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Chemările partidului iubit
NUMAI CUEVA ZILE ne mai des

part de 1 Mai — ziua solidarității 
internaționale a oamenilor muncii, 

ziua frăției celor ce muncesc din toate 
țările. Strîns unit în jurul partidului și 
guvernului, poporul nostru muncitor în- 
tîmpină sărbătoarea luminoasă a întîiului 
de Mai printr-un mare avînt în muncă. 
Măreața unitate dintre partid, guvern și 
popor constituie izvorul și chezășia vic
toriilor noastre. Pe tot cuprinsul țării gă
sesc în aceste zile un răsunet fierbinte în 
inimile tuturor oamenilor muncii cuvintele 
înflăcăratelor chemări de 1 Mai ale Co
mitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn.

„Oameni ai muncii din Republica Popu
lară Romînă! Strîns uniți în jurul parti
dului și guvernului, să mobilizăm toate 
forțele și energia noastră creatoare pentru 
măreața cauză a construirii societății so
cialiste în patria noastră !“. Această che
mare a Partidului e un îndemn luminos 
spre muncă rodnică, creatoare, spre noi 
victorii, pentru cauza măreață a socialis
mului, cauza înfloririi patriei. Această 
cauză nobilă este în brațele, în mințile 
și-n inimile tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor muncitor. Prin munca 
noastră avîntată, sub conducerea iubitului 
partid ne făurim o viață mereu mai bună, 
mai îmbelșugată. In primul trimestru al 
acestui an, planul producției globale 
pe întreaga industrie socialistă a 
fost îndeplinit în proporție de 106,2 la 
sută. Un număr de 200 de între
prinderi și-au îndeplinit planul cincinal 
de producție cu circa 9 luni înainte de 
termen. A crescut productivitatea muncii. 
Ca urmare a acestor succese s-a putut 
înfăptui actuala reducere de prețuri — 
între 4 și 30 la sută — la diferite produse 
alimentare și industriale. Știm că mai sînt 
multe, foarte multe de făcut. Mai avem 
multe țarini de desțelenit, multe buruieni 
de smuls, multe uzine de construit. Știm 
că drumul spre socialism nu e o șosea as
faltată, marcată cu indicatori kilometric'. 
Dar noi deslușim de pe acum palatele și 
grădinile viitorului nostru socialist, viața 
noastră nespus de îmbelșugată și fericită 
de mîine. Viitorul nostru este în mîinile 
noastre harnice, în îndrăzneala minților 
npastre, iar drumul ne este luminat de 
partidul comuniștilor care ne conduce cu 
mînă sigură. Iată că în aceste zile parti
dul ne arată în chemările sale direcția în 
care să ne îndreptam acum eforturile de 
muncă și luptă. „Oameni ai muncii! In- 
tîmpinați 1 Mai, desfășurînd larg întrece
rea socialistă pentru îndeplinirea înainte 
de termen a primului nostru plan cincinal! 
Luptați pentru un nou avînt al economiei 
naționale și culturii, pentru dezvoltarea 
mai departe a industriei grele — mîndria 
poporului muncitor, temelia înfloririi pa
triei noastre dragi !“

Industria grea a fost și rămîne baza 
dezvoltării tuturor ramurilor economiei 
naționale, a întăririi capacității noastre 
de apărare și a ridicării bunei stări a oa
menilor muncii. Comitetul Central al 
Partidului cheamă pe metalurgiștii și 
constructorii de mașini, pe muncitorii din 
industria cărbunelui, petrolului și energiei 
electrice, să producă mai multă fontă și 
oțel, să extragă mai mult cărbune și pe
trol, să lupte pentru cantități sporite de 
energie electrică, să sporească producția 
de noi mașini, aparate și utilaj, să lupte 
neobosit pentru înzestrarea agriculturii 
noastre cu tractoare, mașini și unelte.

Pe baza dezvoltării continue a indus
triei grele, partidul și guvernul desfășoară 
programul unui avînt al industriei ușoare 
și alimentare, al producției bunurilor de 
larg consum. Partidul cheamă oamenii 
muncii din industria ușoară și alimentară 
să dea produse cît mai multe, mai bune 
șl mai ieftine, să lărgească sortimentele 
cu noi modele și articole, să livreze la 
timp mărfurile comerțului de stat și coo
perației.

Oamenii muncii din agricultură sînt 
chemați să contribuie din plin la dezvol

tarea economiei naționale și la ridicarea 
continuă a bunei stări a celor ce muncesc. 
Partidul îi cheamă pe țăranii muncitori, 
pe muncitorii din S.M.T.-uri și G.A.S.-uri 
să termine în cel mai scurt timp și în 
bune condiții muncile agricole de primă
vară; să aplice metodele agrotehnice 
înaintate, să desfășoare larg întrecerea 
socialistă și patriotică, să lupte pentru 
obținerea unei recolte bogate, pentru a ob
ține mai multă carne, lapte, lînă și alte 
produse alimentare.

Mărfuri mai multe, mai bune, mai ief
tine prin sporirea producției, ridicarea 
productivității muncii și reducerea prețu
lui de cost în toate ramurile economiei 
naționale — iată calea ridicării nivelului 
de trai, calea pe care ne-o indică partidul.

Ca răspuns la chemările Comitetului 
Central al Partidului, constructorii socia
lismului din patria noastră își întețesc 
eforturile, muncesc cu și mai multă însu
flețire. Oamenii muncii luptă pentru a în
tări neîncetat alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, temelia re
gimului democrat-popular, pentru a în
tări frăția dintre poporul romîn și mino
ritățile naționale din R.P.R. Tineretul 
muncitor se avîntă împreună cu întregul 
popor muncitor în muncă rodnică, crea
toare.

In inima fiecărui tînăr s-a întipărit 
adînc Chemarea Comitetului Central al 
Partidului: „Tineri și tinere 1 Munciți cu 
tot entuziasmul și avîntul vostru tineresc 
pentru însușirea științei, tehnicii și cul
turii înaintate! Fiți luptători hotărîți și 
activi pentru victoria măreței cauze a so
cialismului în patria noastră scumpă !“. 
Partidul manifestă o grijă permanentă 
pentru ca tinerii și tinerele din țara noas
tră să-și însușească știința, tehnica și cul
tura înaintată, să-și ridice în permanență 
nivelul lor politic și de cultură generală. 
Patria vrea să vadă tînăra generație plină 
de viață, curajoasă, îndrăzneață, netemă
toare de greutăți, consacrîndu-și energia 
tinerească, nesecată înfloririi țării. Un 
mare rol îl au în această privință profe
sorii, învățătorii, educatorii. „Profesori, 
învățători și educatori! îmbunătățiți ca
litatea învățămîntului și a muncii de edu
cație în școli, institute și facultăți! Edu
cați copiii și tineretul în spiritul dragostei 
și devotamentului față de scumpa noastră 
patrie și al prieteniei între popoare ! Creș
teți cetățeni culți și instruiți, constructori 
activi ai socialismului”.

Pionierii și școlarii, însuflețiți de che
mările partidului, vor munci neobosit pen
tru a-și însuși cu hărnicie și dîrzenie cu
noștințele, pentru a obține succese tot mai 
mari la învățătură, pentru a întări cu 
strictețe disciplina școlară, respectînd pe 
profesori și învățători, pe cei mai în 
vîrstă.

In primele rînduri ale tinerilor con
structori ai socialismului pășesc utemiș- 
tii : „Comuniști și utemiști! Fiți în pri
mele rînduri ale luptei pentru sporirea 
producției industriale și agricole, pentru 
creșterea bunei stări a poporului nostru 
muncitor! Fiți pildă de disciplină, vigi
lență și devotament pentru cauza poporu
lui nostru muncitor!“ A fi constructori 
ai socialismului, a păși într-un pas cu co
muniștii este pentru utemiști cea mal mare 
fericire.

Noi trăim o tinerețe plină de bucurii. 
Prezentul nostru e plin de bucuria muncii 
creatoare iar în față avem un viitor nespus 
de fericit. Nouă ne este limpede, apropiată 
și scumpă politica partidului comuniștilor 
a guvernului, politica luptei pentru feri
cirea poporului muncitor. împreună cu în
tregul popor muncitor, tineretul își afirmă 
dragostea pentru partidul iubit, hotărîrea 
de luptă pentru socialism:

— Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn, forța conducătoare și îndrumătoare 
a poporului muncitor, inspiratorul și or
ganizatorul victoriilor noastre 1

— Sub steagul lui Marx, Engels, Lenin, 
Stalin, sub conducerea partidului, înainte 
spre victoria socialismului în patria noa
stră scumpă, Republica Populară Ro
mînă 1

In urma reducerii de prețuri, tot mal mulțl cumpărători se Îndreaptă către 
magazine. Un costum de haine, care Înainte costa 563 lei, acum costă 394 lei.

In fotografie un aspect de la magazinul „Confecția" unitatea 102 din 
B-dul 1 Mal din Capitală.

Foto DUMITRU F. DUMITRU

Tineri și tinere! Munciți cu tot entuziasmul și avîntul vostru 
tineresc pentru însușirea științei, tehnicii și culturii înaintate! 
Fiți luptători hotărîți și activi pentru victoria măreței cauze 
a socialismului în patria noastră scumpă!

(Din Chemările C. C. al P.M.R. cu prilejul zilei de 1 Mal 135").

întrecerea în cinstea zilei de 1 Mai

Buna stare ne-o făurim prin muncă
Au primit 

Drapelul de producție 
al Consiliului de Miniștri 

ai R. P. R.
Răsplătind munca constructorilor de la 

uzinele de tractoare „Ernst Thălmann" din 
Orașul Stalin, guvernul a acordat acestei 
importante uzine metalurgice Drapelul de 
producție al Consiliului de Miniștri.

La adunarea festivă care a avut loc în 
după amiaza zilei de miercuri, tov. Gh. 
Hossu, ministrul Construcțiilor, a trans
mis muncitorilor salutul Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. Vorbitorul a subliniat 
succesele deosebite obținute de muncitorii 
acestei importante uzine a industriei noas
tre grele.

Inmînînd Drapelul Consiliului de Mini
ștri unei delegații de muncitori, tov. mi
nistru Gheorghe Hossu a urat muncitori
lor uzinei noi succese în depășirea pla
nului.

Colectivul uzinelor „Ernst Thălmann" a 
mai primit un premiu de 650.000 lei.

Constructorii de tractoare au fost feli
citați de tov. Stelian Moraru, președintele 
C.C.S., de tov. Gheorghe Augustin, prim- 
secretar al comitetului de partid aii re
giunii Stalin și de tov, Stoian Petrescu, 
locțiitor a.i ministrului Industriei Meta
lurgice și Construcțiilor de Mașini.

Cu acest prilej colectivul de muncă al 
uzinelor de tractoare „Ernst Thălmann" a 
trimis o telegramă C C. al P.M.R. și Con
siliului de Miniștri, prin care se anga
jează ca pînă la sfîrșitul anului să dea 
peste plan sute de tractoare M.T.Z. pe 
roți.

A urmat un program artistic, executat 
de ansamblul artistic al uzinelor.

(Agerpres)

Vom da mai multe fire 
de lină

Au trecut doar 4 luni de la apariția 
Hotărîrii cu privire la desființarea siste
mului de aprovizionare pe bază de cartele 
și rații și iată că din nou, Consiliul de 
Miniștri a hotărît reducerea prețurilor la 
o seamă de mărfuri industriale și alimen
tare. Am aflat cu satisfacție despre aceas
tă hotărîre. Acum ne vom putea cumpăra 
lucruri de care avem nevoie cu prețuri 
și mai ieftine.

Noi lucrăm la două mașini de răsucit. 
Planul l-am îndeplinit în fiecare lună, iar 
în unele zile l-am și depășit chiar cu 5—7 
kg. fire. Planul anual — ultimul an al' 
cincinalului — fabrica noastră l-a înde
plinit în urmă cu mai multe zile.

Vom căuta și în viitor să muncim 
mai bine, să ne depășim cu un procentaj 
și mai mare planul la mașinile pe care le 
deservim pentru ca în felul acesta să con
tribuim la o continuă creștere a produc
ției de fire, la îmbunătățirea calității și 
reducerea prețului de cost a produselor 
noastre.

ȘTEFANIA MARGARETA 
șl ANTAL MARIA 

Filatura de lînă „Mureșul"-Sibiu

Recenta reducere de preturi constituie un nou îndemn la muncă, pentru 
sporirea productivității muncii, pentru economii, pentru reducerea prețului 
de cost — singura cale pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al 

poporului muncitor

T Tn grup de tineri de la uzina „Matyas Rakosi" din Capitală și-au luat anga- 
hj jamentul, in cinstea zilei de 1 Mai, de a face, prin muncă volun

tară, un motor Diesel de 25 c. p. din piese recondiționate. Grupul din care 
fac parte utemiștii Cornel Nicoda, V. Găman, Gheorghe Dobre, Gheorghe Fră- 
țilă, Gheorghe Tufan și Ștefan Dumitrescu, îndrumați de maiștrii Ion Tudo- 
rache și Ion Matei, a terminat motorul tn ziua de 29 aprilie aducînd astfel 
uzinei o economie de peste 40.000 lei.

Munca aceasta a necesitat multe eforturi, o atenție și o răbdare deose
bită. La fixarea carterului au fost folosite șuruburi speciale, iar chiulasa a 
cerut multe remanieri. Cu toate acestea, utemiștii au reușit să execute o muncă 
de mare precizie. Bucuria lor este astfel pe deplin justificată.

Să obținem recolte tot mai bogate
Cu deosebită bucurie am luat cunoștință 

de Hotărîrea Consiliului de Miniștri cu 
privire la reducerea de prețuri cu amă
nuntul a unor mărfuri alimentare și in
dustriale și a tarifelor de spectacole.

Reducerea prețurilor la o serie de ar
ticole importante de îmbrăcăminte, încăl
țăminte, mobilă și articole de uz casnic 
ne dă posibilitatea atît nouă, țărănim'i 
muncitoare, cit și oamenilor muncii de la 
orașe de a cumpăra mai multe mărfuri, 
de a ne îmbunătăți traiul.

Sprijinind hotărîrea, sarcina principală 
a noastră, a țărănimii muncitoare, este 
de a obține recolte sporite la hectar, mai< 
multe produse animale, de a aplica pe 
scară cît mai largă metodele agro-zooteh- 
nice, de a ne îndeplini la timp , obligațiile 
către stat.

în gospodăria noastră colectivă din sa-
tul Birsău, raionul Dej, pentru a. ridica 
producția agricolă la hectar vom însă- 
mînța întreaga suprafață cu porumb și 
cartofi în cuiburi așezate în pătrat și vom 
aplica toate regulile agrotehnice'pentru a 
obține 3500 kg. porumb boabe la hectar.

Colectiviștii noștri, conștiehți de faptul 
că îndeplinirea obligațiilor către stat la 
timp este o înaltă îndatorire patriotică, 
care dă statului nostru posibilitatea să 
consolideze puterea de cumpărare a leului 
și să aprovizioneze populația orașului și 
industria cu produse alimentare și mate
rii prime, se angajează să obțină chitanța 
nr. 1 la predarea cotelor de cereale, car
tofi și alte produse.

Gospodăria noastră va valorifica prin 
cooperativă cea mai mare parte a surplu
sului de produse pe care-1 va obține. Eu 
personal voi valorifica prin cooperativă 
100 kilograme grîu, 200 kg. porumb, 100 
kg. cartofi precum și alte produse.

Ca secretar al organizației de bază 
U.TM. din G.A.C. mă voi strădui ca or
ganizația noastră să mobilizeze tineretul
în lupta pentru întărirea economico-orga- 
nizațorică . a. .G.A C.^ului. pentru întărirea 
disciplinei în muncă, pentru sporirea re
coltelor la hectar

BRINCOVEANU GH.
G.A.C Birsău, raionul Dej, 

regiunea Cluj

însuflețite schimburi 
de onoare

Minerii au primit cu bucurie recenta 
hotărîre cu privire la reducerea de pre
țuri ; el știu că la obținerea acestei victo
rii au contribuit și ei și aceasta le dă un 
nou imbold în muncă.

In dimineața zilei schimbului de onoare 
In cinstea marii sărbători de 1 Mai, mi
nerii din Lonea se simțeau veseli șl pu
ternici.

La abatajul Iul Pușcaș se muncește cu 
spor ; se armează sas, iar în partea de Jos 
a abatajului a început din nou să se taie 
stratul de cărbune.

— Mal bine să armăm tot cîmpul șl 
după aceea să trecem la perforat — spu
se minerul Ernest Ratză.

— Nu e bine așa — l-a răspuns Pușcaș. 
Astăzi trebuie să dăm mal mult cărbune 
decît deoblcel. In timp ce noi armăm 
sus, ceilalți tale. Impărțindu-ne vom asi
gura In același timp șl abatajul șl vom da 
șl cărbune 1

Nu mal e timp de vorbit. Tn timp ce 
trei tovarăși, în partea de Jos a abataju
lui, tale cărbunele, în frunte cu Pușcaș, 
Mereu șl Ratză, ceilalți, în frunte cu Vida 
Ioan, Glury loan și alții, asigură fășia. Lu
crul merge cu spor. Crațerul deabla pri
didește să ducă cărbunele la suitor.

Din munca minerilor din abatajul Iul 
Pușcaș astăzi au Ieșit 57 de tone pesta 
plan. A fost o zl cu rezultate frumoase. 
Niciodată mina Lonea n-a depășit planul 
cu cît l-a depășit în ziua schimbului de 
onoare.

— Cît ? ...se mira Burdea Nlcolae.
— 69,5 la sută — spunea Bratoveanu.
Tn întrecerea între sectoare primul loc l-a 

ocupat sectorul întîi, cu o depășire de plan 
de 155 la sută, apoi sectorul cinci cu If 1 
la sută, sectorul trei cu 58 la sută, sectorul 
patru cu 50 Ia sută și sectorul doi cu o de
pășire de 41 la sută. Pe panoul de onoare 
erau trecute grupele evidențiate.

— Ulte-ne șl pe noi — rosti Burdea.
— Dar pe mine nu mă vezi, că sînt 

înaintea ta, răspuns» Bratoveanu.
Șl grupele conduse de tovarășii Deme

ter Ioan, Zaharia Gheorghe. Pușcaș Mihai, 
Kopetin Geza și mulți alții șl-au depăș:t 
sarcinile de plan în acea zi cu 66—90 la 
sută.

Corespondent 
A. PANIȘ

★
GALAȚI (de la corespondentul nostru). 

Țesătoarele de la fabrica textilă „Munca" 
din orașul Galați au întrebuințat mai bine 
materia primă în cadrul schimbului de 
onoare organizat în cinstea zilei de 1 Mal 
depășind cu mult sarcinile de plan. Folo
sind în producție tot timpul de lucru șl 
aplicînd metodele textili știlor sovietici, 
țesătoarele de la această întreprindere au 
dat peste plan 1835 metri pînză, din care 
majoritatea a fost de calitatea I-a. S-au do
vedit a fi cele mal bune țesătoare tovară
șele Kiparia Noray, Scobicl Ștefana. Pur- 
caru Valerica, Ghețlu Paula șl altele

In vederea reducerii prețului de cost, 
muncitoarele de alei au luptat pentru mic
șorarea procentului de deșeuri șl pentru 
creșterea productivității muncii. Recenta 
reducere de prețuri îl Însuflețește șl mal 
mult pe muncitori.

Pentru succesul lucrărilor agricole
„Nu ne mai mulțu-

în. focul întrecerii rCummdeob£
_ _ x ♦ _ xî _ pămînturile noastrepatriotice - au spus frun

tașii recoltelor boga
te. Vrem să ne luăm la întrecere pentru obținerea unei pro

ducții sporite la hectar, pentru terminarea însămînțărilor de 
primăvară în eondițiunl agrotehnice superioare cu 5 zile îna
inte de termen".

în urma acestei propuneri, la sfatul popular al comunei Ră- 
tești, a fost format un colectiv comunal care a stabilit obiec
tivele întrecerii patriotice și le-a supus discuției adunării popu
lare. Adunarea populară a țăranilor muncitori din Rătești a 
hotărît tn unanimitate să adreseze țăranilor muncitori din co
munele raionului o chemare la întrecere patriotică pentru spo
rirea belșugului holdelor, pentru terminarea campaniei însămîn
țărilor de primăvară cu 5 zile înainte de termen și în cele 
mai bune condițiuni. Așa s-a aprins flacăra întrecerii patrio
tice în tot raionul Topoloveni.

îngrijirea semănăturilor de toamnă este un obiectiv prin
cipat al întrecerii patriotice și țăranii muncitori din Rătești 
și-au îndreptat imediat atenția spre acest obiectiv.

în urma propunerii deputatului Matei Pantazi de a se săpa 
șanțuri pentru scurgerea apei de pe ogoare, țăranii muncitori 
au săpat peste 2000 metri de șanț. Apa ce băltea pe cele 
aproape 600 hectare semănături și-a luat drumul spre Neajlov.

Timpul este tot mâi prielnic. Pe ogoare țăranii muncitori 
Neacșu Cioabă, Ion T. Ileana și alții au ieșit la însămînțat. 
în prima zi de lucru ei au arat ogoarele țăranilor muncitori 
Catrina Gtiianu, Tudosia Bodar, Corova Stana, așa cum ei 
s-au înțeles dinainte să se ajute reciproc și așa cum prevedeau 
și obiectivele întrecerii patriotice.

Scoaterea tuturor atelajelor la muncă, a constituit o pre
ocupare de seamă pentru membrii colectivului comunal de 
conducere a muncilor agricole de primăvară. în prima zi de 
muncă, ei au reușit să mobilizeze toate atelajele la lucru. Vi
teza de lucru stabilită a fost depășită cu 34 la sută. Ploile 
căzute din abundență au împiedicat însă ca munca să se 
desfășoare în, toate zilele la fel. Totuși țăranii muncitori din 
Rătești au folosit din plin timpul prielnic de lucru, viteza 
planificată a atelajelor fiind depășită în multe zile. De exem
plu, în ziua de 12 aprilie a fost realizată în procent de 136 
la sută. Și pe drept cuvînt cei din Rătești se p'ot mîndri cu 
rezultatele obținute pînă acum în întrecerea patriotică. Ei 
au devenit fruntași pe raion la însămînțări. Numai pînă la 
data de 15 aprilie ei însămânțaseră 356 hectare cu ovăz, depă
șind planul cu mult.

întrecerea continuă șl cel din Rătești sînt hotărfțl s-o cîștlge.
Corespondent

SEVER GANCI

Tineri colectiviști fruntași
Pregătiri artistice 

în cinstea Festivalului
încă din primele zile ale 

muncilor agricole de primă
vară, colectiviștii din comu
na Mozăceni, raionul Costești, 
au organizat întrecerea socia. 
listă între brigăzi și echipe, 
în întrecere, 
mai spornică, 
colectiviști au 
tași. Raicu V. 
Ion Zamfir, 
Gheorghe Ștefan șl

au terminat însămîn- 
culturilor din prima 
încă de la 1 aprilie, 
cei peste 60 de tineri

munca a fost 
Mulți 
devenit 
Ion de 
Andrei

dintre 
frun- 
pildă, 

Ion, 
mulți

alții, 
tarea 
epocă

Din
colectiviști cîți sînt în gos
podărie, aproape toți au fost 
antrenați în întrecere șl ală
turi de vîrstnici, muncesc cu 
tot elanul pentru terminarea

la timp • lucrărilor agricole 
de primăvară.

Tinerii de aici au contribuit 
efectiv la confecționarea ce
lor 42 grape de mărăcini. Bri
găzile a III-a și a IV-a au în
trecut pe primele două bri
găzi, confecționînd cu două 
grape mai mult. Cu deose
bită pricepere au lucrat aici 
tinerii Gheorghe Ștefan, Tran. 
dafir Vasile, Oprea Petru, Do- 
brinoiu Gheorghe și alții-

Cu aceeași hotărîre muncesc 
și tractoriștii din cele două 
brigăzi de la S.M.T.-Teiu, 
care lucrează pe pămîntul 
gospodăriei. Folosind cu pri
cepere fiecare oră bună de 
lucru ei au reușit să-și depă
șească zilnic norma.

Corespondent 
NASTA CONSTANTIN

Vîniurile șl ploile 
din prima parte a lu
nii aprilie au prici- 

« «« X1 a. • “uit multe necazuricelor din Obîrșeni și țăranilor muncitori 
’ din comuna Obîrșeni,

raionul Vaslui. Țăranii muncitori însă se străduiesc să folo
sească din plin timpul prielnic.

Tinerii țărani muncitori din această comună au avut prile
jul să dovedească că ei sînt tot atît de vrednici la treabă ca 
Și la horă. Astfel și prin contribuția lor, alături de vîrstnici, 
însămînțările din epoca Fa au fost terminate.

în cinstea zilei de 1 Mai utemiștii din comuna Obîrșeni au 
chemat la întrecere pentru terminarea la timp și în bune con- 
dițiuni agrotehnice a lucrărilor agricole de primăvară, pe 
utemiștii din comuna Rădeni. Atît unii cî.t și ceilalți au mun
cit cu multă hărnicie folosind fiece clipă prielnică de lucru, 
în prima săptămînă victoria a revenit tinerilor din Obîr
șeni care i-au întrecut pe cei din Rădeni cu 5 procente.

Atît tinerii din Obîrșeni cît și cei din Rădeni continuă să 
muncească cu același avînt pentru terminarea la timp a lucră
rilor agricole de primăvară.

Succesul

Corespondent
1LIE PLUGARU

8| CREVEDIA (de 
8 nostru). — Flăcăi
8 în fiecare seară la căminele culturale, 
8 învățînd cu migală un joc nou popular 
i8 și cîntece, sau pun tn scenă o nouă 

piesă.

Așa se tnttmplă tn majoritatea comu
nelor din raionul Crevedia, regiunea 

% București.
8 Tinerii țărani muncitori, artiști ama- 
| tori, sînt hotărîți să tntîmpine cel de 
8 al V-lea Festival Mondial al Tinere- 
8 tulul și studenților cu noi programe 
? artistice.88 Tinerii din satul Crlvina, comuna Bo- 
| lintinul din Vale, pun in scenă o piesă 
| inspirată chiar din viața satului Crivi- 
8 na, scrisă de învățătoarea Profira Radu.
8 In comuna Vînătorii Mari, sub în- 8 
gdrumarea utemistului Dragomir Marin, 8 
8 echipa artistică și-a îmbogățit reperto- | 
8 riul pentru cor și dansuri populare cu 8 
gnoi cîntece și dansuri. |
8 • 8 8 Și colectiviștii din comuna Sîrbeni se 8 
8 străduiesc să ofere spectatorilor, țăra- 8 
? nilor muncitori, cît mai reușite progra-1 
g me artistice. Ei se pregătesc sub în- i 
% drumarea utemistei Trandafir Aurelia. | 
8 In comunele Stoienești, Gratia și al- | 
8 tele, au luat ființă noi echipe artistice. | 
8 Comitetul raional U.T.M. sprijină în- 8 
gdeaproape pregătirea artistică a tineri- 8 
8 lor țărani muncitori în întîmpinarea 
8 Festivalului de la Varșovia.8 8 
8 Prin numeroasele programe artistice, | 
8 închinate Festivalului, se face cunos- 8 
8 cut unui număr tot mai mare de țărani | 
{muncitori, lupta tineretului Iwmll, « 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSQOOOOOOOMMg

la corespondentul 
și fete se adună mai

88



tn acțiunea de stringer© 
a fierului vechi

îndeplinirea planului întreprinderilor 
metalurgice cere o permanentă aprovizio
nare cu fier vechi, materie primă impor
tantă pentru producerea oțelului.

La fel ca organele utemiste din toată 
țara, comitetul regional U.T.M. Ploești, 
sub conducerea și îndrumarea permanentă 
a comitetului regional de partid, consi
deră și el acțiunea pentru strîngerea fie
rului vechi ca o acțiune de seamă.

Biroul comitetului regional, într-o con
sfătuire organizată cu activul din marile 
întreprinderi, schele și uzine, în oare s-a 
dezbătut problema contribuției tineretului 
în producție, a analizat și posibilitățile de 
colectare a fierului vechi.

Panticipanții la consfătuire au scos In 
evidență că în întreprinderile și schelele 
noastre sînt mari cantități de metal arun
cat care nu mai este folosit de multă 
vreme.

Secretarul comitetului U.T.M. de la 
uzina „1 Mai“ Ploești, tov. Popa Vasile, 
a arătat cu această ocazie că în cadrul 
întreprinderii sînt mari cantități de fier 
vechi care pot fi folosite la turnătoria de 
oțel. Tovarășul Vasile Ilie, secretarul co
mitetului U.T.M. din schela Moroni a de
clarat de asemenea, că în schelă se găsesc 
mari cantități de fier vechi, ce ar putea 
fi adunat de către organizația U.T.M. și 
expediat la uzinele de metalurgie feroasă.

în hotărîrea adoptată de consfătuire și 
•probată de plenara comitetului regional 
U.T.M. s-a trecut ca sarcină formarea 
de cit mai multe echipe și organizarea 
stringer!i fierului vechi la început în ca
drul unei decade anume fixate.

A fost acordată o mare atenție instruirii 
activului comitetului regional U.T.M. în 
legătură cu felul în care trebuie aju
tate comitetele raionale și cele ale orga
nizațiilor de bază în direcția amintită- De 
asemenea, cu sprijinul secțiilor de învăță- 
mînt ale sfaturilor populare raionale și 
orășenești Tîrgoviște, Cîmpina și Ploești 
în seniinariile cu instructorii superiori de 
pionieri, ca și într-o consfătuire cu cadrele 
didactice s-a făcut de asemenea în acest 
sens instruirea participanțllor.

Ca urmare, hotărîrea a fost prelucrată 
în plenarele comitetelor raionale, ca și în 
adunările generale ale organizațiilor de 
bază U.T.M.

în scopul îndeplinirii sarcinilor ce-i re
veneau, membrii organizației de bază 
U.T.M. de la uzinele ,,1 Mai" Ploești și-au 
luat în întrecerea în cinstea zilei de 1 Mai 
ca unul din angajamente, acela de a 
strânge 50.000 kg. fier vechi. Pînă în pre
zent tinerii metalurgiști de aici au strîns 
însă peste 150.000 kg. fier vechi, asigu- 
rînd timp de cîteva zile cu materie primă 
procesul de producție al turnătoriei de 
oțel. în întrecerea ce se desfășoară în ca
drul uzinei, acțiunea de colectare a fie
rului vechi a fost strîns împletită cu ac
țiunea de îndeplinire -a sarcinilor de plan, 
în acest sens se poate vorbi despre ac
țiunea patriotică de a da cît mai multe 
„șarje ale tineretului” din fier vechi adu
nat. S-au evidențiat în această muncă or
ganizațiile de secție cazangerie, mecanică 
I. și altele, care eu strîns cele mai meri 
cantități. De exemplu, numai utemisțul 
Ilie Ion de la secția mecanică I. a strîns 
8.000 kilograme de fier vechi.

Realizările înfăptuite de organizația de 
bază U.T.M. de la uzina „1 Mai“-Ploești 
au trezit un imbold mai mare în rîndul 
tineretului ^in regiune. Ca urmare, mem
brii organizației de bază U.Ț.M- de la 
uzina „Gh. Gheorghiu-Dej “-Tîrgoviște, 
care se angajaseră să si'rîngă 5.000 kg. fier 
vechi au antrenat astfel tineretul încît

pînă în prezent ei au adunat peste 150.000 
kg. metal. De asemenea, utemiștii și tine
rii de la întreprinderea „Flacăra” din 
Ploești au strîns 11.000 kg. fontă veche.

în această acțiune patriotică, nici școla
rii n-au vrut să rămînă în urmă. în in
tim,pinarea zilei de 1 Mai, pionierele uni
tății nr. 1, de la Școala de fete de 7 ani 
din Ploești, au strîns într-o singură zi 
1.200 kg. fier vechi, 250 borcane de cremă 
și 320 becuri arse. Un exemplu de urmat 
în această acțiune sînt pionierele Rodica 
Stănescu, Maria Caraiman, Olga Ghicu- 
lescu și altele. La rîndul său, unitatea 
de pionieri din comuna Pietroșița, raio
nul Pucioasa, a strîns 4.500 kg. fier vechi.

în munca de agitație dusă în această di
recție comitetele multor organizații U.T.M. 
au folosit mijloace interesante. Astfel d-acă 
în rșionul Cîmpina în acțiunea de colec
tare a fierului vechi s-au strîns pesta 
125.000 kg. aceasta se datorește în mare 
parte popularizării fruntașilor la centrul 
de radioficare cît și la celelalte stații de 
radio-amplificare din raion. Cu această 
ocazie la una din stațiile de amplificare 
— a vorbit tînărul Marinescu Ion, turnă
tor, care a arătat importanța fierului 
vechi în îndeplinirea planului de produc
ție. De asemenea, în cadrul organizațiilor 
de bază U.T.M. din raion s-au prelucrat 
materiale apărute în presă iar la gazetele 
de perete au apărut articole și grafice în 
care se arătau avantajele pe care le aduce 
economiei naționale colectarea și prelu
crarea unei tone de fier vechi.

Pentru a se putea controla și ajuta or
ganizațiile U.T.M. în această acțiune, în 
unele raioane s-a organizat „Joia strîn- 
gerii fierului vechi", iar la sate, din două 
în două săptămîni, s-au inițiat duminici, 
de strângere a fierului vechi.

Datorită muncii politice desfășurate, 
pînă în prezent în regiunea Ploești s-au 
strîns aproape 926.000 kg. fier vechi, din
tre care numai în cadrul orașului Plo
ești 329.000 kg.

Cu toate succesele obținute în activita
tea noastră în vederea strângerii fierului 
vechi s-au manifestat și unele lipsuri. 
Astfel, noi nu am urmărit ca în toate 
raioanele să se stabilească legătura cu 
sectoarele I.C.M. pentru a întocmi un plan 
comun în vederea realizării în bune con- 
dițiuni a acestei sarcini. De asemenea, din 
cauză că ne-am interesat prea puțin de 
locurile de depozitare de unde metalul ar 
putea fi ușor transportat, unele cantități 
de fier vechi nu au fost încă valorificate.

!n condițiile de azi ale țării noastre 
cînd creșterea producției de fontă și 
oțel are o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea industriei grele, baza dez
voltării întregii economii naționale și 
în care oamenii muncii sînt antre
nați în întrecere în vederea îndepli
nirii cu succes a planului cincinal, parti
ciparea organizațiilor U.T.M. și de pionieri 
la colectarea și expedierea fierului vechi 
are o și mai adîncă semnificație patriotică.

Totodată această mișcare dă posibilita
tea stimulării organizațiilor U.T.M. și de 
pionieri ca și a tinerilor și pionierilor frun
tași în colectarea fierului vechi, fondurile 
obținute prin valorificarea metalului ser
vind la achiziționarea de material cultu- 
ral-sportiv.

Pentru a contribui la întărirea și înflo
rirea patriei și noi vom munci în așa fel 
ca această acțiune să devină o mișcare de 
masă permanentă în rândurile tineretului.

ALEXE HARALAMBIE 
membru în Comitetul regional 

U.T.M. Ploești

8 ORADEA (De la corespondentul nostru).
Zilele acestea a avut loc inaugurarea unui cinematograf în comuna Mar-

8 ghita, regiunea Oradea. Acest cinematograf a fost înzestrat cu două aparate de
8 proiecție fabricate la Tehnocim. Sala are o capacitate de 400 de locuri.
| Au participat la construirea sălii nenumărați tineri din Marghita care
8 efectuat ' ’ ”
8 La
| In _
8 cinstea zilei de 1 Mal. |
8 9
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fabricate la Tehnocim. Sala are o capacitate de 400 de locuri.

sute de ore muncă voluntară, 
deschidere a rulat filmul „Pace șl prietenie", 
clișeu: Noul cinematograf din comuna Marghita, dat în folosință
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Un tînăr fiu al Comunei din Paris*)
Figura plină de farmec a lui Gavroche 

creată de marele scriitor francez V. Hugo 
a ajuns cu adevărat un simbol al tinere
ții puse în slujba cauzei revoluționare. 
Povestea Iții Gavroche, micul hoinar că
ruia mizeria, fo-amea și frigul nu i-au ră
pit veselia, care a luptat pe baricade ală
turi de revoluționarii vîrsțnici și care a 
murit cu cînt'ecul pe buze, este cunoscută 
de mult în lumea largă, e îndrăgită de 
tineri ca și de bătrâni. Prin traducerea 
cărții „Chariot Bantard", a scriitorilor so
vietici E. Iahnina și M. Aleinikov, tînărul 
nostru cititor are posibilitatea să facă cu 
noștință cu un alt copil-erou al Parisului, 
cu veselul ,,Cri-Cri“, cel care, mai tîrziu 
cu cîteva decenii de la sfîrșitul lui Ga
vroche, a luptat pe baricadele Comunei.

în anul 1871 proletarii din Paris au răs
turnat orânduirea burgheză luîndu-și pen
tru prima dată soarta în propriile lor 
mîini. Conducătorul politic al reacțiunii 
burgheze versailliste, reacționarul Thiers 
a încheiat atunci up trig rușinos CU inva
datorii prusaci și a folosit trupele ina
mice împotriva răsculaților. Parisyl, strîns 
într-un clește de foc, a luptat totuși cu 
îndîr.iire. Fiecare stradă, fiecare bari
cadă era apărată cu sacrificii sîng'eroase. 
în acest cadru tumultuos apare figura lui 
,,Cri-Cri“, cum este poreclit micul Char
iot Bantard datorită firii sale vesele. Or
fan de tată și de mamă, rămînînd ca și 
Gavroche altă dată, un copil al străzii, 
Chariot se angajase ajutor la cafeneaua 
doamnei Didier unde spăla dușumeaua, 
servea clienții. muncea cu rîvnă încer- 
cînd s-o mulțumească pe patroana mof
turoasă și zgîrcită.

Acest băiat, căruia societatea capitalistă 
i-a hărăzit o crudă copilărie, întrunește 
în sufletul lui calitățile nobile ale poporu
lui francez. Cu o exuberantă încîntătoare, 
plin de patos tineresc. Chariot înfruntă

♦ ♦ •

De la Pacific la At
lantic și de la un pol 

altul, peste Ufaii, 
iCarpați, Alpi și Piri- 
nei, pe toate conti
nentele planetei noa
stre, prima zi a lunii 
ca zi de luptă a clasei muncitoare . 
o viață mei bună, ca zi a solidarității in
ternaționale a celor 
arăta că ,,|p uc ± -—
bătoresc deșteptarea lor la lumină și la 
știință, unirea lor frățească în vederea 
luptei împotriva or;căr«i asupriri, împo
triva oricărei samavolnicii, împotriva ori
cărei exploatări, pentru orânduirea socia
listă a societății".

în prima zi a lunii mai, în anu! 1886, 
muncitorii din Chicago au declarat grevă 
generală. Cei peste 600.000 greviști au fost 
atacați de poliție și sîngele muncitoresc a 
curs din belșug. în amiptirea acestei zile, 
în 1888, muncitorii americani au hotărât 
ca în fiecare an să sărbătorească ziua de 
1 Mai, ca o zi de luptă proletară. Un an 
mai tîrziu, în 1889, la Paris reprezentanții 
socialiștilor din toate țările au hotărât ca 
i • " ' " “ “ ’ -----
a

Tradifia săi LăTeifK'i! I^i I Mas
n^asî-irăîn fara

mai este sărbătorită 
pentru

ce muncesc.'’ Lemn
,în ziua de 1 Mai muncitorii săr-

Concertul
IAȘI (De la corespondentul nostru). — 

Pe scenă a apărut o orchestră- Copii foarte 
gravi în fața pupitrelor țin în repaus 
instrumentele... acordeoane, viori.

In sală izbucnesc aplauze. Orchestra și 
corul execută piesa vocală simfonică „Po
vestea din Pădure" de C. Bobescu. Spec
tatorii, pionieri șî părinții lor în farmecul 
muzicii ascultă vrăjiți.

La sfîrșit alt val de aplauze.

primăverii
500 de spectatori au ascultat duminică 

Concertul primăverii dat de Casa pionie
rilor din Iași. Concertul pionierilor s-a 
bucurat de succes. Mult ovaționate au 
fost solistele piesei vocale cum sînt pio
nierele Iosif Georgeta, Bubilici A., Ailenei 
Constantin, Mihailov Antoneta, Iațic Ze- 
naida, Bubilici V., Nistor Mali.

*) Chariot Bantard — roman de E. Iah
nina și M. Aleinikov—Editura Tineretului.

disprețul cu care este înconjurat de cei 
sus puși dar păstrează în sufletul său ura 
față de exploatatori și, prin spontaneita- 
tea aderării lui la revoluție, dă o palmă 
usturătoare societății care i-a fost vitregă-

Evenimentele Comunei trezesc un ecou 
puternic în viața lui Chariot. El își în
chină cauzei comunarzilor avîntul tinere
ții, sinceritatea și veselia. Chariot esțe 
educat în spirit revoluționar de către ^un
chiul său Joseph, unul dintre conducăto
rii Comunei, care vrea ca nepotul să 
devină un continuator al luptei la care a 
participat cu abnegație familia Bantard..

Comuna dă și celor mici prilej să fie 
folositori. „Cri-Cri" este atent la ceea ce 
se petrece în jurul său. Lipsa unei hotă
râte acțiuni de represiune împotriva duș
manilor Comunei le-a dat acestora posibi
litatea să lucreze în voie, organizând în 
Paris comploturi și sabotaje. Micul comu
nard pornește pe urmele unor astfel de 
dușmani. El cade însă prizonier și în în
chisoarea dușmanului capătă o dureroasă 
experiență, dar aceste clipe grele îl ma
turizează.

Lupta continuă. Chariot fuge din închi
soare și ajunge pe baricada din Belleville 
unde unchiul său Joseph zăcea grav ră
nit. De aici, din Belleville, se trimite prin 
bubuitul tunului ultimul salut aj revolu
ției proletare de la 1871, înfrântă după o 
scurtă existență. în Capitala Franței se 
instaurează teroarea. Dușmanii îl caută 
pe Joseph Bantard, dar nud găsesc deoa
rece acesta a fost bine ascuns de nepotul 
său. Această înfrângere nu înseamnă și 
sfîrșitul tuturor bătăliilor. Chariot va con
tinua lupta începută de bunicul său care 

.luase parte la cucerirea Bastiliei, de ta- 
. tăi său și de unchiul său-

Povestirea celor doi scriitori sovietici 
insuflă cititorilor dragostea pentru tine
retul democrat al Franței care, aseme
nea lui Gavroche și Chariot, se află tot
deauna în primele rânduri ale luptei popu
lare pentru libertate și o viață mai bună-
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Mai să devină sărbătoare internațională 
oamenilor muncii.

*
„Întîiu Maiu însemnează arătarea ho

tărâtă a muncitorilor că iei vor să se 
împuțineze ceasurile de muncă la opt pe 
zi“. Cuvintele acestea au fost scrise în 
manifestul cere chema pe muncitorii ro- 
mîni să sărbătorească primul 1 Mai. Era în 
anul 1890. Pe pereții bordeielor din maha
lalele sărăcăcioase ale Bucureștiului și la 
intrările în fabricile și atelierele diin oraș 
sălășluiau afișe tipărite anevoie într-o tipo
grafie micuță. Oamenii, cei simpli și mulți, 
au citit afișele și în prima duminică dina
intea lui 1 Mai, la „8 ceasuri dimineața", 
s-au adunat la clubul muncitorilor din 
strada Academiei 24. Despre această prjmă 
manifestație de 1 Mai, un ziar care 
apărea în acea vreme scria : „Pe Ia orele 
8 dimineața, sala clubului din strada Aca
demiei începuse să se umple de lume ; 
sala, grădina localului și strada erau pline 
de oameni...".

Acesta a fost primul 1 Mai sărbătorit 
în Romînia. An de an. mișcarea munci
torească din țara noastră și-a stabilit o 
tradiție în ceea ce privește sărbătorirea 
Zilei solidarității internaționale a celor ce 
muncesc. Cu fiecare 1 Mai, manifestațiile 
muncitorești deveneau mai impunătoare, 
Căpătau un caracter politic mai pronunțat. 
Muncitorii erau tot mai conștienți de forța 
pe care ei o reprezintă. Pe bună dreptate, 
un orator spunea la mitingul de 1 Maj 
1891, în fața a 2000 de muncitori adunați 
în grădina Cișmigiu : „Puterea muncito
rilor ca un soare mîndru se ridică Ia ori
zont".

Nici trădarea oportuniștilor, nici teroa
rea burgheziei și moșierimii nu au reu
șit să frîngă spiritul de luptă al clasei 
muncitoare din țara noastră. Cînd cercu
rile imperialiste se pregăteau să azvîrle 
popoarele Europei într-un război nimici
tor, proletarii din Romînia au transfor
mat demonstrațiile de 1 Mai in manifes
tații împotriva războiului imperialist. 
1 Mai 1915 și 1916 au prilejuit mari de
monstrații antirăzboinice. 1 Mai 1917 a 
găsit Bucurcștiul sub ocupație germană, 
în ziua de 30 aprilie comandamentul im
perial a dat ordin șă se afișeze pe străzi 
o ordonanță în care se spunea : „Ziua de 
1 Mai nu trebuie să se deosebească întru 
nimic de celelalte zile de lucru obișnuite..." 

Dar ocupanții germani au fost alungați. 
La răsăritul patriei noastre, pentru prima 
oară în istoria omenirii, a luat ființă un 
stat «1 muncitorilor și țăranilor, 
fluența Marii Revoluții Socialiste 
tombrie, mișcarea muncitorească 
minja s-a dezvoltat vertiginos. 
20.000 de muncitori din București 
resc 1 Mai la grădina Bordei.

Constituirea Partidului Comunist a re
prezentat un moment de cotitură în istoria 
mișcării muncitorești din țara noastră. 
Partidul marxist-leninist al clasei munci- 
toare, care a preluat cele mai bune tradi
ții ale mișcării muncitorești din țara 
noastră, a îndrumat cu siguranță și con
secvență lupta tuturor celor ce muncesc 
pentru o viață mai bună, pentru libertăți 
democratice, pentru pace. Sărbătorirea lui
1 Mai capătă un caracter combativ, pro-

Sub in- 
din Oc- 
din Ro- 
In 1919, 
sărbăto-

fund revoluționar, 
rupîndu-se, de prac
ticile social-democ) a- 
ției reformiste.’. La 30 
aprilie 1922 comuni
știlor li se interzice 

să ia cuvîntul la adunările de 1 Mai. Dar 
totuși, a doua zi, de 1 Mai 1922 pe stră
zile Eucureștiului răsună puternic lozin
cile partidului .

Guvernele burghezo-moșierești s-au 
înspăimurtat de1 forța da efracție pe csre 
o exercit su lozincile comuniste. în zile e 
premergătoare lui 1 Mai 1924. Partidul 
Comunist este pus în ilegalitate. Ultimul 
număr legal al ziarului „Scciaîismul" or
gan al partidului, arăta că Part dul Comu
nist este prigonit „pentru că a susținut sus 
și tare dreptul popoarelor de a hotărî sin
gure soarta lor".

Partidul Comunist a fost interzis, însă 
lupta comuniștilor nu a putut fi împiedi
cată. Partidul Comunist s-a întărit și s-a 
dezvoltat cîștigînd încrederea miselor 
largi ale oamenilor muncii din tara noa
stră.

Sindicatele galbene, conduse de social- 
democrații de dreapta, încercau să go
lească 1 Mai de conținutul său revoluțio
nar, să-l transforme într-o sărbătoare 
oarecare. Dar muncitorii respingeau pa 
reformiștii agenți ai burgheziei în mișca
rea muncitorească ; 1 Mai rămînea an de 
an o zi de luptă revoluționară.

„Scînteia" ilegală din 27 mai 1934 pu
blica un articol intitulat: „Steagurile roșii 
pe străzile Capitalei". 1 Mai 1934, în ciuda 
măsurilor de precauție luate de . autori
tățile burgheze, a fost sărbătorit de mun
citorii bucureșteni prin demonstrații. în 
fața Atelierelor C.F.R.-Grivița, sute de 
muncitori s-au adunat purtând steaguri 
roșii și pancarte cu lozincile : „Jos fas
cismul", „Jos războiul". Poliția nu a în
drăznit să-i atace pe manifestanți în fața 
atelierelor ci a așteptat ca ei să se res
fire. Apoi au fost operat'e arestări.

Trec anii... La 1 Mai 1939 comuniștii fao 
să răsune pline de curaj lozincile parti
dului care chemau poporul la lupta con
tra fascismului și pregătirii războiului 
antisovietic. Burghezia a nesocotit intere
sele naționale și a azvîrlit țara în brațele 
fascismului, Romînia a ajuns sub ocupația 
hitleristă și a fost tîrîtă în criminalul 
război antisovietic, împotriva războiului 
antisovietic s-a ridicat poporul nostru și 
în fruntea lui —- partidul comuniștilor. 
La 1 Mai 1944, cînd Armatele Sovietice 
eliberatoare pășiseră deja pe pămîntul pa
triei noastre și se pregăteau pentru ofen
siva hotărâtoare, Frontul Unic Muncito
resc, făurit datorită luptei comuniștilor, 
se adresa clasei muncitoare : „Armata 
roșie a trecut pe teritoriul nostru ca ar
mată eliberatoare. Trebuie deci sprijinită 
de întregul popor".

La 23 August 1944 lupta 
stru a fosi încununată de

A venit apoi 1 Mai 1945 — primul 1 Mai 
liber. în sărbătorirea acestei zile, oame
nii muncii au pus toată bucuria eliberării, 
toată convingerea că speranțele într-o 
viață mai bună, adunate în sufletele lor 
în ani) negri ai trecutului, se vor împlini. 
Se prăbușiseră Doftanele, fuseseră alun
gați Antoneștii și Rădeștii, dar mai erau 
multe obstacole de înlăturat. însă toți cei 
care străbateau în coloane bulevardele 
Capitalei în dimineața aceea, mai însorită 
ca oricînd, erau ferm convinși că aceste 
obstacole vor fi curând înlăturate. „Scîn- 
teia“ scria atunci : „Populația Capitalei, 
populația întregii țări a participat într-o 
măsură nemaiîntîlnită încă în istoria Ro- 
mîniei Ia sărbătorirea primului 1 Mai 
liber". Iar postul de radio Moscova spu
nea în aceeași zi : „1 Mai 1945 constituie 
în Romînia demoeratieă într-adevăr sim
bolul luminos al primăverii și al reîn
noirii".

poporului no-
succes.

★
10 ani au trecut de atunci... Ne pregătim 

să sărbătorim 1 Mai 1955 în condițiile 
luptei pentru construirea socialismului și 
pentru apărarea păcii mondiale.

Soarele mîndru — puterea muncitori
lor — despre care la 1891, în grăd'na 
Cișmigiu, un orator spunea că se ridică la 
orizont, luminează acum mersul spre so
cialism al patriei noastre

EDGARD OBERST

Să facem tot mai bogată viața culturală 
a tineretului de la sate

„...Ți-e mai mare dragul cînd vezi, cum 
seară de seară, grupuri numeroase de ti
neri și vîrsțnici se îndreaptă spre clădi
rea căminului cultural, dornici să parti
cipe la repetițiile formațiilor artisțice, 
să danseze, să citească o carte, să afle 
vești noi din ziare, să joace șah, sau să 
asculte cu atenție conferințele și îndru
mările prețioase ce li se predau la cercul 
agrozootehnic..." ne scrie printre altele 
tînăra colectivistă Elisabeta Cucerzan din 
satul Peștera, regiunea Constanta, îțnpăr- 
tășindu-ne aspecte ale vieții culturale bo
gate de care se bucură azi și în geest sat 
colectiviștii și ceilalți țărani muncitori.

Cuvintele Elisabetel Cucerzan exprimă 
acele trăsături proprii tinereții — setea 
de cunoștințe, elanul clocotitor, vioiciu
nea și optimismul, dragostea pentru țot 
ce este frumos, trăsături pe care le gă
sești sădite în sufletul și în conștiința 
fiecărui țjnăr cinstit, Și nu puține sînt 
locurile unde organizațiile U.T.M, stră- 
duindu-se cu grijă și răbdare să desco
pere și să cultive asemenea trăsături în 
conștiința tinerilor, au reușit să înmă- 
nuncheze și să canalizeze pe un făgaș să
nătos, rodnic, apțițijdinile, dragostea și 
puterea lor de muncă, făcîndu-i șă devină 
sufletul vieții culturale din satele lor.

Hotărârea Biroului Politie al C.C. al 
P.M.R cu privire la activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor — îndreptar deo
sebit de nrețios pentru întreaga muncă a 
organizației noastre — a determinat ca, 
după Conferința pe țară a U.T-M., preo
cuparea organelor și organizațiilor U.T.M, 
pentru activitatea cultunal-educativă în 
rîrdul celui mai numeros tineret — tine
retul satelor — să crească zi de zi, Multe 
sînt comitetele regionale și raio
nale U.T.M. care îndrumează și ajută 
în mod concret organizațiile de bază 
de la sate să folosească nenumăra
tele mijloace și posibilități ce există pen
tru a face ca tinerii să-și petreacă în mod 
cît mai plăcut și folositor timpul lor 
liber.

De pildă, comitetul regional U.T.M 
Constanța, înțelegînd cît de prețioasă 
este influența ce o are activitatea culta-
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rală, artistică, distractivă, pentru educa
rea în spirit comunist a tinerilOF țărani 
muncitori, pentru mobilizarea tineretului 
în lupta pentru obținerea recoltelor bo
gate, a dat dovadă de Inițiativă și perse
verență în muncă. împreună cu secția 
culturală a sfatului popular regional a 
inițiat asemenea acțiuni ea : înzestrarea 
multor formații artistice sătești cu instru
mente muzicale, înființarea a numeroase 
echipe de fluierași și mici orchestre cu 
muzicuțe de gură, organizarea cu un con
ținut bogat a horelor, reuniunilor, șeză
torilor, Inițierea unor seri de întrebări și 
răspunsuri, organizarea unui concurs li
terar cu tema : „Viața nouă în satele Do- 
brogei" și multe altele. Iar dacă aseme
nea acțiuni pătrund tot mai mult în viața 
de fiecare zi a tinerilor din satele acestei 
regiuni, la aceasta contribuie înțr-o 
foarte mare măsură faptul că înșiși acti
viștii comitetului regional și ai comitete
lor raionale U.T.M. trăiesc o bogată viață 
culturală. Foarte mulți dintre ei sînt 
inițiatori a numeroase acțiuni cultu
rale, participînd direct la viața artis
tică, culturală, distractivă, a tineretului 
de la sate. Fără îndoială că și în această 
regiupe rnai sînt încă destule de făcut 
pentru organizarea tot mai bună a munci) 
culturale în rîndul tineretului satelor. 
Mărturie că tovarășii sînt pe drumul 
cel bun, că se preocupă cu grijă de cerin
țele culturale ale tineretului, sînt cei 
aproape 6000 tineri care însuflețesc acti
vitatea a 452 echipe artistice ale cămine
lor culturale din regiune, sînt și cei peste 
12.000 tineri care au îndrăgit cărțile dip 
bibliotecile sătești precum și multe alte 
rezultate obținute.

Despre viața nouă și frumoasă pe care 
o trăiesc azi. desigur că ar avea multe 
de spus și tinerii din satul Amărăștii de 
Jos, raionul Caracal, sat în care doar 
numele a rămas mărturie a traiului obi
dit din vremea cînd domnea la noi bunul 
plac al moșierilor și fabricanților. încă 
din toampa anului trecut, utemiștii, aju
tați de activiști ai comitetului raional 
U.Ț.M., s-au sfătuit în adunările lor ce 
să facă pentru ca și la ei în sat să înflo
rească o viață culturală bogată. S-au sfă
tuit și s-au hotărît. Iar hotărîrea lor s-a 
transformat îp fapte. Peste 40 de tineri 
au reparat și amenajat prin munca lor 
voluntară un nou local al căminului cui- 

turei, mal încăpător, mai frumos. Mun
cind cu multă însuflețire ei și-au înjghe
bat o echipă artistică pregătind un pro
gram bogat. Acum, căminul cultural 
este de cele mai multe ori neîncăpător 
pentru a putea găzdui pe toți cei că
rora le-a devenit prieten nedespărțit. Zil
nic, în deosebi seara, se adună aici oa
meni în vîrstă cu tîmpleie ninse de ani, 
tineri și tinere plini de voioșie și mulți 
copii, elevi ai școlii elementare, pînă și 
dintre cei care de-abia au început să dez
lege slovele, care vin mai ales să ia vreo 
carte de povești ori vreuna cu poze. Mulți 
vizitatori ai căminului participă la lec
țiile cercului agrotehnic, alții citesc cărți, 
ziare, ascultă conferințe sau discută cu 
aprindere despre ceea ce mai este nou în 
lume. Tinerii mai ales, sînt nelipsiți de 
la căminul cultural. înflorește viața cul
turală a oamenilor, înflorește și satul.

Acolo unde organizațiile U.T.M. de la 
sate au reușit să antreneze tineretul la o 
activitate culturală bogată, unde ute
miștii șprijipă acțiunile căminului cultu
ral, acestea se dovedesc a fi deosebit de 
folositoare și în mobilizarea țărănimii 
muncitoare pentru a lucra pămîntul în 
chip științific, pentru a dobîndi recolte 
bogate. Astăzi, de pildă, țăranii munci
tori vîrsțnici și tineri din Amărăștii de 
Jos nu mai aruncă gunoiul de grajd la 
marginea satului. Ei au învățat și știu că 
dacă-1 cară la cîmp, pe ogoare, asta le va 
ajuta să-și sporească recoltele. Iar dacă 
utemistul Ion Bulumete împreună cu ti
nerii din brigada sa de la G.A.S. Cobadin, 
raionul Negru-Vodă au reușit șă execute 
reparații capitale de bună calitate la 6 
motoare de tractor „K.D, 35“ și să repare 
45 pluguri și 8 semănători cu mult îna
inte de terjnenul fixat, ieșind printre 
primii la însămînțări, realizările lor sînt 
și o urmare a faptului că tinerii din acea
stă gospodărie trăiesc o viață culturală 
bogață, instructivă și folositoare, căreia 
organizația de bază U.T.M. îi acordă 
toată atenția și sprijinul necesar.

Toată atenția cerințelor firești 
ale tineretului

Sînt însă și unii activiști ai comitetelor 
regiorale și raionale U.T.M. — din feri
cire din ce în ce mai puțini la număr — 
care, departe de a se interesa și de tre

burile culturale din sate, nu se îngrijesc 
cu seriozitate nici de propriul Jor nivel 
cultural. Asemenea oameni consideră că 
a citi literatură, a vedea filme sau sipec- 
tacole de teatru, a asculta conferințe, a 
se interesa de felul cum își petrece ti
neretul timpul liber, cum se distrează, 
sînt doar niște „fleacuri" cu care nu-și 
pot pierde timpul, pentru că — vezi bine 
— ei au alte treburi mai Importante. Că 
uneori au intr-adevăr și treburi mai im
portante, mai urgente, este un lucru 
știut. Totuși ei dispun și de suficient 
timp liber, le sînt create condiții prielnice 
și largi posibilități ca să învețe, să se 
cultive. Dar dacă-i întrebi cumva cum își 
petrec ei timpul liber, asemenea tineri 
activiști îți yor răspunde că nu dispun de 
timp liber (!) pentru că sînt aglomerați 
cu fel de fel de ședințe, rapoarte, refe
rate etc. argumente învechite si lipsite de 
seriozitate.

Dacă tovarăși ca Nicolae Bilanicl — In
structor al comitetului regional U.T.M. 
Baia Mare — sau Victor Tătaru — prim- 
secretar al comitetului raional U.T.M- 
Satu Mare — nu citesc cu regularitate 
nici măcar ziarele, se înțelege că astfel de 
activiști nu numai că nu fac mare cinste 
titlului pe care-1 poartă, dar bineînțeles 
că nu ajută tineretului în culturalizarea sa.

Tineretul așteaptă de la activiștii 
U.T.M. ajutor, îndrumare, exemplu ! 
Mai ales exemplu !

Printre activiștii instituțiilor culturale 
din sate, șe găsesc uneori oameni care 
nu sg pot împăca nici în ruptul capului cu 
faptul că tineretul e dornic și are nevoie 
de distracție. (Ne gîndim Ia acele posibi
lități și mijloace care oferă t'nejȚtuIui o 
distracție sănătqgsă. inst'rucțivă), Dacă 
încerci să discuți cu ei, șă-i conyipgj că 
n-au dreptate, ți-ai găsit bupjucijl! Unii 
cum deschizi discuția despre așa ceva, ți-o 
retează de-a dreptul : „Mai slăbește-mă 
frate ! Eu, pe vremea cînd eram tînăr, 
n-am mai țopăit (!) și slavă domnului că 
sînt deștijl om ! înțeleg să fi venit la mine 
cu chestiuni serioase... cu sugestii mai 
chibzuite privind educația tinerilor... Toc
mai dumneata... mă așteptam la mai mpit!” 
Alții, firi mai poțolite, te asculrg cu răb 
dare și te iau apoi cu binișqrul, mai pe 
departe: „Bine, bine, n-am nimic îm
potrivă, să se distreze tineretul, dar— cum 
rămîne cu morala, cu educația ?!“ Și ul
timele cuvinte le subliniază cu un zîmber 
ironic și compătimitor. Tu. ce să zic' ? Ce 
să le răspunzi ? ! Oricît de blind ai vrea 
să i judeci pe astfel de oameni, nu le gă
sești decît o singură categorisire : oameni 
înăcriți, oameni care privesc cerințele fi

rești ale tineretului prin ochelarii lor fu
murii de pseudomoraliștl și care, în loc 
să ajute la educația tineretului, d'mpo- 
trivă, prin atitudinea lor, îndepărtează ti
neretul de instituțiile culturale din sate.

Pînă nu de mult, tovarășii din conduce
rea căminului cultural din satul Almalău, 
raionul Băneasa (regiunea Constanța) nu 
se străduiau să înțeleagă ce vrea tinere
tul, și înțelegîndu-1, să-i dea ceea ce este 
al lui. Din această pricină, puțini dintre 
tineri participau la activitatea cănvnului 
cultural. Această situație dădea prilej to
varășilor din conducerea căminului ca ori 
de cîte ori venea „cineva" la ei prin sar, 
să nu piardă prilejul pentru a i se plînge 
și jelui: „...că tinerii nu sprijină căminul 
cultural... că n-o poți scoate la capăt cu 
ei!... că sânt niște îndărătnici !... că-i su
cită... că-i învîrtită”... Dar de cîte nu se 
plîngeau ei! și pentru toate, ,,de vină” era 
numai tineretul. în sat, cămin cultural, 
de mai mare dragul ! îp afară de sala bi
bliotecii — o sală de festivități și de dans 
de toătă frumusețea: mare, luminoasă ! 
Dar ce folos ? Lacătul de la ușă era scos 
doar „la zile mari", atunci cînd se ținea 
vreo adunare festivă și... atît ! încercaseră 
tinerii în nenumărate rânduri să „înmoa
ie" inima directorului căminului, să-1 în
duplece să le dea și lor sala, măcar două 
ceasuri într-o zi din săptămînă. Dar, de
geaba ! Și dacă au văzut că n-au încotro, 
s-au lăsat păgubași de sală, Dar la dans, 
tot n-au renunțat. Se duceau de-i plăteau 
chiaburului Dumitru Vitan cîte 200 lei pe 
seară ca să-i lase să facă hora la el în cir 
ciumă- Și chiaburul, „inimă largă", i-a lă
sat. Și tinerii au început a face hore. Ce 
mai hore ! Vai de capul lor ! Circiuma 
strimtă, murdară, se-mbîcsea de fum 
Chiaburul, chiabur, folosea prilejul ca 
să.-și facă vînzare bautprij chiorivă cu apă 
Toate astea nu puteau însă dura. Da o 
rită unei munci temeinice, căminul cultu
ral din Almalău a devenit centrul cultu
ra} al satului ; exista și echipă artistică, 
se organizează seri de dans, hore, se țin 
șezători, au loc audiții la radio, se citesc 
cărți și ziare de la bibliotecă, se expun 
conferințe. Iar dacă treburile te duc 
cumva prin Almalău și te interesezi de 
activitatea culturală, vei auzi numai laude 
despre tineri. Tinerii sînt tot cei de ma' 
înainte, aceleași le sînt preocupările, n-au 
venit alții din al Vă pazrt.e Cum o fi d apă
rut „lipsa de sprijin" și „îndărătnicia' ți 
nerijnr ? Cum de sînt azi tocmai ei sufle
tul activității culturale în sat?!... Are, pe 
cit' se pare și treaba asta țîlcul ei,

Să trăim mai mult în mijlocul 
tineretului

Organizația noastră cere utemiștilor și 
tineretului de la sate — tinerilor tracto
riști, tinerilor muncitori din gospodăriile 

de stat, tinerilor colectiviști, tinerilor ță
rani muncitori cu gospodării individuale, 
să fie în primele rânduri ale celor ce luptă 
pentru obținerea recoltelor bogate. Și sînt 
zeci de mii de tineri care răspund la acea
stă chemare muncind cu entuziasm și ho
tărâre pentru a da viață sarcinilor puse 
de partid. Dar tineretul satelor, la fel cum 
e dornic de muncă sîrguincioasă spre folo
sul patriei, e dornic din toată inima și 
vrea cu tot focul tinereții sale să trăiască 
o viață culturală bogată Vrea să citească, 
să-și manifeste talentul și pricep-'rea în 
cadrul formațiunilor artistice, vrea să 
danseze, să vadă filme, spectacole, să as
culte conferințe, să învețe cît mai mu’t. 
Să ne îngrijim de aceste cerințe firești ale 
tineretului, noi, activiștii organizației de 
tineret, în primul rând. Și ca să putem face 
acest lucru cît mai bine, trebuie șă ne 
rezervăm timpul necesar studiului, ngntru 
a cunoaște cît mai multe din bogățiile ar
tei, literaturii, științei Să aetjvăm direct 
în mijlocul tineretului,. în organizațiile da 
bază, inițiind cît mai multe acțiuni cultu
rale, artistice, distractive, care să-i facă 
pe tineri să clocotească de viață, de voio
șie, care să-i ajuitg să devină constructori 
luminați ai socialismului.

Este necesar ea și organele Min:steru- 
Vui Culturii care răspund de activitatea 
culturală la safe, să ia măsuri ca pretu
tindeni în cadrul căminelor culturale, să 
se dea atenția cuvenită organizării distrac
ției sănătoase a tineretului, menită săa 
facă Pe tineri să îndrăgească căminul cul
tural, să se bucure de anii tinereții, să-și 
formeze trăsăturile morale înaintate.

Posibilități materiale există din plin: 
mii de cămine culturale, de colțuri roșii, 
de case de cultură, de biblioteci etc. 
sfau la dispoziție tineretului țărănimii 
muncitoare. Activitatea culturală s-a do
vedit a fi de folos tineretului nu numai 
în lărgirea orizontului său de cunoștințe, 
ci șl în mobilizarea lui la muncă rodnică 
pe ogoare pentru recolte îmbelșugate, pen
tru formarea de noi gospodării colective și 
întovărășiri.

Depinde de munca și inițiativa noastră, a 
activiștilor (J.T M., de felul cum ajutăm 
organizațiile de bază U.T.M. din sate pen
tru ca pretutindeni, pînă în ultimul sat 
și cătun, tineretul să trăiască din plin o 
bogată viață eulturală, artistică, educativă, 
care să-1 ajute să-și formeze caracterul, 
concepția socialistă despre viață, să se 
pregătească teme'nic pentru sarcinile ce-1 
revin în lupta ce se duce pentru transfor
marea socialistă a agriculturii, pentru a 
smulge pămîntului roade cît mai bogate.

SAVIN STELLAN



Pentru un
Conferința organizației raionale U.T.M.- 

Almaș Mehadia a început. Tovarășul Miz- 
sai Alexandru, primul secretar al comite
tului raional citește darea de seamă. De
legații ia conferință ascultă cu atenție...

Organizațiile de bază U.T.M. din raio
nul nostru, spune tov. Mizsai, sub condu
cerea organizațiilor de partid sînt antre
nate în mar. a bătălie pentru îndeplinirea 
p’anului cincinal. Peste 450 de tineri sînt 
antrenați în întrecerea socialistă. Din cele 
25 de brigăzi din raionul nostru. 6 bri
găzi aețin locuri de fruntașe. Așa sînt 
brigăzile a 3-a și a 7-a de la țesăteria Ca- 
zanclc Orșova care depășesc norma în me
die cu 113. la sură, brigada 1 Mai Topliț, 
condusă de utemistul Hrelca Moise, de la 
fabrica Magheru, care realizează norma în 
medie cu 160 la sută și altele. Din numă
rul tinerilor antrenați în întreceri, 95 de
țin titlul de fruntași în producție. In în
treprinderile din raionul nostru, 218 ute
miști aplică cu succes metode sovietice 
și metode ale fruntașilor noștri în între
cerea socialistă, au fost calificați la locul 
de muncă 111 tineri dintre care 60 sînt 
utemîști. Toate acestea au contribuit la 
creșterea productivității muncii, la redu
cerea prețului de cost al produselor.

O preocupare a comitetului raional a 
fost mobilizarea tineretului pentru tradu
cerea în viață a Proiectului de Directive 
ale celui de-al 2-lea Congres al P M.R., cu 
privire la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2—3 ani. Și în această direcție s-au 
obținut rezultate. Marea majoritate a or
ganizațiilor de bază au contribuit la pre
gătirea în bune condițiuni a campaniei de 
primăvară. Așa sînt organizațiile de bază 
din comunele Petric, Bozovici, Ban.ia și 
altele. Utemiștii au contribuit' la săparea 
canalurilor de scurgere a apei de pc tere
nurile inundabile. Acest lucru a fost făcut 
în organizațiile de bază din Ogradia Ve
che, Prigor și altele, iar în comuna Bo
zovici, 36 de tineri au contribuit la salva
rea de inundații a unui teren arabil de 
aproape 40 ha. Organizațiile U.T.M. au 
antrenat tinerii să-și valorifice produsele 
prin cooperative. Un număr însemnat de 
utemiști, printre care Murgu Pavel, Bor- 
chescu Mihai din Borloveni Vechi, Mon- 
doc Iosif. Careba Ilie din Dalboșet și al
ții au încheiat contracte cu cooperativele 
pentru a valorifica diferite produse. Ți- 
nînd seama că specificul raionului nos
tru este pomicultura și creșterea vitelor, 
comitetul raional a îndrumat organizațiile 
de bază să mobilizeze tineretul la planta
rea și îngrijirea pomilor, la crearea a- 
sociațiilor simple de creștere a animale
lor. In bazinul Bozovici și Domașnea au 
fost plantați peste 10.000 de pomi, iar 
peste 300.000 pomi au fost curățați și în
grijiți. Organizația noastră a contribuit la 
crearea a 2 asociații simple de creștere 
în comun a animalelor la Domașnea și 
Mehadia și la o asociație de lucrare în 
comun a pămîntului la Dalbcșet.

Realizările obținute de organizațiile de 
bază de la sate, nu sînt încă pe măsura 
posibilităților lor. Activitatea unor orga
nizații este încă insuficient legată de sar
cinile economice trasate de partid și gu
vern. de lupta pentru întărirea alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea munci
toare...

Secretarul comitetului raional a conti
nuat să citească darea de Seamă. A arătat 
situația organizațiiloi- de bază din școli, 
munca pionierilor, a cercurilor și cursu
rilor politice, munca sportivă. Locul cel 
mai mare în darea de seamă a fost re-

ACȚIUNI TINEREȘTI
BAIA MARE (de la corespondentul 

nostru). — In cinstea zilei de 1 Mai. tine
rii și pionierii din satele Nisipeni și Cul- 
ciu-Mare, raionul Satu-Mare, au hotărît 
ca alături de utemiști să contribuie cît 
mai mult la înfrumusețarea satelor lor.

De aceea una dintre săptămîni au de- 
■7 clarat-o „Săptămîna înfrumusețării sa

tului".
Formîndu-se echipe, ei au început să 

sape gropi pe marginea drumurilor prin
cipale și să planteze butași.

Sub lozinca „Să dăm satului o înfățișa
re tot mai plăcută", ei au plantat 80,000 
de butași. Au mai avut loc și alte ac
țiuni.

Tinerii din Berindan, Boghiș, Iojib și 
alte sate au consacrat o săptămînă „Asi
gurării bazei furajere".

*'ț Aceasta a fost acțiunea care a cuprins 
zeci și sute de tineri.

Ei au străbătut toate izlazurile, diștru- 
gînd mărăcinii, scaieți; și mușuroaiele de 
cîrtiță pe o suprafață de 7500 hectare

Numai la Berindan a fost curățată o su
prafață de 45 ha., la Iojib și Boghiș cîte 
30 hectare etc.

Dintre tinerii cei mai harnici fac parte 
Tătaru Ion, Sas Gavril din comuna Bo
ghiș, Andreescu Ana, Belușca Andrei și 
Ciuturaș Iosif din satul Iojib și alții.

Inftlnlrl ale tinerilor cu luptători 
comuniști din anii ilegalității
Acum în preajma zilei de 1 Mai, în re

giunea Oradea au loc numeroase întîlniri 
ele tinerilor cu luptători comuniști din 
finii ilegalității.

O asemenea întîlnire a avut loc într
una din serile trecute, în sala de festi
vități a facultății muncitorești din Ora
dea. In fața a numeroși studenți a luat 
cuvîntul tovarășul Vasile Faur, directorul 
combinatului ,,Metalo-chimica“ din Ora
dea, care a vorbit despre activitatea des
fășurată de Uniunea Tineretului Comu
nist în anii regimului burghezo-moșie- 
resc, mobilizînd tineretul în lupta împo
triva exploatării capitaliste. Vorbitorul a 
evocat în fața tinerilor felul cum se săr
bătorea în ilegalitate ziua de 1 Mai.

Informații
Răspunzînd invitației Ministerului învă

țămîntului Public din Republica Sovietică 
Federativă Socialistă Rusă, o delegație de 
activiști pe tărîmul învățămîntului din 
țara noastră a părăsit miercuri dimineața 
Capitala, plecînd în Uniunea Sovietică.

Delegația, care este condusă de acad. 
Ilie Murgulescu ministrul învățămîntului, 
va studia cu prilejul acestei vizite o se
rie de probleme legate de desfășurarea 
procesului de învățămînt în instituțiile 
școlare sovietice.

★
Muzeul de Istorie a Partidului poate fi 

zizitat zilnic între orele 9,30—14 și 15,30— 
J0, iar duminica între orele 9—19, în str. 
Biserica Amzei nr. 5—7.

Lunea, Muzeul este închis.
Vizitarea Muzeului de Istorie a Partidu- 

ul în grupuri trebuie anunțată cu o zi 
‘nainte. (Agerpres)

stil de muncă comunist
(Pe marginea conferinței 

raionale U.T.M.-Almaș Mehadia)

zervat enunțării realizărilor și lipsurilor. 
Darea de seamă n-a reușit să oglindească 
experiența interesantă care s-a acumulat 
de multe organizații de bază din raion. 
S-a spus numai unde s-a muncit bine și 
unde prost.

Discuțiile purtate de delegații la con
ferință au scos în evidență realizările ob
ținute de organizațiile de bază, dar au 
scos cu deosebită ascuțime in relief și mun
ca superficială, lipsită de conținut des
fășurată de unii activiști ai comitetului 
raional. Marea majoritate a delegaților 
au vorbit despre formalismul din munca 
unor membri ai comitetului raional și a 
unor activiști care, obișnuiți să muncească 
după anumite formule vechi, n-au reușit 
să vadă ceea ce este nou și înaintat în 
munca organizațiilor de bază, n-au reușit 
să generalizeze experiența pozitivă a aces
tora, să îndrepte cu curaj lipsurile.

Conferința a arătat că comitetul raio
nal n-a reușit să conducă în mod califi
cat și operativ fiecare organizație de bază. 
Tovarășul Cristescu Dumitru, delegat al 
organizației de bază din comuna Globul 
Craiovei, a arătat că niciun membru al 
biroului raional n-a fost în organizația lor.

In organizația noastră—a arătat tovară
șul Cristescu — sînt multe realizări. Dacă 
am lua numai un singur fapt și anume : 
32 de tineri țărani muncitori joacă șah ; 
in iarna aceasta s-a organizat pentru ei 
un campionat comunal — și aceasta ar fi 
dcajuns ca să ilustreze cît de mult au cres
cut tinerii din comună, unde pînă mai ieri 
erau zeci de analfabeți, unde nicj nu se 
știa de existența șahului. Noi însă nu sîn- 
tem mulțumiți. Nu știm încă cum să fa
cem pentru a antrena un număr cît mai 
mare de tineri să îndeplinească mai bine 
sarcinile economice care ne stau în față. 
Eu personal am contractat cu statul să 
cresc 2 boi și 3 oi. Și alți tineri au făcut 
același lucru. Dar iată, am vrea să creăm 
o asociație simplă pentru creșterea vitelor 
și nu știm cum să facem. Activiștii vin rar 
pe la noi, comitetul nou ales este încă 
lipsit de experiență, avem nevoie de măi 
mult ajutor.

Tovarășa Maria Genovena, educatoare 
la grădinița de copii din Bozovici, dele
gată la conferință, a arătat că activiștii 
comitetului raional cînd vin în organizația 
de bază se interesează de cotizații, culeg 
date statistice. Dar nu acesta este conți
nutul muncii organizației. Ei ar trebui să 
se intereseze de munca culturală și spor
tivă, de felul în care utemiștii îndeplinesc 
hotărîrile partidului, de viața bogată pe 
care trebuie s-o trăiască tineretul nos
tru. In întovărășirea agricolă din comuna 
lor sînt mulți tineri. Dar comitetul 
raional nu s-a îngrijit să trimită un ac
tivist bine pregătit care să discute cu ti
nerii din întovărășire despre avantajele 
muncii în comun, despre statutul întovă
rășirilor agricole sau să le trimită confe
rințe pe această temă, deși aceasta ar 
contribui la îmbunătățirea calității mun
cii organizației de bază din întovărășire.

Tovarășul Băta Iosif, din comuna Dalbo
șet, a arătat că ei nu se pot plinge că nu 
sînt vizitați de activiști. La ei în organiza
ție au venit destul de des și tovarășul Po
tolea și tovarășul Șerban, ambii instruc
tori ei comitetului raional, dar slaba lor

Aplică în practică cele învățate
Nu de mult, în organizația de bază 

U.T.M. din satul Holdea, raionul Ilia, a 
avut loc ședința de închidere a cercului 
seral U.T.M. Discuțiile purtate cu această 
ocazie au demonstrat seriozitatea cu care 
s-a pregătit fiecare cursant. Dar nu 
despre acest lucru vreau să vorbesc, ci 
despre felul cum cei 14 cursanți ai aces
tui curs seral au aplicat în viață cunoștin
țele căpătate. De altfel, faptele pe care le 
voi relata mai jos, mi-au venit în minte 
în momentul cînd îi ascultam discutîndla 
convorbirea de închidere a cercului.

Contractările de animale cu statul a 
fost o problemă viu discutată în convor
birile din timpul anului. Faptele ne de
monstrează înțelegerea importanței aces
tei probleme de către cursanți. Victor 
Irimie a contractat o pereche de boi, 
Gheorghe Hobean un vițel, Iosif Laslău 
a contractat o vacă și doi viței.

Exemplul lor a fost urmat și de alți ti
neri.

La inițiativa comitetului organizației de 
bază U.T.M. de a curăța prin muncă vo

A doua conferință 
a cercurilor științifice din Cluj

Peste două mii de studenți din orașul 
Cluj au pornit pe calea cercetării științi
fice in cadrul cercurilor studențești în
drumați de cadrele didactice cele mai ca
lificate.

S-au remarcat în chip deosebit în de
cursul acestor cercetări studenții : Babici 
Ion din anul III al Facultății de filologie, 
istorie, Barbu Dănilă din anul II al Fa
cultății de matematigă-fizică de la Univer
sitatea „Victor Babeș", Ambruș Ștefan din 
anul IV, secția economică, Udvarhelyi Mi
hail din anul II al Facultății de pedago- 
gie-psihologie de la Universitatea „I. Bo
lyai", Gozarin Liviu din anul VI al Insti
tutului medico-farmaceutic, și cercul de 
igienă de la I.M.F., care au și primit Di, 
plomele de onoare ale C.C. al U.T.M.

în ziua de 23 aprilie, studenții și pro- 
fesorii Universității „V. Babeș” și „I. Bo, 
lyai" ca și cei de la Institutele medico, 
farmaceutic, politehnic, agronomic și arte 
plastice s-au adunat în sala mare a Casei 
Universitarilor pentru a lua parte la cea 
de a II-a conferință a cercurilor științifice 
din orașul Cluj.

Lucrările acestei conferințe au scos la 
iveală creșterea nivelului cercetărilor 
științifice ale cercurilor. Multe din cele 
48 lucrări ale studenților au fost comuni
cări științifice originale.

Mult apreciată a fost lucrarea studenta, 
lui D. Barbu din anul II al Facultății de 

calificare în problemele agriculturii, a 
creșterii vitelor, i-a făcut să nu poată da 
un ajutor concret organizației de bază.

Mai mulți delegați au arătat că nu în- 
tîmplător în darea de seamă nu s-a vor
bit nimic despre felul în care studiază ac
tiviștii. despre felul în care muncesc pen
tru calificarea lor, pentru lărgirea orizon
tului lor ideologic și cultural. Activiștii 
Ianos Mihai, Belu Ion și alții nu studiază, 
nu-și ridică calificarea, din care cauză nu 
pot să îndrume cu competență organiza
țiile de bază.

Conferința a recomandat viitorului co
mitet raional să se ocupe mai mult de in
struirea organelor noi alese, a activului. 
De asemenea delegații la conferință au a- 
rătat că comitetul raional va putea să-șl 
îndeplinească îndatoririle sale numai în 
cazul cînd se va sprijini pe un activ extra
bugetar larg de utemiști calificați în di
verse domenii de activitate. Tovarășul Jur- 
chescu, activist al sfatului popular raio.- 
nal, a arătat că comitetul raional ar Pu
tea să antreneze în munca organizației pe 
inginerii agronomi utemiști, pe învățăto
rii de la sate care ar aduce o serioasă con
tribuție la ridicarea nivelului muncii or
ganizațiilor U.T.M.. Alți delegați au ară
tat că este de datoria comitetului raional 
să lupte pentru dezvoltarea inițiativei ac
tiviștilor și a cadrelor de organizație. Ei 
eu cerut ca membrii comitetului să con
troleze mai temeinic felul în care sînt în
deplinite hotărîrile partidului și guvernu
lui, precum și propriile lor hctărîri.

Activiștii care au luat cuvântul la con
ferință, precum și o serie de delegați eu 
criticat cu asprime felul în care au mun
cit membrii biroului comitetului raional. 
Ei au arătat că tovarășul Magdu Vladi
mir, secretar al comitetului raional și 
tovarășul Stoianov Liubisa, șeful secției 
organizații U.T.M., au fost rupți de masa 
utemiștilor, se deplasau rar pe teren, au 
dus muncă sectară, n-au stimulat critica. 
Participanții la conferință au criticat bi
roul pentru că n-a analizat cu regulari
tate și simț de răspundere diverse as
pecte ale muncii organizației, n-a luat mă
suri menite să îmbunătățească munca în 
diverse domenii de activitate.

Conferința organizației raionale a do
vedit creșterea nivelului și a combativită
ții utemiștilor. Delegații la conferință au 
formulat cu claritate cerințele utemiștilor 
față de conducătorii lor. Ei au cerut nou
lui comitet ca în centrul atenției sale să 
stea omul, tânărul cu preocupările sale 
multilaterale. Ei au cerut noului comitet 
s'ă muncească nu în „general", ci să dea 
atenție fiecărei organizații de bază con
form cu particularitățile ei.

Propunerile făcute de delegați au 
fost concretizate în hotărîrea adop
tată de conferință. Sînt cuprinse în a- 
ceastă hotărîre măsuri pentru îmbunătăți
rea activității organizațiilor de bază din 
industrie și a celor din sate și școli, pre
cum și pentru îmbunătățirea vieții inter
ne de organizație. De asemeni, hotărî
rea obligă noul comitet raional și apara
tul său să muncească cu mai multă opera
tivitate, să ajute concret fiecare organi
zație de bază.

★
în prima plenară a comitetului raional 

nou ales, comitetul a încredințat din nou 
sarcina de prim-secretar, tovarășului Miz
sai Alexandru.

MARIETA VIDRAȘCU

luntară cele 15 ha. pășune, au răspuns în 
primul rînd cursanții cercului politic.

Dacă din curiozitate întrebi care este 
situația predării cotelor de carne în satul 
Holdea, în primul rînd vei afla că tinerii: 
Victor Irimie, Hobean Gheorghe, Ion Ar
deleana, Victor Grosan, și-au achitat în 
întregime cotele de came și lapte pe anul 
1955. Tovarășa Maria Ciugrea, propagan
dista cursului seral, îți va aduce la cu
noștință că toți acești tineri au fost și 
cursanți ai cercului politic.

Acum, e drept, cursurile cercului politic 
s-au închis. Dar foștii cursanți nu au 
uitat că pentru a obține o producție spo
rită la hectar e necesar printre altele să 
ari și să însămînțezi la timp. Cu eforturi 
sporite ei au pornit în campania agricolă 
de primăvară. Insămînțările din urgența 
I-a în satul Holdea s-au terminat Alături 
de comuniști, printre primii se numără 
utemiștii cursanți.

Corespondent 
M. PETRESCU

matematieă-fizică de la Universitatea „V- 
Babeș" despre calculul și modelarea lenti
lelor electronice, prin care se pot aduce 
îmbunătățiri spectografuluj de masă la 
analiza materialelor în laboratoare și in
dustrie.

De asemenea lucrarea studentului A. Ba
logh din anui IV al Institutului politeh
nic despre tratamentul termic al oțeluri
lor slab aliate cu crom, ca și lucrarea des
pre deplasarea soluțiilor pe materiale 
poroase subțiri a studentului Szentgyorgyi 
Paul din anul IV al Facultății de chimie 
de la Universitatea „V. Babeș" s-a bucu
rat de apreciere din partea țelor prezenți 
la conferință. De aceleași aprecieri s-au 
bueurat și luerărjle studenților I. Bredt 
de la Institutul agronomic, Fabian Erniî 
din anul III ai Facultății de filologie-isto- 
rie, de la Universitatea „I. Bolyai", Elas 
Leonid din anul V al Institutului de arte 
plastice precum și lucrările colectivului de 
studenți din cercul de igienă de la Insti
tutul medico-farmaceutic.

Luerările conferinței au arătat că multe 
din comunicările studenților au fost con
cepute la un nivel înalt și prezintă un in
teres deosebit nu numai pentru studenți, 
ci și pentru ceilalți oameni de știință, pen 
tru specialiști.

Corespondent, 
STUGREN BOGDAN

Adunări festive 
în cinstea zilei de 1 Mai

în aceste zile premergătoare zilei de 
1 Mai au loc numeroase adunări festive 
ale oamenilor muncii de la orașe și sate 
închinate măreței sărbători.

în Capitală, una din aceste adunări fes
tive a avut loc la uzinele „Republica". 
Ca în fiecare an, sărbătorirea Iui 1 Mai 
este întîmpinată de către muncitorii uzi
nelor cu noi succes în producție. Printre 
fruntași se află strungarul Dumitru Ichim, 
care lucrează în contul lunii februarie 
a anului 1957, frezorul Nae Cristea și 
strungarul Ioana Onicel care lucrează în 
contul anului 1956, bobinatorul Aurel Mo- 
raru care lucrează în contul lunii martie 
a anului 1957. raboterul Petre Gheorghe 
care lucrează în contul anului 1958 și 
mulți alți fruntași în producție cu oare 
colectivul uzinelor se mîndrește.

Astăzi, în ziua cînd are loc adunarea 
festivă, uzinele „Republica" lucrează în 
contul zilei de 1 Mai. Ziua de 26 aprilie, 
ziua schimbului de onoare, care a fost în
cununată de noi realizări în muncă, a fost 
și ultima zi a lunii aprilie. Așa au înțeles 
să cinstească muncitorii uzinelor „Repu
blica" din Capitală ziua de 1 Mai.

In fața sutelor de muncitori care au 
luat parte la adunarea festivă a luat cu- 
vintul Radu Drăgan, secretar al comi
tetului raional P.M.R. „23 August". Vor
bitorul a arătat că în acest an oamenii 
muncii de pretutindeni întîmpină tradi
ționala sărbătorire a zilei de 1 Mai sub 
semnul luptei tot mai hotărîte împotriva 
planurilor războinice, pentru pace, pentru 
colaborare internațională.

MANIFESTĂRI 
CULTURAL-ARÎISTICE 

CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI
în Capitală în zilele de 1 și 2 mai vor 

avea loc bogate manifestări cultural-ar- 
tistice. în afara obișnuitelor spectacole 
teatrale și cinematografice, în parcuri, 
piețe publice, la teatrale de vară și cămi
nele culturale vor fi prezentata o serie de 
programe artistice la care își vor da con
cursul mari ansambluri artistica profe
sioniste precum și formații de artiști ama. 
tori.

în după amiaza zilei de 1 Mai cetățenii 
Capitalei vor avea prilejul să asiste la 
următoarele manifestări artistice mai im
portante la care își vor da concursul : în 
piața Republicii, Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Sfatului Popular al Capitalei, 
Teatrul de Estradă al Sfatului Popular al 
regiunii București, Ansamblul de cântece 
și dansuri al Ministerului Forțelor Armate; 
la teatrul de vară din Parcul de cultură 
și odihnă „I. V. Stalin", orchestra de es
tradă Radio, Ansamblul de cîntece și dan
suri al Ministerului Afacerilor Interne ; în 
parcul „8 Mai", fanfara Ministerului For
țelor Armate, Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C. al Sindicatului C.F.R.; la 
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice, Ansam
blu] artistic U.C.E.C.O.M.; la Teatrul de 
vară „23 August", artiștii amatori de la 
uzinele „Republica” și Ansamblul de cîn
tece și dansuri al Consiliului Central al 
Sindicatelor; la Arenele Libertății Teatrul 
de Operă și Balet al R.P.R. și orchestra 
simfonică a Cinematografiei; ia parcul Fe
rentari, orchestra Barbu Lăutaru a Filar
monicei de Stat din București, Ansamblul 
artistic al sindicatului muncitorilor din 
învățămînt; în piața Gării de Nord, An
samblul de cîntece și dansuri U.T.M.; la 
Teatrul de vară „N, Bălcescu". Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Sfatului Popular 
al Capitalei.

în ziua de 2 mai la pădurea Băneasa 
va fi organizată o mare serbare cîmpe- 
nească în cadrul căreia vor prezenta pro
grame artistice o brigadă de la Circul de 
Stat, Ansamblul de estradă, orchestra 
Barbu Lăutaru etc. Vor mai da spectacole 
artiști ai Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. la Arenele Libertății; Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Sfatului Popular 
al Capitalei în piața Gării de Nord; An
samblul de cîntece și dansuri al Consi
liului Central al Sindicatelor și orchestra 
de muzică populară Radio la Teatrul de 
vară „N. Bălcescu”; Ansamblul de cîntece 
și dansuri al C. C. al sindicatului C.F.R. 
și o brigadă artistică a Circului de Stat, 
pe estrada Mogoșoaia etc. (Agerpres)

—- A sosit
Comandantul a încheiat scrisoarea. A 

scris pe plic adresa, a mai citit odată 
rîndurile frumos scrise ce trebuiau să 
plece departe într-un sătuc de țară.

„...Solda,tul Trifan Constantin, fiul 
dumneavoastră este unul dintre frun
tașii unității noastre- Noi ne mîndrim 
cu el și vă mulțumim în numele uni
tății pentru felul în care l-ați crescut 
și educat...”

Soldatul Trifan... Parcă-l vede în 
față. Un tînăr vioi, cu priviri agere și 
minte dezghețată, inimos și harnic. De 
mult, încă din primele zile cînd el a 
pășit pe porțile acestei unități, i-a 
atras atenția acest flăcău plin de avînt 
și vioiciune. „Soldatul Trifan este dis
ciplinat” — i-au raportat comandanții 
de grupe. „Știe să execute repede și 
fără greș un ordin sau o misiune” — 
i-a raportat într-o seară comandantul 
de subunitate. „Toate cartușele în 
țintă” •— anunță la poligon arătătorul 

' din dreptul țintei lui Trifan. „Are o 
minte ageră și înțelege repede rostul 
lucrurilor” -— îl laudă locțiitorul poli
ție. Iată-l pe Trifan sprijinindu-și to
varășii mai slabi la instrucție sau aju- 
tînd unei bătrîne să treacă strada. Tri
fan este veșnic vesel și de o vioiciune 
inepuizabilă, neobosit și corect. Da, un 
adevărat militar de tip nou.

In unitate sînt mulți ca Trifan. 
Ei au venit din fabrici și de pe ogoare 
cu fondul bun, sănătos al tinerilor cres
cuți de partid și organizație. Aci, sub 
părinteasca grijă a comandanților și 
locțiitorilor politici și-au dezvoltat fon
dul de aur al sufletului lor.

Lîngă eț iți simți inima caldă, tî- 
nără. Prin ei, vezi poporul, îl iubest’ 
și-l prețuiești tot mai mult, cu fiecare 
contingent ce trece pragul cazărmii...

★
Satul Movileni își răsfiră căsuțele 

între două coline în cuprinsul raionu
lui Fălticeni. într-una din zilele lui 
martie, bătrînul poștaș mergea pe 
ulița mare a satului, împlinindu-și cu 
aceeași meticulozitate plină de impor-
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Din experiența fruntașilor în agricultură din raionul Slatina

Folosirea ghlvecelor nutritive la producerea răsadului 
unei producții bogate de legume timpurii.

In fotografie : maistrul legumicol Melinte Gheorghe de 
regiunea Bîrlad, explică unul grup de muncitoare cum se 
ghivece nutritive.

Două practici -
Sînt mulți țărani muncitori care, ascul- 

tînd și aplicînd în practică sfaturile in
ginerilor și tehnicienilor, culeg din an în 
an recolte tot mai bogate de porumb de 
pe aceeași suprafață de pământ. Numele 
multor țărani muncitori fruntași ai recol
telor mari și metodele lor de muncă ne-au 
fost arătate prin presă. Mulți au scris zia
relor despre foloasele aplicării metodelor 
agrotehnice. Voiam să mă număr și eu 
printre fruntași dar obiceiul de a cultiva 
porumbul după cum am moștenit, mă fă
cea să nu am încredere în noile metode. 
La neîncrederea mea contribuiau și svo- 
nurile purtate de gurile rele prin care 
chiaburii tot mal încearcă să ne abată din 
drumul nou pe care trebuie să mergem. 
Aveam dorință, dar nu aveam curaj. în
drumat de organizația de partid, m-am 
înscris în anul 1953 la cercul agrotehnic 
deschis pe lîngă căminul cultural. Am 
urmat cu regularitate acest curs. Mi-am 
dat silința să învăț cît mai mult ; urmînd 
cursul agrotehnic nu numai că m-am con
vins de avantajele pe care ni le aduce 
aplicarea metodelor agrotehnice înaintate, 
dar m-am șl hotărît ca începînd cu anul 
1954 să aplic aceste metode. Pentru a-mi 
da seama și mai mult de importanța apli
cării metodelor înaintate, anul trecut eu 
am făcut o experiență. Am cultivat cu 
porumb patru pogoane de pămînt. Două 
pogoane le-am muncit respectând în mare 
parte regulile agrotehnice, iar două po
goane le-am muncit după obiceiul 
vechi. Fiindcă acest obicei este bine cu
noscut de toți țăranii, eu am să arăt cum 
am muncit după agrotehnică pe celelalte 
două pogoane, izbutind să culeg 3550 kg. 
porumb boabe.

Imediat după secerișul griului am făcut 
desmiriștitul la o adîncime de 6-7 cm. 
După 30 de zile am arat locul la o adîn
cime de 20 cm. Arătura am lăsat-o negră- 
pată pentru reținerea zăpezii. în primă
vară, pentru nivelarea terenului, am gră- 
pat locul cu grapa de fier.

încă din luna februarie am ales porum
bul de sămânță din soiul romînesc, numai 
boabele de la mijlocul știuleților (drugi
lor). La 15 februarie am pus 100 de boabe 
la încolțit și am văzut că porumbul are o 
putere de încolțire de 100 la sută. Insămîn- 
țarea porumbului am făcut-o în prima ju
mătate a lunii aprilie. Pămîntul era pu
țin bătătorit. L-am arat din nou cu plu
gul fără cormană la o adîncime de 7-8 
cm. în mulți ani puneam porumbul cu 

un plic în Movileni
tanță dar și cu simț de datorie, slujba 
sa de „factor distribuitor". Cerceta, de- 
părtînd de ochi plicul ce-l avea în 
mină, mormăia un „aha..." apoi se 
oprea în dreptul unei porți, batea egal 
și măsurat în zăplaz și striga cu voce 
tare „Poștaaa!..."

Bătrînul Gheorghe Trifan, țăran 
muncitor cu gospodărie bine chibzuită, 
om cu cinste în șat, a ieșit în poartă, 
îl auzise din tindă și așa cum și-a fă
cut de la o vreme obicei, iese in calea 
poștașului, li urmărește din ochi dru
mul, îl așteaptă cu inima de tată. la- 
tă-l, s-a oprit și în fața lui.

— Bună vreme, bade Trifan — îl îm
bie la vorbă poștașul. Cum merge cu 
pregătitul uneltelor t

Cum să nu știe poștașul gîndul bă
trânului...

— Bună.... bade... Apoi după ce stă 
o clipă . în cumpănă : Dar... cumva 
pentru mine n-ai vreo carte... de la fe
cior ? .,

— De la fecior ? — iscodește cu pre
făcută mirare poștașul. Iaca... nu-mi 
amintesc... Să vedem, să vedem... și 
prinse să răscolească fără grabă prin 
teancul de scrisori.

Bătrînul Trifan sta pe jăratec. Cearcă, 
să se uite peste mina poștașului dar 
acesta o trase mai spre el.
— N-aș crede... Trifan, Trifan... — 
mormăi el cercetînd plicurile. Nu, 
n-am... (bătrînul se întunecă și vroi să 
se întoarcă) Dar, ia stai! Phiii, cum era 
să uit. Iat-o aici... — zîmbț cu fila 
poștașul, scoțînd de la piept un plic 
mare cu pecetii roșii. E de la coman
dant, spune ceva de băiet. Să ne vor
bești și nouă ce scrie acolo de Costea 
al nostru. Să nu faci taină...

Bătrînul Trifan simți de odată că se 
face cald în jurul său. Mina îi tremură 
ușor cînd apucă plicul și fără să mai 
dea binețe poștașului, fără să asculte 
ce-i striga acesta in urmă, străbătu cu 
pas sprinten bătătura și sări pe prispă.
— Nevastă, măi nevastă vin aici. Iată
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asigură obținerea 

la G.A.S. Zorlenl, 
pun răsadurile în

Foto AGERPRES

- două rezultate
călcîiul, parul, sau sapa. Pentru a nu în- 
tîrzia cu muncile ce trebuiau făcute la 
celelalte culturi, anul trecut am însămîn- 
țat porumbul în brazdă — așa cum îi 
zicem noi — odată cu arătura. Porumbul 
pus în brazdă este acoperit astfel de pă
mîntul de la brazda următoare celei în 
care am pus boabele.

Această lucrare mi-a permis deci ca 
odată cu aratul să fac și însămînțatul. Și 
să nu vă mirați că tot atunci am făcut 
grăpatul. în dreapta rotilelor, de arcul 
cu ajutorul căruia se potrivește adâncimea 
brazdei, am legat un lemn lung de un 
metru și jumătate. De această prăjină am 
legat o grapă de mărăcini, lată de 60 cm. 
cu ajutorul unui lanț lung tot de un me
tru și jumătate. în felul acesta am făcut 
trei lucrări în același timp.

în fiecare cuib am pus numai cîte două 
boabe. Cuiburile le-am pus la o depărtare 
de un pas (70-75 cm.) unul de altul. Ace
eași distanță am lăsat-o și între rînduri.

La cîteva zile după ce porumbul a în
ceput să răsară, am controlat tot locul și 
am văzut că ciorile și alte păsări au scos 
mai multe boabe. Am complectat toate 
golurile. Imediat după complectarea golu
rilor (cîrpitul locului, cum îi zioe pe la 
noi) am grăpat din nou pămîntul. Acest 
grăpat ajută la distrugerea buruienilor 
imediat după apariția lor.

Cînd porumbul a avut 3-4 foi l.am pră
șit cu prășitoarea cu 5 sape, trasă de 
boi. La cîteva zile după prășit i-am dat 
prima sapă. Odată cu săpatul l-am și co
pilit. Cînd porumbul a ajuns pînă la brîu, 
l-am prășit a doua oară cu prășitoarea. 
Cu toate că eu am obținut anul. trecut 
3.550 kg. boabe porumb la hectar, tre
buie să spun că puteam să obțin o re
coltă și mai mare dacă făceam poleni
zarea suplimentară și îngrijeam în con
dițiuni mai bune porumbul în timpul ve
getației.

La hectarul însămînțat și muncit după 
obiceiul vechi pe care l-am și rărițat, am 
pierdut 1500 kg. porumb boabe.

Acum cînd m-am convins de aplicarea 
regulilor agrotehnice și cînd din cauza 
rărițatului am băgat în patului meu cu 
1500 kg. boabe porumb mai puțin, eu sfă
tuiesc pfe toți cultivatorii de porumb să 
aplice regulile agrotehnice și să-și trans
forme fără întîrziere rarița în prășitoare.

GHEORGHE GHEORGHIȘOR 
țăran muncitor din satul Fîlcoienl, 
comuna Potcoava, raionul Slatina

a soșit o veste despre Costea al nos
tru...

★
...Pînă seara, tot satul a știut că lui 

Gheorghe Trifan i-a sosit carte de la 
comandantul unității unde Costea este 
militar.

„Cu un asemenea fiu vă puteți mîn- 
drî și fiți încredințați că la munca 
voastră pașnică stă de strajă oameni de 
nădejde ca Trifan Constantin..."

Oamenii se adunaseră la Căminul 
Cultural. Il ascultau cum citește scri
soarea ?i se bucurau în inimile lor de 
parcă Costea ar fi fost fiul lor. Era 
un vrednic fiu al satului, mîndria pă
rinților și fala întregii comune Din
spre ușă și-a făcut loc un om între 
două vîrste urmat de o fetișcană ce ți
nea în mină un teanc cu foi de hîrtie.

— Apelul păcii... Să semnăm Ape
lul păcii — murmurau oamenii.

— Da, tovarăși, vorbi omul. Nu ne 
temem de vrăjmași. Avem apărători de 
nădejde. Dar pentru viața fericită, se
nină a noastră și mai cu seamă a fii
lor și nepoților noștri să semnăm Ape
lul păcii. Pentru rodul bogat din vara 
aceasta, pentru copilașii aceștia, pen
tru viață, să semnăm-,,

în seara aceea, toți gospodarii din 
cuprinsul Movilenilor și-au pus sem
nătura stîngace, dar hotărîtă, pe rîndu- 
rile liniate frumos ale Apelului. Și tot 
în seara aceea bătrînul Trifan, la lu
mina lămpii, luptîndu-se din greu cu 
buehiile, a răspuns ia cartea comandan
tului. Se oprea în răstimpuri, privea cu 
ochii umeziți poza feciorului în uni
formă de infanterist, apoț se întorcea 
spre nevastă-sa.

— Mai zi și tu nevastă ce să scriem 
comandantului. Inima mă îndeamnă 
ce și cum să scriu, dar mina aceasta 
parcă nu mă mai ascultă. Iată m-am 
legat în fața omului acesta pe care nici 
nu-l cunosc, să ies primul la insămin- 
țări și treeriș și tot primul la predarea 
cotelor.

Oare îi destul ? ! I
(După o corespondență trimisă 

de N. DUMITRESCU)
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10 ani de la eliberarea Austriei

Telegramele lui K. E. Voroșilov, N. A. Bulganin
și V. M. Molotov 

J. Raab
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 

transmite textul telegramei adresate la 
28 aprilie de către președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., K. E. 
Voroșilov, președintelui Republicii Aus- 
triace, dl. Theodor Koerner.

Cu prilejul celei de a 10-a aniversări a 
eliberării Austriei de sub dominația hitle- 
ristă și a restabilirii Republicii Austriace, 
primiți, domnule președinte, felicitările 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
șl ale mele personal, precum și cele mal 
bune urări pentru poporul austriac în 
opera de refacere a unei Austrii indepen
dente, libere și democrate.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 

transmite textul telegramei adresate la 
26 aprilie de către președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulga
nin, cancelarului federal al Republicii 
Austriace, dl. Julius Raab.

In ziua celei de a 10-a aniversări a eli- 
berării Austriei și a restabilirii Republi
cii Austriace, vă rog, pe dvs., domnule 
cancelar, și guvernul Austriei să primiți 
din partea guvernului Uniunii Sovietice și

câtre T. Koerner, 
și L. Figl
a mea personal felicitări și cele mal bune 
urări.

Ingădulțl-ml să-ml exprim convingerea 
că tratativele austrlaco-sovietice care s-au 
încheiat cu succes la Moscova, vor contri
bui la refacerea cit mai grabnică a inde
pendenței depline a unei Austrii democrate 
și la întărirea relațiilor de prietenie din
tre popoarele noastre spre binele păcii șt 
securității în Europa.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS 

transmite textul telegramei adresate la 
26 aprilie de V. M. Molotov, prim vicepre
ședinte al Consiliului <le Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Afacerilor Externa 
al U.R.S.S., d-lui Leopold Figl, ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii Austriace:

Cu prilejul celei de a 10-a aniversări a 
eliberării Austriei și a restabilirii Repu
blicii Austriace, primiți, domnule minis
tru, felicitările mele cordiale și urarea 
pentru poporul austriac de a-și înfăptui 
cît mai grabnic aspirațiile sale naționale 
— încheierea neîntirziată a Tratatului de 
stat care să asigure dezvoltarea liberă și 
independentă a statului austriac democrat 
și iubitor de pace.

După conferința de la Bandung
CARACI 27 (Agerpres). — TASS trans

mite .
După cum anunță postul de radio Ca- 

raci, primul ministru al Pakistanului, 
Mohammed Aii. a declarat la 26 aprilie 
pe aeroportul din Singapoore că conferin
ța de la Bandung a micșorat șansele de 
război și a contribuit la slăbirea încor
dării în general în lumea întreagă și în 
special în Extremul Orient. Mohammed 
Aii a cerut S.U.A. să răspundă la propu

nerea Chinei cu privire la tratative. Pri
mul ministru al Chinei, Ciu En-lai, a spus 
Mohammed Aii, s-a situat la conferință pe 
o poziție extrem de rezonabilă.

DAMASC 27 (Agerpres). —
După cum transmite corespondentul 

agenției France Presse, primul ministru 
al Siriei, Sabri Asali, comentînd hotăririle 
conferinței de la Bandung a declarat că 
ele constituie o victorie a principiilor 
dreptului, libertății și echității.

Inmînarea Insignelor 
de distincție unor mareșali 

și amirali ai U.R.S.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS
La 27 aprilie, președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S., K. E. Vo
roșilov, a primit la Kremlin un grup de 
mareșali și amirali ai flotei Uniunii So
vietice pentru a le înmînâ insignele de 
distincție și diplomele de mareșal ale 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
in legătură cu conferirea celor mai înalte 
grade militare acestor militari.

N. M. Pegov, secretarul Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S S. a dat citire 
textului diplomelor. După aceea K. E. Vo
roșilov, felicitând cu căldură pe fiecare 
mareșal și amiral a înmînat insignele de 
distincție de mareșal — „Steaua de Ma
reșal" și diplomele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. mareșalilor Uni
unii Sovietice: I. H. Bagramian, A. I. 
Eremenko, K. S. Moskalenko, V. I. Ciui- 
kbv, amiralilor Flotei Uniunii Sovietice I. 
A. Isanov și N. G. Kuznețov, mareșalilor 
'aviației S. I. Rudenko și V. A.'Sudeț, ma
reșalilor de artilerie S. S. Varențov și V. 
I. Kazakov.

După inmînarea distincțiilor și diplo
melor președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S S. K- E. Voroșilov, a fe
licitat încă cdată cu căldură pe mareșalii 
și amiralii de flotă și le-a urat noi suc
cese în nobila muncă de întărire continuă 
a capacității de apărare a Statului Sovie
tic socialist.

Zilele trețute, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S S., K. E. Vo
roșilov, a înmînat insigna de distincție de 
mareșal — „Steaua de Mareșal" și di
ploma Prezidiului Sovietului Suprem el 
U.R.S.S. mareșalului Uniunii Sovietice, 
A. A. Greciko.

Note de drum (II)

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

japonezi**, ambele cu conducere progre-
sistă și cu secții foarte puternice da ti-, 
neret.

Lupta grevistă

Politica Departamentului de Stat 
aspru criticată în S. U. A.

NEW YORK 27 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Potrivit relatărilor presei, Departamen
tul de Stat, al S.UA. este aspru criticat 
de către o serie de oameni politici și de 
unele organe de presă pentru atitudinea 
sa negativă față de propunerea lui Ciu 
En-l.ai de a se începe tratative între Re
publica Populară Chineză și Statele Unite 
in vederea slăbirii încordării în Extremul 
Orient, mai ales în regiunea Taivanului. 
Declarația Departamentului de Stat că 
S.U.A. vor insista asupra participării cian- 
kaișiștilor ia tratative este calificată ca o 
refuzare a propunerii.

După cum anunță agenția United Press, 
senatorul democrat W. George, președin
tele comisiei senatoriale pentru afacerile

externe, a vizitat la 25 aprilie Departa
mentul de Stat unde a insistat ca S.U.A. 
să consimtă la convocarea unei „confe
rințe pentru Extremul Orient cu partici
parea Chinei, fără să ceară prezența la 
conferință a Chinei naționaliste (adică a 
ciankaișiștilor N. R.)“. După cum arată 
corespondentul din Washington al ziaru
lui „New York Times", George este spri
jinit de senatorii democrați Johnson, Ke- 
fauver, Sparkman, senatorul republican 
Case și alți oameni politici. După cum 
anunță corespondentul din Washington el 
agenției United Press senatorul Johnson 
insistă să se ducă tratative cu participarea 
„celor mai de seamă reprezentanți ofi
ciali" ai S.U.A.

Vizita lui Ciu En-lai 
la Djakarta

DJAKARTA 27 (Agerpres) China Nouă 
în după amiaza zilei de 26 aprilie, pre

mierul Ciu En-lai, însoțit de președintele 
Republicii Indonezia, Sukarno, a vizitat 
orașul Djakarta.

Premierul Ciu En-lai și președintele Su
karno se aflau într-un automobil deschis. 
Zeci de mii de locuitori ai Djakartei au 
aclamat pe cei doi oameni de stat.

Atitudinea guvernului britanic 
față de propunerile lui Ciu En-lai

LONDRA 27 (Agerpres).
După cum anunță observatorul agenției 

Reuter, la 26 aprilie cabinetul englez ,,a 
aprobat punctul de vedere al ministru
lui Afacerilor Externe, Harold Mac 
M'.llan. care consideră că propunerea Re
publicii Populare Chineze de a discuta 
problema situației în regiunea Formoza 
(Taivan) cu Statele Unite este „un pas 
însemnat" care poate pune crpăt impa
sului existent de multe luni". Potrivit cu

vintelor observatorului, „cercuri decbl- 
cei bine informate declară că cabinetul 
i-a acordat lui Mac Millan dreptul deplin 
de a folosi căile diplomatice engleze pen
tru a lămuri propunerile chinezilor în ve
derea unei încercări de slăbire a încordă
rii în Extremul Orient*1.

în legătură cu aceasta, observatorul 
constată că cererea S.U.A. ca la tratative 
să participe ciankaișiștii creează „proble
ma ce.a mai grea".

Dec'arația lui Dulles
WASHINGTON 27 (Agerpres). — TASS 
La 26 aprilie, în cadrul unei conferințe 

de presă secretarul de stat al S.U.A., Dul
les, a făcut o declarație în care s-a refe
rit la conferința țărilor Asiei și Africii 
care a avut loc ia Bandung, precum și la 
problema austriacă.

Dulles a căutat să creeze impresia falsă 
că conferința de la Bandung ar fi justifi
cat speranțele pe care și le-au pus în ea. 
cercurile guvernante din S.U.A. El a în
cercat să pună la îndoială sinceritatea de
clarației făcută de delegația Republicii 
Populare Chineze cu privire la faptul că 
guvernul chinez este gata să înceapă tra
tative cu guvernul S.U.A. pentru a discuta 
problema slăbirii încordării în Extremul 
Orient și îndeosebi în regiunea Taivanu
lui. Dulles a spus că S.U.A. „intenționea
ză să verifice” sinceritatea acestei pro
puneri.

într-o altă parte a declarației sale Dul
les a spus că „cel mai important eveni
ment din Europa îl constituie propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire la încheierea 
tratatului de stat cu Austria”. în ceea ce 
privește însă intențiile S.U.A. și hotărîrea 
lor de a reglementa în sfîrșit problema 
Austriei și de a acorda Austriei indepen
dența, Dulles nu a spus nimic precis în 
această privință.
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Ziarul reacționar „Le Libre Belgique" 
publică următoarea informație: „Amster
damul, un mic oraș american cu 32.000 
locuitori, situat în Valea Mohawk, din sta
tui New York, trece în momentul de față 
printr-o perioadă critică. Acum cîteva săp- 
tămîni o industrie importantă de covoare 
a hotărîț să părăsească regiunea. Una din 
fabricile sale se afla în acest oraș de mai 
mult de un secol. Ea folosește aproxima
tiv 1700 muncitori. Aceștia vor deveni 
acum șomeri. Familiile lor vor cunoaște 
o perioadă de restricții. Comerțul local va

suferi și el consecințele acestei situații...” 
Așa arată... prosperitatea „made in 

U.S.A.”. Dar zadarnic veți căuta în dis
cursurile lui Eisenhower sau Dulles pen
tru a găsi vreo referire la aceste lucruri. 
Căpeteniile guvernului american, cînd 
vorbesc de prosperitate îl au bineînțeles 
în vedere pe mister Rockefeller. Și trebuie 
să recunoaștem că în această privință nu 
greșesc: atît Rockefeller, cît și Morgan, 
Dupont et comp., n-au de ce să se plîngă; 
afacerile lor cu adevărat prosperă...

OMISIUNI SEMNIFICATIVE

dere din Kyoto. Este 
vorba de o tipogra
fie care întrebuințea
ză aproape 90 la sută 
muncitori tineri sub 
23 de ani. Aceștia — 
cu puțin mai înain
ta de sosirea noas
tră — fuseseră în 
grevă timp de 40

întocmal oa și mulțl alții, noi am sosit 
în Japonia știind prea puține lucruri 
deapre adevărata situație existentă în 
această țară.

Acum, după ce am vizitat Japonia, 
trebuie să recunosc că muncitorii japonezi 
și în special tinerii muncitori sîr.t deose
bit de activi în lupta pentru apărarea in
tereselor lor. Am putut să-i vedem în în
treaga Japonie pe acești tineri muncitori 
în diferite acțiuni — în greve, la de
monstrata și la întruniri, la manifestații 
in cursul cărora au arătat atît de multă 
forță, perseverență și curaj . încît ne-au 
entuziasmat, făeîndu-ne să fim mândri și 
fericiți că mergem în coloane alături 
de ei.

Amintiri de neuitat

A fost o adevărată surpriză pentru noi 
să vedem uriașa listă de uzine, mine și 
întreprinderi pe care urma să le vizităm 
în cursul călătoriei noastre prin țară șj am 
fost și mai uimiți cind am constatat cît de 
puternică este mișcarea sindicală în nu
meroase uzine. Am fost la o uzină din 
Hokkaido : „Uzina națională pentru re
parații de căi ferate" în care lucrează 
3.000 de muncitori. Aici am fost întîmpi- 
nați de către membri de sindicat, de con
ducătorii tineretului, de către director și 
de toată conducerea uzinei. Am intrat cu 
toții în sala de recepție, ni s-a servit un 
ceai și ni s-a urat „bun venit" de către 
conducere. Apoi conducătorul sindicatului 
ne-a întîmpinat la rîndu-i cu urarea de 
bun venit și întocmai ca și directorul a 
vorbit despre pace și prietenie.

După cuvîntări, am ieșit să vizităm 
uzina ; dar aceasta nu a fost o vizită obiș
nuită. Aveam cu noi membri de sindicat, 
pe conducătorii tineretului, pe unul sau 
doi din reprezentanții conducerii uzinei 
și aproximativ 60 de alți tineri muncitori 
printre care un cor întreg cu trei acor- 
deoane. în această formație, stîrneam o 
adevărată furtună vizitînd secție după 
secție, unde toți ne așteptau sosirea. A fost 
o scenă emoționantă atunci cînd am intrat 
în sala de ansamblare a mașinilor fabri
cate. Toți muncitorii au încetat lucrul și 
urîndu-ne bun venit, bătînd din palme, 
cîntind și strîngîndu-ne mîna, s-au adunat 
în jurul nostru. La sfîrșit aproximativ 50 
de sindicaliști, dintre cei mai buni mi
litant! din rîndurile tineretului, au mers 
cu noi să discutăm în clădirea sindicatu
lui situată în incinta uzinei.

Sînt deosebit de multe amintirile pă
strate. Mi-a plăcut în special o întreprin-

zile și cu toate că greva n-a avut un suc
ces complect, au reușit totuși să reali
zeze mai multe din obiectivele pentru 
care declaraseră grevă. Am ajuns la ei în 
mijlocul acelorași entuziaste manifestaț i 
de bun venit, urmate de cuvîntări emoțio
nante, în legătură cu suferințele pe care 
le-au îndurat din partea patronatului în 
timpul grevei.

Peste cîtva timp a apărut însuși direc
torul, întîmpinat de aplauzele ironice ale 
tinerilor. El s-a prezentat foarte rezervat 
și ne-a mulțumit de circumstanță fiindcă 
am venit să-i vizităm tipografia...

Trebuie să se țină seama că mișcarea 
sindicală din Japonia, în forma actuală, 
există numai de la sfîrșitul răzbelului, 
în același timp trebuie să se mei țină 
seama de greutățile ce se pun mișcării 
sindicale datorită faptului că Japonia este 
o țară ocupată de către Imperialiștii 
americani.

Urmările acestui fapt sînt că există 
astăzi nu mai puțin decît patru consilii 
centrale ale sindicatelor și alte numeroase 
mici uniuni chiar în cadrul acelorași in
dustrii. Există totuși dorința fermă a 
muncitorilor de a realiza unitatea și unele 
progrese s-au făcut. Cel mai mare dintre 
consiliile sindicale este SOHYO sub 
influența partidului socialist de stînga și 
a comuniștilor. SOHYO are 2.830.030 
membri diutr-un total de 6 milioane de 
membri de sindicat cîți există în Japonia. 
Acest Consiliu are o mare Influență prin
tre tineri. SOHYO este o organizație mi
litantă care duce pe față o activă politică 
de luptă pentru pace și se împotrivește 
ocupației americane. Umăr la umăr șl 
foarte mult Influențată de SOHYO, mai 
există o altă organizație sindicală puter
nică, formată din peste un milion membri 
și anume „Congresul tinerilor și tinere
lor". Aceasta este o mișcare foarte activă 
care nu luptă numai pentru drepturi eco
nomice, ci deține un important rol de con
ducere în mișcarea națională pentru in
dependență și pentru pace.

Cele mai puternice sindicate din Japo
nia sînt „Uniunea sindicatelor naționale 
de căi ferate" și „Uniunea învățătorilor

Lupta muncitorilor japonezi este dusă 
în mai multe direcții și anume: împo
triva șomajului, pentru salarizări ome
nești și pentru condiții de muncă mal 
bune. în prezent, există 6 milioane de 
șomeri, la o populație de 88 milioane oa
meni. Ar fi o greșeală să credem că 
muncitorii japonezi acceptă în mod pasiv 
condițiile proaste de muncă, salarizarea 
mizeră și munca peste orele normale.

Noi am vizitat de p.ldă marea uzină de 
prelucrare a oțelului Nikko-Muroran din 
Hokkaido, unde munci.orii mai erau încă 
în grevă. Această- grevă a ținut 209 zile 
și a fost în atenția întregii Japonii, de
venind un simbol al luptei de masă împo
triva amestecului american în economia 
Japoniei.

întregul oraș Muroran i-a sprijinii pe 
greviști organizând ajutorul și aprovizio
narea lor. De a>ci mișcarea de solidari
tate s-a extins în întreaga Japonie, pînă 
cînd a căpătat un caracter aproape na
țional, Au fost scrise cântece, s-au făcut 
filme în legătură cu această grevă și ca 
un singur om toți greviștii și familiile lor 
au venit să intimpine delegația noastră 
în momentul sosirii.

Ne-am întâlnit anoi cu fetele care au 
luptat în faimoasa țesătorie mecanică 
Ohmi și a căror curajoasă grevă de masa 
s-a sfîrșit cu o victorie care a devenit re
numită în multe țări prin devotamentul 
minunat pe care l-au arătat aceste tinere 
fete, în cele mai grele împrejurări.

Solidaritatea internațională și prietenia 
este deosebit de prețioasă pentru tinerii 
muncitori japonezi care sînt angajați în
tr-o luptă grea pentru independența țării 
lor și pentru condiții mai bune de trai.

Muncitorii din sindicatul industriei 
electrice, care ne-au întîmpinat peste tet 
cu entuziasm, au vorbit în termeni plini 
de recunoștință despre ajutorul pe care 
sindicatul electricienilor britanici a știut 
șă-1 dea la timp. Cind în 1952 muncitorii 
japonezi au intrat în grevă ei au primit 
din partea muncitorilor electricieni bri
tanici suma de 1000 l>'re sterline.

La hotelul din Tokio, urde am locuit 
și unde membrii sindicatului au avut grijă 
ziua și noaptea de noi, ca și cînd am fi 
fost cea mai prețioasă comoară a lor, unul 
din muncitori a venit să ne povestească 
că a luat parte la glorioasa demonstrația 
din mat 1952, care în momentul în care a 
ajuns în fața palatului Imperial s-a trans
format într-o manifestație antlamerlcană 
de masă. După cum se știe, politia a tres 
împotriva demonstranților avînd loc chiar 
lupte de stradă, în cursul cărora au fost 
răniți sute de demonstranți printre care 
și acest muncitor.

Anii din urmă au făcut ca solidaritatea 
Internațională și prietenia între popoara 
să fie mult prețuite de către muncitori! 
și tineretul japonez. Dar oamenii simpli 
nu sînt numai pregătiți să răspundă la 
această solidaritate ; ei au o inepuizabilă 
vigoare pentru ca să ajute lupta mondială 
pentru pace.

r
8
888_____ ____ ____ ___________ r„
| țele Parisului. Gospodinele pariziene 
g sînt nevoite să constate sporirea neîn- 
8 treruptă a prețurilor la principalele 
| produse alimentare.
g Dacă o vreme oficialitățile încer- 
8 cau să ascundă urcarea prețurilor, 
| acum chiar Institutul național de sta- 
8 tlstică este nevoit să recunoască în da- 
| tele publicate că costul vieții este din 
8 ce în ce mai mare. Iată reprodus un 
£ tabel edificator: la 20 produse alimen- 
8 tare în decurs de un an — între apri- 
| lie 1954 șl aprilie 1955 — prețurile 
| s-au mărit în mod simțitor. Carnea 
8 vită s-a scumpit cu 10 franci, cea 
| vițel cu 29 franci, cea de oaie cu 
g franci, șunca 
8 porc cu 41
8 franci, untulQ
g franci etc.
| Fiecare scumpire aduce o restrînge- j 
8 re a puterii de cumpărare a muncito- 8 
g rilor, o nouă scădere a nivelului lor de | 
| trai. Șl aceasta înseamnă mal puțină 3 
8 pîine, mal puțină carne, mai puține le- 8 
| gume pe masa muncitorilor... |
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— Iar s-au scumpit!...
Cuvintele acestea le poți auzi în g 

flecare moment în oricare din pie- 8

In urmă cu cîteva zile 
Butler, ministrul de finan
țe al Angliei a vorbit în 
Camera Comunelor prezen- 
tînd noul buget. Butler — 
pentru care apropiatele ale
geri parlamentare repre
zintă un veritabil coșmar 
— nu șl-a cruțat forțele 
spre a-I convinge pe depu- 
tați Că situația economică 
a Angliei ar fi cît se poate 
de bună, aproape chiar 
strălucită. Despre toate a

vorbit Butler în discursul 
său, însă despre ceea ce se 
întîmplă în realitate, nu a 
suflat nici un cuvlnței. Co
legii lui din cabinetul bri
tanic i-au dat însă o mînă 
de „ajutor**. Ne referim 
bineînțeles la Ministerul 
Muncii, ale cărui date ofi
ciale recent publicate ara
tă că costul viețfl se mă
rește permanent în Anglia. 
La 15 martie 1955 costul 
vieții reprezenta 146 față

DESPRE CIFRE

de indicele 100 din 17 Iu
nie 1947. Numai în ulti
mul an s-au mărit prețurile 
unor articole de larg con
sum ca alimentele, încălță
mintea, țigările, precum șl 
tarifele de transporturi și 
chiriile.

N-ar fi o surpriză ca 
aceste creșteri de prețuri 
să aducă conservatorilor 
scăderi de voturi la viitoa
rele alegeri...

de 
de 
68 
decu 64 franci, carnea 

franci, cartofii cu 3,8 
cu 67 franci, oul cu 3,7

Pag. 4-a 28 aprilie 1955
„Scînteia tineretului"

Se obișnuiește să se spună că cifrele-s 
seci. Ba, se mai găsesc unii care procla
mă chiar că ele ar fi lipsite de viață fi 
n-ar avea putere de sugestie. Am parcurs 
însă paginile unui buletin documentar în
tocmit de F.M.T.D. și am avut senzația 
unei călătorii întreprinse în străfundurile 
unei lumi de mizerie, lume despre care 
exoticele și romanțatele ghiduri pentru 
turiștii occidentali nu pomenesc nimic. 
Fiecare cifră ne cu
tremură. Iată: Maroc 
92,5 la sută, Iran 99 
la sută. Nigeria 98 la 
sută, Guyana britani
că 95,25 la sută, Su
danul francez 96,2 la 
sută... Știți ce repre
zintă aceste procen
taje ? Este vorba de 
copiii de vîrstă șco
lară, care n-au trecut 
pragul nici unei 
școli...

Pe altă pagină un 
grafic. Graficul n-are 
decît trei rubrici, dar 
este mai grăitor de
cît pagini întregi de 
gazetă. Țara=Africa 
occidentală franceză; 
numărul locuitorilor 
•=16.000.000; numărul 
spitalelor=15. Un alt 
rînd, un alt semnal

al mizeriei celei mai înfiorătoare: Sudanul 
francez cu cei 3.177.000 locuitori n-are de
cît... un spital.

Nu-i necesar să continuăm călătoria în 
lumea cifrelor. Nu-i necesar, pentru că cî
teva cifre au fost suficiente spre a ne dez
vălui tristețea unei vieți apăsătoare, unei 
vieți care de cele mai multe ori se stinge 
atunci cînd ar trebui să înflorească...

Cioplitorii de piatră din clișeul de mai sus, sînt niște ccpii din iran. 
In această tară copiii sînt folosiți de la o vîrstă fragedă la munci peste 
puterile lor...

Capitularea Iui Pinay 
în fața S.U.A. și Angliei 

provoacă neliniște în Franja
PARIS 27 (Agerpres). — Promisiunea 

făcută de ministrul francez al Afaceri
lor Externe, Pinay, la Londra că Franța va 
depune ins numen iele ue ratificare a acor
durilor de la Paris la data de 5 mai 
(adică înainte de conferința celor patru 
puteri și Înainte de apropiatele tratative 
dintre Pinay și Adenauer), a provocat ne
liniște în cercurile parlamentare fran
ceze.

După cum relatează ziarul „Liberation”, 
deputatul progresist Gilbert de Chambrun 
a interpelat guvernul în legătură cu fap
tul că „ministrul Afacerilor Externe, ne- 
ținînd seamă de ultimele evenimente in
ternaționale, și-a luat obligația de a 
depune la 5 mai instrumentele de ratifi
care a acordurilor ds la Paris, renunțînd 
la posibilitatea de a obține o reglemen
tare a problemei saareze și a problemei 
germane în ansamblu în conformitate cu 
interesele Franței și ale securității ei”.

Ziarul „L’Humanite” relevă că partiza
nii acordurilor de la Paris, prezentînd 
noua capitulare a lui Pinay în fața diplo
mației americano-engleze „ca o etapă ne
cesară” în pregătirea tratativelor cu 
Uniunea Sovietică, încearcă să inducă în 
eroare opinia publică.

Scurte știri
Consiliul național de «tat al Uru- 

guayului a hotărît să supună declarația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 9 fe
bruarie 1955, spre examinare parlamen
tului țării.

După cum s-a mal anunțat, cele două 
corpuri legiuitoare ale parlamentului ita. 
lian (Camera șl Senatul) vor alege la 28 
aprilie noul președinte ale Republicii Ita
liene, deoarece la aceeași dată expiră pre
rogativele actualului președinte al repu
blicii, Luigi Einaudi, ales în 1948.

Comentariile presei italiene subliniază 
că apropiata alegere a noului președinte 
a înăsprit divergențele existente între 
partidele de dreapta ale coaliției guver
namentale tripartite (partidele democrat- 
creștin, social-democrat și liberal).

• După cum transmite agenția D.P.A., 
în cadrul banchetului anual al Asocia
ției presei străine de la Bonn, cancela
rul Adenauer a declarat din nou că nu 
este de acord ca problema germană să se 
rezolve așa cum, în urma tratativelor din
tre Uniunea Sovietică și Austria, este pe 
cale să se rezolve problema austriacă.

• Agențiile de presă americane anunță 
din Albuquerque (statul New. Mexico) că 
la 26 aprilie, 2.500 de muncitori la 
uzina atomică aparținind societății „Sun- 
dia Corporation” au declarat grevă. Gre
viștii cer îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

• După cum anunță agenția France 
Presse, în dimineața zilei de 27 aprilie 
profesorii de la școlile medii din întreaga 
Italie au declarat o grevă generală de pa
tru zile în sprijinul revendicărilor lor 
pentru majorarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor grele în care se află în
vățământul din Italia. La această grevă 
participă peste 80.000 de profesori.

• Presa egipteană anunță că între tru
pele de frontieră israeliene și egiptene a 
avut loc o nouă ciocnire armată.

Adunarea mondială a păcii 
se va ține între 22 și 29 iunie 1955

VIENA 27 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Secretariatul Consiliului Mondial al 
Păcii a dat publicității următorul comu
nicat :

Organizații influente din diferite țări 
s-au adresat Consiliului Mondial al Păcii 
cu rugămintea de a amina convocarea 
Adunării mondiale a reprezentanților for
țelor iubitoare de pace care urma să se 
țină în luna mai la Helsinki.

Aceeași rugăminte au adresat-o o serie 
de personalități care și-au exprimat do
rința de a participa la această adunare.

Pe această bază s-a hotărît ca Aduna
rea mondială a păcii să se țină între 22 
și 29 iunie 1955 la Helsinki.

Președintele Consiliului Mondial? 
el Păcii V

Frederic Joliot-Curie
Paris, 27 aprilie 1955

Știri sportive
• Miercuri dimineața a plecat spre 

Praga echipa reprezentativă de ciclism a 
R.P.R., care va participa la marea com
petiție cicllstă „Cursa Păcii” Praga-Ber- 
lin-Varșovia. Echipa este alcătuită din 
Constantin Dumitrescu. Gabriei Moiceanu, 
Nlcolae Maxim, Constantin Istrate, Ludo
vic Zanoni și Ștefan Sebe. Antrenorul 
echipei este Marin Niculescu.

• Cea de a VUI-a ediție a „Cursei 
Păcii”, organizată de ziarele comuniste 
„Rude Pravo" (Praga) „Neues Deut
schland” (Berlin) și „Tribuna Ludu” (Var
șovia) va începe la 2 mal, reunind la 
start peste 100 de cicliști din 20 de țări. 
Anul acesta alături de echipele U.R.S.S., 
Franței, Belgiei, Danemarcei, Angliei, R. 
Cehoslovace, R.P, Polone, R.D. Germane, 
R.P.R. și altor țări participă echipele Egip
tului și Indiei. „Cursa Păcii” va cunoaște 
astfel o amploare deosebită putând fi nu
mită pe drept cuvînt competiția celor mai 
buni cicliști amatori de fond din lume.

Traseul competiției măsoară In total 
2.194 km. împărțiți în 13 etape cu 3 zile 
de repaus. Oamenii muncii din R. Ceho
slovacă, R. D. Germană și R. P. Polonă se 
pregătesc să întîmpine sărbătorește cara
vana cicliștilor păcii.

• Timp de trei zile «-a desfășurat la 
Moscova un mare concurs de notație 
dotat cu premiul ziarului „Komsomol- 
skaia Pravda". La întreceri au luat parte 
echipele selecționate ele asociațiilor spor
tive ,,Dinamo", „Spartak", „Rezervele de 
Muncă", „Lokomotiv", „Burevestnik" și 
Clubul sportiv central al Ministerului 
Apărării al U.R.S.S. Victoria a revenit 
echipei Clubului sportiv central al Mi
nisterului Apărării al U.R.S.S.

• Miercuri seara «-au înapoiat In țară 
echipele reprezentative de tenis de masă 
ale R.P.R. care au participat la cea de a 
22-a ediție a campionatelor mondiale de 
tenis de masă desfășurate în orașul olan
dez Utrecht. Pe aeroportul Băneasa, mem
brii echipelor au fost întâmpinați de tov. 
M. Bodnăraș, președintele C.C.F.S., Al. 
Siperco, vicepreședinte al C.C.F.S., repre
zentanți al comisiei centrale de tenis de 
masă. La sosirea sportivilor care ne-au 
reprezentat cu cinste la această mare com
petiție internațională, au fost prezențl de 
asemenea numeroși sportivi din Capital? 
care i-au felicitat călduros pentru victo 
riile obținute și le-au înmînat buchete d« 
flori.

• Miercuri seara s-a desfășurat l.! 
Ploești în sala de festivități a uzinelor „1 
Mai**, întilnirea internațională de box din 
tre reprezentativa secundă a orașului Bu 
curești și echipa selecționată a boxerilo: 
suedezi care ne vizitează țara. In aceasti 
r euniune, care a cuprins 9 meciuri, pugi 
llștii români au avut o bună comportare 
repurtînd victoria cu scorul de 7—2.

Iată rezultatele tehnice: cat. muscă 
Toma Ilie întrece la puncte pe R. Jo 
hansson; cat. cocoș : V. Șchiopu dispun- 
la puncte de W. Wassen; cat. ușoară: M 
Stoian este învins la puncte de E. Hog 
berg; cat. mijlocie mică : B. Larsson est 
declarat învingător la puncte în fața lu 
P. Popescu; cat. mijlocie : V. Tiță bate 1 
puncte pe S. Danielssen ; cat. semigreaf 
P. Zaharia învinge la puncte pe S. Jc 
hansson; G. Velicu este declarat învingă 
tor la puncte în fața lui F. Stranberj- 
cat. grea : E. Fuhrez întrece la puncte p 
L. Linsberg; D. Ciobotaru ciștigă 1 
puncte în fața lui B. Sandgren.

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

Gianni Schicchi, O noapte furtunoasă și Noaptea 
Walpurgiei; Teatrul de Stat de Operetă: Casa cu 
trei fete; Teatrul National „I. L. Caragiale“: (Sala 
Comedia): Cei din Dangaard; (Sala Studio): Cita
dela sfărîmată; Teatrul Municipal: Don Carlos;
Teatrul Armatei (Sala din Bd. Magheru): Nunta 
lui Figaro; (Sala din Calea 13 Septembrie): Vlaicu 
Vodă; Teatrul Tineretului: Libelula: Teatrul Mun
citoresc C.F.R. (Giulești): Chirița în provincie și 
Piatra din casă; Ansamblul de Estradă: (Sala din 
Calea Victoriei nr. 174)- Să cînte muzica; (Sala 
Libertatea): Concert de muzică ușoară romînească; 
(Sala din str. AL Popov nr. 23): Magazin de Stat; 
Teatrul Țăndărică: (Sala Orfeu): Frații Liu; An
samblul de cîntece și dansuri C.C.S.: Spectacol de 
cîntece și dansuri; Turneul Teatrului Secuesc de 
Stat din Tîrgu_Mureș (Sala C.C.S. din str. 
Lipscani nr. 53): Făclia (oia 16); Circul de Stat: 
Carnavalul circului.

CINEMATOGRAFE: Patria, Al. Sahla,
Donca Simo: Copiii dip Hiroshima; I. C. Frimu:

încercarea fidelității; Elena Pavel: Doî acri de p 
mînt; Aurel Vlaicu, Popular: Directorul nostru 
Pui de șoimi; înfrățirea între popoare, Bucureș 
Republica, Tineretului: Libelula și Pe drumul liber 
tății; Maxim Gorki, Al. Popov:. Pădurea șoimii1 
albaștri și Scaunul magic; Unirea: Castelul 7 
cărți; Timpuri Noi: Maeștri înotători sub apă, 
lumea jucăriilor, Grădina de liliac, Sportul soviet 
nr. 12; Victoria: Cei 13; Lumina, Gh. Doja, 23 Aj 
gust, Libertății: Mînuitorul de păpuși; Cultural: 
preșul de Nurnberg și Gelozia bat-o vina; 8 Ma 
tie: Dincolo de Dunăre; Vasile Roaită: Scăpat d 
ghiarele demonului; C. David: Alarmă la cil 
Flacăra: Ceapaev; T. Vladimirescu: Descoperii 
misterioasă; Munca: Mizerabilii (ambele seri 
M. Eminescu: Dama cu camelii; Moșilor: Ala 
tiune 1 Banuiți ! ; Ilie Pintilie: Din Argentina I 
Mexic; 8 Mai: Alexandr Matrosov; Volga: Cazul <■ 
Wagner ; N. Bălcescu: Intr-un port îndepărtat; G 
Coșbuc: Ne-am întîlnit undeva; Rahova: Scandi 
beg; Olga Banele: Aventurile vasului Bogatîr; B' 
leslaw Blerut: Jucătorul de rezervă; Arta, 1 Mt 
Poteci primejdioase.
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