
Proletari din toata țările, uniți-vâ!

retulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor lâfce-tr ■

Comuniști și utemiști! Fiți în primele rînduri ale luptei 
pentru sporirea producției industriale și agricole, pentru creșterea 
bunăstării poporului nostru muncitor! Fiți pildă de disciplină, 
vigilență și devotament pentru cauza poporului nostru muncitor!

r~~ '(Din chemările Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Rocnfri cu pri
lejul zilei de 1 Mai 1955).
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Solidari cu lupta popoarelor 
pentru pace

IN ACEST AN oamenii muncii din în
treaga lume întîmpină marea săr
bătoare a zilei de 1 Mai, ziua 

solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, în condițiile intensificării luptei 
pentru pace, împotriva imperialiștilor 
care pun la cale dezlănțuirea unui nou 
război mondial. Cu fiecare zi capătă o 
amploare tot mai mare mișcarea parti
zanilor păcii din întreaga lume, care lup
tă activ împotriva primejdiei unui nou 
război, pentru rezolvarea pe cale paș
nică a tuturor problemelor internaționale 
litigioase, pentru promovarea și dezvol
tarea colaborării pașnice între state. In 
rindurile acestei uriașe mișcări a zilelor 
noastre, luptă cot la cot oameni de di
ferite profesii, concepții politice și cre
dințe religioase. Pe toți îi animă nobilele 
idei ale cauzei păcii, condiție esențială 
pentru ca oamenii să poată construi o 
viață fericită, să-și vadă realizate visurile, 

în inimile oamenilor muncii din pa
tria noastră au găsit un puternic răsunet 
chemările Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn cu prilejul zilei 
de 1 Mai 1955:

— „Trăiască puternica mișcare a par
tizanilor păcii din lumea întreagă ! Pacea 
va fi menținută și consolidată dacă po
poarele vor lua în propriile lor mîini cau
za menținerii păcii și o vor apăra ptnă 
la capăt!“

In timp ce popoarele lumii își afirmă 
tot mai puternic hotărîrea de a lupta pen
tru menținerea păcii, cercurile agresive 
imperialiste uneltesc și pun la cale dez
lănțuirea unui război atomic. Imperia
liștii americani și englezi, desconsiderînd 
dorința fierbinte a popoarelor de a men
ține pacea, fac tot ce. le stă în putință 
pentru a submina pacea, amenință ome
nirea cu bomba atomică și cu hidrogen. 
Răspunsul popoarelor la aceste manevre 
ale imperialiștilor îl constituie milioanele 
de semnături ce se aștern în fiecare zi 
pe Apelul de la Viena al Consiliului Mon
dial al Păcii. Fiecare semnătură pe Apel 
are valoarea unei adeziuni la lupta împo
triva cercurilor imperialiste agresive.

Imperialiștii americani riu privesc cu 
ochi buni lupta popoarelor pentru pace, 
pentru securitate. Ei doresc să tulbure 
munca pașnică a popoarelor lagărului de
mocratic. Guvernanții din S.U.A., Anglia 
și Franța au trecut în mod deschis la re- 
înarmarea Germaniei occidentale, compli- 
cînd în felul acesta și mai mult situ
ația internațională.

Experiența unui trecut nu prea înde
părtat arată că problemele menținerii pă
cii și ale securității în Europa depind în 
primul rînd de împiedicarea renașterii mi
litarismului german care în ultimele de
cenii a dezlănțuit războaie sîngeroase și 
a pus în pericol independența națională 
a țărilor Europei, între care și a țării 
noastre. Unicul drum în vederea men
ținerii păcii în Europa și în întreaga lume 
îl constituie crearea unui sistem euro
pean eficace de securitate colectivă la care 
să colaboreze toate statele europene, in
diferent de orînduirea lor socială. Oa
menii muncii din țara noastră susțin prin 
munca lor pașnică această luptă :

— „Oameni ai muncii! Să luptăm îm
potriva planurilor imperialiste de reînviere 
a militarismului german ! Trăiască lupta 
pentru pace trainică, pentru securitate 
colectivă în Europa 1“

In anii care au trecut după terminarea 
celui de al doilea război mondial, a fost 
făurit puternicul lagăr al păcii, demo
crației și socialismului, care reunește 900 
milioane de oameni — mai bine de o 
treime din întreaga omenire. Intre țările 
acestui lagăr s-au făurit relații noi, fără

precedent în istorie, bazate pe principiile 
egalității în drepturi și prieteniei frățești.

Succesele țărilor socialiste, în fruntea 
cărora se află marea Uniune Sovietică, 
însuflețesc lupta popoarelor din întreaga 
lume pentru apărarea și menținerea păcii. 
Se înșeală amarnic imperialiștii americani 
și englezi considerînd lupta pentru pace 
a lagărului păcii, democrației și socia
lismului, drept uri semn al slăbiciunii 
acestuia. Oamenii muncii din Uniunea So
vietică, din China populară, din demo
crațiile populare din Europa și Asia sînt 
strîns uniți în dorința comună de 
ține pacea lumii. Ei însă vor ști 
cuvenita ripostă agresorilor dacă 
vor cuteza să dezlănțuie un nou

Chemările C.C. al P.M.R. cu 
zilei de 1 Mai însuflețesc și mai mult 
poporul nostru muncitor în munca sa paș
nică, creatoare în vederea dezvoltării eco
nomiei naționale și a întăririi capacității 
de apărare a patriei.

— „Oameni ai muncii! Să răspundem 
la uneltirile dușmanilor păcii prin unirea 
și mai strînsă a forțelor noastre ! Să 
contribuim prin munca noastră la spo
rirea puterii economice și de apărare a 
țărilor lagărului democrat!”

Oamenii muncii din țara noastră pri
vesc cu dragoste și nădejde spre marea 
Uniune Sovietică, eliberatoarea țării noas
tre. In anii care au trecut după termi
narea războiului, Uniunea Sovietică a 
acordat un ajutor frățesc poporului nos
tru în lupta pentru făurirea unei econo
mii și a unei culturi socialiste, pentru ri
dicarea neîncetată a nivelului de viață al 
oamenilor muncii. De Uniunea Sovietică 
sînt legate cele mai de seamă succese ob
ținute de poporul nostru muncitor în anii 
regimului de democrație populară. De 
aceea, chemările C.C. al P.M.R. exprimă 
puternic simțămintele de recunoștință ale 
poporului nostru muncitor:

— „Salutul nostru fierbinte eroicului 
popor sovietic — ziditorul comunismului! 
Trăiască marea și puternica Uniune 
Sovietică — bastion invincibil al păcii și 
libertății popoarelor!“

Oamenii muncii din țara noastră tri
mit un salut frățesc de luptă oamenilor 
muncii din Republica Populară Chineză, 
din țările de democrație populară din Eu
ropa și Asia, care luptă cu succes pentru 
av’ntul economiei naționale și al culturii, 
pentru dezvoltarea continuă a bunăstării 
poporului muncitor și construirea socia
lismului.

Poporul muncitor al patriei noastre 
trimite de asemenea un salut frățesc 
popoarelor din țările capitaliste care lup
tă împotriva jugului capitalist, pentru 
democrație, pace, independență națională.

Chemările C. C. al P. M. R., exprimînd 
năzuințele poporului nostru muncitor, 
adresează un salut fierbinte popoare
lor din țările coloniale și dependente care 
luptă împotriva asupririi imperialiste.

O puternică expresie a creșterii mișcării 
de eliberare a popoarelor din țările colo
niale o constituie și rezultatele recentei 
conferințe de la Bandung.

Tineretul din țara noastră, în rînd cu 
toți oamenii muncii, susține cu căldură po
litica externă a partidului și a guvernu
lui. In politica de pace a statului nos
tru de democrație populară, oamenii mun
cii din țara noastră văd întruchipate țe
lurile luptei lor înflăcărate de fiecare zi: 
lupta pentru pace, securitate colectivă, 
dorința de a colabora cu toate popoarele 
iubitoare de pace.

— „Trăiască solidaritatea internațio
nală a oamenilor muncii din întreaga 
lume in lupta pentru pace, democrație și 
socialism !“

a men- 
să dea 
aceștia 
război, 
prilejul

In preajma zilei de 1 ai

însuflețite scKimburi de onoare
în contul anului 1959
De la 28 aprilie, Eroul Muncii Socia

liste, Haidu Iuliu și ortacii săi lucrează 
în contul anului 1959. Ei au obținut aceas
tă victorie în întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 1 Mai.

Brigada lui Haidu Iuliu a realizat pla
nul pe anul 1953 în numai 6 luni reali-' 
zînd la înaintarea în steril o medie lu
nară în galerie dublă de 50 de metri.

La obținerea acestei victorii a contri
buit aplicarea metodei graficului ciclic și 
folosirea din plin a mașinii de încărcat 
sovietice. Un mare rol a avut la obține
rea acestui succes preocuparea lui Haidu 
Iuliu pentru ridicarea nivelului profesio
nal al minerilor din brigadă. în întrece
rea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, 
el a calificat la locul de muncă 6 tineri.

In ajutorul agriculturii
CRAIOVA (de la corespondentul nos

tru). — Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii, tineri și virstnici de la uzina „7 Noiem
brie" din Craiova s-.au angajat ca în cins
tea zilei de 1 Mai să dea oamenilor mun
cii de pe ogoare 425 grape cu colți și 
grape stelate, peste plan, 
avînt sporit ei au reușit ca pînă la 27 
aprilie să-și îndeplinească angajamentul 
luat, realizînd peste propriul angajament 
un număr de 81 grape cu colți și stelate.

Schimbul de onoare ce a fost organizat 
ieri în uzină, a adus o nouă victorie în 
munca plină de însuflețire a colectivului, 
în această zi, planul pe uzină a fost de
pășit în medie ’cu 175 la sută. Secțiile 
strungărie, mecanică, turnătorie și secția 
tineretului s-au situat în primele rînduri, 
dînd cu 150—180 la 
plan.

în ziua schimbului 
strungari Mihăilescu 
Ilie, aplicînd metodele de tăiere rapidă a 
metalelor, și-au depășit sarcinile de plan 
în proporție de 475—557 la sută. De ase
menea munca tinerilor din brigada con
dusă de Brezoaică Florea a fost încunu
nată de succese. în acea zi, planul de lu
cru al brigăzii a fost îndeplinit în propor
ție de 226 la sută.

Rezultate frumoase a obținut și brigada 
de lăcătuși condusă de tînărul Vulpoiu 
loan care și-a depășit planul cu 297 
sută.

Muncind cu

sută produse peste

de onoare, tinerii 
Gheorghe și Balica

la

Confecții peste plan
In schimbul de onoare care a avut loc 

fabrica de confecții și tricotaje Republica 
din BotOșani, muncitorii au dat ultimele 
produse din planul cincinal. Făcînd bilan
țul muncii depusă în anii cincinalului, ei 
au trecut în revistă succesele dobîndite 
ca urmare a dezvoltării fabricii și a intro
ducerii metodelor înaintate de lucru. Ast
fel în comparație cu anul premergător 
cincinalului producția a crescut cu 90 
la sută, productivitatea muncii cu 77,27 la 
sută, prețul de cost al produselor a f-osț 
ieftenit cu 3,90 la sută iar cîștigurile medii 
ale muncitorilor au sporit simțitor. In- 
sușindu-și noi cunoștințe muncitorii de 
aici au trecut să aplice metode avansate 
de muncă. Folosirea metodei prodsincron 
de exemplu i-a ajutat să sporească pro
ductivitatea muncii cu 30 la sută față de 
sistemul de lucru în bandă rulantă. Din 
rîndul muncitorilor s-au ridicat cadre de 
nădejde, cum Sînt maiștrii Constantin Be- 
rescu. Avram David, precum și numeroase 
muncitoare fruntașe în producție ca Dl- 
dina Răileanu, Ioana Cordureanu, Sofia 
Atomei și altele.

Schimbul de onoare organizat în cinstea 
zilei de 1 Mai s-a încheiat cu cele mai 
frumoase rezultate pe care le-au obținut 
muncitorii fabricii.

Pe întreaga fabrică s-au produs peste 
plan 562 cămăși, 238 perechi de pantaloni 
și 372 perechi de ciorapi.
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Acum vreo șaisprezece 
ani locuiam în aceeași curte 
cu o mare celebritate subur
bană ; pe cartea sa de vizi
tă scria ; „Antonio Neprihă
nitul — vrăjitor". Neprihă
nitul șarlatan era foarte bine 
văzut de către autorități; 
între el și șeful de post se 
înfiripase o mare amiciție, 
sentiment stropit în fiecare 
seară cu secărică. Vrăjitorul 
mai ținea în același timp 
o dugheană de coloniale și 
delicatese, circiumă și birt 
popular intitulat filozofic: 
„La venirea ideilor și uita
rea necazurilor", precum și 
o altă dugheană cu oglinzi 
ieftine, mărgele, agrafe și li
tografii cu Genoveva de Bra
bant, După ce trăgea obloa
nele celor două dughene, 
unde angajase o sumedenie 
de băieți de prăvălie, își îm
brăca un capot turcesc și se 
dedica vrăjitoriei, lăudindu- 
se că în puterea lui stă să 
asigure oamenilor o slujbă 
bunicică, credit la negusto
rul de lemne din colțul stră
zii, o casă higienică, fericire 
în căsnicie. Sute de oameni, 
striviți de povara mizeriei 
și a ignoranței, credeau în 
uriașa lor naivitate că în

schimbul cîtorva lei o să pri
mească fericirea.

Am văzut șiruri de oa
meni amăgiți de mari aven
turieri plecînd spre țări stră
ini, spre necunoscute melea
guri în căutarea fericirii. Nu 
s-au întors cu fericire, s-au 
întors cu silicoza. Și-au risi
pit banii, și-au strivit tinere
țea, au munci* ani de zile 
și au primit iii schimb sili
coza drept supremă recunoș
tință. întorși acasă cerșeau 
pe străzi. Singura schimbare 
era că acum, în cuvintele 
adresate trecătorilor, strecu
rau, alături de cuvinte ro
mânești, cuvinte străine.

Am văzut de mult, in anii 
copilăriei, un sat în timpul 
unei eclipse de lună. A spu
ne atunci „în timpul unei 
eclipse de lună" era echiva
lent cu : „în timpul unui in
cendiu" sau în „timpul unei 
epidemii de tifos exantema- 
tic". Căci mai teribilă decît 
tifosul exantematic, mai în
fricoșătoare decît izbucnirea 
focului mistuitor, mai în
spăimântătoare decît sălbati
ca invazie a apelor era pe 
atunci o eclipsă de lună. Nu 
numai ci înspăimînta omul, 
dar U jignea, îl îi <osea, îl 
umilea. Oan.mil se uitau

îndeplinirea Înainte 
de termen a sarcini
lor ce le reveneau 
din cadrul primului 
plan cincinal de către 
metalurgiștil uzinelor 
„Matyas Rakosl” din 
Capitală a făcut ca 
muncitorii, tehnicienii 
Șl inginerii, tineri șl 
virstnici, să se avînte 
cu și mai mult avînt 
în întrecerea pornită 
în cinstea zilei de 1 
Mal. In schimburile 
de onoare organizate 
în cinstea măreței zile 
a solidarității inter
naționale a celor ce 
muncesc, prin folosi
rea intensivă a mași
nilor, succesele în 
producție au crescut 
tot mai mult.

lin fotografie: ute- 
mlstul Angelescu Va- 
slle lucrînd la strun- 
jirea pistoanelor de 
motor de 16 H.P. șl-a 
depășit sarcinile de 
plan în ziua schimbu
lui de onoare cu 275 
la sută.

Pentru dezvoltarea industriei grele
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — însuflețiți 
de dorința de a întîmpină 
ziua de 1 Mai cu noi succese 
în producție muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la uzi
nele metalurgice „Progresul"- 
Brăila au inițiat zilele trecute 
un schimb de onoare.

Muncind cu uri elan deose
bit, echipele de cazangii con
duse de Odagiu Gheorghe și 
Dragomir Iordan 
să-și depășească planul cu 

• 65—75 la sută. * 
avînt au muncit și brigăzile 
conduse de Broca Alexandru, 
Cristea N., Popa Vasile, Drag. 
nov Constantin și alți munci
tori care au realizat depășiri 
de normă între 37—75 la sută 
executînd totodată lucrări de 
bună calitate.

în secția condusă de comu
nistul Brotosin Gheorghe, ti
nerii strungari Bucur Micu, 
Curcumelis Andrei, Ghețea 
Gheorghe și alții au obținut 
de asemenea noi succese în

au reușit

Cu același

producție. Ei și-au depășit sar
cinile de plan cu 50—80 la 
sută, iar Enache N, Călin șl 
alți strungari, lucrînd la ro
țile de cale pentru macarale 
cit și la prelucrarea rulourilor 
de la oțelărie, au înregistrat 
depășiri de plan între 85—90 
la sută.

însuflețite întreceri s-au 
desfășurat și la secția sculărie 
centrală unde echipele de lă
cătuși lucrinj la confecționa
rea diferitelor matrițe și dis
pozitive, au înregistrat depă
șiri între 70—80 la sută.

Rezultate deosebite au ob
ținut și lăcătușii Simionescu 
Gheorghe, Bratu Ștefan, De- 
ceanu Constantin, David Ion 
și mulți alții.

în toate sectoarele uzinei 
metalurgice „Progresul", dato
rită elanului deosebit de mare 
cu care au lucrat muncitorii, 
inginerii și tehnicienii în ziua 
schimbului de onoare, planul 
a fost îndeplinit
6 ore.

numai în

în întreprinderile ieșene
In întreprinderile din orașul 

Iași au avut loc schimburi de 
onoare în cinstea zilei de 1 
Mai în cadrul cărora munci
torii au înregistrat noi și în
semnate realizări în produc
ție. Ceferiștii de la atelierele de 
C. F. R. „Ilie Pintilie”, de
________________________________________

pildă, au depășit 
producție în ziua 
de onoare cu 11,4 la sută. 
Realizări de seamă au obținut 
și muncitorii de la fabrica de 
textile „Victoria”, fabrica 

Țigarete,"- întreprinderea 
ETACS și altele.

planul de 
schimbului

La textila „Grivița
uînd cunoștință de apariția Hotărîrii Consiliului de Mii 
niștri al R.P.R. cu privire la reducerea de prețuri cu 
amănuntul a unor mărfuri alimentare și industriale și a 

tarifelor de spectacole, muncitorii de la textila „Grivița" din 
București au pornit și mai hotărîți lupta pentru îndeplinirea 
și depășirea peincipaflilor indici ai pianului de producție.

Pînă la data de 27 aprilie muncitorii acestei fabrici au dat 
peste plan 5 tone de lină spălată, lucrînd astfel — de la această 
dată — cu un avans de 30 zile față de plan.

O contribuție importantă pentru obținerea acestei însemnata 
realizări au dat-o tinerii și tinerele care lucrează aici. Astfel, 
tinerii din cele 4 brigăzi de la secția-sortare au dat peste plan 
4096 kilograme lină sortată. Zilnic tinerii din secțiile intersec
ting și pieptănuși depășesc planul de producție între 24—54 
la sută.

Ziua de 26 aprilie a.c. a fost pentru tinerii și tinerele da 
la textila „Grivița” ca dealtfel și pentru ceilalți muncitori da 
aici, o zi deosebită : ziua schimbului de onoare organizat în. 
cinstea zilei de 1 Mai. Fiecare muncitor dorea să depășească 
cu mult angajamentul luat, să dea produse de calitate supe
rioară pentru reducerea prețului de cost. Rezultatele schim
bului ce se anunțau din două în două ore, erau ascultate cu 
multă atenție, fără ca munca să se întrerupă măcar vreun 
minut. Ele confirmau hotărîrea muncitorilor virstnici și tineri 
de a munci mai mult și mai bine.

La sfîrșitul zilei, muncitorii secției sortare au putut raporta 
cu cinste că au dat peste plan 9256 kg. lină sortată. Un exemplul 
pentru muncitorii secției a fost tînăra Alexandru Maria din 
brigada a IV-a de tineret, care lucrînd singură la o masă de 
sortare a dat peste plan 660 kg. lină sortată. La fel tinerele 
Zgondea Stana și Dumitru Emilia din brigada I-a, lucrînd îm
preună la aceeași masă de sortare au dat peste pian 769 kg. lină.

Și muncitorii de ja secția intersecting și pieptănuși se min
eresc cu rezultatele obținute. In această zi ei au dat peste plan 
4332 kg. lină, iar muncitorii de lă secția pieptănuși, au dat 
peste plan 325 kg. pale pieptănate.

In ziua schimbului de onoare, planul de producție pe întreaga 
fabrică a fost îndeplinit în proporție de 129,3 Ia sută.
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Marșul luminii... —»
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spc-

jnvin- 
ce-n

spre cer cu umilință și ne- 
înțelegînd tainele firii cre
deau c-a sosit sfîrșitul exis
tenței lor. Priveau cerul cu 
teamă, așa cum niciodată nu 
trebuie să-l privească un om 
mîndru, recunoscindu-și în 
fața cerului înfrîngerea.

Se lăfăiau pe atunci min
ciuna, întunericul. Stăpinii 
o chemau în ajutor de cite 
ori se aflau în impas. Pe 
paturile de agonie ale exis
tenței lor o chemau cu dis
perare, cu sălbatică 
ranță.

Trăim acum domnia 
cibilă a adevărului
ofensiva lui necruțătoare 
strivește ignoranța, minciu
na, analfabetismul.

Am văzut nu de mult pe 
străzile însorite ale Clujului 
o priveliște tulburătoare. Și
ruri de țărani cu fețe grave 
?i solemne străbateau într-o 
neobișnuită procesiune stră
zile Clujului. Veneau de de
parte. veneau de prin păr
țile Făgărașului, veneau de 
prin ținuturile Mureșului. In 
traistă înghesuiseră, alături 
de merinde, caiete de în
semnări. Mergeau la grădi
na lui Palocsc'i să învețe 
știința de a stapîm pământul

cu fantastică încăpățînare și 
îndărătnicie. Trecătorii se 
uitau cu uimire și respect la 
nesfîrșitele convoaie e de ță
rani; ei mergeau mîndri, cu 
fruntea sus. parcă ar fi tre
cut prin mari arcade, prin 
mari arcuri de triumf.

Am văzut acum cîțiva ani 
un sat de la malul Begăi 
în noaptea hotărîtoare. dra
matică a unei eclipse de 
lună. Voi purta întotdeauna 
în suflet imaginea țăranilor 
ce iscodeau trufași întuneci
mea nesfîrșită. Cunosiînd 
tainele firii, se uitau la cer 
cu un fel de șiretenie care 
spunea parcă : „Lasă. lasă, 
acum nu ne mai tragi pe 
sfoară". Priveau cerul liniș
tiți, calmi, puțin amuzați ca 
la o comedie al cărui sfîrșit 
îl ; ii dinainte. Și am înțe
les -‘unei că și-n felul în 
care oamenii privesc cerul 
se pot desluși schimbările 
vremii

Și în pilcurile de țărani ce 
se îndreaptă spre grădina 
lui Palccsay și in liniștea 
mîndră cu care oamenii pri
vesc eclipsele de lună
deslușește uriașul marș al 
poporului spre știință.

TEODOR MAZILI’
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Printre grivițeni, magazinul este bine
cunoscut. Dar numai printre grivițeni, 
așa încît trebuie să-l prezentăm. Nu-i 
prea arătos și n-are decît un singur cat. 
In schimb are mărfuri multe și, mai 
mult decît atît, este foarte aproape de 
Atelierele C.F.R. Grivița Roșie — doar 
treci strada. S-ar putea spune că munci
torii de la Grivița Roșie au magazinul la 
scară. Unii din ei susțin că ar trebui să 
se numească „magazinul uzinei", dar el 
are însă un nume destul de obișnuit: „uni
tatea nr. 4”.

Așa cum este firesc, cei mai mulți cum
părători îi are magazinul dintre ceferiști. 
Vînzătorii s-au obișnuit cu ei și îi cu
nosc. Uite, de exemplu, azi a venit cefe
ristul acela care nu se desparte niciodată 
de lădița lui. Luna trecută și-a cumpărat 
o pereche de pantofi. Pe tînărul brunet, 
cu părul cîrlionțat — îl cunoaște mai mult 
una dintre vînzătoare — și-a cumpărat 
de curînd o haină „canadiană”, 11 chia- 
mă Nichita și lucrează la Ateliere. Acum 
cumpărătorii discută despre noile prețuri. 
Ceferiștii își socotesc cîștigul lunar, eco
nomiile și cercetează mărfurile.

Nichita îl trage de miînecă pe prietenul 
său, un om înalt cu umerii lăți, și-j zice :

— Uite, costumul acesta ar fi bun de 
tine. E cel mai mare. Și dai pe el patru 
sute de lei, în loc de cinci. Cu restul mai 
poți cumpăra și o cămașă ș; cravată.

Cel căruia, i s-a adresat e obișnuit să 
nu fie tras de mînecă. Dacă fac© 
face numai cum și cînd vrea el.

— Ce te bagi, mă înveți tu? Știu 
se poate cumpăra. Ori vrei să-mi
poate că s-au redus prețurile? Știu ! Sau 
poate o ții iar cu „magazinul uzinei”.

Deseori, în secția lui, după lăsarea In
cului, Nichita își cheamă prietenii: „Mer-

gem pe la „magazinul uzinei" să cumpă
răm ceva?" Vorbește astfel de cînd cu o 
ședință unde un sudor s-a ridicat și a zis : 
„Acum, cînd s-au desființat cartelele, da
toria noastră e să muncim mai cu spor. 
Dacă vom spori productivitatea muncii, 
și nivelul nostru de trai va crește".

Nichita îi explică prietenului că spori
rea productivității muncii în industrie 
este importantă pentru ridicarea nivelului 
de trai.

Reuși să-l convingă destul de repede.
★

în oțelăria Atelierelor „Grivița Roșie”, 
de cîteva zile era mare fierbere. „Ai au
zit că maistrul nostru va turna mînerele 
de ciocane pneumatice în cochile de fon
tă ? O să izbutească ?‘‘

Piesele au fost turnate în cochile. Timp 
record. Cele opt operații ale turnării în 
forme cu pămînt au fost reduse la două: 
turnarea în cochile și recoacerea. Produc
tivitatea muncii 
nii din echipă 
acord.

A venit apoi
cartelelor. Muncitorii s-au simțit mai sti
mulați. într-o zi, inginerul Silvestru i-a 
spus unui maistru ;

— Nu-i așa că modelul acesta e cam 
greșit ? Se toarnă mai greu cînd mode
lezi cu el.

De atunci, inginerul tehnolog, maistrul 
și modelatorul se sfătuiesc ori de cîte 
ori vine o nouă comandă. Cu un model 
mai bun, discurile de pistoane la locomo
tive au început să se toarne mult mai re
pede.

Și acum, iată, s-a apropiat 1 Mai. în 
ziua schimbului de onoare oțelarii Stoica, 
Ene și Radu au dat un adevărat examen. 
Au sortat ca la carte materialele pentru

a crescut simțitor, oame- 
au încasat mai mult la

hotărîrea cu desființarea

ceva,

eu ce
arăți

topit și au scurtat — organlzîndu-și bine 
locul de muncă — durata reparațiilor și 
încărcarea cuptorului. Rezultatul : două 
șarje rapide peste plan în cele trei schim
buri.

Nici turnătorii n-au rămas în urmă. Au 
turnat lichidul în niște forme executate 
atît de bine încît nici o picătură de oțel 
nu s-a pierdut. Craițuitorij, cînd au primit 
piesele pentru curățat, au băgat de seamă 
că bavurile aproape lipseau. Și cînd are 
astfel de piese, brigăzii utemistului Gri- 
gore îi este ma; ușor să depășească norma 
zilnică cu 276 la sută !

Tinerii turnători au primit o comandă 
mare de supape de purjare pentru loco
motive. Cum să scurteze timpul lor de 
lucru? în discuțiile despre noua hotărîre 
ei doar s-au angajat să muncească în așa 
fel încît să contribuie mai mult la crește
rea bunei stări generale- Și-au amintit 
de ccchilele maistrului. Astăzi, cochilele 
pentru supape sînt deja prelucrate. După 
1 Mai se va trece la turnare..

O statistică a sectorului oțelărie arată 
că pe trimestrul întîi al anului acesta, 
față de trimestrul corespunzător al anului 
trecut, productivitatea muncii a crescut 
cu 121 ia sută.

La actuala reducere de prețuri au con
tribuit și acești 121 la sută. Muncitorii 
știu aceasta și știu că pentru ca actualei 
măsuri să-i poată urma altele, întrecerea 
lor pentru sporirea productivității muncii 
trebuie să se extindă. Bunăstarea fiecăruia 
se află în propriile sale mîini.

...Și atunci cînd rodul muncii acestor 
tovarăși se vede și în magazinul de peste 
drum de întreprindere, nu este bine să 
dăm dreptate lui Nichita și tovarășilor lui 
și să numim — așa, între noi — „unitatea 
nr. 4“ — „magazinul uzinei" ?

VICTOR CONSTANTINESCU
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PREAJMA MARII SĂRBĂTORI
După exemplul celor mai buni

Tinerelul fabricii de postav 
Buhuși în întrecere

Se sfîrșește o zi de 
muțică. în țesătoria 
de bumbac muncitoa
rele predau din mers 
războaiele tovarășe
lor lor de schimb. Ele
ne Eavalik, o fetișcană nu prea înaltă, cu 
mișcări agere, care nu de mult a terminat 
școala profesională, a venit și azi, ca în
totdeauna, cu 10—15 minute înainte de 
începerea lucrului.

își’ aruncă privirea spre războaie. Totul 
e în ordine. Suveicile încep să alerge ne
stingherite de la un cap la altul, iar în 
acest timp țesătoarea își pregătește re
zerve. Un obstacol se ivește însă pe neaș
teptate. în timp ce trecea cu repeziciune 
firele rupte prin ițe și spată, tinăra a ob
servat că și războiul din față amuțise. 
Ce să facă, pe care să-l pornească întîi 
ca să ciștige timp ? Ea trecu imediat la 
războiul din față, scoase suveica, o înlo
cui cu cea pregătită din timp și în cîteva 
secunde obstacolul fu învins.

Elenă Zavalik este o fată vrednică. 
Deseori; privind vitrinele magazinelor, ea 
admiră marfa produsă de fabrică și se 
mândrește că face parte din acest colectiv 
puternic și harnic de muncitori. Ca Elena 
Zavalik sînt sute de tineri și tinere în 
fabrica de postav Buhuși. De aici pleacă 
zilnic în toate colțurile țării mii de metri 
de țesături.

Deși are muncitori buni, entuziaști, fa
brica și-a îndeplinit anul trecut planul 
global, doar în proporție de 96,6 la sută.

Ritmul lent de muncă a fost unul din 
rezultatele neantrenării unui număr mai 
mare de muncitori în întrecerea socialistă 
și neinteresării acestora în aplicarea meto
delor înaintate de muncă, a inițiativelor 
creatoare, a experienței fruntașilor.

Pășind în anul 1955. ultimul an al cinci
nalului, conducerea întreprinderii a anali
zat însă deficiențele care au împiedicat 
realizarea planului pe anul trecut și a luat 
măsuri pentru îndreptarea neajunsurilor.

Acum multe ne pot împărtăși textiliștii 
de la fabrica de postav Buhuși. Din dorin
ța de a trimite oamenilor muncii produse 
bune și ieftine, textiliștii au trecut la a- 
plicarea unor metode sovietice de lucru 
specifice condițiilor lor de muncă. In pre
zent 11 instructori studiază posibilitățile 
aplicării metodelor înaintate și îndrumă 
muncitorii pentru aplicarea lor.

Ca urmare, mulți tineri au trecut să a- 
plice metode sovietice. Utemista Elena 
Scriitoru din secția filatură nouă, aplicînd 
metodele Jandarova și Hrisanova, a reușit 
să dea în cinstea zilei de 1 Mai 8 kg. fire 
peste angajamentul luat. Succese frumoa
se a obținut și brigada de tineret nr. 9 
cohdusă de utemista Aurica Cojocaru. Cu 
metode sovietice, brigada a realizat sarci
nile de plan în proporție de 115—120 la 
sută și a dat produse de bună calitate. In 
fabrică se mai aplică metodele Voroșin, 
Ciutkih, Ilicev-Vlasov, Melnicov etc.

Alături de acestea, aici sînt apreciate în 
mod just metodele fruntașilor locali. Dato
rită aplicării inițiativei textilistului Ale
xandru Ștefănescu „Din aceeași cantitate 
de materie primă mai multe produse fi
nite", sectorul filatură a obținut în pri
mul trimestru al anului 1955, din aceeași 
cantitate de materie primă, cu 5492 kg. 
fire mai mult de cît realiza pină acum. 
La secția țesătorie de lină, micșorindu-se 
deșeusile cu 15 la sută, s-au obținut cu 
80.000 metri țesături mai mult de cît se 
obținuse în aceeași perioadă a anuliji 
trecut.

Dar nu poți aplica metodele înaintate 
dacă nu te preocupi de calificarea mun

citorilor, de ridica
rea măiestriei lor pro. 
fesionale. In luna 
februarie, la fabrica 
de postav Buhuși 
s-a deschis un curs

de calificare la care învață 270 cursanți- 
De asemenea, la secția țesătorie de lină 
a fost înființat un curs de minim tehnic. 

In ultima perioadă a crescut preo
cuparea muncitorilor pentru îmbunătă
țirea calității produselor. Utemista Elena 
Duduță, fruntașă în producție în secția 
țesătorie-nord, se preocupă zi de zi de 
ridicarea calificării ei profesionale și, în 
același timp, ajută pe tovarășele din jur, 
le arată cum se pot înlătura defectele. 
Munca acestei utemiste, ca și a altor 
tineri fruntași, a contribuit ca secția să 
obțină pe luna martie o reducere a
punctelor defecte de 21,3 la sută față de 
luna februarie. De îmbunătățirea calită
ții sînt preocupați și tinerii din secția 
bobinaj. Utemistul Brii Liviu, membru 
în comitetul U.T.M. pe fabrică, tehni
cian de sector, a studiat introducerea 
dispozitivului de înnodat Bașkirov la ma
șinile de bobinaj. Peste 30 tinere lucrează 
acum cu cele 160 dispozitive de înnodat 
Bașkirov. In acest fel s-a redus mult 
ruperea firelor la țesătorie.

Munca plină de abnegație a munci
torilor vîrstnici și tineri de la fabrica de 
postav Buhuși a dus la realizarea unor 
însemnate succese. Astfel, consumul spe
cific la firele de lină a fost redus 
față de anul 1954 cu 1,14 la sută, iar cel 
al firelor de bumbac și vigogne cu 0,7 la 
sută. Planul global pe primul trimestru 
a fost îndeplinit în proporție ,de 101,6 
la sută, iar productivitatea muncii pe 
luna martie a crescut, pe cap de salariat, 
cu 32,9 la sută față de luna februarie.

In prezent, în cadrul întrecerii socia
liste în cinstea zilei de 1 Mai sînt antre. 
nați cei mai mulți dintre muncitori, iar 
rezultatele lor sînt urmărite cu ajutorul 
unor fișe speciale și popularizate prin 
gazeta de perete și stația de radio-am- 
plificare.

Aceste rezultate dovedesc Că în fabrica 
de postav sînt mari posibilități pentru în
deplinirea planului' la toți indicii cu mult 
înainte de termen.

Cu toate succesele obținute, sînt încă 
multe de făcut în această fabrică. Comi
tetul organizației U.T.M. e necesar să-și 
îndrepte mai mult atenția spre proble
mele de producție, să sprijine comitetul 
de întreprindere în antrenarea tinere
tului în întrecere, stimulînd pe cei ce se 
evidențiază. El trebuie totodată să se o- 
cupe de tineri ca Lucica Mocanu, 
Maria Velichi și Maria Buhuceanu, să-și 
îngrijească mai bine mașinile, să aibă 
grijă de materiale.

Conducerile sectoarelor trebuie să pri
vească la rindul lor cu mai mult spirit 
de răspundere propunerile muncitorilor. 
Deși în luna ianuarie utemistul Iosif 
Ursu, din secția filatură nouă, a propus 
un nou procedeu pentru economisirea 
cursorilor pentru ringuri și a benzilor 
pentru fusele de ring, deși inovatorului' i 
s-a promis că propunerea sa va fi stu
diată, pînă acum nu s-a realizat nimic. 
In acest timp, la ringuri zilnic sînt 
încă fuse inactive.

Asemenea neajunsuri trebuiesc înlă
turate, pentru ca, folosind din plin 
comoara experienței înaintate, colectivul 
de aici să obțină succese noi în lupta 
pentru îndeplinirea planului.

CALIN DUMITRU 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Bacău

Tinerii string fier vechi

Tot mai mulți sînt pionierii și școla
rii patriei noastre care string fierul 
vechi. Nici cși din orașul Iași nu s-au 
lăsat mal prejos. Ei au reușit să strîngă 
pînă în prezent peste 15.000 kg. fier 
vechi.

Printre aceștia sînt șl pionierii șl 
școlarii de la Școala de 7 ani nr. 22 
din orașul Iași.

In fotografie : pionierii acestei școli, 
depozltînd în curtea școlii fierul co
lectat.

Contribuția pionierilor
CRAIOVA (de la corespondentul nos

tru).
Pionierii și școlarii din T. Severin s-au 

alăturat și ei acțiunii de strîngere a fie
rului vechi. Intre unitățile de pionieri din 
școlile orașului a început întrecerea pen
tru desemnarea unității fruntașe în aceas
tă acțiune. Unitatea de pionieri de la 
Școala de fete nr. 3 s-a dovedit a fi în 
fruntea întrecerii. Pînă acum pionierele 
de la această școală au strîns 2900 kg. fier 
vechi. Din cadrul unității s-au evidențiat 
prin hărnicia lor pionierele Șchiopu Eca- 
terina, Gindac ’ Viorica, Nuțu Viorica și 
Vasiluță Maria care au strîns cel mai mult 
fier.

Pînă în prezent unitățile de pionieri din 
orașul Turnu Severin au strîns peste 
12.000 kg. fier vechi, iar elevii de la Școala 
profesională metalurgică de pe lîngă șan
tierul naval peste 20.000 kg. fier vechi.

Pentru piesele 
a 85 de autocamioane

ORAȘUL STALIN (de la coresponden
tul nostru). — Tinerii și școlarii din regiu
nea Stalin, însuflețiți de exemplul dat de 
utemiști și pionieri, continuă cu avînt ac
țiunea de colectare a fierului vechi. Ei 
au strîns astfel pînă în primele 20 de zile 
ale acestei luni o cantitate de 458.200 kg. 
fier vechi.

Cea mai mare cantitate de fier vechi, 
170.000 kg., a fost strînsă de tinerii din 
orașul și raionul Stalin. Numai pionierii 
și elevii școlilor profesionale din Orașul 
Stalin au colectat 24.000 kg. fier vechi. 
In acțiunea de colectare a fierului vechi 
s-au evidențiat în mod deosebit tinerii de 
la uzina de tractoare „Ernst Thălmann" 
și cei de la uzinele „Steagul Roșu" care 
au predat sectoarelor de oțelărie din uzi
nele respective o cantitate de 100.000 kg. 
fier vechi.

Din cele peste 50.000 kg. fier vechi co
lectat de pildă de tinerii de la uzinele 
„Steagul Roșu”, se va putea elabora ma
terialul necesar pentru confecționarea pie
selor a 85 autocamioane. Cu multă dra
goste au răspuns la inițiativa de colectare 
a fierului vechi din uzină utemiștii Minca 
Vasile, Damian Mircea, Ceapă Vasile, 
Stela Ilie, Bobică Tatiana și alții.

Sa însămînțâm la timp fiecare petec de pămînt
Brigada tractoriștilor fruntași

iuă. |
5Cînd am ajuns la hotarul comunei 

Mihai Viteazu, începuse să burnițeze. 
Ploua ’mărunt de parcă picăturile erau 
cernute printr-o sită deasă. Țărîna de 
pe drumul de țară ce leagă Turda de 
comună se transformase într-o mîzgă 
lipicioasă. Poate că n-am să găsesc 
tractoarele la cîmp, mă gîndeam eu.

Și cum mă îndreptam spre sat, mă 
ajunge din urmă cu pași grăbiți o fe
meie. Am intrat în vorbă cu ea să 
aflu cam pe unde aș putea găsi bri
gada de tractoare pe care o căutam.

— Ieri, a fost aicea lîngă sat, îmi 
spuse fem'eia ; ăsta-i pământul arat de 
ei, — și-mi arătă o suprafață întinsă.

Privii pămîntul reavăn. Brazdele 
adânci, brazde de tractoare, erau încă 
proaspete.

— Apoi, continuă femeia, crezi că 
poți să știi vreodată unde ară ? Azi 
aici, mîine în alt colț de sat. Ieri seară 
se auzeau arînd spre gară.

După spusele femeii am pornit spre 
gară. Gara este la margine de sat. Am 
trecut drumul îngust de fier pe care 
circulă „mocănița" spre ținuturile mo
ților. Intr-o vale, se zăreau învăluite 
în ceață . cîteva mogîldețe. Erau trac
toarele. Da, tractoarele arau din plin. 
In urma lor, pășea Vasile Weinberger, 
responsabilul brigăzii. Cerceta arătura 
cu chibzuință.

— Se mai poate ara. Dați bătaie bă
ieți, își îndruma el tractoriștii. Pămîn
tul încă nu-i moale.

Weinberger e sufletul brigăzii. El 
știe cît de mare răspundere apasă pe 
umerii brigăzii lui — brigada a V-a — 
pentru ca pământul colectivei din co
muna Mihai Viteazu să dea recolte bo
gate în acest an.

Am pornit împreună spre vagonul- 
dormitor din apropiere. Citeam pe fața 
lui mîhnirea caracteristică omului care 
este împiedicat să-și dovedească în
treaga putere de muncă pentru reali
zarea unui anumit scop.

— Vremea, vremea nu ne lasă, îmi 
spuse Weinberger. O zi, două, se însă- 
mînțează, apoi iar începe să plouă. 
Dar nici noi nu ne lăsăm. Folosim 
timpul prielnic la maximum. Am arat 
duminica trecută toată ziua. Nopțile

*
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„E bună arătura" 
îl răspunde ingine
rul agronom Petcu 
Ștefan tractoristului 
Sfinteș Ioan, de la
G.A.S  Berea Barbu 
din raionul Flllmon 
Sîrbu.

O arătură bună, 
pregătită din timp 
asigură o recoltă bo
gată de porumb.

Foto: COSTIN RADU

★ *
*

s

asemenea, pînă spre ziuă, 
intrat în vagonul dormitor, 
steagul de brigadă U.T.M.

trecute, de 
Cînd am 

am zărit 
fruntașă pe S.M.T.

— Brigada noastră, spunea Weinber. 
ger este prima brigadă care a cîștigat 
steagul și nu ne este ușor să-l păstrăm. 
La noi, în S.M.T. Cîmpia Turzii, tracto
riștii sînt unul și unul. Toți dau bătă
lia pentru recoltă, dar nici noi nu ne 
lăsăm. Vrem ca 1 Mai să găsească a- 
cest steag roșu tot în brigada. noastră.

Ne-am întins prea mult la vorbă. In
tre timp, sosesc Ia brigadă ziarele și 
„Foaia volantă" pe care tractoriștii le 
așteaptă cu nerăbdare. Scrie în „Foaia 
volantă" că brigada a 5-a. condusă de 
Weinberger, continuă să mențină stea
gul de brigadă fruntașă pe S.M.T. în 
întrecerea socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai. Mai scrie că numai în cinci zile 
lucrătoare, cei patru tractoriști ai bri
găzii au realizat 91 hantri, adică 38 la 
sută din planul pe întreaga campanie.

— Procentul a rămas și rămîne în 
urmă, spuse Weinberger. Și avea drep
tate. Numai în cursul unei zile, Ion 
Bențea, care aplică metoda graficului 
orar, a realizat 9,90 hantri. Tot în 
„Foaia volantă" stă scrjs că brigada a 
5-a obține rezultate bune datorită bu
nel organizări a muncii și îngrijirii 
tractoarelor.

— Noi, spun tractoriștii din brigada 
a 5-a, nu ne-am pus în sarcină numai 
să realizăm planul, ci să-l și depășim. 
Acesta este obiectivul nostru principal. 
Și ca să-mi ilustreze acest lucru, Wein
berger îmi arată graficul brigăzii, agă
țat într-un cui în vagonul dormitor.

— Graficul ăsta nu ne ajunge ca să ne 
însemnăm realizările. In toamna tre
cută, am avut unul asemănător. Am 
însemnat procentele cît ne-a permis 
graficul, apoi am început să hașurăm 
și pe vagon în sus. Ne străduim ca la 
1 Mai, acest grafic să semene cu cel de 
anul trecut, iar alături de el să stea 
steagul roșu de mătase al brigăzii frun
tașe.

MARIN OPREA 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Cluj

Arăturile bune asigură recolte bune

?
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în îruntea întrecerii
Muncind cu avînt pentru îndeplinirea 

angajamentelor luate în cinstea zilei de 
1 Mal, muncitorii de la gospodăria agri
colă de ștat Bucium, raionul Iași, au ob
ținut frumoase rezultate în muncă. Astfel 
ei au reușit ca pînă la ‘data de 19 apri
lie să termine însămînțările din urgența 
I-a și a Il-a, adică 25 hectare cu floarea- 
soarelul în cuiburi așezate în pătrat, 118 
hectare cu ovăz, 158 hectare cu mazăre, 
50 hectare cu orzoaică, 25 hectare cu bor- 
ceag, 25 hectare cu cartofi de vară, 25. 
hectare cu cartofi de toamnă și 25 hec
tare cu sfeclă furajeră.

In fruntea întrecerii s-a situat brigada 
IlI-a utemistă condusă de utemistul Olaru 
Octav. Tinerii tractoriști Purice Ioan, Ma
tei Vasile și' Iftime Ion și-au depășit nor
mele cu 100 la sută.

Corespondent 
ELIȘCA DAN

Au însămînțat sfecla de zahăr
PLOEȘTI (De la coresipondentul nostru).
Multe întreruperi au avut în munca de 

însămințări, din cauza ploilor, și țăranii 
muncitori din comuna Armășești. Cu toa
te acestea, ei au profitat de zilele fru
moase. Boronindu-și suprafețele arate 
adine încă din toamna anului trecut, în- 
tovărășiții și țăranii muncitori din aceas
tă comună le-au pregătit pentru a cultiva 
și anul acesta o parte din ele cu sfeclă de 
zahăr. Paralel cu însămînțările făcute în 
scurt timp pe o suprafață de 220 ha. din 
urgența I-a, au executat și însămînțarea 
suprafețelor contractate pentru cultura 
sfeclei de zahăr. Numai în cîteva zile, ță
ranii muncitori au însămânțat peste 30 
de hectare cu sfeclă de zahăr, iar mem
brii întovărășirii din comună, au făcut 
însămînțarea sfeclei de zahăr pe o supra
față de 8 hectare. In fruntea acțiunii de 
însămînțare a sfeclei sînt țăranii munci
tori Ștefan P. Petrache, Gheorghe P. Ma
rin, Răduță Răduță și mulți alții ca ei, 
care au fost popularizați ca fruntași pe 
comună la stația de radiotficare. Urmînd 
exemplul lor, mulți utemiști din comuna 
Armășești au însămînțat — numai la 2. 
aprilie — o suprafață de 7 hectare cu sfe
clă de zahăr pe ogoarele arate încă din 
toamna trecută de tractoarele S.M.T. Ur« 
zdeeni.

★

Cresc apele în lacurile Bucureștiulul. Au 
înflorit merii sălbatici în Cișmigiu. Ră
suflările pământului sînt vizibile, ca un 
abur statornic plutește în dimineți. Zilele 
și nopțile ieșite din seninătatea sticloasă 
a iernij cunosc învolburări și neguri.

Primăvara nu începe niciodată cu senin. 
In locul nopților clare cu Stele definitiv 
înghețate, incertitudinea lunii mîncată de 
vircolaci. In locul zăpezii uriașe, mono
ton văluri tă în dune egale, tăișul capri
cios al lapoviței, neliniștea ploilor repezi. 
Primăvara începe cu neliniștea.

Am vizitat acum cîteva săptămîni una 
din cele mai aspre regiuni ale țării : 
Munții Apuseni.

Arini cu plete sărăcite de iarnă sărutau 
oglinda mișcătoare a apelor repezi, un pei
saj dantesc mi-a fixat pe retină și-n creier 
mai mult senzația decit imaginea a ceva 
greu, colțos, apăsător. "E acolo o vale, îi 
zice a Iadului. Prăpăstuiri de pietre imen
se, adâncimi înfiorătoare, un relief al pră
bușirilor și svîrcolirilor. In apropiere, 
costișele Bălăleasa. Costișele au fost odată 
verzi, pădurea-și înălța trupurile vii cu 
mii de' brațe foșnitoare, pămîntul era 
strîns în. plasa vînjoasg a rădăcinilor. Au 
venit furtuni. S-au frînt cu trosnete tru
purile pădurii, costișele-s mormînt de 
brazi fulgerați, costișe sterpe și triste, în
fiorate de plingerea vîntoaselor — prohod 
veșnic și sfîșietor, la care-și mai înalță 
leneș capul doar viperele negre, colaci ve
ninoși.

Pășeam greoi peste drama frunzelor 
moarte și-a lemnului mîncat de cari. Vor
beam șoptit cu tovarășii mei, învăluiți în 
umbra stîncilor colțoase și-n răcoarea 
umedă.-Șuier de vînt, adieri de taină. Pe 
nesimțite ni se filtra în suflet tot ce era 
tragic împrejur : astfel se poate uita că 
soarele răsare în fiecare dimineață. Cos
tișe triste.

Acolo, pe Bălăleasa, între sfîrșitul iernii 
și începutul primăverii, m-am întîlnlt cu 
întîi.ul ghiocel al anului acestuia. Se le
găna involt, peste-un covor de frunze 
moarte. In tonalitatea sumbră a peisaju 
lui dantesc, rîsul lui alb părea desuet.

Cum am îndrăznit oare să spun desuet? 
Rîsul lui alb, sub cupola enormă, ers 

o lecție formidabilă, negarea putrezirii 
Lujerul plăpînd în care s-au adunat se 
vele dornice de dăruire vibra impercepti- 
bil de neliniști primăvăratice.

„Scînteh tineretului"
Pag. 2-a 29 aprilie 1955

Viperele își înalță 
totuși capul, dar vi
perele nu pot rîde. 
Cum s-a încume
tat ghiocelul să 
răzbească printre 
frunze moarte și să 
rîdă lingă cuibul vi
perelor negre?

Omagiul meu de îndrăgostit, ghiocel cu
tezător, negare a putrezirii, vibrînd de 
neliniști primăvăratice ! Fii credincios se- 
meției tale !

Cu picioarele înfipte în drama lemnului 
mîncat de cari, în fața lujerului pe care 
știam că amintirea îl va strînge pătimaș 
în brațe, mi-am amintit, întîia oară în 
anul acesta, cîntecul despre șoim al lui 
Alexei Maximovici Gorki;

„Nebunia vitejilor, iată înțelepciunea 
vieții 1"

„Proslăvim nebunia celor viteji"...
ir

Cresc apele în lacurile Bucureștiului.
Zilele și nopțile se mai sburlesc, oame

nii mai poartă fulare, dar ghiața de la iz
voare a fost ruptă.

Ieri era o zi urîtă. A plouat mărunt, 
rece, plictisitor. Merii sălbatici din parcuri 
s-au zgribulit, cîteva fete n-au venit la în- 
tîlniri.

Ziarele au publicat Comunicatul Minis
terului Agriculturii: „In întreaga țară se 
poate însămînța".

Mi-am amintit iarăși un popas în Apu
seni.

Este acolo un sat, Trascău, la poalele 
unej zbucniturj cenușii, Piatra Secuiască.

Satul n-a avut mai de loc pămînt ara
bil.

Acum sute de ani în urmă, oamenii au 
început o muncă nebunească. Au tăiat cu 
vechi meșteșuguri stîncile și-au făcut 
trepte enorme în Piatra Secuiască. Pe 
trepte au cărat pămînt cu sacul, în spi
nare. Acum sînt ogoare în pieptul mun
telui. Așa ceva nu văzusem încă. Nu-mi 
pot închipui cum arătau grădinile suspen
date, minunea -aceasta, dar sint bucuros 
?ă am descoperit ogoarele de la Trăscău

Ce fluviu de sudoare și cîtă suferință 
'e-au făcut fertile, povestesc cîntecele sa
tului. Acum grîul rodește într-un pămînt 
roștatic, îndoit cu pietriș. Sămînța se 
aruncă între pietre, grîul crește. Agroteh- 
nicienii pot face aici studii de oarecare 
interes. Pe mine mă uluiește însă sensul 
adîne omenesc al fertilității acesteia : In 
asprimea pămîntului roșietic, stropit cu un

Primăvara — neliniști și certitudini
fluviu de sudoare, îndoit cu suferințe și 
pietriș, nu crește neghină : poate că acolo 
se cultivă cel mai curat grîu din țară.

Generații de iobagi, generații de țărani 
desculți, șiruri lungi de bărbați palizi și 
femei însărcinate au cărat pămîntul cu 
sacii, în spinare, pe treptele săpate în 
muntele contelui de Trăscău.

Acum președintele gospodăriei agricole 
colective pune să se afișeze în tot satul 
Comunicatul Ministerului Agriculturii: 
„In întreaga țară se poate însămînța".

★
Cocorii și poeții, ghioceii și ploile, răsu

flările pămîntului și explozia cu urmări 
incalculabile a întâiului mugure din ini
ma pădurii, vestesc șirurilor lungi de băr
bați și femei primăvara. Acesta-i abia al 
zecelea an în care ni se vestește o pri
măvară liberă. Am împlinit de-acum un 
deceniu de primăvară.

La aniversarea lui, se cuvine să ne 
amintim cum s-a săpat întâia treaptă.

Am răsfoit colecția de ziare a primăve
rii anuluj 1945. Titluri mari, groase, gră
bite, foile îngălbenite mai respiră încă 
febril : „Apelul către ceferiști" — trans.- 
porturile țării sint periclitate, „Țăranul 
Dcbrescu ucis mișelește, pe cînd măsura 
o moșie", — un erou anonim al reformei 
agrare, „Profesorul Parhon a revenit la 
catedră" — alături de „Muncitorii de la 
Herdan măresc producția de pîine".

Pe front curgea sînge, fasciștii erau bă
tuți la Debrețin, continentele se încleștau 
in finalui celui de al doilea război mon
dial, explozii gigantice transformau așe
zări omenești în noțiuni carbonizate. 
Vișinschi ne felicita pentru instalarea ad
ministrației romînești în Transilvania, sol- 
dații sovietici luptau pe apa Tisei — noi 
trimeteam soldați pe front, împărțeam mo
șii și rechemam savanții la catedre.

Două știri oarecare, tulburătoare dacă 
le alături; „Lev Oborin concertează în 
București" — „Medici sovietici în comba 
terea tifosului exantematic".

In etuvele supraîncălzite pocneau pă
duchii. în București se cînta Concertul 
nr. 1 în si bemol pentru pian și orchestră 
de Ceaicovski. Un moșier a împușcat un 
țăran. Tifos. Undeva se scria cu baioneta 
muiată în sînge istoria continentelor. 
Contele a fugit din Trascău.

Portarul unul bloc în care intru dese

ori și-a pierdut un ochi ta Tatra. Acum 
cîteva zile am stat de vorbă cu el, despre 
vreme. îl găsisem spălînd scările.

— Ce zici, ce frig, nea Mitică ?
— Să fie-'al dracului !
în aceiași seară l-am întîlnlt la Teatrul 

de Operă și Balet. Avea balcon II, era 
îmbrăcat în costumul lui cel bun, maro 
închis, își pusese o cravată cu picățele.

— Are voce englezul, dom’le.
Cînta baritonul Bruce Dargavel din 

Londra, în „Traviata" lui Verdi.
Nea Mitică e un țăran din Oltenia. In

validitatea nu-i îngăduia munca grea a 
cîmpului. Se ocupă acum de scările, băile, 
caloriferele unui bloc și de problemele 
Bucureștiului, ca deputat în sfatul popu
lar al raionului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în fiecare seară, între 19—19,30, în Bucu
rești se dă asaltul in preajma teatrelor. 
Sînt asaltate cassele, trecătorii : „N-aveți 
un bilet în plus ?“ N-au fost nici cînd 
atîtea teatre și atîtea locuri, dar ele nu 
ajung. Pe scene trăiesc Gorki și Shakes
peare, Schiller și Caragiale, Borodin și 
Verdi. Asalt la cultura universală. Ascul
tăm acum și baritoni englezi.

Deasupra Bucureștiului, în primăvara 
aceasta, mai stăruie încă acordurile so
lemne ale pianului lui Lev Oborin. Con
certul acela nu-1 vom uita niciodată : el 
a fost mai puternic decît exantematicul- 
Cu el a început ireversibila victorie a 
asaltului dintre orele 19—19,30.

★
„In întreaga țară se poate însămînța".
Comunicatul acesta a fost precedat de 

o știre scurtă : „In luna martie, Uzinele 
de Tractoare „Ernst Thălmann" din Ora
șul Stalin au îndeplinit planul cincinal".

Lucram în presă cînd a pornit întîiul 
tractor romînesc, I.A.R.-I. Un tip depășit 
acum. Ce mai dezlănțuire de condeie a 
fost atunci. S-au scris poezii, nuvele, re
portaje. Scriitor; și corespondenți volun
tari se întreceau în a găsi figuri de stil, 
cît mai poetice, cît mai întortochiate 
„Tancul păcii", „Tancul vieții noi", „Ves 
titorul zorilor roșii". Putem zîmbi puțin 
condescendenți acum, cînd am fabricat 
zeci de mii de tractoare, tipuri ultra mo
derne, dar totuși, ogoarele întîilor colec
tive cu tractoarele acelea le-am arat, cu 

„Tancul păcii" — și 
ne-a fost frumos 
entuziasmul de a- 
tunci.

Apoi, șiruri lungi 
de bărbaiți și femei, 
am aburcat în spate 
anii, să fertilizăm 

brazdele griului fără neghină. Acum îm
plinim un deceniu de primăvară. Ne en
tuziasmăm, gîndim și scriem mal sobru, 
dar cu atît mai plin, despre maturitatea 
primăverii noastre. „în luna martie, Uzi
nele de Tractoare"... Nebunia celor viteji 
a depășit figurile de stil. Acum ne entu
ziasmăm de energia atomică. O, voi poeți 
cuprinși de neliniștea creației! Trudiți în 
versuri Bărăgane și Sahare, rimîndu-le 
cu iradiații nucleare. Va veni cîndva un 
comunicat scurt, sobru, matur: „A fost 
dată ta funcțiune prima termocentrală pe 
bază de energie atomică din Republica 
Populară Romînă". Pe treapta unei atît de 
înalte poezii nu poate suj nici un om, 
nici un vers. Numai șirurile de femei și 
bărbați liberi, încdrdîndu-se superb sub 
greutatea moștenirilor din generații pe 
care o împing înainte.

Un om tinăr, care mi-j drag, a cerut 
să fie primit în partid. E cuprins de fră- 
mîntări, gîndurile lui se zbat ca ploile re
pezi, el vibrează în așteptare. Mi-a po
vestit următorul fapt mărunt, fără nici o 
legătură aparentă cu cererea sa :

„Aproape în fiecare zi, în întreprinderea 
unde lucrez, vine o fată slăbuță, îmbră
cată în alb. Un fel de soră, doctoriță, ori
cum, o invenție încăpățînată. Se ține scai 
de mine să fac nu Știu ce vaccin împo
triva febrei tifoide. Nu mă dau nici mort 
mi-j groază de injecții. Măi, tată, are o 
guriță și o limbă ascuțită la tocilă... Mă 
prelucrează despre sănătatea poporului 
și-a fiecărui cetățean, despre nivșluj sa
nitar. Curată plictiseală'1.

înțeleg frămîntarea prietenului meu, 
din acest exemplu minor. în 1945, de cîte 
ori ne întorceam de pe teren, ne dădeam 
împreună cămășile la etuvă. Preventiv. 
De la pîinea acră și hainele afumate cu 
care am început deceniul, am ajuns să 
ne plictisim de prea multe fete îmbrăcate 
în alb, ne sîcîie doctorii să fim sănătoși 

Ce fel de pămînt a cărat el în spate 
pentru treapta aceasta ? A fost el oare 
destul de credincios în dragoste și ură 
pentru a intra în rîndurile aspre unde 
nu crește neghina, în șirurile lungi ale 
autorilor poeziei explozive din comuni
cate?.

Zeci de mii de tineri își pun, întîia oară 
în primăvara aceasta, o întrebare asemă
nătoare, care cere răspuns imediat.

Fie ploi repezi cu clăbuci, fie soare ti
mid răsfrînt în apele ce cresc, zidarii lu
crează la cel maj frumos palat al țării: 
„Casa Scînteii". Interioarele sînt termi
nate, llnotipiștii culeg romane și scurte 
știri, redactorii gazetelor scriu comentarii 
și caută figuri de stil, rotativele imprimă 
febril istoria cotidiană. Afară, în ploaie 
sau în soare, pe schele svelte, zidarii prind 
plăci de marmoră albă peste cărămidă ro
șie și beton armat. Ei au salopetele pătate 
cu cenușiul mortarului și praful alb ăl 
marmorei romînești. Lucrează cu mișcări 
egale, încordate, certe.

I-am povestit tabloul acesta prietenului 
meu. Și-a notat în caietul romantismelor 
din tinerețe, sînt sigur că nu va uita: „Su
fletul să-ți fie Curat ca salopetele pătate 
ale zidarilor".

Sensul primăverii e înoirea. suișul mi
gălos al sevelor către tulpini și inimi. Col
ții delicați ai ierburilor tind spre adierea 
vîntului ; apele tind să se reverse tumul
tuoase ; unii tind către întîia dragoste, al
ții visează dragostea cea mare ; sînt șj fete 
care n-au venit la întîlniri, dar sensul 
primăverii rămîne năzuința.

Cei în care sevele primăverii au suit 
un întreg deceniu al maturizării, năzuiesc 
să intre in partid. Trebuie să rămîi cre
dincios în dragoste și ură. Sensul matu
rității e credința.

Generații tinere bat la porțile istoriei. 
Nimeni nu roagă, aici nu trebuie bilet.

Se spune că-n Camp Dietrich, în dosul 
cortinei de minciuni, păduchii sînt îngră- 
șați cu ciumă. Se mai spune că în Nevada 
plutește cenușă radioactivă. Pare-se că 
vînturile au. pe-acolo, un regim impru
dent. în definitiv noi știm mînui etuve 
de toate dimensiunile ; și pentru păduchi 
ciumați și pentru păduchi miliardari.

Să nu uităm că vîntul poartă cenușă în 
Nevada, în prohodirea isterică a vîntoa
selor artificiale, dar să fim totuși veseli, 
azi, tovarăși; sărbătorim un deceniu de 
primăvară 1

Acum avem siguranța stăpânirii depline 
a treptelor moștenite din generații, unde 
ară tractoarele celui de-al doilea cinci
nal. La volane — oameni crescuți în pă
mîntul aspru, care n-au fost niciodată ve
cini cu neghina decît pentru a o înăbuși. 
Ride alb ghiocelul enorm al certitudinii 
oglindit in ochii celor ce iubesc Cîntecul 
despre șoim și ritmul lui comunist.

EUGEN MANDRIC



Pentru continua întărire a activității 
organizațiilor U. T. M. din școli și facultăți

Sub conducerea permanentă a Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Uniunea Tinere
tului Muncitor mobilizează masele tine
retului muncitor de la orașe și sate la 
lupta oamenilor muncii din patria noastră 
pentru realizarea mărețelor sarcini de 
construire a unei vieți tot mai fe
ricite pentru întregul popor muncitor. 
An de an, a crescut influenta și presti
giul organizațiilor U. T. M. în rîndul 
tineretului, an de an a crescut marea ar
mată a utemiștilor, sprijin de nădejde și 
rezervă de cadre a partidului. Urmînd 
exemplul U.T.C. și folosind bogata expe
riență a Comsomolului, U.T.M. educă 
masele de tineri în spiritul devotamen
tului fată de partid, al dragostei față de 

- patrie și fată de popor, al atitudinii so
cialiste fată de muncă și învățătură. Or
ganizațiile U.T.M. au reușit să mobilizeze 
cu succes studenții în acțiuni patriotice 
de interes obștesc, menite să întărească 
legătura dintre cunoștințele lor teoretice 
cu practica. Astfel studenții tuturor insti
tutelor agronomice din tară au adus o 
contribuție însemnată în campania agri
colă din toamna anului trecut lucrînd în 
G.A.S., G.A.C. etc.

De asemenea studenții Institutului de 
Construcții din București și ai facultăți
lor de construcții din Timișoara, lași și 
Cluj au participat efectiv la lucrările de 
construcții agricole și edilitare, pe timpul 
practicii în producție.

Plenara a II—a a C.C. al U.T.M. a arătat 
. că organizațiile U.T.M. din scoli și facul

tăți aduc o însemnată contribuție la ridi
carea simțului de răspundere al elevilor și 
studențiloi fată de învățătură, la educarea 
acestora în spiritul unei discipline con
știente. Rezultatele din ce în ce mai bune 
obținute la învățătură în multe școli și 
facultăți dovedesc că buna pregătire a 
elevilor și studenților depinde în mare mă
sură de ei înșiși, de atitudinea lor fată 
de studiu, de perseverența și spiritul lor 
de disciplină, de dorința lor fierbinte de 
a obține cunoștințele necesare unui spe
cialist.

Organizațiile U.T.M. au menirea de a 
ajuta permanent conducerile școlilor și fa
cultăților în opera de sădire a acestor ca
lități la elevi și studenți, să formeze vii
tori specialiști cu o înaltă pregătire teh
nică și devotați luptei poporului nostru 
pentru construirea socialismului în R.P.R. 
și apărarea piQii între popoare.

Multe dintre organizațiile U.T.M. din 
școli și facultăți obțin rezultate frumoase 
în îndeplinirea acestor sarcini. Ca rezul
tat al muncii rodnice depuse de corpul 
didactic și al muncii politico-educa
tive duse de organizația de bază 
U. T. M. din' clasa a X-a a Școlii 
medii de 10 ani fete din Constanța, nici 
una din elevele acestei clase nu a rămas 
eorigentă pe pătrarul III. In clasa a VIII-a 
a Școlii medii mixte de 10 ani nr. 24 din 
București, la sfîrșitul celui de al IlI-lea 
pătrar, cei 29 elevi corigenți pe pătrarul 
I își îndreptaseră situația la învățătură.

In facultăți, datorită activității organi
zațiilor U.T.M., un număr tot mai mare 
de studenți au devenit conștienti de fap
tul că datoria lor constă în a-și însuși 
temeinic cunoștințele predate. Așa se ex
plică rezultatele bune obținute de nume
roase colective studențești, grupe și chiar 
ani de facultate la sesiunea de examene 
din iarnă. La Universitatea „C. I. Par- 
hon“ din București, toți studenții din anul 
IV al Facultății de Filozofie, secția Peda
gogie, au primit calificative bune la se
siunea de examene din iarnă. La Uni
versitatea „Bolyai‘‘ din Cluj, niciunul din 
cei 34 membri ai grupei U.T.M. din anul 
I al Facultății de Filologie — secția ma
ghiară — n-a primit la sesiunea de exa
mene calificativul insuficient. Aceste 
exemple, ca și alte zeci de fapte asemă
nătoare, dovedesc creșterea maturității 
politice a studenților, înțelegerea profundă 
a cerințelor tot mai mari pe care poporul 
muncitor le pune în fața învățămîntului 
postru.

Ca rezultat al muncii de educație des
fășurate de organizațiile U.T.M. din școli 
și facultăți, elevii și studenții sînt con
știent! de rolul și importanta stagiului de 
practică ca mijloc de legare a cunoștin- 
jelor teoretice de necesitățile imediate ale 
construcției socialismului, ca prilej de for- 
■nare a deprinderii de a conduce oompe- 

' tent și organizat procesul de producție. 
Organizați în brigăzi, studenții de la In
stitutul de arhitectură din București, în 
practica de producție din anul trecut, au 
lucrat pe șantierele de la Petroșani, Pe- 
rila și Vulcan, la locuințele pentru mi
neri obtinînd o depășire de normă de 
180—200 la sută. In numeroase institute, 
organizațiile U.T.M. au găsit forme noi 
ie lărgire a legăturilor studenților cu 
nunca productivă, prin crearea de brigăzi 
•tudențești care sprijină muncitorii din 
abrici în rezolvarea unor probleme prac

tice. Astfel, o serie de brigăzi de studenți 
de la Facultatea electrotehnică a Institu
tului politehnic din București contribuie 
B fmbogățirea cunoștințelor teoretice ale 
jiembrilor brigăzilor utemiste de la uzina 
Clement Gotwald".

Anul acesta, mai mult ca în anii tre- 
’uți, organizațiile U.T.M. au antrenat în 
nunca de cercetare științifică un număr 
Jporit de studenfi, aduoînd o contribuție 
e seamă la lărgirea și actualizarea te
maticii referatelor, a întăririi frecvenței 
P ședințele cercurilor.

O atenție deosebită au acordat organi- 
ațiile U.T.M. din școli și facultăți întă-

■. jrii disciplinei în rîndul elevilor și stu
denților. In acest , sens au fost folosite ca 
letode eficiente crearea unei opinii de 
iasă împotriva celor indisciplinați, pre
lim și organizarea în mai bune condi- 
'uni a timpului liber. Tot mai dese sînt 
^uniunile organizate din inițiativa orga- 
izațiilor U.T-M., șezătorile literare, au- 
fțiile muzicale, întîlnirile cu scriitori, oa- 
leni de știință, fruntași în îndeplinirea 
■ncinalului înainte de termen etc. Este 
pmnă de urmat inițiativa comite
tul U.T.M. de la Universitatea „Vic- 
jr Babeș" din Cluj, care a organizat pe 
cultăți întîlniri între studenți și luptători

Orașul
înclinat spre tot ce-1 frumos, tineretul 

■aiovean dorește ca și orașul lui drag să 
bă o înfățișare cit mai plăcută. De aceea, 
nd comitetul executiv al sfatului popu- 
tf orășenesc a hotărît să se sădească 4000 
îieți de tei zeci de tineri au primit acea- 
ă hotărîre cu multă bucurie.
Numai tinerii de la Școala pedagogică 
ixtă a.u săpat în două zile pe calea 
ucureștiului 540 de gropi pe o distanță 
: 1,7 kilometri. Mult suflet au depus în 
■eastă muncă elevii Mihăilescu Ion. Băr- 
jiceanu Iulian, Iile Ștefan, Ilie Zamfir, 
urel Enache avînd în frunte pe tova- 
șul profesor Oculeanu Mi hal. 

din anii ilegalității. Prin evocarea anilor 
grei de luptă a partidului și U-T.C., a spi
ritului de disciplină și sacrificiu de care 
au dat dovadă comuniștii și uteciștii, aces
te întîlniri au contribuit la ridicarea con
științei patriotice a studenților.

Cea de a doua plenară a C.C. al U.T.M., 
analizînd activitatea și rezultatele bune 
obținute de U.T.M. în rîndurile elevilor și 
studenților, a subliniat totodată unele lip
suri care mai persistă în activitatea unor 
organizații U.T.M. din școli și facultăți.

Este știut că întreaga muncă a orga
nizațiilor U.T.M. din școli și facultăți tre
buie îndreptată spre ridicarea nivelului 
general la învățătură, spre combaterea ati
tudinii superficiale față de îndatoririle 
școlare, prezente încă la unii elevi și stiu- 
denți, spre întărirea activității grupelor 
U.T.M. din facultăți și a organizațiilor de 
clasă din școli,, verigi principale în edu
carea tineretului studios.

Există încă unele școli și facultăți unde 
organizațiile U.T.M., nepreocupîndu-se su
ficient și continuu de problemele învăță
turii și disciplinei, desfășoară o activitate 
pe campanii, în preajma sesiunilor de 
examene. Așa se explică de ce în clasa 
a IX-a C. a Școlii medii nr. 18 de băieți 
din București, la sfîrșitul pătrarului III, 
aproape 50 la sută din numărul total al 
elevilor erau corigenți. De asemenea or
ganizația U.T.M. de la Institutul de me
dicină din Iași nu poate fi indiferentă față 
de faptul că acolo au existat unele cazuri 
de abateri de la disciplina studențească.

Pe baza indicațiilor cuprinse în Hotă- 
rîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu 
privire la activitatea U. T. M., plenara a 
Il-a a C. C. al U. T. M. a sta
bilit sarcinile importante care stau 
în prezent în fața organelor și or
ganizațiilor U.T.M. din școli și facultăți- 
Plenara a atras atenția organizațiilor de 
bază U.T.M. din școli și facultăți că prin
cipala lor sarcină este aceea de .a subor
dona întreaga lor activitate procesului in- 
structiv-educativ. Organizațiile U. T. M. 
trebuie să considere drept cea mai impor
tantă sarcină ajutorarea școlii în forma
rea unei atitudini conștiente, pline de răs
pundere a elevilor și studenților față de 
învățătură. Ele trebuie să ceară fiecărui 
elev și student utemist să fie exemplu la 
învățătură. Trebuie lămurită neîncetat im
portanța studiului individual ca metodă 
de bază în însușirea materialului predat, 
să se organizeze schimburi de experiență 
cu elevii și studenții fruntași.

O atenție deosebită trebuie să fie acor
dată și de aci, înainte de către organiza
țiile U.T.M. din facultăți studiului știin
țelor sociale. Este necesar ca organizații
le noastre să țină o legătură mult mai 
strînsă cu catedrele respective, să se in
tereseze regulat cum își organizează stu
denții studiul la aceste discipline, cum se 
pregătesc pentru seminarii.

Organele și organizațiile U-T.M. tre
buie să dea mai mare atenție educării 
elevilor și studenților în spiritul legării 
permanente a cunoștințelor teoretice de 
activitatea practică, sprijinind conducerile 
școlilor și facultăților în organizarea prac
ticii de producție. In această privință o 
sarcină importantă revine și organizații
lor U.T.M. din întreprinderi, S.M.T., G.A.S. 
și G.A.C. acolo unde sînt trimiși studenții 
și elevii să facă practică. Comitetele re
gionale, raionale și orășenești sînt obli
gate să se intereseze de telul cum stu
denții și elevii practicanți aplică cunoș
tințele pe care le au. de felul cum sînt 
ajutați de către ingineri, maiștri și mun
citori, precum și de felul cum le sînt asi
gurate condițiile de trai. Trebuie acordată 
de asemenea o mare grijă încadrării ime
diate a studenților practicanți în viața 
organizației U.T.M. din unitățile unde sînt 
repartizați pentru a lua parte activă la 
acțiunile întreprinse de către utemiștii 
din întreprinderea respectivă. Este un fapt 
pozitiv că numeroși studenți ai Instiiutu- 
lui agronomic din Arad, aflați anul tre
cut în practică, au desfășurat o vie acti
vitate la căminele culturale și colțurile 
roșii din unitățile unde au fost reparti
zați. Asemenea metode trebuie răspîndite 
și însușite și de alte organizații din școli 
și facultăți, mai ales în perioada vacanței 
de vară, pentru sprijinirea muncilor agri
cole, pentru ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a activității culturale la sate.

O sarcină însemnată revine organizații
lor U.T.M. în munca științifică studen
țească. Este necesară răspîndirea expe
rienței pozitive obținute pînă acum și o 
mai activă contribuție a organizațiilor 
U-T.M. în mobilizarea studenților la acti
vitatea cercurilor științifice, la orientarea 
planurilor tematice spre problemele cele 
mai arzătoare ale construcției socialismu
lui în țara noastră.

Este necesar ca organizațiile U. T. M. 
din școli să dea un sprijin mai mare or
ganizării și desfășurării activității cercu
rilor pe materii, ajutor de preț în vederea 
îmbogățirii cunoștințelor elevilor. O 
atenție deosebită trebuie acordată cercu
rilor de matematici, fizico-chimice, 
științelor naturii și literaturii. Ca
drele organizațiilor U. T. M. tre
buie să participe în aceste cercuri, să fie 
exemple pentru toți elevii. De asemenea 
cei care au adus o contribuție rodnică, 
valoroasă în cercurile pe materii și în 
cercurile științifice studențești să fie sti
mulați și încurajați pentru a-și dezvolta 
mai departe posibilitățile creatoare.

Este necesar ca organizațiile U. T. M. 
să îndrume pe studenți și elevi ca în pe
rioada practicii de vară să continue acti
vitatea lor științifică.

Una din lipsurile care dăunează pro
cesului de învățămînt este indisciplina. 
Organizațiile U-T.M. sînt chemate să ia 
atitudine hotărîtă față de absențele de la 
cursuri ale unor studenți și elevi. In or
ganizațiile de bază, îndeosebi în grupele 
U.T.M., trebuie să se analizeze asemenea 
cazuri și să se ia măsurile necesare.

Organizațiile U.T.M. din institutele de 
învățămînt superior trebuie să acorde o 
mai mare atenție întăririi muncii în gru- 
peie de studenți, veriga de bază pentru 
cunoașterea, aprecierea și sprijinul la în-

Craiova îmbracă haină
De asemenea un aport însemnat l-au 

adus elevii școlii elementare nr. 7. Ei au 
și plantat 270 puieți pe strada Stalingrad, 
evidențiindu-s'e în această acțiune tova
rășii Țirdel Gh., Cernăianu Gh., Cornel 
Duțu, Petre Bănică și alții. Tinerii de la 
Școala profesională cinematografică au 
săpat 350 de gropi în Parcul Poporului șl 
au făcut șanțuri pentru depozitarea puie- 
ților aduși de la pepinieră. Ei au mai cărat 
și împrăștiat pietriș pe aleile parcului. 
La această muncă de înfrumusețare a ora
șului un aport însemnat a fost adus și de 
Pantelimon Nicolae, șofer mecanic la 

vățătură al fiecărui student. Ele au dato
ria să lupte pentru formarea în rindurile 
elevilor și studenților a unei opinii co
lective combative îndreptate împotriva 
leneșilor, chiulangiilor și a celor ce în
vață superficial. Grupele și organizațiile 
U-T.M. să organizeze adunări deschise în 
care să critice cu seriozitate pe acei care 
dovedesc lipsă de răspundere față de în
vățătură și care încalcă disciplina șco
lară.

Cu toată hotărîrea trebuie combătute 
influențele ideologiei și moralei burgheze 
— cosmopolitismul, naționalismul, misti
cismul. huliganismul în rîndul elevilor și 
studenților. Este necesar ca organizațiile 
U.T.M. din școli și instituții de învăță-, 
mînt superior să dea o mai mare atenție 
educării tineretului studios in spiritul 
cinstei, al dragostei de adevăr, al tovă
rășiei și prieteniei, al vigilenței și com
bativității, al respectului față de profe
sori, al grijii față de bunurile obștești, al 
dragostei pentru familie, al luptei împo
triva egoismului, îngîmfării, superficiali
tății.

Stimulînd interesul elevilor și studen
ților pentru cunoașterea istoriei clasei 
muncitoare, a tradițiilor de luptă ale 
P.C.R. și U.T.C., a marilor realizări ale 
regimului nostru de democrație populară, 
a politicii, interne și externe a statului 
nostru, organizațiile U.T.M. au datoria să 
pregătească cu grijă și dragoste pe vii
torii candidați de partid.

Pentru ca elevii și studenții să obțină 
o pregătire multilaterală, să devină spe
cialiști cu o înaltă calificare și cu iniția
tivă la locul lor de muncă, este de aseme
nea necesară ridicarea permanentă a ni
velului lor de cultură generală, răspîndi
rea și mai largă în rîndurile elevilor și 
studenților a literaturii noastre clasice și 
contemporane, a operelor literaturii ruse, 
ale literaturii sovietice, cea mai înaintată 
din-lume. Pentru aceasta este necesara o 
atenție sporită față de organizarea de re
cenzii și discuții asupra celor mai însem
nate opere ale literaturii romîne, sovietice 
și universale, simpozioane, serate literare, 
reviste vorbite etc. Este bine să fie orga
nizate mai sistematic întîlniri cu oameni 
de știință, scriitori, artiști, fruntași in pro
ducție care să le vorbească elevilor și stu
denților despre munca și viața lor, re
cenzii cu caracter științifico-educativ. Cu 
succes poate fi extinsă experiența comite
tului organizației de bază U.T.M. de la 
Universitatea „Victor Babeș" din Cluj în 
organizarea si îndrumarea ansamblului 
artistic al studenților.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și Consiliului 
de Miniștri cu privire la organizarea șco
lilor profesionale de ucenici și a școlilor 
tehnice de maiștri cuprinde o serie de 
sarcini importante care privesc pregăti
rea muncitorilor calificați și a cadrelor 
medii tehnice necesare economiei națio
nale, ocrotirii sănătății și dezvoltării cul
turale a poporului. Comitetele regionale, 
raionale și orășenești U.T.M. sînt datoare 
să lupte activ pentru îndeplinirea sarci
nilor stabilite în această Hotărîre și să 
contribuie din plin la pregătirea din rîn
durile tinerilor elevi a viitorilor munci
tori și maiștri cu un înalt nivel profe
sional. necesari sectoarelor direct produc
tive ale economiei noastre naționale. Cu 
grijă și perseverență, organizațiile U.T-M. 
din școlj Și facultăți trebuie să se ocupe 
de cultivarea la elevi a interesului și 
dragostei pentru meseriile de strungar, 
mecanic, tractorist, miner, zootehnist etc.

Pentru îndeplinirea cu succes a tutu
ror sarcinilor pe care le au. organizațiile 
U.T.M. din școli și facultăți sînt datoare 
să dea o atenție permanentă ridicări* vieții 
interne de organizație, să asigure o or
ganizare exemplară a întregii activități 
de educație în rindurile studenților și ele
vilor în scopul atingerii de rezultate înalte 
la învățătură. Secretarii comitetelor re
gionale, raionale și orășenești sînt obli
gați să se ocupe personal, în mod siste
matic și continuu, de activitatea organi
zațiilor U.T.M. din școli și facultăți. Or
ganele U.T.M. sînt datoare să exercite 
un control sistematic asupra activității 
organizațiilor U.T.M. din școli și facul
tăți, să ajute aceste organizații în justa 
folosire a timpului liber al elevilor și stu
denților, în înlăturarea metodelor formale, 
bătrinești sau de paradă în munca cu 
elevii și studenții, să contribuie la res
pectarea hotăririlor care interzic supra
încărcarea elevilor și studenților cu sar
cini obștești.

Peste puțină vreme în școli și institu
țiile de învățămînt superior vor începe 
examenele de sfîrșit de an. Bilanț al 
muncij desfășurate de cadrele didactice, de 
organizațiile U.T.M., de elevi și studenți, 
examenele trebuie să constituie o victorie 
a spiritului nou de care este călăuzit ti
neretul studios al tării noastre. încă de 
pe acum, organizațiile U.T.M. au dato
ria să se îngrijească de pregătirea în 
bune condițiuni a examenelor. Ele trebuie 
să mobilizeze masele de studenți și elevi 
la orele de curs și seminarii, să urmă
rească felul cum se pregătesc aceștia pen
tru examene.

De asemenea, dată fiind apropierea va
canței de vară, organizațiile U.T.M. tre
buie să contribuie la pregătirea acesteia 
în bune condițiuni. atrăgînd atenția stu
denților și elevilor asupra datoriei lor de 
a da ajutor — în satele și orașele unde 
își vor petrece zilele de vacanță — orga
nizațiilor obștești pentru întărirea muncii 
culturale, sportive etc.

Punînd în centrul activității lor sarcina 
educării patriotice, a dezvoltării conștiin
ței socialiste, a ridicării necontenite a ni
velului la învățătură al elevilor și studen
ților, organele și organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de partid, vor 
da o contribuție mereu sporită școlilor și 
institutelor de învățămînt superior în rea
lizarea sarcinii de răspundere de pregă
tire a viitoarelor cadre necesare dezvol
tării neîncetate a economiei și culturii în 
patria noastră.

nouă
Trustul 6 Construcții, care a cărat cu ma
șina o mare cantitate de pietriș și alte 
materiale.

Acțiunea de înfrumusețare a orașului 
Craiova nu se rezumă însă numai la să
direa de puieți. Nu peste mult timp se va 
înălța la intrarea în Parcul Poporului un 
arc de triumf iar intersecția străzii Dimi
trov eu Calea Lenin va fi împodobită cu o 
frumoasă fîntînă arteziană. Se vor mai 
construi de asemenea încă alte patru fîn- 
tîni arteziene.

Corespondenți 
NICOLAE ROVENȚA 

ION D. NICOLAE

A apărut

„Tînărul leninist" nr. 4
aprilie 1955
CUPRINS

★ * * — Spre noi succese în lupta 
pentru pace și socialism.

ANDREI BALEANU — In orașul lui 
Lent ni

H. PIETRARU — învățătura leninistă 
cu privire la corelația dintre cele 
două sectoare ale economiei națio
nale.

LECȚTI ȘI CONSULTAȚII
CAROL NIRI — însușirea marxîsm- 

leninismului, o datorie a fiecărui 
utemist.

VIAȚA U.T.M.
FILIP POPESCU— Activitatea brigăzi, 

lor utemiste de producție de la fa
brica de mobilă „Simo Geza” din 
Tg. Mureș.

IO AN PARASCHIV — Cum a pornit 
la muncă noul comitet U.T.M.

MARIA ZIMAN — Problemele de 
producție în centrul preocupărilor 
organizației de bază U.T.M. de la 
întreprinderea „Clement Gottwald” 
din Capitală.

SOLO NEGRU — Activitatea cultural- 
artistică în sprijinul muncilor agricole.

PROBLEME INTERNAȚIONALE
D. MIHAIL — Zece ani de la victo

ria asupra fascismului hitlerist.

Spectacole pentru tineret
Colectivul de regizori, actori și sceno

grafi ai Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“ din Capitală prezintă în mod regu
lat spectacole săptămânale pentru tineret.

In fiecare duminică dimineața, artiști 
de frunte ai primei noastre scene cum 
sînt Costache Antoniu, artist al poporului, 
Ion Talianu, Radu Beligan și Marcel 
Angelescu, artiști emeriți ai R.P.R., Eu
genia Popovici, Tanți Economu, Raluca 
Zamfirescu și mulți alții interpretează pe 
scena sălii „Filimon Sîrbu“ piese într-un 
act din repertoriul romînesc sau traduse 
din alte limbi. Astfel, au fost prezentate 
piesele „Ursul" de Cehov, „Chestiuni fa
miliare” de Mai Talbest, „C.F.R.” de Ca- 
ragiale, monologul „Despre efectele dău
nătoare a.le tutunului” de Cehov, piesa 
„Agentul” de V. Dîhovicinoi și M. Slo
bodskoi.

în duminicile următoare, se vor repre
zenta piesele „0 ca'meră însorită" de 
Anucina și Popova, „Să fie liniștite" 
de V. Puicea și „Chirurgie” de Cehov.

Aceste reprezentații teatrale sînt urmate 
de concerte de muzică clasică sau de es
tradă interpretate de ansamblurile muzi
cale ale Filarmonicii de Stat din Bucu
rești sau a.le Teatrului de Estradă.

Spectacolele sînt mult apreciate de pu
blicul bucureștean. Ele sînt primite cu 
multă căldură și de locuitorii satelor din 
regiunea București, unde colectivul Tea
trului Naționa.i „I, L. Caragiale” se de
plasează foarte des pentru a juca pe sce
nele căminelor culturale de la Popești- 
Leordeni, Jilava, Băneasa, Periș, Otopeni, 
Buftea, și altele.

Mulți tineri iubitori de teatru de la 
noi au avut prilejul să vadă pișsa „Libe
lula” a scriitoarei georgiene M. Barataș- 
vili prezentată pe scenele unor tea.ie din 
țară și recent la Teatrul Tineretului din 
Capitală. Ei se vor simți de bună seamă 
îndemnați să vadă și filmul în culori re
alizat după această piesă de către cineaștii 
din R. S. S. Georgiană, deoarece proble
mele pe care le ridică atît piesa cît și 
filmul sînt apropiate de sufletul tinere
tului, de preocupările lui.

Care dintre noi nu a avut de a face la 
locul de muncă, printre prieteni ori cu- 
noscuți, cu tineri sau tinere cărora le 
este drag cîntecul și veselia, în preajma 
cărora te simți întotdeauna mai voios, 
mai optimist, te distrezi și te bucuri de 
viață ?... Oamenii aceștia, sînt deobicei 
dragi celor din jur și se apropie direct, 
,,de la inimă la inimă”, de fiecare dintre 
noi.

Un asemenea personaj, căruia îi place 
mereu să rîdă și să cînte, care-și cîștigă 
lesne un loc în inima spectatorului este 
și Marine, eroina principală a piesei și 
filmului „Libelula”. Se întîmplă însă să 
apreciem pentru un moment aceste firi 
vesele și exuberante și apoi, luați de pro
bleme serioase, să le scăpăm din atenție ; 
aceasta se petrece și pu colhoznicii din 
satul georgian Tutushevi care o simpati
zează pe Marine pentru optimismul și ve
selia pe care le-o dăruie, dar o pler,d din 
vedere cînd e vorba de treabă serioasă.

Ne pot mulțumi pe noi numai veselia 
și cîntecele frumoase ale unul astfel de 
tînăr, dacă-și face din ele o preocupare

ADUNĂRI FESTIVE 
ÎNCHINATE ZILEI DE 1 MAI 

LA UZINELE „MAO ȚZE-DUN" DIN CAPITALĂ

Un aspect de la adunarea festivă;
în dreapta: tov. Balică Ioan directorul uzinei, felicită cu acest prilej pe 

muncitori, ingineri șl tehnicieni, pentru realizările obținute în producție.

Multe ai de aflat cînd stai de vorbă cu 
Grigore Balaban,. Gheorghe Dobrescu, cu 
Anton Zizda sau ‘cu Constantin Iliescu, 
vechi muncitori ai fostelor uzine „Vul- 
can‘‘, astăzi uzinele „Mao Țze-dun”. Ei au 
apucat anii de exploatare, de mizerie, sa
lariile mici, amenzile care se țineau lanț, 
condițiile de lucru neînchipuit de grele 
din vremea regimului burghezo-moșieresc.

Și totuși, în fiecare an muncitorii săr
bătoreau cum se cuvine ziua de 1 Mai, 
sărbătoarea oamenilor muncii de pretu
tindeni. Umăr la umăr, cei de la „Vul
can” sau „Malaxa”, Atelierele C. F. R. 
Grivița sau „Lemaître” demonstrau în 
ciuda cruntei terori voința lor de a lupta 
împotriva robiei capitaliste.

Astăzi, muncitorii de la uzinele „Mao 
Țze-dun“ din Capitală întîmpină sărbă
torește ziua de 1 Mai într-o țară liberă, 
îndeplinirea în primul trimestru al aces

LA „FLACĂRA ROȘIE" DJN CAPITALĂ
După terminarea schimbului de dimi

neață. joi, în sala de festivități a fabricii 
de încălțăminte „Flacăra Roșie" din Capi
tală. sute de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari au participat la adu
narea festivă organizată în’ cinstea zilei 
de 1 Mai.

Cu acest prilej tov. Victor Vlădescu, se
cretar al Comitetului raional P. M. R. 
Tudor Vladimirescu, a vorbit despre fe
lul cum este întîmpinată această mare 
sărbătoare de oamenii muncii din țara 
noastră si despre realizările obținute de 
colectivul fabricii „Flacăra Roșie" în cin
stea zilei da 1 Mai. Pînă la 27 aprilie, pla
nul producției globale pe luna aprilie a

IN REGIUNEA GALAȚI
în întreprinderile și instituțiile din re

giunea Galați au avut loc în aceste zile 
adunări festive închinate zilei de 1 Mai.

La uzinele metalurgice „Progresul" din 
Brăila, numeroși muncitori, tehnicieni,. in
gineri și funcționari, participanți la adu
narea festivă, au ascultat cuvîntul tov. 
Nicolae Neta, secretar al comitetului de 
partid din uzină, care a evidențiat în
semnătatea pentru, oamenii, muncii, de 

„L 1 B E L U L A“
permanentă uitând de muncă, de îndato
ririle obștești ? Răspunsul este categoric: 
Nu! Un asemenea răspuns îl dă și fil
mul, înfățișîndu-ne colectivul oamenilor 
sovietici, al muncitorilor colhoznici care- 
și arată ferm nemulțumirea pentru că 
Marine își cheltuiește zilnic energia zbur- 
dînd fără țel, cîntind și dtinsinid tot .tim
pul, nepăsîndu-i de munca și viața co
lectivului. Ei dezaprobă inactivitatea fe
tei, lipsa de răspundere cu care-și înde
plinește singura sarcină care i-a fost în
credințată, aceea de a fi bibliotecară a 
colhozului. Ușa bibliotecii stă mereu în
cuiată, iar iubitorii literaturii n-au cui se 
adresa.

Marine are 19 ani. Multe fete la Vîrsta 
ei sînt fruntașe în muncă, cinstesc numele 
colhozului din care fac parte, se bucură 
de prețuirea și respectul celor din jur, 
sînt Iubite pentru hărnicia lor. Numai 
Marine se mulțumește să cînte, să dan
seze ziua întreagă. Cei din jur au pore
clit-o de aceea „Libelula”.

Poate lucrurile ar mai fi dăinuit în 
acest fel, poate bunica ar fi continuat 
să-și alinte nepoțica, iar fata ar fi zbur
dat și cîntat mai departe... Se petrec însă 
în viața oamenilor întîmplări care au me
nirea să-i trezească, să-i readucă la rea
litate, să-i facă să-și pună probleme se
rioase de viață și să se schimbe. Aoest 
lucru se poate întâmpla- însă numai în 
mijlocul unor oameni înaintați — cum 
este și colectivul colhoznicilor sovietici din 
film care prețuiesc munca creatoare, care 
cinstesc pe om în primul rînd pentru 
aportul său la mersul înainte al socie
tății.

tui an - a producției globale în propor
ție, de 106,3 la sută, a producției marfă 
în proporție de 107,8 la sută, creșterea 
productivității muncii pe cap de munci
tor cu 14 la sută și multe alte succșsș. 
în producție încununează munca colecți.-.,- 
vului acestor uzine. .. .

Toate acestea au umplut de bucurie ,. 
inimile, sutelor de muncitori care ierLdupji. . 
amiază au , cinstit ziua de 1 Mai în. ca-, 
drul unei adunări festive.

A luat cuvîntul • loan Ba.lică, di
rectorul uzinelor. Depășirea planului- pe 
luna aprilie, creșterea productivității-- 
muncii cu 2 la sută față de realizăr le t- 
primului trimestru, numele noi'.or frun
tași ca și însemnatele depășiri din ziua 
schimbului de onoare, toate aceste suc- -’ 
cese cu care colectivul uzinelor întîmp nă ?. 
ziua de 1 Mai sînt salutate cu aplauze 
călduroase de cei prezenți în sală.

fost realizat de colectivul fabricii în pro
porție de 101.2 la sută.

în ziua schimbului de onoare organi
zat în cinstea zilei de 1 Mai, planul de 
producție în sectorul încălțăminte a fost 
depășit cu 25 la sută, iar in sectorul 
articolelor, tehnice cu 29 la Sută. Și 
de data, aceasta în fruntea întrecerii s-au 
situat muncitorii Gheorghe Vlasiadis de 
la șlepuit ș; Ion Pera de la ștanță, care 
au dat pește plan în ziua schimbului de 
onoare 25 perechi de încălțăminte și res
pectiv 72 kg. de talpă ștanțată.

în încheierea adunării, a urmat un pro
gram artistic dat de echipa artistică a fa
bricii „Flacăra Rpșie". . ' 

pretutindeni a zilei de 1 Mai. A luat apoi 
cuvîntul tov. Constantin Dumitrache, di
rectorul general al uzinei, care a amin
tit succesele muncitorilor de la uzinele 
metalurgice „Progresul" închinate zilei de 
1 Mai.

Asemenea adunări festive au mai avltt 
loc în peste 70 de întreprinderi și insti
tuții din regiunea Galați.

O transformare radicală avea să inter
vină și în viața zburdalnicei Libelule, 
lat-o pe Marine, plecând spre Tbilisi pen
tru a da examen la facultate. în loc să " 
învețe, să muncească pentru a lua exa
menul cu bine, Marine se plimbă, se dis
trează cu prietenul ei Șota, un tînăr ar
hitect priceput și talentat. Dar dacă cei 
de acasă obișnuiau să închidă ochii în- 
fața multora din păcatele fetei, apoi co- 
misia de examen se dovedește a fi exi
gentă. Marine este sfătuită să... vină anul 
viitor mai bine pregătită.

Nu știm încă dacă Marine, rușinată 
pentru că a căzut la examen, se va în
drepta. La un șoc mult mai puternic avea 
s-o supună viața, colectivul. In urma unei 
încurcături, fiind luată de către rude,, de 
prieteni, chiar și de iubitul el Șota drept 
cea care a fost distinsă cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste, primind felici
tările care de fapt nu i se cuveneau, Ma- 
rine își dă seama de goliciunea și superi 
ficlalitatea vieții pe care o dusese pînă 
atunci. Marine care este o fată cinstită nu 
poate să admită o asemenea confuzie. în
cearcă să le explice, dar zadarnic, nimeni 
n-o ascultă...

în sufletul fetei, In concepția ei despre 
viață se produce în aceste clipe o adîncă 
zguduire. Va merge în colhoz, va munci 
alături de tovarășii el, împreună cu ta
tăl său, pentru înflorirea colhozului. Re
întoarsă acasă, ea devine, o fată munci
toare, harnică ale cărei cîritece nu mai 
sună searbăd, ci îi înfrumusețează munca 
de îngrijitoare a fermei de păsări a colho
zului. Urmărind strădaniile fetei,, care 
muncește acum tinerește, plină de opti
mism sănătos, bucurin-du-se de schimba- 
rea ei, spectatorul nu poate să nu se gân
dească la acei dintre tovarășii săi de 
muncă, la prietenii care asemenea Libe
lulei trebuiesc schimbați cu ajutorul co
lectivului.

Actrița L. Albașidze, care dă viață pe 
ecran chipului Libelulei, transmite cu 
multă putere temperamentul năvalnic,, 
spontaneitatea și optimismul irezistibil al ; ; 
fetei. Să ne amintim de pildă, doar mo
mentul de un comic savuros în care s 
neastâmpărata Marine este ascultată la 
examen. Supărată că nu cunoaște subiec- . 
tele, încearcă să copieze, apoi cu mult:tu
peu caută să-i amăgească pe profesori că 
ea totuși stăpânește problemele. Nesigu
ranța în reușita la examen, îmbinată cu» < 
veselia spontană a fetei, apoi tristețea de 
care este cuprinsă cînd își dă seama că 
încercările ei ușuratice de a trece Ia exa
men fără să învețe au fost zadarnice •— 
stîmesc pe drept cuvînt rîsul spectatori
lor. .

Comedie lirică, spumoasă, plină de voie 
bună, cucerind prin minunatele cîntece 
georgiene, prin culorile proaspete, prin 
interpretarea caldă, de un haz irezistibil, 
filmul „Libelula” este urmărit cu plăcere 
de către tinerii noștri, care — după ce au 
rîs de pățaniile eroinei — se gîndesc dacă 
nu cumva și în el, sau în jurul lor, se 
află asemenea Libelule care trebuiesc în
dreptate spre făgașul unei munci rodnic^ 
multilaterale, în folosul societății. »

ADA SIMIONESCU

I



IN INTIMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
U.R.S.S.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite ; Oamenii sovietici întîmpină cu 
noi succese în producție apropiata sărbă
toare internațională a oamenilor muncii — 
ziua .de 1 Mai. Anul acesta tradiționala în- 
trecțre socialistă în cinstea zilei de 1 Mai 
se' desfășoară sub semnul luptei pentru în. 
deplînirea înainte de termen a planului 
Cincinal. Colectivele multor întreprinderi 
carbonifere din Donbas, Ural, Siberia, pre
cum și a numeroase uzine și fabrici din 
Moscova, Leningrad, Harkov și alte orașe 
au și îndeplinit sarcinile planului cincinal. 
In prezent, multe colective ale întreprin
derilor industriale livrează produse pesta 
prevederile planului. .

Măi mult da 10.000 tone de cărbune au 
extras- peste sarcinile prevăzute pe prime
le patru luni ale anului curent minerii din 
profilul carbonifer Semenovski-Golo.vkov- 
Skf din regiunea Kirovgrad (Ucraina).

R.P. CHINEZA
PEKIN 28 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : Capitala Republicii Populare

Vizita lui Ciu En-lai în Indonezia
DJAKARTA 23 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : în dimineața zilei de 27 
aprilie, premierul Ciu En-lai și Cen I, 
locțiitor aj premierului Consiliului de Stat, 
însoțit de ministrul Afacerilor Externe al 
Indoneziei, Sunarjo, au vizitat pe preșe
dintele Parlamentului indonezian, Sartono.

DJAKARTA 23 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 27 aprilie a avut loc o între
vedere între Sukarno, președintele Repu
blicii Indonezia, și Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Staț al R. P Chineze.

DJAKARTA 23 (Agerpres). - TASS 
transmite ; La 27 aprilie ambasadorul Re
publicii Populare Chineze, Huan Cijen a 
oferit o mare recepție în cinstea lui Ciu 
En-lai. La recepție au participat președin

Cuvîntarea rostită de Ciu En-lai la posturi'e de radio indoneziene
DJAKARTA 28 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : La 27 aprilie, premierul 
Ciu. En-lai a rostit la posturile de radio 
indoneziene o cuvîntare adresată poporu
lui indonezian, în care, după ce în numele 
poporului chinez adresează un salut po
porului indonezian se spune printre altele;

In cele zece zile care au trecut de la so
sirea mea în Indonezia m am putut con
vinge cit de harnic și inteligent este po
porul dvs., cit de frumoasă și bogată este 
țara dvs.

Entuziasmul și eforturile dvs. închinate 
cauzei păcii mondiale precum și ospitali
tatea de care ați dat dovadă au făcut asu
pra noastră o profundă impresie.

Realizările conferinței țărilor din Asia și 
Africa trebuie în multe privințe să fie atri
buite eforturilor uriașe depuse de guver
nul și poporul indonezian. Aci noi putem

Interviul acordat de Ciu En-’ai corespondentului revistei americane „Nation"
DJAKARTA 28 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : I.a 24 aprilie, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R. P. Chi. 
raze a acordat un interviu lui A. Jaffe, 
corespondent al revistei americane ..Na
tion".

1. întrebare: De ce a inclus primul mi
nistru declarația cu prrvire la hotărîrea 
fuvemului său de a elibera Taivanul, în 
cuvîntarea rostită la încheierea conferin
ței . țărilor Asiei și Africii ?

Răspuns: Problema eliberării Taivanu- 
lui este o chestiune politică internă a Chi
nei. Poporul chinez are dreptul să o cea
ră și să o înfăptuiască. în ceea ce privește 
încordarea din regiunea Taivanului, ea 
a fost provocată de intervenția Statelor 
Unite. Aceasta este o problemă interna
țională. în scopul slăbirii încordării în 
regiunea Taivanului, China propune ca re
prezentanții Chinei și ai Statelor Unite să 
se întâlnească și să ducă tratative pentru 
a se ajunge la o soluționare a acestei 
probleme.

Poziția cercurilor oficiale din S.U.A. fața de propunerile lui Ciu En-lai

Răspunsul lui Eisenhower la o conferință de presă
WASHINGTON 28 (Agerpres). — TASS 

transmite : Răspunzînd la întrebările co
respondenților în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la 27 aprilie, 
președintele S.U.A, Eisenhower, a decla
rat că sprijină pe de-a întregul poziția pe 
care s-a situat Dulles la 26 aprilie în pro
blema tratativelor cu guvernul chinez cu 
privire la așa-numita încetare a focului în 
strîmtoarea Taivanului. Eisenhower a 
spus că în declarația sa din săptămâna 
trecută (este vorba de declarația din 23 
aprilie în care au fost exouse condițiile 
preliminare pentru tratativele cu Repu
blica Populară Chineză — N. R.), Departa
mentul de Stat a făcut poate o greșală în 
formularea declarației sale. Eisenhower

Ecouri la recentul discurs al lui J. F. Dulles
NEVJ YORK 28 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Presa americană comentează pe larg 

declarația făcută de secretarul de stat 
Dulles în cadrul conferinței de presă din 
26 aprilie în legătură cu declarația din 
23 aprilie a premierului Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, Ciu 
En-lai. Trebuie remarcat că presa acordă 
răspunsurilor la unele întrebări o atenție 
mai mare decît declarației citite de 
Dulles. Aceste răspunsuri sînt considerate 
ca expunînd punctul de vedere că S.U.A. 
sînt gata să discute cu China pe calea 
unor tratative bilaterale fără Darticinarea 
ciankaișiștilor unele probleme privind 
Extremul Orient.

întrebat dacă este de acord cu propu
nerea senatorului George. Dotrivit căreia 
Statele Unite trebuie să accepte tratative 
cu R. P. Chineză chiar dacă gomindanistiî 
nu vor participa pcate la aceste tratative, 
Dulles a răspuns: „Aceasta dep'nde de 
chestiunile care vor fi discutate și de 
existența dovezilor că asemenea tratative 
vor fi duse cu bună credință de amîndouă 
părțile". „Noi nu intenționăm, a adăugat 
el. să ducem tratative privind interesele 
Republicii Chineze (adică ale ciankaișiști
lor) în spatele ei".

La altă întrebare. Dulles a răspuns:
„In primul rînd trebuie să lămurim 

dacă există posibilitatea încetării focului

„Scînteia tineretului”
Pag. 4-a 29 aprilie 1955

Chineze se pregătește în vederea zilei de 
1 Mai.

A îmbrăcat haina de sărbătoare piața 
centrală Tiananmîn din Pekin, prin care 
vor trece coloanele manifestanților. Clă
dirile instituțiilor de stat Și ale organiza
țiilor obștești din Pekin sînt pavoazate 
cu pancarte și lozinci. Pretutindeni in oraș 
domnește o vie animație.

Oamenii muncii din Pekin întîmpină 
ziua de 1 Mai cu mari succese în muncă. 
La întrecerea socialistă participă colecti
vele a peste 100 întreprinderi din Pekin. 
Muncitorii uzinei constructoare de mașini 
agricole din Pekin depășesc zilnic în me
die cu 20 la sută sarcinile prevăzute in 
plan.

RD. GERMANA
BERLIN 28 (Agerpres) : 1 Mal — Ziua 

internațională a muncii — este întîmpi- 
nâtă de toți oamenii muncii din R. D. 
Germană cu entuziasm sporit și cu noi 
succese în muncă. Nenumăratele angaja
mente luate în cinstea marii sărbători și 
întrecerile organizate cu acest prilej dau 
rezultate remarcabile.

tele Republicii Indonezia Sukarno, mi
niștri din guvernul indonezian în frunte 
cu primul ministru Sastroamidjojo, mem
bri ai parlamentului și ai corpului diplo
matic.

La 28 aprilie, presa a publicat decla
rația președintelui parlamentului indone
zian Sartono, in care se spune că Ciu En- 
lai a invitat oficial o delegație parlamen
tară indoneziana să viziteze China.

Agenția Antara transmite că la 27 apri
lie in cursul convorbirii din palatul pre
ședintelui Sukarno, Ciu En-lai l-a invitat 
pe premierul guvernului indonezian Sas
troamidjojo să viziteze Republica Popu
lară Chineză. Sastroamidjojo a acceptat 
invitația.

vedea pretutindeni că guvernul și po
porul Republicii Indonezia luptă pentru 
apărarea păcii și se opun războiului, salv
gardează drepturile naționale, se opun 
colonialismului și urmăresc cu perseve
rență dezvoltarea colaborării prietenești

Atît China cit și Indonezia sînt țări re
cent eliberate de sub dominația imperia
listă. Economia și cultura noastră se află 
într-o stare de înapoiere și evem nevoie 
de o trainică atmosferă internațională, de 
pace pentru a construi țările noastre. Tot 
odată, China, ca și Indonezia, nti, a reali
zat independența și unificarea deplină. Te
ritoriul nostru Taivanul, la fel ca și Iria- 
nul de vest al Indoneziei, nu a fost încă 
eliberat. Ambele țări continuă să lupte 
pentru înfăptuirea suveranității și integri
tății lor teritoriale.

După ce a arătat că relațiile prietenești

2. întrebare: Dorește Republica Popu
lară Chineză să se întîlnească cu repre
zentanți ai guvernului Statelor Unite și ai 
guvernului naționalist chinez pentru a 
discuta problema Taivanului ?

Răspuns : Acestea sînt două chestiuni cu 
totul diferite. Relațiile dintre China și Sta- 
tele Unite constituie o problemă de ordin 
internațional. Relațiile dintre Republica 
Populară Chineză și clica Iui Cian Kai-și 
constituie o problemă de politică internă. 
Aceste două probleme nu trebuie ameste
cate.

3. întrebare : Consideră primul ministru 
că actuala situație din regiunea Taivanu
lui este atît de încordată incit ar putea 
da naștere unui al treilea război mondial?

Răspuns: în actuala situație din regiu
nea Taivanului există criza care ar pu
tea duce la dezlănțuirea unui nou război 
mondial. Cu toate acestea, dacă actuala 
situație va duce sau nu la dezlănțuirea 
unui război mondial, aceasta depinde de 
Statele Unite, deoarece In prezent nu 

a declarat că el aprobă aceste tratative 
ca o „încercare a bunelor intenții ale co
muniștilor chinezii". Președintele a spus 
că tratativele ar putea include în afară de 
încetarea focului, probleme generale ale 
păcii. Cu toate acestea, Eisenhower a 
adăugat că nu ar dori să se atingă de 
chestiunile privind pe naționaliștii chi
nezi (adică pe ciankaișiști — N.R.), care 
sînt prieteni și aliați ai Statelor Unite.

La întrebarea dacă el consideră că în 
ultima vreme încordarea dintre Răsărit și 
Apus s-a micșorat într-o oarecare mă
sură, Eisenhower a răspuns că după pă
rerea lui, în ultimul timp în relațiile din
tre Răsărit și Apus se observă o oarecare 
înviorare. El a subliniat că aceasta nu 

în această regiune. Aceasta este tocmai 
problema care, după cit se pare, poate fi 
discutată pe o bază bilaterală sau în ca
drul Organizației Națiunilor Unite, sau 
poate în alte împrejurări.

Un corespondent a atras atenția lui 
Dulles asupra declarației sale potrivit că
reia, după discutarea problemei încetării 
focului, interesele ciankaișiștilor vor juca 
un rol în alte probleme. Corespondentul 
a întrebat dacă a înțeles bine din cele 
declarate de Dulles că participarea cian- 
kaisiștilor nu va fi- obligatorie pentru 
discutarea problemei încetării focului.

Dulles a răspuns : „Nu va fi obligato
rie, întrucît aceasta privește încetarea 
focului, chestiune care afectează even
tualele interese ale Statelor Unite care 
și-au asumat obligația să răspundă în ca
zul unui atac asupra Formozei. Dacă am 
putea obține garanții că Formoza nu va 
fi atacată, noi am accepta aceste ga
ranții".

Corespondentul din Washington al zia
rului „New York Times". Reston, subli
niază că „la conferința de presă secreta
rul de stat Dulles a făcut în mai multe 
rînduri „o distincție'' între tratativele cu 
comuniștii cu privire la încetarea focului 
și tratativele cu ei în nhe probleme pri
vind interesele Chinei naționaliste... Dar. 
în declarația oficială a Departamentului 
dp Stat publicată ’a 23 aprilie nu era 
făcută nici o distincte de acest fel...

Schimbai poziției guvernului se ex
plică, după cum se pare, prin trei fac
tori : presiunea fățișă și ferm" a senato

Brigada de fumaliști de la sectorul nr. 
2 al uzinei de oțel și laminate din Bran
denburg și-a luat angajamentul ca in 
cinstea zilei de I Mai să producă în cursul 
acestei luni 1.000 tone de oțel de calitate 
superioară peste prevederile planului.

R. CEHOSLOVACA
PRAGA 28 (Agerpres,. — Ceteka trans

mite : Poporul cehoslovac întîmpină ziua 
de 1 Mai cu noi succese în muncă. Colec
tivele fabricilor și uzinelor, membrii coo
perativelor agricole unice, participind la 
întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 
Mai, luptă pentru îndeplinirea înainte 
de termen a angajamentelor luate. în pri
mele rinduri pășesc colectivele multor 
mine din bazinele carbonifere din Cehia 
de Nord, Karvina, Kladno și alte bazine 
carbonifere.

Cu cinste și-a îndeplinit angajamentele 
colectivul minei „Jan Șverma" care a ex
tras în aprilie peste 12.000 tone de căr
bune peste prevederile planului.

DJAKARTA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 28 aprilie delegația Repu
blicii Populare Chineze la conferința ță
rilor Asiei și Africii în frunte cu premie
rul Ciu En-lai a plecat din Indonezia spre 
patrie.

La 28 aprilie, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, și 
primul ministru al Republicii Indonezia, 
Aii Sastroamidjojo, au semnat la Djakarta 
o declarație comună in care cei doi prim- 
miniștri reafirmă că vor depune efor'siri 
unite în vederea realizării dorinței co
mune exprimate de conferința țărilor Asiei 
și Africii și în declarația cu privire la 
promovarea păcii și colaborării interna- 
ționaie, adoptată de această conferință.

dintre China și Indonezia au înregistrat o 
nouă dezvoltare, iar legăturile culturale și 
economice au fost de asemenea întărite, 
Ciu En-lai a arătat : Tratatul dintre R. P. 
Chineză șl Republica Indonezia cu privire 
la problema dublei naționalități, care a 
fost semnat acum cinci zile la Bandung, 
este un important indiciu că colaborarea 
prietenească dfntre cele două țări ale noas
tre se va dezvolta mai departe. O proble
mă dificilă existentă între țările noastre, 
decurgînd din factorii istoriei datlnd de 
mulți ani, a fost soluționată în mod rezo
nabil în conformitate cu principiile egali
tății și avaniejelor reciproce, a neameste
cului în treburile interne ale celuilalt și 
pe baza colaborării prietenești. Acest lucru 
dovedește că orice problemă care s-ar pu
te! ivi între cele două țări ale noastre 
poate fi rezolvată pe calea tratativelor 

există stare de război între China ți Sta
tele Unite. Dorința poporului chinez a fost 
arătată în declarația făcută la 23 aprilie 
de către premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

(Trebuie amintit că la 23 aprilie, șefii 
delegațiilor Birmaniei, Ceylonului, R. P. 
Chineze, Indiei, Indoneziei, Pakistanu
lui, Filipinelor și Tailandei. s-au întrunit 
pentru a discuta probleme in legătură c-u 
micșorarea încordării in Extremul Orient, 
în special în regiunea Taivanului. Cu acest 
prilej, premierul R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, a făcut următoarea declarație :

„Poporul chinez nutrește sentimente de 
prietenie față de poporul american. Po
porul chinez nu dorește un război cu Sta
tele Unite ale Americii. Guvernul chinez 
este gata să ia loc la masa de conferință 
și să înceapă tratative cu Statele Unite 
pentru a discuta problema reducerii în
cordării în Orientul îndepărtat și în spe
cial problema micșorării încordării în 
regiunea Taivanului").

este decît o impresie și că fiecărui mo
ment pozitiv 1 se opune un moment ne
gativ.

La întrebările privind tratatul cu Aus
tria, Eisenhower a răspuns că în momen
tul de față nu consideră necesară o întîl- 
nire la nivelul cel mal înalt, dar că o ase
menea întîlnire poate să devină posibilă 
dacă conferința celor patru miniștri al 
Afacerilor Externe cu privire la problema 
Austriei va da naștere speranței într-o 
înțelegere ceva mai largă. El a declarat 
că după părerea lui, întîlnirea cu cei 
patru miniștri ai Afacerilor Externe va 
avea loc, deși etapa cea mai apropiată va 
fi o întîlnire între ambasadori.

rului George, care insistă asupra unor 
tratative cu privire la încetarea focului, 
fie cu participarea naționaliștilor, fie 
fără ei, presiunea analoagă exercitată de 
englezi și de citeva țări asiatice... și în
toarcerea d-lui Dulles la chestiunile de 
stat".

în continuare, Reston scrie că după ce 
Dulles s-a înapoiat la Washington și a 
luat cunoștință de declarațiile de la Ban
dung și de discursul senatorului George, 
care a cerut să se dea un răspuns pozitiv 
la propunerea lui Ciu En-lai, el a ajuns 
la concluzia că s-a creat o situație care 
cere un răspuns întrucitva diferit de cel 
pe care l-a dat Departamentul de Stat la 
23 aprilie.

Intr-un articol redacțional. „New York 
Times" scrie că un indiciu asupra carac
terului eventualelor tratative poate fi ob
ținut din „propunerea inițială a ameri
canilor cu privire la încetarea focului în 
strîmtoarea Formozei sub egida O.N.U., 
precum și din formulările nrecise ate pro
punerii premierului Ciu En-lai, In care 
se vorbea doar despre tratative în vede
rea discutării problemei micșorării încor
dării în Extremul Orient și în special în 

"regiunea Formozei, în scopul de a se evita 
un război cu S.U.A.

Nicf una din aceste propuneri nu pre
vede o reglementare generală a proble
mei Formozei sau a problemelor Extre
mului Orient în ansamblu. în fond o re
glementare in ansamblu este In prezent 
imposibilă.

Telegramele trimise de T. Kerner, J. Raab șl L .Figl 
lui K. E. Voroșilov, N. A. Bulganin și V. M. Molotov

MOSCOVA 28 (Agerpres) TASS transmite următoarea telegramă din Viena :
Excelentei Sale Domnului Mareșal KLIMENT VOROȘILOV, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. .

MOSCOVA
Rog Excelența Voastră să primească și să transmită Prezidiului Sovietului Su

prem el U.R.S.S. mulțumirile mele cele mai sincere pentru felicitările transmise 
de Dvs. personal, precum și din partea Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu prilejul celei de a 10-a aniversări a eliberării Austriei de sub dominația hitle- 
ristă și a restabilirii Republicii Austriace, precum și pentru urările de succes adre
sate poporului austriac în opera de restabilire a unei Austrii independente, libere 
și democrate.

Președinte federal 
THEODOR KOERNER

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite următoarea telegramă din Viena: 
Excelentei Sale Domnului Președinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, Mareșal N. A. BULGANIN

MOSCOVA
Vă rog să primiți în numele meu, pre cum și în numele guvernului federal aus

triac cele mai calde mulțumiri pentru felicitările pe care mi le-ați adresat cu 
prilejul celei de a 10-a aniversări a restabilirii independenței Republicii Austriace.

„împărtășesc convingerea dvs. că tratativele sovieto-austriace de la Moscova 
vor avea ca urmare restabilirea în viitorul apropiat a mult așteptatei indepen
dențe depline a Austriei și că ele vor constitui o bază sigură pentru asigurarea 
păcii între popoare și a unor relații prie tenești între țările noastre, și urmăresc 
cu deplină speranță dezvoltarea viitoare a tratativelor.

JULIUS RAAB

MOSCOVA 28 (Agerpres). TASS transmite următoarea telegramă din Viena:
Excelentei Sale Domnului VIACESLAV MIHA1LOVICI MOLOTOV, 

Ministrul Afacerilor Externe al U. R. S. S.
MOSCOVA

Vă rog să primiți călduroasele mele mulțumiri pentru felicitările atît de 
cordiale pe care mi le-ați transmis cu prilejul celei de a 10-a aniversări a eliberării 
Austriei și restabilirii Republicii. Guvernul federal austriac și poporul austriac 
așteaptă de asemenea cu speranță încheierea tratatului de stat care va aHuce 
Austriei suveranitatea mult așteptată.

LEOPOLD FIGL

Ședința festiva a parlamentului austriac
VIENA 28 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 27 aprilie cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a restabilirii Republicii 
Austriace, a avut loc o ședință festivă a 
celor două camere ale parlamentului aus
triac.

In cuvântarea sa, președintele Repu
blicii Austriace, Komer, a spus : Sărbă
torirea celei de a 10-a aniversări ă repu
blicii are loc într-o atmosferă deosebit de 
îmbucurătoare, deoarece libertatea depli
nă a țării noastre, în care am sperat și 
spre realizarea căreia am năzuit, nu mai 
este de citeva zile doar visul frumos al 
unui viitor îndepărtat. Odată cu încheie
rea primului deceniu al republicii începe 
un nou capitol în istoria Austriei.

A luat apoi cuvîntul cancelarul Raab, 
care a declarat: „Caracterul ședinței con
vocată astăzi s-a schimbat In urma eve
nimentelor din ultimele săptămâni. Uniu
nea Sovietică este gata să semneze tra

Conferința experților englezi, francezi 
și americani de la Londra

LONDRA 28 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Reuter, la 27 aprilie a 
început la Londra conferința experților 
englezi, francezi și americani care vor 
discuta problema legată de pregătirile 
tratativelor dintre puterile occidentale și 
Uniunea Sovietică „cu privire la slăbirea 
încordării în Europa". Agenția Reuter pre
cizează că experțij au la dispoziție zece 
zile pentru a elabora recomandările con
crete care vor fi prezentate miniștrilor 
Afacerilor Externe. „Cînd experții se vor 
ocupa de problemele Germaniei, cărora le 
va fi consacrată cea mai mare parte a 
timpului — se spune in continuare în ști

Substratul unei provocări
în rfndurile unei părți a 

tineretului școlar din Bel
gia te desfășoară de cîtva 
timp evenimente destul de 
semnificative. Presa occi
dentală relatează : in orașe 
sînt organizate mitinguri, 
sînt lansate rezoluții, au 
loc acte huliganice. La Mo- 
lenveek agenți ai partidu
lui reacționar social-creș- 
tin au murdărit fațada 
școlilor scriind apoi cu 
var : „Jos Collard

Ce se întîmplă de fapt în 
Belgia în legătură cu aceas
tă problemă? Cine este acest 
Collard care se pare că a tul
burat atît de mult sufletele 
înalților pretați catolici ? 
După cum s-a mai anunțat, 
guvernul belgian (din care 
fac parte socialiști și libe
rali) a prezentat parlamen
tului un proiect de lege, în 
care propune să se reducă 
cu 500 milioane franci bel
gieni subvențiile acordate 
școlilor particulare catolice 
(subvențiile statului pentru 
învățămîntul catolic se ri
dică de altfel la peste 3 mi
liarde).

Văzîndu-și atinse privile
giile, reacțiunea catolică a 
desfășurat in întreaga țară 
o sgomotoasă campanie îm
potriva acestui proiect de 
lege, prezentat de deputa
tul socialist Collard.

Neobținînd însă succes în 
parlament, reacțiunea cle
ricală a pornit o așa zisă 
„campanie de protest".

Nunțiul papal din Belgia 
și-a lăsat slujba deoparte 
și este în fapt conducăto
rul acestei campanii pro
vocatoare. Liderii catolici 
au organizat la Bruxelles 
și într-o serie de alte 
mari orașe manifestații la 
care au fost antrenați, sub 
influența reacțiunii cleri
cale, școlari și institu
tori ai școlilor confe ionale 
catolice, vechi S.S.-iști, ti
neri din grupurile neo-fas- 
ciste etc.

Se naște întrebarea : cum 
se poate oare ca o reducere 
destul de mică a subven
țiilor să produci y.n ase- 

menea scandal, cu toate că 
cercurile conducătoare din 
Belgia au avut destulă gri
jă ca față de 1943, subven
țiile pentru învățămîntul 
catolic să crească de trei 
ori ?
Dedesubturile s-au demas
cat atunci cînd un grup de 
preoți catolici, îmbrăcați 
în sutană părintească, au 
început să strige lozinci ce 
nu sînt de loc religioase, 
ci curat politice. Reacțiunea 
catolică lasă să se întreva
dă prin aceste lozinci do
rința pe care o are de a în
făptui în Belgia un regim 
ultrareacționar de tip 
Franco și Adenauer. Și 
toate acestea, bineînțeles, 
sub binecuvîntarea Vatica
nului.

Uneltirile cercurilor re
acționare catolice din Bel
gia mai au și altă țintă. 
Prin gălăgia în jurul „pro
blemei școlare" înaltul cler 
încearcă să strîngă unita
tea catolicilor, pe care să-i 
folosească apoi pentru sco
purile sale reacționare. De 
asemenea, prin crearea 
unei false neînțelegeri între 
oamenii muncii de diferite

tatul de stat șl invită celelalte trei puteri 
aliate să-l semneze șl ele. Astfel, se des
chide posibilitatea pentru ca rugămintea 
adresată în repetate rânduri de Austria 
puterilor aliate — cu privire la semnarea 
tratatului de stat —• să fie realizată".

„Cred — a continuat Raab — că voi ex
prima sentimentele poporului austriac 
spunînd că noi salutăm sincer convocarea 
grabnică a unei conferințe a ambasado
rilor celor patru mari puteri cu partici
parea Austriei. Convocarea grabnică a 
acestei conferințe dovedește că toți cei 
patru aliați sînt interesați în încheierea 
rapidă a tratatului de stat".

Raab și-a exprimat apoi dorința ca 
tratatul de stat cu Austria să fie semnat 
la Viena.

In încheierea ședinței au fost intonate 
imnurile de stat al Republicii Austriace 
și Uniunii Sovietice.

rea transmisă de agenție, vor fi ajutați 
de reprezentantul Ministerului Afacerilor 
Externe al Germaniei occidentale, Blan- 
kenhorn".

Comentatorul diplomatic al ziarului „Ti
mes", referindu-se la conferința experți
lor, scrie că ei vor examina „posibilitatea 
reducerii armamentelor" în Europa, pre
cum și problema germană. Comentatorul 
se teme că „recenta propunere a Rusiei 
de a încheia un tratat cu Austria pe baza 
neutralizării (Austriei — N. R.) poate „să 
deschidă germanilor perspectiva unificării 
în condiții asemănătoare" și îi va îndemna 
„să rupă cu Uniunea Atlanticului de Nord".

în fotografie : O manifestație de protest a studenților 
Universității din Bruxelles împotriva provocării lide
rilor catolici.

credințe, reacțiunea cato
lică se face luntre și pun
te în scopul de a distruge 
unitatea poporului belgian 
în acțiunile comune pentru 
creșterea salariului, împo
triva reînvierii militarismu
lui german, pentru partici
parea la lupta pentru pace.

Provocările liderilor cle
ricali nu și-au putut atinge 
ținta. Ele au avut ca urma
re un puternic protest al 
opiniei publice belgiene, 
care cere să se dea riposta 
cuvenită clericalilor, insis- 
tind pentru sporirea aloca
țiilor pentru școlile de stat. 
Unica urmare a așa numitu
lui „război școlar", care se 
desfășoară în Belgia, este 
faptul că reacțiunea cato
lică s-a compromis grav în 
fața cercurilor cele mai 
largi ale opiniei publice. 
După cum relatează zia
rele, la Bruxelles, Hasselt 
(centrul provinciei Lim
burg) și în alte orașe au 
avut loc manifestații ale 
oamenilor muncii și ale ti
neretului școlar care și-au 
exprimat indignarea față 
de manevrele reacțiunii 
clericale, cerind totodată 
întărirea caracterului laic 
al învățămîntului belgian.

Cultură fizică șl sport

O nouă întîlnire internațională 
la box

Joi, după amiază, a sosit în Capitală 
echipa selecționată de box a Elveției care 
va susține două întîlniri în țara noastră. 
Lotul sportivilor elvețieni cuprinde pe cel 
mai valoroși pugiliști în frunte cu cam
pionii F. Handschin, H. Spiess, I. Buchi, 
I. Michaud și E. Monier.

Pe aeroportul Băneasa oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai C.C.F.S. 
și membri ai comisiei centrale de box.

La sosire, campionul elvețian la cate
goria mijlocie I. Buchi a declarat urmă
toarele unui corespondent al agenției 
„Agerpres" :

„Sîntem îneîntați de frumoasa primire , 
care ni s-a făcut în Capitală. Ne-am pre
gătit cu seriozitate în vederea întîlniri- 
lor cu boxerii romîni pe care-i apreciem 
în urma performanțelor înregistrate in 
întîlnirile cu boxerii suedezi. Sper că 
aceste întîlniri vor contribui la strîngerea 
relațiilor de prietenie dintre sportivii ro
mîni și cei elvețieni".

Echipa selecționată de box a Elveției va 
susține două întîlniri în țara noastră. Pri
ma întîlnire va avea loc sîmbătă seara, 
la ora 20, în sala sporturilor Floreasca. 
Boxerii echipei Elveției vor întîlni echipa 
reprezentativă a orașului București. A 
doua întîlnire dintre boxerii oaspeți și 
cei romîni va avea loc la 4 mai în ora
șul Cluj.

Arbitrul neutru al întâlnirilor este 
R. Vaisberr (Franța).

Boxerii maghiari se pregătesc 
în vederea campionatelor 

europene
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — M.T.I. 

transmite : Boxerii maghiari se pregătesc 
în vederea campionatelor europene care 
vor avea loc la sfîrșitul lunii mai în Ger
mania occidentală. La 7 mai, echipa de 
box a R.P. Ungare va întîlni la Buda
pesta echipa R. Cehoslovace. Dat fiind 
marele interes suscitat în jurul acestei în
tîlniri, reuniunea va avea loc în incinta 
stadionului Popular, la lumina reflectoa
relor.

Pentru această întîlnire a fost selecțio
nat un lot numeros de boxeri printre care 
Nagy, Wagner, Horvath, Kellner Szakacs, 
Dory, Papp, Plachy și alții.

Se pregătesc pentru noi întîlniri 
internaționale

BUDAPESTA 28 (Agerpres;. — M.T.L 
transmite: Meciul de fotbal disputat du
minica trecută între echipele R.P. Ungare 
șl Austriei a Inaugurat seria întîlnirilor 
internaționale pe care le vor susține fot
baliștii maghiari în anul 1955.

în prezent, echipa R.P. Ungare se pre
gătește în vederea unui turneu pe care 
îl va întreprinde în țările nordice. La 
4 mal, echipa R.P. Ungare va susține 
ultimul joc de antrenament, Iar la 5 mal va 
pleca spre Os'lo. Iată programul acestui 
turneu: Oslo, 8 mai: Norvegia—R.P. Un- 
gară; Stockholm, 11 mat: Suedia—R.P. 
Ungară; Copenhaga, 15 mal : Danemarca— 
R.P. Ungară; Helsinki, 19 mai: Finlanda— 
R P. Ungară. La reîntoarcerea din acest 
turneu, echipa R.P. Ungară va juca pe 
stadionul Popular din Budapesta, la 23 
mai, cu echipa Scoției.

„Flamura Roșie' - U.T.A. - 
selecționata tineretului 
din R. P. Chineză 1—1

Pe stadionul „30 Decembrie" din Arad, 
în fața a 20.000 spectatori, s-a disputat 
joi după amiază, întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipa selecționată a ti
neretului din R.P. Chineză și echipa „Fla
mura Roșie“-U.T.A.

La cel de al treilea meci pg care l-au 
susținut în țara noastră tinerii fotbaliști 
chinezi au confirmat impresia bună lă
sată în partidele anterioare, prestînd un 
joc de calitate care le-au atras aplauzele 
publicului arădan. Scorul a fost deschis 
în minutul 56 de interul dreapta al echi
pei chineze Tan Hun-cen. Gazdele au 
egalat în minutul 65 prin Birău care a 
tras imparabil. întîlnirea a luat sfirșit cu 
rezultatul de 1—1 (0—0).

★
Luni 2 mal, cu începere de la ora 17, se 

va transmite de la stadionul „23 August" 
din Capitală, desfășurarea jocului dintre 
echipele Dinamo și Progresul București. 
Transmisiunea se va face pe programul I.

Symposionul 
de la Casa Ziariștilor

In întîmpinarea „Zilei presei comu
niste", joi după amiază, a avut loc la 
Casa Ziariștilor un symposlon despre pre
sa sovietică.

Membri ai delegației de ziariști din țara 
noastră, care au vizitat recent Uniunea So
vietică, au prezentat aspecte variate din 
activitatea presei sovietice, din metodele 
de organizare a muncii din redacții.»

Expunerile au fost ascultate cu viu in
teres de un mare număr de ziariști din 
Capitală.

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

Traviata; Teatrul de Stat de Operetă: Lăsati-mi 
să cînt; Teatrul Național „I. L. Caragiale": (Sal? 
Comedia): Matei Millo: (Sala Studio): Viață nouă. 
Teatrul Municipal: Visul unei nopți de vară; Tea- 
•ru* Armatei (Sala din Bd. Magheru): De parte: 
cealaltă; (Sala din Calea 13 Septembrie): Jucătoru 
de cărți și Căsătoria; Teatrul Tineretului: Davie 
Copperfield; Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești)] 
Intrigă și Iubire;

CINEMATOGRAFE: Patria, Al. Sahla, Miorița 
Donca Simo: Copiii din Hiroshima: I. C. Frimu 
încercarea fidelității: Elena Pavel: Doi acri de pă 
mini: AureJ Vlaicu, Popular: Directorul nostru ș 
Put de șoimi; înfrățirea între popoare, București 
Republica, Tineretului: Libelula și Pe drumul liber 
lății; Maxim Gorki, Al. Popov: Pădurea șoimilo 
albaștri și Scaunul magic; Unirea: Castelul d 
cărți; Timpuri Noi: Maeștri înotători sub apă, li 
lumea jucăriilor, G'ădina de liliac, Sportul sovietiî 
nr. 12; Victoria: Cei 13; Lumina, Gh. Doja, 23 Au 
gust, Libertății: Mînuitorul de păpuși; Cultural: Ex' 
preșul de Nurnberg și Gelozia bat-o vina; 8 Mar 
tie: Dincolo de Dunăre; Vasile Roaită: Scăpat dii 
ghearele demonului ; C. David: Alarmă la cird 
llacăra: Ceapaev; T. Vladimirescu: Descoperiie. 
misterioasă; Munca: Mizerabilii (ambele serii) 
M. Eminescu: Dama cu camelii; Moșilor: Ateii 
tMUn®1 ”ie Pinti,ic: Din Argentina îi
Mexic; 8 Mai: Alexandr Matrosov; Volga: Cazul di 
Wagner; N. Bălcescu: Intr-un port îndepărtat; Gh 
Coșbuc: Ne-am întîlnit undeva: Rahova: Scandcr 
beg; Olga Banele; Aventurile vasului Bogattr; Bc 
leslaw Bierut: Jucătorul de rezervă;
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