unelte mici. Printr-o bună 
organizare a locului de muncă Și aceste angajamente au fost 
depășite cu 6 tone furci, iar sectorul trăgătorie a trefilat o în
semnată cantitate de sîrmă peste plan.

Aplicînd metode înaintate de miincă și folosind cu pricepere 
laminoarele, ciocanele și celelalte mașini și agregate, munci
torii acestei întreprinderi au sporit productivitatea muncii cu 
10,4 la sută și au realizat economii de materii prime și materiale 
în valoare de 25.000 lei.

Luînd cunoștință de apariția Hotărîrii Consiliului de Miniș
tri al R.P.R. cu privire la reducerea de prețuri cu amănuntul 

a unor mărfuri alimentare și industriale și a tarifelor de spec
tacole, colectivul acestei întreprinderi a hotărît să consolideze 
succesele obținute și să lupte mai activ pentru reducerea pre
țului de cost al produselor.



PRIMĂVARA PE OGOARELE PATRIEI
Mecanizatori 

cu care ne mîndrim PRINTRE FRUNTAȘII RECOLTELOR BOGATE F a p t e obișnuite

Utemistul DUMITRU POGAN, șe
ful brigăzii fruntașe de tractoare din 
&M.T. Florești.

Pînă acum cîteva zile brigada con
dusă de utemistul Dumitru Pogan 
și-a realizat planul în proporție de 
205 la sută șl a făcut însemnate eco
nomii de combustibil.

s Tractoristul DUMITRU MOLDO-
8 . VEANU este fruntașul S.M.T.-ului 
| Florești, reg. Bîrlad. El a realizat 
g deja în această campanie trei pla- 
8 nuri, executînd întovărășirilor agri- 

Suraia și Răstoaca, raionul 
lucrări de bună calitate.

I, cole din
8 Focșani,

Tractoristul SANDU IONICA din 
brigada a 9-a de la S.M.T. Florești, 
raionul Focșani, și-a realizat planul 
la lucrările de primăvară în propor
ție de 248 la sutĂ.

De la Gara Micuța pînă la gospodăria 
colectivă din Agriș, regiunea Baia Mare, 
nu-i cale lungă, 4-5 kilometri. Cine trece 
pe aici, fără îndoială că dă și pe ia gos
podărie.

Se știe că aici muncește și Csaky Eme
ric, brigadier de cîmp, fruntaș al recol
telor bogate.

Cei eare-l vizitează, au multe de învă
țat. Nu degeaba colectiviștii se mândresc 
cu asemenea tiniri ea Csaky Emeric. Să-l 
cunoaștem și noi și să stăm de vorbă 
cu el.

Fiecare cultură să dea rod 
sporit la hectar

— Unde ai umblat pînă acum, Paule ?
— Am avut unele treburi pe acasă, se 

dezvinovăți Csaky Paul, fratele lui Eme
ric.

— Mai importante decît ale colectivei 
noastre ? — întrebă brigadierul.

— Nu!
— Pentru lipsa de disciplină, ar trebui 

să nu mai fii responsabil de echipă. Crezi 
că dacă îmi ești frate am să acopăr lip
surile tale ?

Csaky Paul lasă privirile în pămînt. 
Dacă asta îi spune frate-său, probabil că 
a greșit rău. Zeci de priviri se îndreaptă 
către el. Sînt ale tovarășilor săi din bri
gadă. Nu îi privește, dar le simte privirile. 
Cei din echipa sa desigur că sînt de partea 
lui Emeric. El e fruntaș al recoltelor bo
gate, el știe, multe. Oare pe cine vor alege 
în locul său ?

Unul din cei prezenți cere cuvîntul. 
Este utemistul Iloncay Andrei. Responsa
bilul brigăzii îl îndeamnă să vorbească fă- 
cîndu-i semn printr-o înclinare a capului. 
El arată în cuvinte simple că se întîmplă 
doar pentru prima dată cînd Paul întîr- 
zie. Ceilalți îl susțin. Privirile lui Paul 
cată tot în jos. Csaky Emeric își spune 
cuvîntul. Dacă brigada este de părere să 
fie iertat, așa să fie ! Paul își ridică pri
virile, pe față îi apăru un zîmbet de mul
țumire și în gind se mustră singur. Cit 
de mult îl iubesc tovarășii săi. Dar parcă 
el îi iubește mai puțin 7 Lasă că le va 
dovedi el ce poate.

Și acum la treabă.
Din buzunarul cojocului scoase creionul 

și hîrtie. Desenă și el odată cu toți ceilalți 
cum se marchează cuiburile așezate în pă
trat, notă ce cantitate de gunoi de grajd și 
de îngrășăminte chimice trebuie dată la 
hectar, cîtă sămînță se folosește, cum se 
face semănatul etc. Organizarea muncii 
l-a interesat mai mult. Cunoaște multe 
frate-său ăsta. Spune că toate astea duc 
la o recoltă sporită de cereale.

Data trecută Emeric a vorbit eu ingi
nerul. Nu știa ce vorbise, dar inginerul 
ii dăduse o carte mai groasă și niște 
broșuri mici. Emeric s-a închis cu 
ele în odaia din fund și a început să 
vorbească singur despre rînduri încruci
șate, rînduri drepte, despre niște trifoi 
sub plantă protectoare și parcă mai poți 
ține minte despre ce mai zicea el acolo. 
Era zi de ploaie și n-a ieșit nici la masă. 
Cînd l-a chemat, i-a strigat să-l lase în 
pace, că știe el ce face. L-a lăsat. A doua 
zi însă, a vorbit despre tot ce învățase 
brigăzii. Și se vede treaba că a vorbit 
bine, pentru că tinerii au înțeles tot. Mă
car odată să ajungă și el ca frate-său, ar 
fi ceva. Nu-î vorbă, că și el, Paul, face 
parte din brigada condusă de frate-său

Emeric. Și pe lingă toate astea e respon
sabil de echipă. Conduce 17 tineri. Dar 
îndemînarea fratelui îi lipsește. Păi cite 
nu a făcut oare, frate-său 7 S-o luăm din 
toamnă, fără a mai vorbi de arăturile a- 
dînci pe care a ținut ca, din loc în loc, 
să le măsoare împreună cu inginerii, cu 
linia gradată.

In primul rînd a ales cei mai frumoși 
știuleți de porumb — din ăia care se făcu
seră mari, cu boabe sănătoase. A curățat 
apoi boabele de la mijloc și le-a pus de-o 
parte. „Astea sînt bune pentru sămînță 
la primăvară", a spus el.

Unii l-au întrebat de ce nu alege să
mânța de la capătul cel gros al știule- 
telui. E mai mare, spuneau ei.

— O fi mai mare, dar nu e sănătoasă 
ca asta, le-a arătat el. Las-că facem noi 
și probele de încolțire. O să vedeți atunci.

Tinerii l-au ascultat, au curățat și ales 
și ei sămînță de porumb. Azi brigada are 
700 kg. boabe de porumb, pregătite pen
tru însămînțări.

In iarnă brigada lui Csaky a organizat 
căratul gunoiului de grajd la cîmp în așa 
fel ca pentru fiecare hectar să ajungă 
10 tone. Emeric s-a îngrijit ca în maga
zie să se găsească pentru fiecare hectar 
cite 150 kg. de îngrășăminte chimice.

Ce și-a mai bătut capul apoț cu învă
țământul agrotehnic! Învăța mai întîi eh 
pentru a învăța apoi pe ceilalți. A făcut 
și probe de germinație.

In cursul lunii ianuarie, s-a făcut pla
nul de muncă pe brigăzi. Brigada sa, a 
primit pentru campania de primăvară din 
planul gospodăriei colective să însămîn- 
țeze 30 hectare cu porumb, 30 hectare cu 
trifoi, 15 hectare cu ovăz. 12 hectare cu 
floarea-soarelui, 9 hectare cu cartofi, 4 
hectare cu muștar, 3 hectare cu soia, 1 
hectar cu tutun și o suprafață mai mică 
cu grîu de primăvară.

Ce bine a împărțit el oamenii pentru 
treburile astea ! Ce e drept, l-a ajutat și 
Berky-baci, din partea organizației de 
partid. Chiar el i-a dat ideea cu echipele.

Din cei 52 de membri cîți se găsesc în 
brigada utemistă condusă de Csaky, nici 
unul nu e în afara întrecerii. In frun
tea celor 3 echipe cite s-au format — stau 
tineri de nădejde. Este bun și Kdsa Ca
rol de la echipa nr. 2, și Simon Valentin 
de la echipa nr. 3. Dar parcă Csaky Paul 
e mai rău 7 Le va dovedi ei tuturor. Are 
o singură ciudă pe frate-său. Cît s-a mun
cit el cu cărțile și cu tinerii și totuși i-a 
scăpat din vedere un lucru.- a uitat să 
cheme la întrecere celelalte două brigăzi 
din gospodărie. In felul acesta i-a luat-o 
înainte responsabilul brigăzii nr. 1 — Ary 
Desideriu. Mai mare rușinea. Auzi, 
el fruntaș al recoltelor bogate, care le-a 
explicat metodele sale de muncă, să fie 
chemat la întrecere de alții. Vezi, de asta 
îi e ciudă pe el. Totuși ce-a fost, a trecut. 
Ceea ce e mai important pentru a spăla 
această „rușine" e să cîștige întrecerea. 
De treaba aceasta are Emeric grijă.

Și, cînd s-a dus zăpada, au și început în
sămînțările în mustul ei. Au făcut treabă 
și ceilalți din brigăzile conduse de Ary 
Desideriu și Maky Andrei, însă succesele 
cele mai de seamă le-au obținut tot ti
nerii din brigada lui Emeric.

Folosind toate sfaturile agrotehnice, ei 
au reușit ca pe tarlaua dinspre pădure, 
să însămânțeze 15 hectare cu ovăz, cu grîu 
de primăvară. 30 hectare cu trifoi, 9 hec
tare cu cartofi și 3 hectare cu soia. Aceas
ta numai pînă la data de 12 aprilie. Ce

ușor a fost la cartofi! Arătura adinei de 
toamnă i-a ajutat ca acum să se treacă 
doar cu discul, cu grapa și cu marcatorul. 
După ce s-au făcut cuiburile așezate în 
pătrat, s-au pus în ele cartofi iarovizați. Cu 
mare grijă au îngropat ei acești cartofi 
pentru a nu li se rupe colții răsăriți. Altă 
arătură nu a mai trebuit. Dar însămîn
țările cu cartofi iarovizați s-au făcut doar 
pe un singur hectar, pentru experiență. 
Acum le pare rău că nu au iarovizat mai 
mulți.

A venit Și rîndul celorlalte culturi. Ute- 
miștii Balog Emeric, Dacso Ion, Simon 
Koloman. Ilonkay Andrei și mulți alții, 
deși a plouat, au ieșit la cîmp cu toate 
atelajele. Ei au și făcut pînă acum cîte 
50—60 zile-muncă. Desigur că vor termi
na însămînțările înaintea celorlalte bri
găzi. Csaky Emeric este tot timpul cu ei 
și-i ajută mereu. Au început și însămîn- 
țatul celor 12 hectare cu floarea-soare
lui. Iată : jos, spre vale, se găsește Csaky 
Paul împreună cu alți doi tineri. Ei trec 
cu marcatorul pentru desenarea pătrate
lor pe ogorul umed. Nu va fi nici un bai, 
muncile de primăvară nu stau pe loc, 
chiar dacă vremea e morocănoasă. Și 
cînd temperatura solului va permite, tre
buie să înceapă însămînțarea porumbului.

Totu-i pregătit pentru asta.

De pe fiecare hectar, cel pufin 
5000 kg. porumb boabe

Dacă te apropii de Csaky Emeric și stai 
de vorbă cu el, îți va destăinui gîndul ce-l 
frămîntă.

Anul trecut, îți va arăta el, am fă
cut o mare greșală. Nu am folosit toate 
metodele agrotehnice știute, decît pe 2 
hectare. De pe ele am obținut 9.000 kg 
știuleți de porumb ia hectar. In acest an 
însă tot pămîntul l-am lucrat bine. 11 
vom însămînța în cuiburi așezate în pă
trat, vom îndesi prașilele și-l vom pole- 
niza artificial. Pe baza experienței din 
anii trecuți, va trebui să fim mult mai 
atenți la însămînțatul în cuiburi așezate 
în pătrat. E o treabă ușoară, dar trebuie 
făcută cu atenție. Dacă faci cuiburi 
cu sapa e foarte bine. Puțin mai migă
los, dar nu ne sperie munca. Principalul 
e să știi cum trebuie dat îngrășământul.

Acum doi ani, noi am pus cîte un pumn 
de îngrășământ de grajd în cuib și apoi 
cîte două boabe de porumb. După aceea 
am pus îngrășămînt chimic și am astupat 
cu pămînt. Așa e greșit. Porumbul răsare 
tîrziu, deoarece nu are unde să-și înfigă 
rădăcinile. ■

Anul trecut am pus un pumn de gunoi 
de grajd în cuib, peste el am pus 100 gra
me îngrășămînt chimic și apoi puțin pă
mînt. Porumbul a răsărit ușor și nu i-a 
trebuit mult să crească repede și vigu
ros. In acest an vom face, la fel.

Noi luptăm ca de pe fieaare din cele 30 
de hectare pe care le lucrează brigada 
noastră, nici unul să nu producă mai pu
țin de 5.000 kg. porumb boabe. Pentru o 
astfel de producție luptăm noi...

Nu crezi, tinere cititor că are dreptate 7 
O voință de neclintit, împletită cu folo
sirea experienței înaintate sovietice, apli
cată potrivit felului pămintului pe care 
îl muncești, te va duce și pe tine cu sigu
ranță la astfel de roade îmbelșugate.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteil tineretului" 

pentru regiunea Baia Mare

171 „ „ „ | Tractoriștii de laClanul S.M.T. Făurei, regiu- 
mecanizatorllornea Galați, nu se 

sperie de ploile prea 
dese, care împiedică desfășurarea norma
lă a campaniei de primăvară. Folosind 
din plin timpul prielnic, ei reușesc să-și 
îndeplinească nu numai sarcinile zilnice, 
dar să și recupereze întîrzierile provocate 
de vremea rea, cînd n-au putut lucra. 
Mecanicul de sector Ion Rățoi de la acest 
S M.T. îndrumă necontenit brigăzile din 
sectorul său pentru folosirea fiecărei ore 
bune de muncă.

Una dintre brigăzile fruntașe ale sta
țiunii este brigada a VIII-a, condusă de 
utemistul Tănase Ștefan. Lucrînd pe 
ogoarelș întovărășirii „Steagul Roșu", din 
comuna Strîmbu, această brigadă reușește 
să realizeze zilnic pînă la 200 procente 
peste plan. Primul tractorist' din brigadă 
este utemistul Ivan Hanu care a executat 
într-o singură zi 14,57 hantri, depășindu-și 
norma cu 260 la sută.

Fruntașă este de asemenea și brigada 
a IlI-a, condusă de utemistul Popa Dobre. 
într-o singură decadă, tractoriștii acestei 
brigăzi au realizai 39 la sută din planul 
pe întreaga campanie.

Elanul tinerilor 
timpul neprielnic.

D.îrioJ., ...sir, comuna noastrăbrigada arils- — Mitoc, raionul Să- 
lii ă de agitație veni, regiunea Sucea- 

° va—căminul cultural
sprijină activ desfășurarea lucrărilor agri
cole de primăvară. Directorul căminului, 
tovarășul Pascal Ilie, se ocupă cu grijă de 
brigada artistică de agitație care pregă
tește în momentul de față un bogat pro
gram artistic. Cea mai interesantă parte 
din program este aceea unde apare „Moș 
Urzică" în interpretarea utemistului T. 
Deleanu. „Moș Urzică" satirizează cu as
cuțime pe codași și leneși, dar are fru
moase cuvinte de laudă pentru fruntași. în 
rest, programul este alcătuit din recitări, 
jocuri, o scenetă și altele. Toate punctele 
sînt în ștrînsă legătură cu lupta țărănimii 
muncitoare pentru terminarea la timp a 
lucrărilor agricole de primăvară.

Brigada artistică de agitație va pre
zenta programul în comuna noastră, apoi 
la gospodăriile colective Hori.a și Vlăsî- 
nesfi. Cîntecele și jocurile noastre vor 
îndemna pe spectatori să muncească mai 
bine, să obțină noi succese în campanie.

Corespondent 
GETA BURDUJA

mecanizatori învinge

Prima grijă- 
agrotehnica

Corespondent 
BARBU MIRCEA
în gospodăria noas

tră colectivă din co
muna Peștera, regiu
nea Constanța, s-au

terminat de curând însămînțările din pri
ma epocă. Muncind cu însuflețire, colec
tiviștii au însămînțat în scurt timp, cu 
mașina, în rînduri, 278 hectare cu orz, 
ovăz pentru boabe, ovăz masă verde, muș
tar, mazăre, sfeclă furajeră, in pentru 
ulei și coriandru. Un succes însemnat, de 
care ne mîndrim cu toții este acela că 
am însămînțat 45 hectare de floarea-soa
relui în cuiburi așezate în pătrat. Preocu
parea de căpetenie a fiecărui colectivist 
în această perioadă a fost respectarea 
agrotehnicii. Noi știm că numai prin apli
carea măsurilor agrotehnice putem obține 
recolte bogate, putem contribui la obține
rea celor 10 milioane tone grîu și po
rumb boabe în acest an. De aceea am lu
crat la însămînțări după recomandările 
științei și am însămînțat floarea-soarelui 
în cuiburi așezate în pătrat.

în această perioadă s-a evidențiat bri
gada I-a condusă de tovarășul Dumitru 
Banu. Această brigadă a făcut lucrări de 
bună calitate. Dintre tineri, cel mai har
nic și priceput s-a dovedit a. fi utemis
tul Ion P. Voicu.

Corespondent 
ELISABETA CUCERZAN

n .. . Țăranii muncitoriZeee mii de de la noi se ocupă 
pomi plantați Su creșterea po 
r 1 T milor fructiferi, deoa

rece în comuna noastră — Gemenea, din 
raionul Țîrgoviște — sînt condiții priel
nice pomiculturii. în ultima vreme s-au 
luat și la noi o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea acestei importante ramuri a 
agriculturii. în timpul iernii s-au înfiin
țat două brigăzi de stropit pomii, ai că
ror membri au fost în majoritate utemiștf. 
Muncind cu conștiinciozitate, aceste douH 
brigăzi au reușit să stropească un număr 
de 18.000 pomi. Urmînd exemplul co
munistului Radu Stelian și al deputatului 
în sfatul popular raional, Vasile Oncescu, 
s-au evidențiat în această muncă utemiș- 
tii Dumitru Erculescu, Victor Radu și Va
sile Prodan. Brigăzile au fost îndrumate 
în permanență de către tehnicianul agro
nom Ion Cocoș.

Odată cu venirea primăverii, au în
ceput în comuna noastră și plantările de 
puieți. Pînă acum s-au plantat 10.000 
pomi, înlocuindu-se pomii bătrîni și nepro
ductivi și plantindu-se pomi în livezi pe 
o serie de locuri virane. Exemplu în plan
tarea pomilor pot fi dați țăranii munci
tori Petre Simion, Toader Nicolae, Stroe 
Mihai și mulți alții.

Cum folosesc unii tineri zilele de

Unii se plimbă...

Corespondent
ION CUȚOI

primavara

UN SOL AL PRIMĂVERII
Primăvară... Mantia albă de zăpadă 

cu care pămîntul se împodobește pe 
timp de iarnă se destramă, se zdren

țuiește, piere. Și nimeni nu simte nici un 
regret. Dimpotrivă, pe oameni îi bucură 
prefacerea albului vestmint în șuvoaie re- 
pezij.de apă miloasă dar înviorătoare.

Am așteptat totdeauna cu emoție pri
măvara și am încercat fiorii bucuriilor pe 
care le aduce în multe părți ale țării; anul 
acesta plănuiam să petrec primele zile 
ale primăverii între dealurile moldovene.

Am coborît din tren în Băltenii Vaslu
iului. Cu un grup de țărani din părțile lo
cului bateam drumul către Zăpodeni. Glo
dul cleios ne pironea încălțările de pă
mînt; un vînt rece pătrunzător, ne iz
bea în fată și ne încetinea mersul. Făcînd 
glume pe seama glodului și a vîntului, am 
ajuns pe nesimțite cu vorba la tractoare. 
-K.D.-urile celea cu . tălpi îmi plac, măr
turisea un țăran din Zăpodeni. La noi e 
cu un K.D. tractoristul Palade. Unde ară 
el, e sfînt...

Laudele zăpodeanului nu erau pentru 
mine un lucru nou — în cite locuri nu 
vorbesc țăranii cu admirație și cu dra
goste despre tractoriști. De Palade auzi
sem și la S.M.T.-Moara Grecilor. Dar 
despre el se vorbise acolo la fel ca și des
pre, alți tractoriști. Fiindcă zăpodeanul 
insista, am încercat să aflu isprăvile să- 
vîrșite de Palade.

— 2.800 kg. de porumb de pe fiecare 
hectar lucrat de el.

— Dar n-a muncit numai el, am obiec
tat. -

— Dac-ai ști ce arătură face Palade I 
Tare aș vrea să-mj are pămîntul cu 
K.D.-ul lui.

Pînă la urmă nu ne-am înțeles. După 7 
kilometri de tină și vînt am ajuns la gos
podăria colectivă din Zăpodeni. Aici:

— Palade.... _
— Ce-a făcut?
— Mare bucurie. A desțelenit vreo șapte 

hectare, a arat peste 20, a semănat vreo 
22. cînd noi nu puteam intra cu atelajele 
pe loc. El ne-a ajutat să isprăvim la timp 
însămînțările din urgența întiia.

Âm remarcat:
— Alți tractoriști, tot de la Moara Gre

cilor, și-au îndeplinit planul. Și nu în
țeleg de ce-l lăudați atît. Datoria tracto
ristului e să lucreze cît se poate de bine. 
Brigadierul cu care discutasem, s-a ri
dicat cam întărîtat :

— De pe lbcul unde a arai Palade am 
cules 2 800 kg. porumb la hectar. Parc-au 
trecut șapte vieți de cînd nu scoteam, lu- 
crînd cu vitele, decît jumătate.

Am hotărît atunci să-1 cunosc și eu pe

tractoristul care era atît de lăudat. Trac
toristul plecase din gospodărie. Am pornit 
după el pe valea Telejnei.

La Iazul Mic, primul sat, nu l-am 
găsit.
— Tovarășul Palade ? E la Butu- 

căria. m-a informat o fetișcană.
Am plecat mai departe. In sfîrșit, după 

ce călcasem cale de aproape o poștă, am 
dat de el.

Lucra la marginea satului Butucăria. 
Două K.D.-uri se mișcau duduind regulat 
și ascultând supuse comenzile tractoriști
lor. Arătura nu avea greșuri, iar întoar
cerile la capete erau executate cu grijă,

La marginea tarlalei, niște oameni stă
teau tolăniți pe o grămadă de paie. M-am 
dus într,acolo. Le-am dat binețe și, ară- 
tîndu-le arătura, am rostit cu admirație:

— Nu-i lăudat degeaba Palade I
Cei de față, unul președintele întovără

șirii și celălalt activist din secția politică 
a S.M.T. — au început să ridă, uitîndu-se 
semnificativ spre un tinerel îmbrăcat cu 
salopetă.

— Lucrează bine Palade, a spus activis
tul secției* politice. Uite, pregătește un 
nou tractorist pentru a cărui știință pri
mește pe drept lauda. Palade e aici — și 
mi-a arătat pe tinerelul în salopetă — 
însă elevul lui — pe tractor — nu-1 face 
de rîs.

Greșisem, ce să-i faci. Mi-a venit într-a- 
jutor președintele întovărășirii.

— Aveți dreptate, nu-i lăudat degeaba. 
Deși timpul n a fost prea bun anul tre
cut, pe tarlalele lucrate de tovarășul Pa
lade am strîns 2.000 kg. porumb de pe 
fiecare hectar.

Era limpede: Palade era apreciat pen
tru lucrările pe care le făcea bine și la 
timp. De altfel, după jumătate de ceas 
am avut prilejul să asist la o altă scenă 
din care am desprins aceeași concluzie. La 
capătul tarlalei se strînseseră mai mulți 
țărani. Unul mai bătrîn măsura adînci- 
mea arăturii, lua pămînt în mînă, îl mă- 
runțea și-l arăta satisfăcut celorlați. Cînd 
l-a văzut pe Palade i-a cerut să-i are și 
lui pămîntul.

între timp, tarlaua fusese arată. Trac
toarele au fost îndreptate spre baza mo
bilă de alimentare. Fiecare tractor a fost 
curățat, gresat, alimentat, fiecăruia i s-au 
controlat și strîns șuruburile. După în
grijire, mașinile arătau ca noi. O droaie 
de copii care se înghesuiseră să vadă ma
șinile urmăreau cu admirație pe Palade.

Tractoarele au plecat îh altă parte la 
lucru. Palade a rămas în sat. Spunea că 
trebuie să se ocupe de hrana de seară si 
de găzduirea pentru noapte. De fapt, alt
ceva îl frămîntă.

Patru tractoare pe roți din brigada lui 
nu putuseră lucra decît foarte puțin. Pla
nul rămînea în urmă. Și aveau de lucru 
la întovărășiri noi. care nu făcuseră ară
turi de toamnă. Numai K.D.-urile puteau 
salva situația, lucrînd ziua și noaptea, 
K.D.-urile erau detașamentul de șoc.

Lui Palade nu-i ceruse nimeni acest 
lucru. Nu e nici măcar șef de brigadă. îl

cerea însă conștiința Iui de candidat de 
partid. Pînă atunci nu-1 observasem cu 
prea multă atenție. Voisem să-l cunosc 
numai din curiozitate. Mi se păruse doar 
un flăcău dezghețat, priceput, energic. 
Acum îmi apărea și altfel.

îmi povestea că în toamnă au dus-o un 
timp cam prost.

— Și cum era? l-am iscodit.
— Prea bine nu era. Dar trebuia să 

arăm. Abia apăruse „Proiectul de Direc
tive".

Rostise acel „prea bine nu era" atît de 
natural, îneît trebuia să înțelegi că oricîte 
necazuri ar fi, trebuiesc, biruite. Iar vor
bele acestea nu afișau o falsă modestie.

Situația K.D.-urilor nu era de loc 
bună. Uleiul se terminase. Nici moto
rina nu mai ajungea decît pentru a doua 
zi dimineața- Erau trei tractoriști pe două 
tractoare și lucraseră ziua întreagă. Cum 
să lucrezi și noaptea și cum să pleci a 
doua zi, după planul lui Palade?

Palade era însă calm. A ținut sfat cu 
activistul secției politice. Au stabilit ca 
sfatul popular să trimită motorină la bri
gadă. Motorina le va ajunge pînă a treia 
zi, pînă duminică pe la prinz. Dacă tele
fonează la S.M.T., cel mai tîrziu a treia 
zi, vor avea uleiul și motorina. Peste 
noapte vor munci cu schimbul: se vor 
odihni, cîte unul, pe rînd.

De seara pînă-n zori tractoarele au 
mers fără întrerupere. Flăcăii nu se re- 
simțeau de pe urma nopții. Totuși, Pa
lade i-a trimis să se odihnească cîteva 
ceasuri, pînă cînd urma să le sosească 
motorina. La prînz au isprăvit în Butucă
ria și-au plecat. în 2—3 zile după aceea 
au rezolvat și ou întovărășirile ce mai >ră- 
măseseră și-au trecut să lucreze pe lo
turi individuale.

Din noaptea aceea, mi-am dat seama de 
ce-l apreciază pe Palade cei din Zăpo
deni și Telejna, de ce-l laudă ; el nu lasă 
pe nimeni să aștepte și nu dă prilej de 
cît la mulțumiri.

★
ra prin 1950. Furișați în fundul 
curții, doi copilandri țineau sfat. 
Unul se urcase într-un pom,

celălalt jos, despica preocupat o prună.
— Ce facem măi Aurele — vorbea cel 

de jos. Ție-ți dă drumul? Mama îmi spu
ne să nu mă duc. Zice că e o meserie 
murdară, te mînjești cu ulei, cu motorină. 
Tata nici nu vrea s-audă. Iar eu, aud, aud 
într-una păcănitul tractorului.

Au lăsat fructele, uitîndu-se care în
cotro. Erau tare abătuți. Cel de jos răs
punde la numele de Ion, e mai năltuț și 
blond. Are un nas mititel și niște ochi 
limpezi, atît de limpezi și frumoși cum e 
numai cerul după ploaie.

într-un timp Ion se întoarce luminat, 
își privește fix prietenul, punîndu-1 la în
cercare.

— Eu fug de acasă. Mă duc la Vaslui, la 
S.M.T. Tu mergi?

Aurel sare din pom, îl prinde de gît, 
îl sărută și strigă:

— Fugim I Fuu... însă nu termină. Ră- 
mîne Cu gura deschisă, încremenit. îon, 
gata să sară la el, îi țintește aspru:

— Dacă ne auzea cineva? Om ești tu? 
Pocăit, Aurel lăs'ă capul în jos.
A doua zi după masă, directorul S.M.T.- 

ului din Moara Grecilor era anunțat de 
vizita a două persoane care țin să-i vor
bească neapărat. Persoanele erau Ion Pa
lade și Aurel Toma, prietenii fugiți 
de-acasă, tocmai din Codăești.

Directorul i-a cercetat și a aflat că vor 
să se facă tractoriști. Pe Toma — care nu 
avea vîrsta, l-a împachetat și expediat 
acasă ; pe Palade l-a oprit.

Palade s-a apucat serios de învățătură. 
I se părea însă că nu pricepe, că nu-1 
ajută capul.

Practică a făcut cu tractoristul — mai 
apoi șeful de brigadă — Popa Gheorghe. 
Popa l-a învățat meseria și i-a lăsat și 
tractorul cînd a fost numit șef de bri
gadă. Trei ani a lucrat Palade pe acel 
tractor.

mblînd prin sate, Palade a obser
vat că mulți țărani muncitori n-au 
încă încredere în tractoare și că ră

dăcinile acestei neîncrederi se trag din 
mîlul urzelilor chiaburești. Pricepea că ță
ranii muncitori păgubesc mult din această 
pricină. Și atunci, în sufletul lui s-a năs
cut dorința să facă tot ce-i stă-n puteri 
pentru a-i convinge pe țăranii muncitori 
că tractorul e solia belșugului. A învă
țat mai bine meseria, a muncit mal con
știincios și de pe pămînturile lucrate de 
el s-au adunat recolte mari.

— Pămîntul e ca aluatul, spune el țăra
nilor. Dacă știi să frămînți bine aluatul, 
scoți mai mare mîndrețea de cozonac. Cu 
tractorul se frămîntă cel mal bine pă
mîntul.

Anul trecut, Palade a primit insigna de 
fruntaș al recoltelor bogate. Oamenii au 
mai multă încredere în el. Cum spuneam, 
numele lui e bine cunoscut pe văile Te
lejnei și Zăpodenilor. Poate vreun cîntec 
de recunoștință pentru S.M.T. îl va fixa 
pentru generațiile ce vor veni. Pe el nu-1 
interesează însă nemurirea.

— Sînt mulțumit cînd li văd pe oa
meni1 mulțumiți de tractoare, de recoltele 
ce cresc pe terenurile lucrate de tractoare.

Un povestitor iscusit ar putea desprinde 
fapte foarte interesante din viața tînărului 
tractorist: pasiunea cu care soarbe din în
țelepciunea cărților, pa..ma cu care iubeș
te și trăiește muzica și dansul, gingășia 
și curățenia iubirii lui pentru o tractoris- 
tă, prietenia lui cu Țapu Constantin, cu 
care a fost primit în aceeași zi candidat 
de partid, cu care își împarte bucuriile și 
necazurile ; atașamentul lui față de S.M.T. 
de care nu s-ar despărți cu nici un preț. 
Dar mai presus de toate dîrzeniă cu care 
muncește pămîntul convingîndu-i pe (țăra
nii muncitori că tractorul le e prieten și 
ajutor.

Așa l-am înțeles pe Palade. Dar am 
mai înțeles ceva. Fiind înconjurat de dra
goste și încredere, punîndu-se atîtea spe
ranțe în el, fiind atît de așteptat odată 
cu primăvara, cu bucuriile și speranțele 
ei, și Palade este un sol al primăverii.

PETRE NIȚA 
corespondentul „Scînteil tineretului" 

pentru regiunea Iași

Tinerii din gos
podăria colectivă 
din Tîrgușor-Con- 
stanța se compor
tă în aceste zile 
de primăvară în 
mod diferit. Mulți 
dintre ei conside
ră primăvara ca 
un anotimp în 
care începe marea 
bătălie pentru re
colte bogate. In 
zilele de primă

vară timpul este deosebit de prețios.
De aceea tînărul colectivist Gheorghe 

Avram nu pierde nici un ceas bun de

lucru. In 15 zile calendaristice, el a 
realizat la arături și însămînțări 26 
zile-muncă. De asemenea utemistul Gh. 
Micu g realizat și el în 16 zile lucră
toare, 24 zile-muncă. . Ca ei mai sînt 
mulți tineri colectiviști.

Tovarășul Victor Sibinschi însă, so
cotește că primăvara este un anotimp 
bun numai pentru plimbat. In timp ce 
toată lumea este la cîmp, el bate pote
cile prin sat. La toamnă ar trebui să-l 
trimitem tot la plimbare, așa cum a tri
mis harnica furnică pe greerele cîntă- 
reț. Dar noi nu-l vom lăsa pînă nu va 
înțelege în ce fel trebuie folosită pri
măvara.

Corespondent 
MIA STOICA

...alții sînt puși pe drumuri
Gîndul folosirii 

din plin a timpu
lui prielnic fră
mîntă și pe trac
toriștii de la SMT- 
Negrești, regiunea 
Iași. Insă aplica
rea în viață a a.- 
cestui principiu 
este împiedicată 
de unii care încă 
de astă iarnă s-au
obișnuit să fie... pierde vară și nu s-au 
lecuit nici pînă acum.

Reparațiile unor tractoare au fost fă
cute de mântuială; ele se defectează re
pede acum. Dar conducerea stațiunii 
(director tov. Ionescu Vasile) nu ia mă
surile necesare pentru ca tractoarele să 
fie imediat repuse in funcțiune. Trac
toriștii Gh. Oprea din brigada a IX-a și 
Ion Damian din brigada I-a n-au pri
mit la timp piesele necesare. Primul

a fost el însuși la stațiune, dar degea
ba : piesa tot nu i s-a dat. Rezultatul 7 
Timp prețios irosit în plină campanie.

Fiindcă brigăzile n-au primit sculele 
necesare la ieșirea in campanie, tracto
ristul Vasile Tudorache a trebuit să 
colinde vreme de cinci ceasuri trei sate 
— Cuza Vodă, Tungujei și Ipatele, pen
tru a găsi o cheie cu care să strîngă 
un șurub; iar din pricina proastei apro
vizionări într-una din zile două trac
toare de la brigada a XlI-a au rămas 
fără motorină, pierzînd patru ore de 
lucru. Un calcul simplu — pe care-l 
putem face luînd ca bază norma de 
3,60 ha. arătură de 18—20 cm. pentru 
fiecare tractor în timp de o zi — ne 
arată că în aceste cazuri s-au pierdut 
aproximativ 4,68 ha. arătură.

Este puțin, într-adevăr, dar îngrijo
rător pentru S.M.T. Negrești, pentru că 
aceste „cazuri" nu sînt — din neferi
cire — singurele. J. L.

Fiecare ceas — folosit din plin

Pămîntul s-a svîntat puțin și tractoarele K.D. 35 pot porni la lucru. Utemistul 
Mocanu Ion, șeful brigăzii a XHI-a de tractoare de la S.M.T.-Tecuci ce lucrează 
acum în comuna Matca a urmărit atent toate schimbările vremii din ultimele zile. 
Brigada lui și-a îndeplinit sarcinile în această campanie în proporție de 102 la sută 
dar mal este încă mult lucru de făcut. Fiecare oră prielnică trebuie folosită.

Norii deși se adună din nou și din clipă în clipă ploaia ar putea începe iarăși; 
tractoriștii au pornit totuși la însămînțat chiar dacă nu vor putea lucra mal 
mult de două ore.

Iată în fotografia noastră pe utemistul Constantin Dantoș deținătorul steagului 
roșu de tractorist fruntaș pe stațiune, însămînțînd pe tarlalele întinse ale into- 
vărășlțllor. Foto : EUG. CSIKOȘ
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„Nici un petec de pămint 
să nu râmînă neînsamînțat"

Oamenii muncii d« la sate «mosc zicala 
populară ^Nu lăsa pe mîine, ce poți face 
azi“. In aceste zile de primăvară cînd 
timpul nefavorabil a făcut ca unele lucrări 
agricole să fie tntîrziate, folosirea fiecărei 
ore, a fiecărei zile bune de lucru are o 
mare Însemnătate pentru obținerea unei 
bogate recolte, pentru obținerea a cel pu
țin 10 milioane tone grîu și porumb boabe.

Oamenfl muncii de pe ogoare sînt che
mați să folosească la maximum fiecare 
oră, fiecare zi pentru grăbirea însămiînță- 
rii culturilor prevăzute pentru epoca întîia 
și să înceapă netntîrziat — acolo unde 
condițiile locale permit — însămînțarea 
culturilor din epoca doua, să execute toate 
lucrările de primăvară la un nivel agro
tehnic ridicat, aplicînd experiența frunta
șilor recoltelor bogate și îndrumările pri
mite din partea agronomilor. Nici o lu
crare agricolă ce poate fi făcută azi, nu 
trebuie lăsată pe mîine. Nu trebuie să ră- 
mînă nici un petec de pămînt neînsă- 
mînțat.

Insămînțatul este o principală lucrare 
agricolă și constituie un factor hotărîtor 
pentru obținerea unor recolte mari la orz, 
ovăz, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, le
gume etc. Calitatea acestei importante lu
crări agricole depinde foarte mult de 
timpul în care este făcută (timpul optim), 
timp în care semințele puse în pămînt au 
toate condițiile naturale pentru încolțirea 
lor, pentru răsărirea și dezvoltarea ulte
rioară a plantelor. Aceste condiții depind 
însă și de pregătirea solului și de metodele 
de semănat. Iată așa dar, marea însem
nătate a grăbirii însămînțării culturilor 
din epoca întîia, al cărei plan trebuie în
deplinit integral, la toate culturile. Re
zultă de asemenea însemnătatea organiză
rii lucrărilor pentru însămînțarea culturi
lor din epoca a doua.

Terenurile nearate în toamnă sau în 
primăvară trebuie arate numaidecît și 
grăpate imediat iar terenurile arate în 
toamnă trebuie curățate de buruieni 
pînă la însămînțat, îngrijite prin culti
vare sau grăpare. Odată cu aratul trebuie 
să se facă și încorporarea îngrășăminte
lor în sol.

In același timp cu semănatul trebuie 
îngrijite semănăturile de toamnă și mai 
ales semănăturile de grîu. Foarte urgent 
trebuie făcută evacuarea apei care băltește 
pe semănături, săpîndu-se șanțuri de 
scurgere și gropi absorbante sau între- 
buințîndu-se zi și noapte moto-pompele 
S.M.T.-urilor și gospodăriilor de stat. De 
asemenea, pentru reținerea apei în pă
mint și pentru aerisirea solului la supra
față trebuie continuat grăpatul semănătu
rilor. O mare atenție trebuie acordată pli
virii buruienilor din semănături precum 
și depistării și combaterii' dăunătorilor 
plantelor.

Tineretul muncitor de pe ogoare are 
datoria patriotică de a participa din plin 
la grăbirea lucrărilor de primăvară și la 
executarea lor ținînd seamă de îndrumă
rile agrotehnice. Mobilizarea tuturor tine
rilor mecanizatori, colectiviști, întovără
șiți, țărani muncitori cu gospodării indivi
duale la grăbirea campaniei însămințări- 
lor de primăvară, este în prezent sarcina 
cea mai urgentă și mai actuală a orga
nizațiilor U.T.M. 1

In vederea grăbirii lucrărilor agricole, 
organizațiile U.T.M. trebuie să sprijine 
buna organizare a muncii și lichidarea 

gipsurilor ce mai există în acest domeniu. 
Folosirea din plin a tractoarelor, a mași
nilor agricole, a tuturor atelajelor, depinde 
în mare măsură de buna organizare a 
muncii.

Pentru folosirea la maximum a trac
toarelor și mașinilor agricole trebuie ca 
ele să lucreze în cît mai mare număr și 
cu schimbul al doilea, noaptea. Cei mai 
buni mecanizatori și în primul rînd, ute- 
miștii vor dovedi prin fapte patriotismul 
lor, lucrînd în schimbul al doilea, noap

tea. Organizațiile U.T.M. au datoria de 
a duce în rîndul mecanizatorilor o susți
nută muncă politică pentru a-i determina 
să lucreze în schimbul doi — schimb 
în care munca este mai grea și de mai 
mare răspundere. De asemenea trebuie 
dusă munca politică în rîndul muncitori
lor din atelierele S.M.T., G.A.S., a șofe
rilor pentru ca aceștia să vină să lucreze 
pe tractor, în cîmp, pentru a asigura două 
schimburi. Nu trebuie uitat însă că lu- 
crîndu-se în două schimburi se cere o mai 
bună îngrijire a tractoarelor, precum și 
îndeplinirea vitezei zilnice de lucru atît 
pentru schimbul întîi cît și pentru schim
bul al doilea. Pentru aceasta e necesară 
îndrumarea permanentă din partea șefi
lor de brigadă cît și din partea agronomi
lor și mecanicilor de sector din S.M.T.-uri 
a tovarășilor din conducerile S.M.T.-urilor 
și gospodăriilor de stat. De asemenea este 
nevoie de îmbunătățirea aprovizionării 
pe cîmp a brigăzilor de tractoare cu car
buranți și lubrefianți.

Pe lîngă folosirea din plin a tractoa
relor și mașinilor agricole, de mare în
semnătate este folorirea complectă a tu
turor atelajelor cu tracțiune animală. Ti
nerii țărani muncitori, colectiviști, întovă
rășiți trebuie îndrumați de organizațiile 
U.T.M. și mobilizați priritr-o temeinică 
muncă de lămurire, să folosească fiecare 
zi, fiecare oră din timpul prielnic, însă- 
mînțîndu-și ogoarele.

Organizațiile U.T.M. de la sate vor pu
tea contribui din plin la grăbirea lucră
rilor agricole numai intensificînd munca 
politică de masă în rîndul tinerilor țăran: 
muncitori. Prin convorbiri cu fiecare t:- 
năr țăran muncitor în parte, utemiștii și 
în primul rînd agitatorii, să arate însem
nătatea economică și politică a efectuării 
însămînțărilor la timp și în condiții agro
tehnice corespunzătoare. Trebuie larg fo
losite gazetele de perete, foile volante, 
brigăzile artistice de agitație și alte mij
loace ale agitației scrise și verbale.

Organizațiilor U.T.M. le revine sarcina 
ca în întîmpinarea zilei de 1 Mai să spri
jine dezvoltarea întrecerii socialiste în 
S.M.T.-uri, gospodării de stat și colective 
și în întovărășiri și întrecerea patriotică 
între țăranii muncitori, între circumscripții 
electorale, între sate și comune. In cinstea 
zilei de 1 Mai, utemiștii din comuna Obîr- 
șeni, raionul Vaslui, au chemat la între
cere patriotică pe cei din comuna Rădeni. 
Steagul de sat fruntaș în întrecerea pa
triotică dintre aceste comune l-au primit 
deocamdată utemiștii din satul Corbă- 
nești — comuna Obîrșeni, unde însămîn- 
țările din urgența I-a și a Il-a au fost 
terminate iar tinerii au curățit și izlazul 
de spini. Acest exemplu este demn de ur
mat de toate organizațiile U.T.M. de la 
sate.

Sarcini deosebite stau în fața tinerilor 
ingineri și tehnicieni agronomi. Ei trebuie 
să fie cei ce conving în mod științific pe 
țăranii muncitori asupra însemnătății 
executării la timp și în bune condițiuni a 
însămînțărilor de primăvară, îndrumîn- 
du-i concret, potrivit condițiilor naturale’ 
locale, cum să execute lucrările agricole. 
Organizațiile de bază U.T.M. au datoria 
de a-i sprijini pe aceștia în muncă, mo
bil izînd tineretul în aplicarea agrotehni
cii înaintate.

Tineri și tinere, care munciți pe ogoare! 
Folosiți din plin fiecare oră, fiecare zi 
bună de lucru pentru grăbirea lucrărilor 
de primăvară. Participați la acțiunile de 
scurgere i apelor de pe sămănături, ce
reți să lucrați în schimbul al doilea pe 
tractoare, folosiți întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor și atelajelor ! Lucră
rile făcute de voi să fie de cea mai bună 
calitate. Nu uitați că munca voastră con
tribuie la obținerea unor recolte bogate, 
pentru creșterea bunei stări a poporului. 
„Nici un petec de pămînt să nu rămînă 
neînsămînțat".

Zilele trecute a avut loc sesiunea 
științifică a studenților de la I.S.E.P. 

în fotografie: un aspect din sală în 
timpul expunerii unui referat.

S.udențti, profesorii șl asistenții ur
măresc cu deosebit interes cele expuse.

Fruntași la colectarea 
fierului vechi

Utemiștii și pionierii din Turnu Seve
rin s-au luat la întrecere pentru strân
gerea a cît mai însemnate cantități de fier 
vechi. Pînă la 22 aprilie, primul loc în 
această acțiune îl dețin pionierele de la 
Școala elementară de fete nr. 2 și utemiștii 
de la Școala elementară de băieți nr. 6, 
oare au adunat peste 2.000 kg. de fier 
vechi.

Pionierii și utemiștii din școlile orașului 
Craiova au adunat pînă acum peste 12.000 
kg. de fier vechi, ce va fi expediat fur
nalelor de fa Reșița și Hunedoara.

Tinerii din comuna Siliștea Crucii au 
strîns și ei în cinstea zilei de 1 Mai, 2.800 
kg. de fier vechi, devenind fruntași pe 
raionul Băilești.

Rodnică activitate în campania de strîn- 
gere a fierului vechi desfășoară pionierii 
și tinerii din raioanele Corabia, Calafat 
și Craiova.

Pînă acum, în regiunea Craiova s-au 
strîns 112.225 kg. de fier vechi din care 
72.225 kg. kg. au fost adunate de către pio
nierii și utemiștii din școli, iar 40.000 kg. 
de către tinerii din diferitele unități in
dustriale din regiune.

A primit Steagul roșu de producte
Colectivul uzinei. de mașini și unelte 

agricole „7 Noiembrie" din Craiova a pri
mit zilele trecute Steagul roșu de produc
ție de întreprindere fruntașă pe ramura 
construcțiilor de mașini șj utilaj agricol, 
al Ministerului Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini și Comitetului 
Central al sindicatului muncitorilor din in
dustria metalurgică și construcțiilor de ma
șini, pentru realizării^, obținute in produc
ție în cel de al doilea semestru al anului 
trecut.

în semestrul II 1954 muncitorii acestei 
uzine hu depășit, planul de producție cu 
22,4 la sută, au realizat o creștere a pro
ductivității muncii de 17,6 la suta și au 
redus rebuturile cu 14 la sută. O atenție 
deosebită a fost acordată în această pe
rioadă reducerii prețului de cost al produ
selor. în fruntea acestei acțiuni s-au si
tuat strungarul Dumitru Rîcu, turnătorul 
Victor Rădulescu, miezuitoarea Elena 
Drugă și alți muncitori fruntași ai uzi
nei. •

Informații
Unul din cei mai apreciați muzicieni din 

America Latină, cunoscutul compozitor ă 
dirijor brazilian Claudio Santoro, laureat 
al Premiului Internațional al Păcii, este 
de cîtăva vreme oaspetele țării noastre.

în afara celor două concerte dirijate în 
Orașul Stalin și Timișoara, care s-au 
bucurat de mult succes, Claudio San
toro va dirija concertele din 30 aprilie 
și 1 Mai ale Orchestrei simfonice a Filar
monicii de stat din București. Concertele 
vor cuprinde Simfonia nr. 40 în sol mi
nor de Mozart, Simfonia a 4-a — a Păcii 
de Claudio Santoro, precum și cîteva lu
crări de seamă din muzica braziliană con
temporană.

MAI MULTĂ FONTĂ DĂRUITĂ PATRIEI
Plouase toată noaptea. Prin geamurile 

'locului „860“ din Reșița lumina dimi- 
feții se căznea să împrăștie întunericul 
lin camere. Măduța Iosif se sculase dis-Se- 
imineață. De cu seară un tovarăș adu- 
șse vestea — care îi bucurase pe toți — 
ă la furnalul nr. 1 se va organiza d bri- 
adă de tineret. Măduța se grăbi să vină 
i combinat cu o jumătate de oră înain
ta celorlalți. In sector aproape toți ține
ți veniseră mai devreme. Ca într-o ade- 
ărată bătălie, cu mișcări iuți și sigure se 
duceau aci materiale, se pregăteau oa- 
-le de turnare, uneltele pentru descăr- 
irea furnalelor, se uscau jghiaburile de 
îurgere...
Brigada de la furnalul nr. 1, nou con- 
ituită, condusă de tovarășul Cîntar Ște- 
n, începuse de mult munca. Membrii ei 
iu împărțit pe întinderea sectorului, 
eși răspîndiți, tinerii simțeau că alcă- 
iesc o singură forță. A început descăr- 
rea primei șarje din schimb. Nu se mai 
zeau nici glasul iui Măduța Iosif sau 
lui Rusu Ilie, nici vocea puternică a 

smistului Spircea, ajutor de maistru. Ti- 
rii se înțelegeau mai mult prin semne, 
nd șarja de fontă s-a revărsat — aido- 
i unei cascade — în imensa oală, ute- 
știi din brigada lui Cîntar au simțit 
inimi bucuria izbînzii. Emoția pusese 

. Ipînire pe ei. Fonta produsă era de 
litate superioară. întrecerea pornită Jn- 
» brigăzile conduse de primii topitori 
n Petru, Cîntar Ștefan și Bănică Cris- 
he le-a adus victoria. Ele cîștigaseră 
n muncă, titlul de brigăzi fruntașe pe 
tor, producînd în luna martie mai mul- 
fontă pe metru cub de volum util de 

mal față de indicii planificați.
*

Iu de mult — anul trecut — Măduța 
if ca și alți tineri, nu-și făcea atîta 
ge rău din pricina muncii. Drept este 
lucra uneori destul de bine și atunci, 

} treburile producției nu-i stăpîneau 
te gîndurile cînd era la muncă, așa ca 
un.

Tineri furnaliști! In întrecerea în 
cinstea zilei de 1 Mai, dați mai 
multă fontă pe fiecare metru cub 
de volum util al furnalului!

Tinerii Măduța Iosif, Baciu Gheorghe, 
Livezeanu loan, Bula Mihai și alții lucrau 
zile întregi fără spor. Din cîn-d în cînd 
la descărcarea fontei se mai tatîmpia ca 
din neatenție fonta să curgă și in jghia- 
bul de zgură, pierzîndu-se astfel sute de 
kilograme de metal prețios. Parcă mais
trul putea să le vadă pe toate ?

Intr-o zi, o întîmplare neobișnuită i-a 
schimbat atitudinea. Gîndindu-se la si
tuația utemistului Măduța, Cîntar Ștefan 
era convins că tînărul acesta poate să 
se schimbe și se hotărî să-1 ajute.

Cîntar e fruntaș în întrecerea socialis
tă. Rareori poate să-i ia cineva înainte. 
E conștiincios, lucrează cu grijă și sfă
tuiește cu răbdare pe oricine îi cere spri
jinul. Dimineața, cînd Măduța venea ta- 
tr-un suflet la lucru cu cîte un sfert de 
ceas mai tîrziu — și i se întîmpla destul 
de des asta — îl găsea pe Cîntar și pe 
ceilalți tineri lucrînd de zor. De la un 
timp Măduța nu prea îl avea la inimă pe 
Cîntar. într-o ședință de producție, în 
afară de utemiștii care au luat cuvintul, 
prim-topitorul fruntaș îl criticase și el 
as-pru, în fața tuturor.

„Cine m-a pus să vin la ședință ? 
se mustra Măduța. Auzi, să mă facă de 
rîs spunîndu-mi că dau lucrul peste cap, 
că lipsesc nemotivat și că în timpul ore
lor de muncă mă plimb fără rost de colo- 
colo. Nu-i vorbă, ce-i drept e drept: nu 
curăț cu atenție locul de muncă. Aduce 
asta însă mare pagubă ? Și ce-i dacă se 
mai scapă pe jghiabul de zgură și ceva 
fontă ? Doar eu lucrez la rina de zgură, nu 
tovarășul Cîntar. Ce-1 interesează pe dîn- 
sul ? Apoi că stau de vorbă prea mult 
și nu vin regulat la lucru ; asta nu-1 pri
vește pe el. Pentru cît muncesc, atît pri
mesc, nici mai mult, nici mai puțin. Nu-i

treaba tovarășului Cîntar dacă nu-mi în
deplinesc norma în fiecare zi, sau dacă 
mi-o depășesc numai cu cîteva procente 
și nu cu mai multi"

Toate acestea i-au trecut prin minte lui 
Măduța. In urma criticii făcute s-a hotărît 
chiar să-i spună verde în față tovarășului 
Cîntar să nu se mai intereseze de ceea ce 
face el. Dar Cîntar i-o luă înainte. în
tr-o zi, cind Măduța, împreună cu alți 
tineri, era gata de plecare, Cîntar l-a ru
gat să-l aștepte.

In grupuri, muncitorii se îndreptau spre 
poartă. Unii dintre tineri se grăbeau, alții 
insă mergeau liniștiți, discutau între ei 
despre plan, despre întrecere, despre multe 
și felurite lucruri legate de munca lor zil
nică. Măduța mergea împreună cu tovară
șul Cîntar, care îi vorbea domol, cu prie
tenie. Măduța nu înțelegea esența acestui 
ajutor. Se credea persecutat. Pe nerăsu
flate i-a arătat tot ce gîndește despre el, 
despre ședința aceea, despre articolul apă
rut la gazeta de perete.

— Cum muncesc, așa trăiesc, tovarășe 
Cîntar... — respiră Măduța ușurat că i-a 
spus tot ce avea pe inimă de atîta. timp.

Tovarășul Cîntar îl asculta în' tăcere, 
și această tăcere răbdătoare îl făcu pe 
Măduța să se calmeze, să se înmoaie. Nu 
avusese chiar intenția să se certe. Voia 
doar ca tovarășul Cîntar și ceilalți să-l 
lase în pace.

— Măduța — începu furnalistul fruntaș 
tot așa de domol cum îi vorbise și înainte 
— răspunde-mi la o întrebare. Așa-i că 
lipsești adesea de la lucru și alteori vii 
cu întîrziere 1

— Așa «.
— Din cauza ta și a celorlalți care pro

cedează ca tine, noi mergem greu înainte. 
Inchipuie-ți ce fapte mari am putea face 
dacă am pune umărul cu toții. Atunci am 
păși mai devreme într-un nou cincinal.

Din fonta pe care noi o facem se fabrică 
tot mai numeroase mașini pentru indus
trie. Dacă producem mai puțin sau dacă 
fonta este de calitate inferioară, acest 
neajuns se răsfrînge asi’pi-a noastră. Vezi,

Ne pregătim pentru practica de vară
Institutul agronomic din Arad cuprinde 

două facultăți : zootehnia și medicina ve
terinară. Sute de studenți șl studente în
vață aici regulile științifice de îngrijire a 
animalelor, pregătindu-se cu seriozitate 
să devină specialiști necesari sporirii șep- 
telului — avuție de seamă a patriei noa
stre.

Ca ta orice institut tehnic și la noi se 
pune un mare accent pe învățămîntul 
practic. Fie că practica se desfășoară la 
ferma institutului sau ta unitățile socia
liste din agricultură, ea obișnuiește pe 
student cu disciplina în muncă, îi lărgește 
orizontul cunoștințelor teoretice, îl pregă
tește mal temeinic pentru specialitatea 
respectivă. De aceea, atenția conducerii 
institutului și a organizației noastre se în
dreaptă spre organizarea ta cît mai bune 
condițiuni a practicii studenților.

în cursul anului universitar trecut, nu
meroși studenți ai institutului nostru au 
făcut practica în unitățile socialiste ale 
agriculturii din regiunea Arad și din alte 
părți. Pe adresa institutului au sosit nu
meroase scrisori de mulțumire prin care 
conducerile unor gospodării agricole co
lective și gospodării agricole de stat 
evidențiau comportarea studenților a- 
flați în practică în respectivele locuri.

în cadrul acestor gospodării studenții 
repartizați la practică printre care Gheor
ghe Lala, Petre Buruiană, Maria Lucuța, 
Vasi'le Mimiș,. Miron Cristea și alții au 
lucrat cot la cot cu muncitorii și tehnicie
nii gospodăriilor, au învățat din îndelun
gata lor experiență de producție, au par
ticipat la activitatea culturală care se des
fășoară în cadrul căminelor culturale sau 
colțurilor roșii.

Numeroși studenți din institutul nostru 
și-au însușiț o concepție sănătoasă în ceea 
ce privește atitudinea față de învățămîn- 
tul practic, considerat azi ca o adevărată 
școală — nu numai în privința îmbogăți
rii cunoștințelor profesionale — dar și în 
direcția întăririi educației comuniste.

Folosind experiența pozitivă a practicii 
studențești din anii trecuți, conducerea 
institutului împreună cu organizațiile de 
masă din facultăți a luat o serie de mă
suri de pregătire temeinică a practicii 
din acest an. Astfel, .pentru studenții anu
lui I care vor începe practica în ferma in
stitutului după sesiunea de examene din 
vară, au fost planificate o serie de cursuri 
pregătitoare care se vor ține ta timpul 
liber. Aceste cursuri care vor fi ținute de 
către cadrele didactice au scopul de a-i fa
miliariza pe studenți cu asemenea noțiuni 
generale ca: alimentația animalelor, zoo- 
igiena, creșterea animalelor, ete. Pentru 
practica de la fermă, a fost alcătuit un 
plan care cuprinde lucrările ce vor fi efec
tuate de către studenți. Sub îndrumarea 
asistenților, studenții vor lua parte în mod 
efectiv Ia pansatul animalelor, alimenta
rea cu furaje și apă a animalelor etc. Tot
odată, planul de muncă prevede pentru

grupele de studenți cercetări practice 
asupra efortului la care e supus anima
lul în ziua respectivă. ,

Toate aceste lucrări îi vor deprinde pe 
studenți nu numai cu problemele practice 
necesare complectării cunoștințelor lor 
teoretice, dar le vor lărgi perspectiva 
asupra muncii de organizare a activității 
tatr-o întreprindere.

Urmărind buna desfășurare a activității 
de practică a studenților, conducerea fa
cultății de zootehnie a ținut zilele trecute 
o ședință de lucru cu studenții -anului IV 
din această facultate. In cadrul acestei 
ședințe, tovarășul Traian Gî-rda, decanul 
facultății, a explicat studenților normele 
după cere se va desfășura anul acesta 
practica de vară. De cur-tad, studenții 
acestui an și-au dat ultimele examene. 
Merită relevată atitudinea față de învă
țătură a acestor studenți. Patru cincimi 
din numărul total al studenților au pro
movat cursurile primind la examene ca
lificative de „bine” și „foarte bine”.

Azi, î-n fața -acestor studenți care numa-i 
-peste cîteva luni vor fi posesorii diplomei 
de ingineri zootehnicieni, se pune -pro
blema plecării ta practică. Dtad indicații 
cu privire la ceea ce vor trebui să facă 
studenții în unitățile unde stat repartizați, 
tovarășul G’rda a amintit despre tradiția 
creată ta institutul nostru după care ab
solvenții anului IV își încep stagiul de 
practică printr-o excursie în cele mai im
portante ferme zootehnice din țară. Și 
anul acesta peste 100 de studenți al fa
cultății au plecat tatr-o excursie de 
aproape două săptămîni prin Moldova și 
Ardeal, urmînd să viziteze ferme zooteh
nice vestite prin animalele de rasă supe
rioară care sînt crescute acolo, prin or
ganizarea la un înalt nivel al activității 
științifice.

în pregătirea practicii de vară, organi
zația U.T.M. pe institut s-a strădu-it să 
insufle studenților, simțul răspunderii față 
de sarcinile pe care le au, interesul și pa
siunea față de lucrările pe care le vor 
face.

In ședințele ținute cu studenții de către 
comitetul organizației de bază U.T.M. s-au 
indicat metodele cele mai juste pentru 
a-și putea desfășura în bune condițiuni 
practica de vară, pentru a răspunde cu 
cinste nobilei lor sarcini de propagatori 
ai regulilor celor mai înaintate de creș
tere a animalelor.

Noi avem convingerea că studenții in
stitutului nostru își vor face pe deplin 
datori-a, arătînd că stat hotărîți să con
tribuie din pita l-a creșterea neîncetată a 
șeptel-ului, sarcină de seamă pe care par
tidul a pus-o în fața țărănimii munci
toare, ta fața întregului popor muncitor.

Ing. MARCEL NAFORNIȚA 
secretar al comitetului organizației 

de bază U.T.M. a Institutului 
agronomic-Arad
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Să grăbim însămînțatul sfeclei de zahăr

| Vine sau nu vine?L
8 • ■ x8 In zilele acestea ploioase, la Pitești, j 
§ în stația de autobuze denumită, nu știu 8 
a pentru care motiv, „Obuz", 
j In jurul meu, doar trei, patru cetă- g 
g țenl. Privirile noastre, toate, sînt ațin- 8 
8 tite spre zare. Nu ne cunoaștem. Nu | 
| ne-am văzut niciodată. Avem totuși, cU 3 
| toții, aceeași mare dorință: să Vină 8 
8 autobuzul. Grupul nostru s-a mărit. Se ? 
8 discută, se comentează și unii, mal ner- ■ 
g voși, amintesc de sfinți și de unele

| des ca prin sită... 
g In fine, silueta atît de mult dorită Se" l. 
8 profilează în depărtare. Gonește și se|,l 
poprește pufăind și stropind copiosLr 
g îmbulzeală, strigăte, iarăși sfinți și cu-l 
8 un scrîșnet răgușit mașina supraaglo- [ 

merată își ia drumul. 8
g Ne numărăm cel rămași pe jos. Sîn- 8 
8 tem destui. Șl așteptăm mai departe. | 
|Deodată un copil strigă extaziat: 8
§ — Vlnee I... 8
8 De necrezut. La o distanță de aproa-.| 
? pe un sfert de oră un alt autobuz. Parcă 8 ‘ 
(nu mai plouă afară. S-au înseninat fe- j 
8 țele tuturor. încă un moment șl mașina 8- a? 
| aruneînd stropi de noroi trece... prin | 
8 fața noastră fără să oprească. Ml s-a g'j 
8 părut, sau șoferul ne-a zîmbit șăgalnic?^ 
|Nu pot să-mi dau seama. Cert este că 
8 autobuzul s-a dus... .g '
8 Și acum din nou așteptare. Se reia 8 
| firul vorbei. Așteptarea laolaltă, mașina, , 
8 ploaia, ne-au împrietenit. Ne povestim 8 
8 de toate, ne tutuim. 8
8 In fața mea un om între două vîrste. 8 ■ 
8 Era pe scară cînd a plecat prima ma- 8 5 dn^ IVTS. mîmzvtAV Mc .

— De ce nu te-al suit ? — ÎI'întreb. 8’’țsfc
— Sînt „Stan pățitul" — îmi răs- 8- 

g punde. Și-mi povestește : & to
3 — Era acum vreo 10 zile. Ploua. In-g-ta
| autobuz înghesuială. Pe-atunci eram în 8 
g Interiorul lui. Unul, pe scară, se chi-1 
8r._l_ ™ ,î_“. .............................................

I mîncat! ” ' ’
— Cine l-a bătut ?
— Păi, șoferul, taxatorul...
— De ce n-ai luat numărul mașinel? g 
Omul ml-a răspuns zîmbind: păi pe 

noroiul ăsta... se mal vede numărul ?’g‘ 
Și apoi... 8

g N-am avut timp să-i răspund... Venea § 
8 un alt autobuz. Aceeași forfotă. Cineva g- 
| m-a împins la dreapta apoi un altul 8 
g m-a îmbrîncit înapoi. M-am resemnat. § 
8 Am pornit-o pe jos însoțit de tovarășul 
| cu care întrerupsesem discuția înainte 
8 de sosirea mașinei. Mi-a spus că pen
ii tru piteșteni autobuzele acestea au de- 0 
| venit în ultima vreme veritabile ecuații 8 
8 cu mal multe necunoscute : — „Vine | 
8 sau nu vine"... șl dacă vine „reușesc 8 
|s-o iau, sau nu reușesc". Șl a adăogat: 8 
? „necazul cel mare nu se datorește făp- □ 
8 tulul că numărul lor ar fl necorespun- 8 
| zător. Necorespunzător este felul in 8 
8 care se comportă personalul ce deser- I 
8vește aceste mașini". g ?
| Aș Invita pe tovarășii care răspund 8 
8 de bunul mers al autobuzelor din Pi-g 
8 tești să le aștepte în special în orele 8 
| de aglomerație. Nu indic stația. Cred că 8 
g oriunde pe traseu se pot convinge de | c 
8 adevărul celor scrise mai sus. Hal, to- 8 
| varășl, porniți, și porniți, rogu-vă, de | 
8 îndată șl la remedierea acestor lipsuri. |
8 I. ISAIIA
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B ____ „__ — _____T f ?
8piese ale mașinii. Și plouă mărunt și |
» j-------- al. t-.-Mîm ■
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8 șină. Mă minunez că-1 văd pe jos.
8 - ■ ~ ____ ■ ..." “
| — Sînt „Stan pățitul" — îmi răs
ti8
t
8
8 nuia să intre în mașină. Ce bătaie âi a- 
| mîncat 1 
î
O8
8
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în ultimile zile timpul a devenit fa
vorabil intensificării lucrărilor de însă- 
mînțări. Folosind timpul prielnic tre
buie grăbită însămînțarea culturilor din 
prima epocă, trebuie urgentate lucră
rile de pregătire a solului în vederea 
însămînțării porumbului, bumbacului 
etc., trebuie intensificată însămînțarea 
porumbului acolo unde temperatura so
lului a atins 8—10 grade.

In mod deosebit în aceste zile, oa
menii muncii de la sate au datoria de 
a termina în cel mai scurt timp însămîn- 
țatul sfeclei de zahăr, plantă tehnică 
de mare valoare pentru economia țării 
noastre, pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al populației, in fie
care regiune, în fiecare raion, în fie
care comună și sat, planul de însămin- 
țări la sfecla de zahăr trebuie îndepli
nit în întregime.

Organizațiile U.T.M. au sarcina de 
a mobiliza urgent pe toți tinerii cul
tivatori, ca aceștia să însămînțeze sfe
cla de zahăr în cel mai scurt timp. 
Tinerii agronomi și ingineri agronomi 
au datoria să fie permanent în mijlo
cul cultivatorilor de sfeclă lămurindu-i 
și îndrumîndu-i să aplice agrotehnica 
avansată, să folosească toate ingrășă-

mintele chimice destinate acestei cul
turi, să prăfuiască sămînța sfeclei de 
zahăr cu cenușă etc.

Un sprijin deosebit trebuie dat gos
podăriilor colective. întovărășirilor șl 
asociațiilor de producție, cultivatoare 
de sfeclă de zahăr, pentru folosirea la 
maximum a tuturor mașinilor agricole 
și atelajelor, pentru mobilizarea în a- 
ceastă acțiune a colectiviștilor, întovă- 
rășiților, a țăranilor muncitori, membri 
ai asociațiilor. Insămînțatiul sfeclei de 
zahăr trebuie să se facă, folosindu-se 
fiecare oră bună de lucru la cîmp, în- 
sămînțîndu-se mai întîi terenurile care 
se svîntă mai repede. Pe terenurile 
umede unde nu se pot folosi tractoa
rele pot și trebuie folosite din plin 
atelajele.

Organizațiile U.T.M. din regiunile 
rămase în urmă cu însămînțatul sfeclei 
de zahăr, printre care cele din regiu
nile București, Stalin, Cluj, Regiunea 
Autonomă Maghiară, au datoria de a 
intensifica munca politică în rîndul ță
ranilor muncitori, arătîndu-le că obți
nerea unor recolte bogate la sfecla de 
zahăr depinde în bună măsură de efec
tuarea grabnică șl în bune condițiuni 
agrotehnice a însămînțărilor.

O strada cu p’opi ?» 
șl... băltoace

Sînt minunați plopii cînd se oglindesc 
într-un lac, dar cînd lacul ține loc de 
stradă și cînd privind plopii te țrezețtl 
cu picioarele ude, nu mai ești de loc în- 
cîntat.

O asemenea stradă cu asemenea plopi 
se găsește la Panciu, regiunea Bîrlad. Ca 
să ajungi la ocolul silvic raional, trebuie 
să treci pe strada Libertății, „strada cu 1: 
plopi'.

Cetățenii care au treburi la ocolul sil
vic, vor nu vor, trebuie să admire plopii ' 
trecînd prin bălțile de pe strada Liber- A, 
tății. • g , . '

Tovarășii care lucrează la ocolul silvic 
(și sînt nevoiți deci să meargă zi de zi pe 
această straclă), îi invită pe tovarășii de ., 
la sfatul popular orășenesc și în special 
pe tovarășul președinte Gheorghe Fluture,^ jli
să le facă o vizită.

Să nu uite însă să-și ia cu dînsul niște : U 
cizme, dar nu din cele obișnuite, ci din 
cele de pompieri. Astfel încălțat, e posibil 
să ajungă „cu bine“ la ocolul silvic.

Corespondent
ELENA CIOBANUde ce nu vrei să gîndești mai departe, 

mai adine ? I
Măduța lăsă capul în jos. Cu totul alt

fel își închipuise discuția cu Cîntar. Acum 
nu se putea să nu recunoască că tovară
șul lui avea dreptate. Trebuia deci să tacă 
ceva... o cotitură...

Am aflat și am înțeles că tînărul cu 
bucla căzută pe frunte se rușinase și zile 
întregi l-a frămîntat discuția purtată 
atunci cu prim topitorul vîrstnic. De 
atunci a prins gust pentru profesia de fur- 
nalist, și-a însușit-o și a devenit topitor 
fruntaș.

★
împreună cu maiștrii și tehnicienii, șe

ful sectorului, inginerul Mihai Banciu, a 
organizat munca la furnale după un pro
gram bine stabilit, pe bază de grafic. încă 
din primele zile ale acestui an, organiza
rea a legat între ele toate fazele pro
cesului de producție. Astfel s-a asigurat 
o activitate continuă în sector, un nivel 
mai ridicat al productivității muncii. Pro
cesul tehnologic a fost bine stabilit, 
în afară de instrucțiunile clare privind 
modul și ordinea de realizare a operațiu
nilor la furnale, graficul sectorului oglin
dește și durata de executare a acestor 
operații, dînd întregului proces de produc
ție stabilitatea unei perfecte desfășurări.

Bătălia pentru coeficienți cît mai înalți 
de folosire a volumului util al furnale
lor, prin aplicarea experienței maistru
lui furnalist sovietic Alexandr Filipov, a 
stat în centrul atenției organizației U.T.M. 
îndrumată de organizația de partid. Apli
carea acestei experiențe a făcut ca în pri
mul trimestru al acestui an să fie des
coperite prețioase rezerve interne exis
tente în sector care, folosite, au adus noi 
și importante victorii în muncă. Furna- 
iiștii au dat patriei în această perioadă 
sute de tone fontă peste plan, au îmbu
nătățit simțitor indicii de utilizare a ca
pacității furnalelor, economisind minereu, 
combustibil și diferite alte materiale în 
valoare de 1.152.000 lei.

In lupta pentru dobîndirea de coefi
cienți înalți au fost antrenați toți mun
citorii. Cu ajutorul muncitorilor vîrstnici, 
tinerii furnaliști au învățat funcțiunile a-

paratelor. Prim-maistrul Obradovici Du
mitru, ajutat de organizația de sector, 
s-a ocupat îndeaproape de ridicarea ca
lif icării tinerilor. S-a organizat în sector 
un curs de minim tehnic. De asemenea 
prim-topitorii cu mai multă experiență au 
primit spre instruire cîte doi-trei tineri. 
Prim-maistrul a învățat tineretul cum să 
folosească aparatele de control pentru ca 
să poată obține cu ajutorul lor o pro
ducție cît mai mare.

Comuniștii din sector vorbesc tinerilor 
despre îndatoririle și sarcinile lor, des
pre rolul fiecăruia în procesul de pro
ducție, arătîndu-le cum se pot face eco
nomii, cum se poate realiza o mai bună 
folosire a furnalului. Ajutorul dat tine
rilor a făcut ca în? sectorul-furnale să nu 
existe nici un tînăr necalificat.

Munca de educare a tinerilor n-a fost 
cîtușî de puțin ușoara', dar ea a dus la 
rezultate bune.

Succesele obținute de către tineri, fiind 
popularizate de către biroul organizației 
U.T.M a secției, prin ’gazete de perete 
și în adunări generale, au devenit mobiliza
toare în lupta pentru folosirea cît mai 
bună a furnalelor. în luna martie, nu
mărul echipelor fruntașe, atît la lucră
rile de întreținere, pe platforma de în
cărcare, la aglomerare, cît și la creuzet, 
a crescut mult. La furnalul nr 2, echi
pele conduse de prim-topitorii Sava Ion 
și Iorga Nicolae au reușit ca prin res
pectarea strictă a instrucțiunilor tehnolo
gice. să îmbunătățească indicii de utili
zare a furnalelor, obținînd' îh luna martie 
depășiri de plan între 6,7 și 18,6 la sută, 
realizînd însemnate economii de combus
tibil și materiale, reducînd în felul acesta 
prețul de cost pe tona de fontă. Succe
sele obținute de furnaliști se datoresc fap
tului că sectorul a trecut la o muncă 
ritmică în fiecare dintre șchimburi. Rezul
tatele obținute sînt pentru ei prilej de 
a-si înzeci eforturile.

în prezent, întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 1 Mai, pentru a smulge fur
nalelor ma; multă fontă și a dărui-o pa
triei, i-a unit pe toți muncitorii, în frunte 
cu comuniștii, într-o unică forță crea-

ANDREI VASILE

Distinși cu insigna 
„Evidențiat rn munca 
culturală de masă“ V

ORADEA (de Ia corespondentul nostru).
De curînd a avut loc la sfatul popular -"Ț* 

regional, Oradea, o adunare festivă cuț .. 
ocazia decernării insignelor de „Eviden
țiat ta munca culturală “ de masă", con- ' 
ferite de Ministerul Culturii unor actf*"?- 
viști culturali, salariați-și voluntari, ca^> 
s-au. .distinsta , mod deosebit ta munca.x.-., 
de culturalizarea maselor.

Printre cei cărora li s-a conferit această’"*' 
Insignă sînt șt o serle de tirferi : utemistă 
Elisabeta Pușcaș -— muncitoare fruntață- - - 
la Cooperativa meșteșugărească de con
fecții „Drapelul Roșu1' din Salonta, care 
desfășoară o .frurpoașă, activitate ta echipau . 
teatrală a Casei de cultură raionale ; ute-” 
mista Rozalia Tincău'rr învățătoare în co
muna Moara de Rituri, raionul Marghita,..,*, 
a primit ’ insigna pentru bogată activitate ■ ' 
desfășurată în întocmirea programelor ar
tistice adecvate luptei pentru pace, cît și 
pentru întreaga muncă de ridicare a ni-'7’ 
velului cultural al colectiviștilor și țărani- -’* 
lor din satele învecinate. Ău mai primit’ 
insigne utemi stele Elvira Lenghel, biblio
tecară la Biblioteca regională Oradea, Ma- 
ria Suciu — instructoare superioară de1®' 
pionieri și alții.

’ ' ' ‘ ’ s
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Conferința țărilor Asiei și Africii
La Bandung, în Indonezia, au luat știr, 

șit lucrările conferinței țărilor Asiei șl 
Africii. Aprecierile celor mai largi cercuri 
din întreaga lume, bogatul material de 
presă, ca și comunicatul final al conferin
ței, permit să se tragă concluzia că confe
rința de la Bandung a justificat într-o 
măsură considerabilă așteptările popoare
lor Iubitoare de pace și a d at o nouă lo
vitură pcliticiîi colonialiste a puterilor 
imperialiste.

Importanța conferinței de la Bandung 
constă în faptul că reprezentanții guver
namentali ai celof 29 de țări participante, 
a căror populație constituie mai mult de- 
cîț . jumătate din omenire, au reușit în 
ciuda deosebirilor lor ideologice și politi
ce,, să stabilească, și să consolideze înțele
gerea între țărițe. Asiei Și Africii, să exa
mineze și să cadă de/acord asupra proble
melor comutib ale acestor țări și asupra 
căilor și mijloacelor prin care popoarele 
diri această parte a lumii vor putea asi
gura o rodnică colaborare economică, cul
turală șj politică.

Unitatea realizată în cadrul conferin
ței reprezintă fără îndoială un element 
puțin s'contat de diplomația puterilor im
perialiste. Agențiile de presă din Asia re
levau faptul că teza fundamentală a ma
jorității comentariilor presei americane, 
era că divergențele politice și sociale în
tre' țările Asiei și Africii reprezentate 
la conferință vor împiedica adoptarea 
unei hotărîri concrete. Cit de mult s-au 
înșelat trubadurii puterilor colonialiste o 
dovedește faptul că în realitate, delegați] 
la. conferința de la Bandung au dovedit că 
ei pornesc de la principiul discutării pro
blemelor celor mai importante pe baza 
respectului reciproc, al suveranității fie
cărei țări. Majoritatea covîrșitoare a de- 
lelaților și-au dovedit năzuința lor sin
ceră de a ajunge la adoptarea unor hotă- 
rîri: comune înțelegînd că țările Asiei și 
Africii sînt interesate nu în desbinare și 
în acuzații îndreptate una împotriva al
teia, ci în tratarea profundă și serioasă 
a ^problemelor de interes comun.

Trebuie astfel relevat faptul, că partici- 
panții la conferința de la Bandung au 
adoptat o importantă declarație privind 
promovarea păcii și colaborării interna
ționale care arată hotărîrea popoarelor 
Asiei și Africii de a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului, pre
cum și a scopurilor și principiilor Chartei 
Organizației Națiunilor Unite; respectarea 
suveranității și integrității teritoriale a 
tuturor țărilor.
"Declarația subliniază de asemenea prin

cipiul recunoașterii egalității tuturor ra
selor și' a tuturor națiunilor mari și mici; 
abținerii de la intervenție și amestec în 
treburile interne ale altei țări, abținerii 
de la acte de agresiune sau amenințări cu 
agresiunea împotriva integrității teritoria
le sau a independenței politice a oricărei 
țări; reglementării tuturor litigiilor inter
naționale prin mijloace pașnice; respec
tării dreptății și a obligațiilor internațio
nale, precum și o serie de alte principii.

La Bandung s-a realizat un acord im
portant între China și Indonezia cu privire 
la dubla naționalitate a chinezilor care 
trăiesc în Indonezia, precum și accepta
rea de către statele din peninsula Indochi-

neză a celor cinci principii de coexistență 
pașnică drept bază a tratativelor.

Că desfășurarea conferinței de la Ban
dung nu a fost pe placul puterilor colo
nialiste imperialiste se poate vedea și din 
faptul că au fost întreprinse numeroase 
tentative pentru subminarea bunei ei des
fășurări, pentru îndepărtarea conferinței 
de la scopul propus. Puterile imperialiste, 
în frunte cu Statele Unite, au făcut tot, ce 
le-a stat în putință pentru ca, pe de o 
parte să ridice obstacole în calea reali
zării unei înțelegeri ja Bandung, iar pe de 
altă parte să minimalizeze rolul deosebit 
al conferinței în viața popoarelor din Asia 
și Africa. Pe această linie s-au axat prin
tre altele provocările directe ca cele între
prinse împotriva avionului indian care 

transporta la Bandung membri ai dele
gației R. P. Chineze. De asemenea, tre
buie citate acțiunile unor delegații ca cele 
ale Filipinelor, Turciei, Pakistanului și 
ale altor state, care s-au dovedit a fi ex
ponentele politicii colonialiste americane. 
Aceste încercări n-au surprins însă pe ni
meni deoarece încă înainte de deschiderea 
conferinței de ia Bandung, unele infor
mații ale agențiilor de presă și' ale ziare
lor, lăsau să se întrevadă faptul că Sta
tele Unite vor încerca să-și exercite in
fluența asupra conferinței prin interme
diul delegațiilor altor țări. Pakistanul, 
Tailanda și Filipinele — scria de pildă, 
corespondentul din Bandung al Agenției 
„France Presse” — vor aduce la conferin
ța africano-asiatică salutul cordial al 
S.E.A.T.O. Aceste țări vor reprezenta în 
ochii unor delegații „occidentul” și de 
aceea vor f; considerate suspecte. 
Faptele au confirmat pa deplin acest lu
cru. Delegațiile Turciei, Filipinelor, Pa
kistanului și ale altor cîtorva țări au ac
ționat în totală contradicție cu interesele 
păcii și securității popoarelor. Eșecul us
turător al diplomației americane, este 
însă cu atît mai răsunător cu cît aceste 
acțiuni nu și-au atins scopul.

La succesul conferinței de Ia Bandung 
au contribuit în mare măsură eforturile 
sincere ale delegațiilor țărilor democra
tice. Comentariile de presă, indiferent de 
nuanța politică a ziarului sau agenției 
respective, au fost nevoite să recunoască 
aportul pozitiv uriaș pe care l-a adus 
delegația Republicii Populare Chineze. 
Aceasta dovedește sporirea prestigiului 
R.P. Chineze pe arena internațională.

Participanțil la conferința de la Ban
dung au acordat o mare importanță de
clarației premierului Clu En-la! care 
arăta că ,,delegația chineză a venit la 
Bandung pentru a găsi un teren comun 
și nu pentru a crea divergențe... No; nu 
trebuie să permitem ca deosebirile din
tre noi să ne împiedice să ajungem la 
un acord în ce privește sarcina noastră 
principală. Pe baza punctelor noastre de 
vedere comune noi trebuie să încercăm 
să ne înțelegem și să apreciem punctele 
de vedere diferite pe care le avem”.

Toate intervențiile lui Ciu En-lai au 
făcut o profundă impresie asupra ma
jorității delegațiilor care au apreciat ati
tudinea plină de înțelegere a Chinei

populare față de principalele probleme 
care frămîntă viața popoarelor din Asia 
și Africa. Agenția „Associated Press” 
arăta că „leaderii arabi care dețin o po
ziție grea din punct de vedere strategic, 
aflîndu-se la întretăierea de drumuri în
tre Asia și Africa, au fost impresionați de 
cele afirmate de Ciu En-lal în legătură 
cu coexistența pașnică”. Corespondentul 
Agenției United Press la Bandung scria : 
„observatorii diplomatici occidentali la 
conferința africano-asiatică, au declarat 
că sînt siliți s'ă admită că premierul Ciu 
En-lai dovedește o adevărată îndemînare 
în cîștigarea simpatiei celor prezenți la 
conferință”.

O dovadă grăitoare asupra politicii con
secvente de pace a R.P. Chineze o con
stituie propunerea lui Ciu En-lai, în legă
tură cu reglementarea problemei Taiva- 
nului. După cum se știe Ciu En-lai a de
clarat în cadrul unei consfătuiri a șefilor 
delegațiilor Birmaniei. Ceylonului, Chinei, 
Indiei, Indoneziei, Pakistanului, Filipine
lor și Tailandei, că guvernul chinez este 
gata să înceapă tratative cu guvernul Sta
telor Unite pentru a discuta problema 
micșorării încordării în Extremul Orient 
și în special în regiunea Taivanului. 
Această declarație a fost considerată de 
către delegații la conferință ca un aport 
substanțial la cauza consolidării păcii și 
securității în Extremul Orient. Astfel, 
propaganda americană se vede lipsită de 
unul din principalii săi piloni — ca
lomniile privind pretinsa lipsă de dorință 
a guvernului R.P. Chineze de a soluționa 
chestiunea Taivanului. Reacțiile presei 
mondiale la această propunere a lui Ciu 
En-lai dovedesc efectul ei deosebit. Co
respondentul agenției „France Presse” 
scria : „Șeful delegației chineze a lan
sat o bombă diplomatică a cărei explo
zie va fi resimțită mult dincolo de con
tinentele asiatice și africane. Impresia 
produsă la Bandung asupra majorității 
delegațiilor a fost considerabilă”.

Posibilitatea reglementării problemei 
micșorării încordării în regiunea Taiva
nului constituie astfel un nou rezultat 
important al tratativelor duse pe bază de 
înțelegere între participanții la confe
rința de la Bandung. Delegații la această 
conferință au avut posibilitatea de a 
aprecia astfel cine sînt adeptii reali și 
cine sînt dușmanii păcii și colaborării în 
relațiile internaționale.

Conferința de la Bandung a constituit 
un puternic rechizitoriu împotriva colonia
lismului, un eșec serios pentru dușmanii 
colaborării internaționale. Ea a constituit 
de asemenea o puternică afirmare a nă
zuinței de pace și independență a po
poarelor din Asia și Africa. Prin simplul 
fapt că de la această conferință puterile 
colonialiste S.U.A., Anglia și Franța, au 
fost excluse și că la masa conferințe; au 
luat loc reprezentanții guvernamentali ai 
popoarelor din Asia și Africa dovedește 
că în această parte a lumii lucrurile s-au 
schimbat, epoca colonialismului și-a trăit 
traiul.

Popoarele din continentele Asiei si 
Africii și-au dovedit atașamentul față de 
cauza păcii și colaborării internaționale, 
pentru dezvoltarea de sine stătătoare și 
corespunzătoare intereselor lor naționale.

S. VERONA

Tratativele 
sovieto - japoneze 

vor începe la Londra 
la 1 iunie

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: Acum cîteva zile s-a anunțat 
în presă că reprezentantul sovietic la 
O.N.U. A. Sobolev, a înmînat observato
rului japonez de pe lîngă O.N.U., amba
sadorul R. Savada, o notă în care guver
nul sovietic declara că este gata să ac
cepte ca tratativele sovieto-japoneze să 
aibă loc la Geneva sau la Londra.

La 23 aprilie, R. Savada a înmînat lui 
A. Sobolev o notă în care se anunța că 
guvernul japonez a ales Londra drept loc 
al menționatelor tratative. Ambasadorul a 
declarat totodată că partea japoneză își 
exprimă dorința ca tratativele să înceapă 
la 1 iunie 1955.

La 25 aprilie, A. Sobolev a înmînat am
basadorului R. Savada o notă de răspuns 
în care se spune că guvernul sovietic este 
da acord ca tratativele sovieto-japoneze 
să aibă loc la Londra și că partea sovie
tică consideră posibil ca tratativele să în
ceapă la 1 iunie 1955.

Reduceri de prețuri 
în R.P. Bulgaria

SOFIA 26 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite: Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria 
și Comitetul Central al Partidului Comu
nist din Bulgaria au adoptat o hotărîre cu 
privire la reducerea prețurilor de stat cu 
amănuntul la unele mărfuri de consum 
popular cu începere de la 25 aprilie.

Ca urmare a noii reduceri de prețuri 
— cea de a 5-a la număr — oamenii mun
cii din R. P. Bulgaria vor obține un cîștig 
anual de peste 650 milioane leva, dacă se 
ține seama de achiziționarea mărfurilor 
numai în magazinele de stat și coopera
tiste.

Festivalul Internațional 
al filmului de la Cannes

PARIS 28 (Agerpres). — La 28 apri
lie s-a deschis în stațiunea balneo-dima- 
terică Cannes cel de-al 8-lea Festival In
ternațional al filmului la care iau parte 40 
de țări. Spre deosebire de juriile din anii 
trecuți, juriul acestui festival nu este 

format numai din reprezentanți francezi 
ci și din reprezentanți ai altor țări. Anul 
acesta din juriu face parte și regizorul 
sovietic Serghe; Iutkevici.

Un loc important s-a acordat la festi
val producției din Hollywood, reprezenta, 
tă prin 4 filme de lung metraj — cel mai 
mare număr de filme în comparație cu 
celelalte țări. La festival participă printre 
alte țări : Uniunea Sovietică, Ungaria, Po
lonia, Cehoslovacia, Bulgaria și România. 
U.R.S.S. a prezentat la festival filmele de 
lung metraj „Marea familie” și „Rftmeo și 
Julieta” precum și filmele de scurt me
traj „Sahalin” și „Antilopa de aur”. Repu
blica Populară Romînă participă la festi
val cu filmul documentar „In cîntec și 
dans”.

SCURTE ȘTIRI

Plecarea din Varșovia 
a delegației guvernamentale sovietice

VARȘOVIA 28 (Agenpres). — TASS 
transmite :

La 26 aprilie, delegația guvernamen
tală sovietică, alcătuită din N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist el Uniunii Sovietice, I. S. Ko- 
niev, mareșal al Uniunii Sovietice, O. I. 
Ivascenko, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ucraina, 
poetul bielorus Maksim Tank și I. I. Ma- 
tulis, președintele Academiei de Științe 
a R.S.S. Lituaniene, a părăsit Varșovia 
pentru a se înapoia la Moscova.

Pe aeroportul central din Varșovia, de
legația guvernamentală sovietică a fost 
condusă de B. Bierut, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, A. Zawadski, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Polone, J. Cyrankiewicz. pre
ședintele Consiliului de Miniștri, C. Ro- 
kossowski, mareșal al Poloniei, Z. Novak, 
E. Ochab J. Berman, F. Mazur, F. Joz- 
wiak, R. Zambrowski, S. Rackiewicz — 
membri ai Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și alții.

Pe aeroport B. Bierut și N. S. Hrușclov 
au rostit următoarele cuvîntări:

CUVINTAREA LUI B. BIERUT
Nu numai Varșovia și Krakovla l-au pri

mit pa prietenii noștri dragi — delegația 
guvernamentală sovietică în frunte cu N. 
S. Hrușciov care a venit în Polonia cu 
prilejul celei de a 10-a aniversări a tra
tatului polono-sovietic de prietenie și asis
tență mutuală. Delegația guvernamentală 
sovietică a fost primită cu dragoste de 
întreaga noastră țară. Minunată a fost 
demonstrate măreței forțe prin care s-au 
manifestat sentimentele și ideile noastre 
comune care au pătruns adine în inimile 
a milioane de oameni.

Oaspeții noștri scumpi au fost pentru noi 
o întruchipare a sentimentelor de prie
tenie pe care le nutresc 200 de milioane 
de oameni sovietici, a unei prietenii sim
ple și sincere, ca o frățească strângere da 
mină.

Masele de oameni al muncii din Polonia 
populară, poporul nostru, nutresc pentru 
frații noștri sovietici aceleași sentimente 
sincere și cordiale. Pe noi ne unesc nu nu
mai suferințele comune din perioada lup
tei împotriva cotropitorilor hitleriști șl 
sentimentele frățești ale unui popor eli
berat față de eliberatorul său. Pe noi ne 
unesc nu numai eforturile comune frățești 
în opera de refacere a țării distruse și a 
înaintării ei în scopul construirii societății 
socialiste. Pe noi ne unesc nu numai 
exemplele grăitoare ale grijii frățești și 
exemplele unui asemenea ajutor cum 
este ajutorul acordat pentru indus
trializarea țării, cum este combinatul 
metalurgic „Lenln”, cum este Pala
tul Culturii și Științei. Pe noi ne

unește indisolubil nu numai trecutul ci șl 
viitorul. Pe noi ne unesc preocupări și 
speranțe comune, năzuințe comune spre 
consolidarea securității și păcii, voința ne. 
strămutată de a pune frîu forțelor întune
cate ale agresiunii în Europa și în întrea
ga lume, grija ca milioane de oameni sim
pli să trăiască mai bine. Acum, la ple
care, vrem să vă asigurăm, dragi prie
teni, că nu ne vom cruța eforturile pentru 
a întări și mai mult unitatea și puterea 
întregului nostru lagăr, lagărul păcii șl so
cialismului. Vă rugăm să transmiteți fe
licitări frățești și cordiale urări de succe
se tuturor oamenilor sovietici.

Fie ca prietenia dintre poporul polonez 
și popoarele mari; Uniuni Sovietice să se 
dezvolte și să se întărească tot mal mult l

CUVINTAREA 
LUI N. S. HRUȘCIOV

Dragi tovarăși, prieteni ! îngăduiți-mi 
ca în numele delegației guvernamentale 
a Uniunii Sovietice să vă mulțumesc din 
toată inima pentru primirea și pentru 
ospitalitatea deosebit de cordială și caldă 
manifestate în timpul șederii noastre în 
Republica Populară Polonă.

Popoarele sovietic și polonez au sărbăto. 
rit pe larg cea de a 10-a aniversare a eem- 
năril tratatului de prietenie, asistență mu
tuală și colaborare postbelică dintre țările 
noastre.

Aceste zile în care s-a sărbătorit ce* 
de a 10-a aniversare a încheierii trata
tului au constituit o nouă și vie demon
strație a sincerei prietenii frățești dintre 
popoarele polonez șl sovietic. Noi sîntem 
profund convinși că prietenia și colabora. 
rea reciprocă dintre Uniunea Sovietică șl 
Republica Populară Polonă se vor dez
volta și se vor întări și mal mult pe zi ce 
trece, pentru prosperitatea popoarelor 
noastre.

Prietenia dintre țările noastre, priete
nia, colaborarea și coeziunea tuturor ță
rilor lagărului socialismului și democra
ției, sînt o garanție Sigură a indepen- 
denței naționale și a securității statelor 
noastre, o condiție importantă pentru 
cauza întăririi păcii între popoare.

Părăsind ospitaliera dumneavoastră 
țară, vrem să ne exprimăm Incăodată 
bucuria pentru marile succese pe care 
le-au obținut prin munca lor plină da 
abnegație în construcția economică șl cui- 
turală muncitorii, țăranii și intelectualii 
Poloniei populare sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez.

Urăm din inimă poporului polonez nd 
succese, noi victorii pe calea construirii 
socialismului.

Trăiască poporul polonez frate !
Trăiască prietenia de nezdruncinat din

tre popoarele Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste și Republicii Populare Po
lone !

Nota guvernului sovietic in problema austriacă 
remisă ambasadei S. U. A. la Moscova

Ciu En-lai va vizita
’v Indonezia

DJAKARTA 26 (Agerpres). — China 
nouă transmite :

La 26 aprilie, premierul Ciu En-lai, a 
sosit cu avionul la Djakarta venind de la 
Bandung. Premierul Ciu En-lai va vizita 
Republica Indonezia la invitația guvernu
lui indonezian.

La aeroport, premierul Ciu En-lai a fost 
întîmpinat de primul ministru al Indone
ziei Aii Sastroamidjojo, de ministrul Afa
cerilor Externe Sunarjo, de ministrul Eco
nomiei Roosseno, precum și de alte înalte 
personalități politice indoneziene.

înainte de a părăsi aeroportul, premierul 
Ciu En-lai a făcut o declarație în care 
e îspus :

Este o mare cinste și plăcere pentru 
mine să vizitez Republica Iondonezia la 
invitația primului ministru al Indoneziei 
după încheierea conferinței țărilor din 
Africa ș; Asia de la Bandung. In numele 
poporului și guvernului R.P. Chineze do- 

1 resc să transmit poporului și guvernului 
Republicii Indonezia un cald și prietenesc 

'■ salut
Republica Indonezia și Republica Popu

lară Chineză urmează cu consecvență 
principiul respectării reciproce a inviola- 

"‘billtățil teritoriale și a suveranității pre
cum și principiul egalității și avantaje- 

.’■rlor reciproce.
'7 Luptînd pentru apărarea suveranității 

și integrității sale teritoriale, poporul 
chinez încearcă sentimente de profundă 

•■simpatie pentru poporul Indoneziei și îl 
sprijină în revendicarea sa justă cu pri
vire la restabilirea suveranității sale asu
pra Irianulul de vest. Poporul chinez do
rește să-și unească eforturile cu cele ale 
poporului Indonezian în măreața cauză a 
apărării independenței naționale și men- 

. ținerii păcii.
Ingăduițl-ml

Indonezia urări

; Ministrul 

despre declarația lui Ciu En-lai
LONDRA 26 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Reuter, comentînd decla
rația premierului Consiliului de stat al 

. Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, 
cu privire la hotărîrea de a discuta cu 

~ Ș U. A. problema slăbirii încordării în 
' Extremul Orient, mai ales în regiunea 
" Taivanului, ministrul Afacerilor Externe 

al Angliei. Harold Mac Millan a declarat: 
„Guvernul englez își va exercita și pe 

ț1? viitor întreaga sa influență pentru a ob
ține încetarea focului și pentru a favoriza 

. . . crearea unei atmosfere care să facă cu 
putință abordarea problemei reglementării 
pașnice”.

- Mac Millan a subliniat totodată în mod 
special că se pronunță pentru participarea 
„tuturor părților interesate”, avînd în ve- 

j. dere participarea ciankaișiștilor la trata
tive.

să transmit Republicii în
de bine și prosperitate.

Afacerilor Externe 
al Angliei

In legătură cu vizita la Moscova 
a unor veterani americani ai întîlnirii de pe Elba

WASHINGTON 26 (Agerpres). — TASS 
După cum s-a mai anunțat, organizația 

„Veteranii americani ai întîlnirii de pe 
Elba”, a acceptat invitația de a trimite 
reprezentanți la Moscova pentru a parti
cipa la adunarea organizată cu prilejul 
împlinirii a zece ani de la întâlnirea de 
pe Elba.

La 24 aprilie, 12 membri ai acestei or
ganizații au trimis la Moscova următoa
rea telegramă :

„Către veteranii sovietici al întîlnirii 
de pe fluviul Elba. Moscova. U.R.S.S.

Noi, veteranii americani ai întîlnirii de 
pe Elba, întruniți la Washington cu pri
lejul celei de a 10-a aniversări a acestei 
întâlniri, vă mulțumim pentru invitația 
dvs. cordială de a participa ca oaspeți la 
sărbătorirea Zilei Victoriei la Moscova în 
ziua de 9 mai 1955, Vom pleca la Mos
cova peste cîteva zile. Așteptăm întîlni- 
rea cu d-voastră și sperăm că ea va con
tribui la asigurarea libertății și păcii pe 
întregul glob, lucru pentru care noi am 
luptat acum zece ani.

Veteranii americani ai întîlnirii de p« 
Elba.

Potrivit relatărilor presei. la 25 aprilie 
cei 12 membri ai organizației „Vetera
nii americani ai întîlnirii de pe Elba” au 
vizitat Departamentul de Stat unde au 
discutat chestiunea plecării lor la Mos
cova. După această vizită ei au declarat 
corespondenților de presă că Departamen
tul de Stat „va avea nevoie de cîteva zile” 
pentru a lua o hotărîre în chestiunea că
lătoriei veteranilor americani la Moscova.

Polowsky, reprezentantul grupului de 
veterani, a vizitat la 26 aprilie ambasada 
U.R.S.S. la Washington în legătură cu 
chestiunea călătoriei la Moscova a vete
ranilor. El a fost primit de ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., G. N. Zarubin.

In relatările presei se arată că Polow
sky, după ce a vizitat ambasada, a decla
rat că G. N. Zarubin l-a asigurat că mem
brii organizației „Veteranii americani al 
întîlnirii de pe Elba” vor primi vizele so
vietice imediat după ce vor fi obținut vi
zele de la Departamentul de Stat.

• Agențiile americane de presă anunță 
că ia Baguio (Filipine) își continuă lucră
rile conferința secretă a 75 experți mili
tari din țările care fac parte din blocul 
agresiv S.E.A.T.O. Pe ordinea de zi a con
ferinței figurează problema „creării unor 
forțe de șoc mobile” — cu alte cuvinte, 
crearea unor forțe armate care să fie fo
losite în diferite țări asiatice, unde ia o 
amploare toț mai mare mișcarea populară 
de eliberare națională.

• După cum transmite agenția Italiană 
Ansa, profesorii din școlile nSedii de toate 
gradele din întreaga Italie au hotărît să 
declare grevă generală în zilele de 27, 28, 
29 și 30 aprilie, în semn de protest îm
potriva condițiilor grele în care se des
fășoară învățămîntul Italian și a salarii
lor de mizerie pe care le primesc mem
brii corpului didactic.

IWeWE DE PESTE HOTARE
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Interviul acordat de primul-ministru al Finlandei
* unui ziar vest-german

BERLIN (Agerpres) A.D.N. transmite :
Ziarul vest-german ,,Dle Well” publică 

interviul acordat corespondentului său din 
Helsinki de către primul-ministru al Fin
landei, U. Kekkonen.

întrebat cum a putut mica Finlandă ca 
după două războaie pierdute să-și păstre
ze independența și formale tradiționale 
de viață, U. Kekkonen a spus : înainte 
de toate trebuie să se aibă în vedere că 
după încheierea armistițiului, în 1944, Fin
landa nu a fost ocupată de trupe străine. 
Politica de după război a Finlandei a reu
șit să creeze și să mențină între Fin
landa și Uniunea Sovietică relații de bună 
vecinătate, care se bazează pe încredere 
și respect reciproc.

Corespondentul l-a rugat apoi pe primul 
ministru să vorbească despre importanța 
tratatului încheiat cu Uniunea Sovietică 
în 1948, în complectarea tratatului de pace 
din 1947. Prin tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din 1948, a 
răspuns U. Kekkonen, Finlanda și-a asu
mat obligația să lupte împotriva unei 
agresiuni îndreptată împotriva Uniunii So

vietice din afară sau împotriva unei 
agresiuni care ar trece prin teritoriul fin
landez. Marea importanță a tratatului 
constă în faptul, că în actualele timpuri 
neliniștite poziția Finlandei este Incontes
tabil clară. Nici o țară nu are vreun te
mei pentru speculații cu privire la po
ziția Finlandei într-un eventual război. 
De altfel, preambulul tratatului conține o 
clauză foarte prețioasă pentru Finlanda 
potrivit căreia Finlanda are dreptul să ră- 
mînă în afara conflictelor care ar afecta 
interesele puterilor mari.

întrebat de corespondent cum apreciază 
versiunea repetată în mai multe rînduri 
de presa occidentală potrivit căreia gu
vernul sovietic, după ratificarea acorduri
lor de la Paris, vrea să obțină participa
rea Finlandei la anumite măsuri militare 
ale blocului răsăritean, Kekkonen a spus: 
Noi nu am observat nimic care ar indica 
așa ceva. întrucît nu se știe încă încotro 
vor duce în practică acordurile de la Pa
ris, nu e posibil să încercăm să prezicem 
viitorul.
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La Trattendorf, lingă 
Spremberg in R. D. 
Germană, se înalță 
noi termocentrale. 
Construcția acestei 
termocentrale a fost 
încredințată „Tinere
tului Liber German". 
Iată un aspect al 
construcției tineretu
lui din Trattendorf.

întrecerea socialistă 
a brigăzilor de tineri 

tractoriști din U. R. S. S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 

transmite: C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
a adoptat hotărîrea ca în anul 1955 să 
continuie împreună cu Ministerul Agricul
turii al U.R.S.S. șl Ministerul Sovhozuri
lor al U.R.S.S. întrecerea socialistă pe în
treaga Uniune Sovietică a brigăzilor de 
tineri tractoriști.

Participanții la întrecere trebuie să lupte 
cu perseverență pentru sporirea produc
ției la hectar a tuturor culturilor agricole, 
reducerea termenelor de strângere a re
coltei și micșorarea pierderilor, introdu
cerea pe scară largă a semănăturilor de 
porumb, îndeplinirea și depășirea planu
rilor de valorificare a pămînturilor vir
gine și înțelenite. Ei sînt chemați să îm
bunătățească prin toate mijloacele cali
tatea lucrărilor cu tractoarele șj să redu
că prețul de cost al acestor lucrări, să 
folosească în mod rațional și să păstreze 
în bună stare mijloacele tehnice, să par
ticipe activ la lupta pentru avîntul con
tinuu al creșterii animalelor, proprietate 
obștească.

C.C. ai U.T.C.L. din U.R.S.S. cheamă pe 
tinerii mecanizatori să execute în terme
ne restrînse și la un înalt nivel agrotehnic 
însămînțările de primăvară — baza unei 
recolte bogate.

învingătoare în întrecerea socialistă pe 
întreaga Uniune Sovietică vor fi conside
rate, ca și anul trecut, acele brigăzi de 
tineret .care vor obține cei mai buni in
dici în întrecerea comună a mecanizato
rilor din S.M.T.-uri și sovhozuri.

O delegație a tineretului sovietic 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 26 (Agerpres). TASS trans
mite: La 23 aprilie a sosit la Lublin o 
delegație a tineretului sovietic alcătuită 
din 50 de persoane, care ia parte la o în- 
tîlnire cu tineretul polonez, consacrată ce
lei de a 10-a aniversări a tratatului de 
prietenie, asistență mutuală și colaborare 
postbelică dintre U.R.S.S. și Republica 
Populară Polonă. Delegația este condusă 
de S. Romanovski, președintele Comitetu
lui Antifascist al Tineretului Sovietic.

Delegația se va întîlni cu tineretul din- 
tr-o serie de orașe ale R. P. Polone.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 26 aprilie, ambasada S.U.A. 
la Moscova a primit următoarea notă a 
guvernului sovietic :

Guvernul U.R.S.S. confirmă primirea 
notei din 22 aprilie a guvernului Statelor 
Unite ale Americii cuprlnzînd răspunsul la 
nota guvernului sovietic din 19 aprilie.

Guvernul U.R.S.S. iâ cunoștință cu sa
tisfacție de faptul că guvernul Statelor 
Unite ale Americii este de acord să par
ticipe în viitorul apropiat la o conferință 
a miniștrilor afacerilor externe ai celor 
patru puteri — U.R.S.S., S.U.A., Anglia 
șl Franța — cu participarea unor repre
zentanți ai Austriei, pentru încheierea tra
tatului de stat cu Austria. Guvernul so
vietic își exprimă sneranța că avînd în ve
dere rezultatele tratativelor de la Mosco
va dintre părțile austriacă și sovietică, 
această conferință va da posibilitatea de a 
se duce la bun sfîrșit reglementarea pro
blemei austriece în interesul întăririi păcii 
în Europa șl va permite să se restabilească 
pe deplin Independența unei Austrii demo
crate.

Guvernul sovietic nu este de părere că 
convocarea unei conferințe a ambasadori
lor la Vlena ar reprezenta în actualele con
diții calea cea mai scurtă pentru realiza
rea acordului necesar în problema austria
că, Întrucît există posibilitatea deplină ca 
această problemă să fie examinată șl so

luționată Încă în viitorul cel mal aprop’at 
în cadrul unei conferințe a miniștrilor 
afacerilor externe ai celor patru puteri cu 
participarea Austriei. întrucît guvernul 
Statelor Unite ale Americii consideră însă 
că o asemenea conferință prealabilă a am
basadorilor este necesară pentru „a des
fășura unele lucrări pregătitoare”, guver
nul sovietic este gata să meargă în întîm- 
pinarea acestei dorințe a guvernului Sta
telor Unite ale Americii. Guvernul U.R.S.S 
pornește de la considerentul că atunci cînd 
va exista un proiect de tratat de stat rea
lizat de comun acord între părți cu 
privire la restabilirea unei Ausirii inde
pendente și deme erate, și cînd în urma 
unul schimb de păreri se va constata o 
comunitate de păreri a părților interesate 
în ce privește dezvoltarea Austriei ca st$> 
independent și iubitor de pace, sarcini.” 
conferinței ambasadorilor va consta în e 
asigura în timpul cel mai scurt convoca 
rea unei conferințe a miniștrilor afaceri 
lor externe ai celor patru puteri cu parti 
ciparea Austriei pentru examinarea și sem 
narea tratatului de stat cu Austria.

Avînd în vedere cele expuse mal sus 
guvernul sovietic declară că este de acorc 
ca lntîlnirea mal sus menționată a amba 
sadorilor celor patru puteri să aibă lo 
la 2 mal la Viena.

Note similare au fost remise ambasade 
lor Franței șl Angliei.

Poziția guvernului englez
în chestiunea unei conferințe a marilor puteri

LONDRA 28 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția Press Association, mi
nistrul Afacerilor Externe al Angliei, 
Mac Millan, răspunzînd la interpelările 
făcute în Camera Comunelor, a declarat 
că la 27 aprilie vor începe la Londra lu
crările grupului de reprezentanți ai S.U.A. 
Franței și Angliei „cu scopul de a pregăti 
planurile care vor fi prezentate spre exa
minare miniștrilor Afacerilor Externe și 
în vederea convocării unei conferințe a 
celor patru puteri”.

Mac Millan a adăugat că la 7 mai, după 
ce Anglia va fi depus la 5 mai instru
mentele de ratificare ale acordurilor de la 
Paris, el va pleca la Paris pentru a lua 
parte la sesiunea Consiliului Uniunii nord- 
atlantice, pe a cărei ordine de zi va figu
ra, printre altele, problema convocării 
unei conferințe a celor patru puteri cu 
participarea guvernului sovietic

LONDRA 26 (Agerpres). — Relatînd 
răspunsurile date de Mac Millan în Came
ra Comunelor, agenția Reuter subliniază 
acea parte din declarația sa în care se 
spune că Anglia „ar fi bucuroasă să la 
parte la tratative la orice nivel, fie chiar 
tratative ale șefilor guvernelor sau ale 
miniștrilor Afacerilor Externe”.

După cum relatează aceeași agenție, de 
putata laburistă Barbara Castle, a ceri 
ca Mac Millan să dea asigurări Camerl 
Comunelor că el nu respinge ideea netj 
tralizării Germaniei pentru a reglement 
problema germană.

Mac Millan a declarat că nu poate d 
asemenea asigurări.

PARIS 26 (Agerpres). — Comentîn 
reacția cercurilor diplomatice la răspui 
șurile date de Mac Millan în Camera Cc 
munelor, corespondentul de la Londra . 
agenției France Presse subliniază că ,,es 
vorba de o schimbare importantă a p 
ziției Angliei, față de poziția pe care 
formula pînă în prezent Eden : guvern' 
englez adoptă de fapt în mod oficial te: 
formulată de Winston Churchill acum d 
ani referitoare la o întîlnire „la cel rrtj 
înalt nivel”. Această teză n-a fost nic 
odată aprobată în întregime pînă acu 
nici de Ministerul Afacerilor Extern 
nici de Eden însuși”.

După cum subliniază observatorii — eo 
tinuă corespondentul — la schimbar 
poziției guvernului au contribuit și co 
siderente cu caracter electoral.

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

Cio-Cio-san; Teatrul de Stat de Operetă: Vînt de 
libertate: Teatrul Național „I. L. Caragiale“: (Sala 
Comedia): Fata fără zestre; (Sala Studio): Mielul 
turbat; Teatrul Municipal: Cum vă place; Teatrul 
Armatei (Sala din Bd. Magheru): Mașenka; (Sala 
din Calea 13 Septembrie): Avarul; Teatrul Tinere
tului: Hoții; Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Ciulești): 
Intrigă și iubire; Ansamblul de Estradă: (Sala 
din Calea Victoriei nr. 174): ...Și Ilie face sport; 
(Sala Libertatea): Miniaturi pe portativ; Turneul 
Teatrului Secuesc de Stat din Tîrgtt_Mureș (Sala 
C.C.S. din str. Lipscani nr, 53): Făclia; Circul de 
Stat: Carnavalul circului.

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frlmu, Al. 
Sahia, Miorița, Donca Simo: Copiii din Hiroshima; 
Elena Pavel: Doi acri de pămînt; Aurel Vlaicu, 
Popular: Directorul nostru și Pui de șoimi: înfră
țirea între popoare, București, Republica, Tineretu

lui: Libelula și Pe drumul libertății: Maxim Goi 
AL Popov: Pădurea șoimilor albaștri și Scab 
magic; Unirea: Castelul de cărți; Timpuri h 
Maeștri înotători sub apă. In lumea jucăriilor. G 
dina de liliac. Snortul sovietic nr. 12; Vlcto 
Cei 13; Lumina Gh. Doja, 23 August, Liberti 
Mînuitorul de păpuși; Cultural: Expresul de Nil 
berg și Gelozia bat-o vina; 8 Martie: Dincolo 
Dunăre; Vasile Roaită: Scăpat din ghiarele dei 
nului; C. David: Alarmă la circ: Flacăra: C 
paev; T. Vladimirescu: Descoperirea misterios 
Munca: Mizerabilii (ambele serii); M. Emines 
Dama cu camelii; Moșilor: Atențiune I Bandiți 1 
Pintilie: Din Argentina în Mexic; 8 Mai: Alexa ’ 
Matrosov: Volga: Cazul dr. Wagner; N. Băicee 
Intr-un port îndepărtat; Gh. Coșbuc: Ne-am îr 
nit undeva; Rahova: Scanderbeg; Olga Ban1 
Aventurile vasului Bogatîr; Boleslaw Bierut: Ju 
torul de rezervă; Arta, 1 Mai: Poteci primejdios
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