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U temi ști! Tineri mecanizatori, colectiviști, țărani muncitori întovărășiți sau 
cu gospodării individuale! Grăbiți însămînțatul porumbului! Insămînțați cu po
rumb o suprafață cit mai mare folosind terenurile care din cauza timpului 
nefavorabil nu au putut fi însămînțate cu alte culturi. Mai mult porumb în
seamnă mai multă hrană pentru oameni, mai multe furaje pentru animale și pă
sări, mai multă materie primă pentru industrie. Porumbul asigură venituri însem
nate pentru cultivatori. Insămînțînd porumb contribuiți la întărirea economică a 
patriei și sporiți veniturile gospodăriilor voastre. Acordați toată atenția 
culturii porumbului! Luptați pentru obținerea de pe fiecare hectar a cel puțin 
2.000 kg. porumb boabe!
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Să întreținem vie flacăra întrecerii 
pe ogoarele patriei Crește avîntul muncii pentru înflorirea patriei

OAMENII MUNCII de pe ogoarele 
patriei noastre luptă cu avînt pen
tru obținerea a cel puțin 10 milioa

ne tone grîu și porumb. Reducerea de pre
țuri la unele mărfuri de consum popular, 
alimentare și industriale dovedește că îm
bunătățirea continuă a vieții noastre de
pinde de eforturile fiecărui om al muncii. 
Țărănimea muncitoare își dă seama tot 
mai mult că ridicarea continuă a bunei 
stări a populației depinde în mare mă
sură de sporirea producției agricole. Răs- 
punzî-nd chemării partidului, ea luptă pen
tru a grăbi lucrările agricole de primă
vară, lucrări hotărîtoare pentru obținerea 
unei recolte bogate.

In cinstea măreței sărbători a oameni
lor muncii, 1 Mai, cei care muncesc pe 
ogoarele patriei noastre au obținut o serie 
de succese în munca de însămînțări, în 
ciuda timpului neprielnic. Astfel, mecani
zatorii de la S.M.T. Tecuci-Bîrlad și din 
șapte S.M.T.-uri din regiunea Constanța, 
și-au îndeplinit planurile campaniei de 
primăvară iar colectiviștii, țăranii mun
citori întovărășiți și cu gospodării indivi
duale din comunele Medieșu Aurit, Apa- 
teu, Andrid, Petrești, Livada. Ciumești 
din regiunea Baia Mare și din alte comune 
din regiunea Craiova au întîmpinat 1 Mai 
cu campania de primăvară încheiată. Suc
cesele obținute în campania însămînțări- 
lor se datoresc și faptului că în această 
primăvară întrecerea socialistă și patrio
tică este mai vie, mai cuprinzătoare, ea 
fiind o etapă a întrecerii pentru recolte 
bogate. întrecere al cărei bilanț se va face 
abia în toamnă, la recoltări. Nenumărați 
sînt fruntașii care au ieșit în evidență 
în cadrul întrecerii socialiste și patriotice 
ca buni luptători pentru o recoltă bogată. 
La redacția ziarului nostru sosesc multe 
scrisori care ne vorbesc despre acest lu
cru. Tovarășul Ion Aghiorghesii, din gos
podăria de stat din Pașcani-Iași, ne-a scris 
că în cinstea zilei de 1 Mai, tractoristul 
C. Harabagiu a realizat în 3 zile bune de 
lucru, 20 hectare arătură, a grăpat 6 hec
tare și a făcut cultivație pe alte 6 hectare. 
Din regiunea Constanța am primit vestea 
că utemiștii din gospodăria colectivă din 
Palazu-Mare sînt și de astă dată în pri
mele rînduri ale întrecerii. In numele bri
găzii a doua de cîmp, utemistul Tincu 
Anton a chemat la întrecere brigăzile în- 
tîia de cîmp și a treia furaje, pentru gră
birea însămînțărilor. In întrecere, brigada 
condusă de Tincu Anton a terminat lu
crările din etapa respectivă cu două zile 
îna’ntea celorlalte brigăzi.

Vremea prielnică lucrărilor de primă
vară dă posibilitate grăbirii ritmului însă
mînțărilor, pentru încheierea campaniei 
în cel mai scurt timp. Pentru aceasta, în
trecerea în muncă dintre oamenii muncii 
de pe ogoare trebuie sprijinită și extinsă 
tot mai larg, în așa fel încît ea să cuprindă 
pe fiecare mecanizator, colectivist, întovă
rășit și țăran muncitor cu gospodărie indi
viduală. Realizările obținute în cinstea zi
lei de 1 Mai pot constitui un punct de 
plecare pentru a înteți flacăra întrecerii 
pentru recolte bogate în tot cursul anu
lui.

In organizarea și desfășurarea întrece
rii socialiste și patriotice în cinstea lui 
1 Mai, organizațiile U.T.M. și-au adus 
partea lor de contribuție. Un număr în
semnat de tineri au fost antrenați de către 
organizațiile U.T.M. în întrecerea socia
listă în S.M.T.-uri, gospodării colective, 
întovărășiri. In unele comune ca de pildă 
în comuna Obîrșeni, raionul Vaslui, orga
nizațiile U.T.M. au inițiat ele întrecerea 
patriotică pentru grăbirea însămînțărilor. 
Aceasta înseamnă că organizațiile U.T.M. 
din agricultură au multe posibilități în 
această privință, că acolo unde ele se 
ocupă concret de întrecere, numărul tine
rilor fruntași în producție crește, crește 
contribuția acelor organizații la sporirea 
producției agricole. De aceea, în fața or
ganizațiilor U.T.M. de la sate se pune 
acum sarcina de a sprijini și mai larg, și 
mai concret, întrecerea socialistă și patrio
tică în vederea obținerii a cel puțin 10 

milioane tone de grîu șl porumb boabe, a 
cel puțin 2.000 kg. porumb boabe la hec
tar, pentru a culege de pe fiecare tarla în- 
sămînțată, recolte îmbelșugate de sfeclă 
de zahăr, cartofi, orz, ovăz, furaje, legume 
etc.

In mod deosebit întrecerea socialistă și 
patriotică trebuie organizată între culti
vatorii de porumb în așa fel încît să se 
extindă cît mai mult cultura porumbu
lui, iar de pe toate tarlalele însămînțate 
cu această plantă să se obțină recolte bo
gate, la nivelul celor obținute de frun
tași, cel puțin 2.000 kg. porumb boabe la 
hectar.

Pentru, aceasta, întrecerea trebuie 
să aibă ca scop în momentul de față gră
birea însămînțării porumbului și extin
derea suprafețelor cultivate cu această 
cultură importantă pentru economia țării 
și pentru ridicarea nivelului de viață al 
populației.

Un obiectiv de seamă al muncii organi
zațiilor U.T.M. de la sate este antrenarea 
tuturor tinerilor în întrecere.. întrecerea 
ne ajută să lucrăm mai bine, mai repede, 
să aplicăm metode noi, să cunoaștem și 
să folosim experiența fruntașilor. Iată de 
ce organizațiile U.T.M. au datoria de a 
ajuta pe fiecare tînăr să înțeleagă că în 
întrecere el are posibilitatea să ajungă în 
rîndul fruntașilor, să lucreze și să cjștige 
la fel de bine ca și ei. Pentru aceasta or
ganizațiile U.T.M. trebuie să-i aiute pe 
tinerii ce mai rămîn în urmă, să anali
zeze cauzele ce au determinat aceasta, 
ajutîndu-i să vină în rînduil fruntașilor.

In întrecerea socialistă și patriotică o 
mare importanță o are experiența frunta
șilor, care trebuie generalizată larg. O și 
mai mare importanță are însă crearea 
unui avînt general, care să cuprindă în 
masă pe tinerii mecanizatori, colectiviști 
și țărani muncitori întovărășiți, asociați 
sau cu gospodării individuale. In cadrul 
unui asemenea avînt de masă se nasc 
fruntașii recoltelor bogate se realizează o 
producție sporită de pe fiecare petec de 
pămînt.

Organizațiilor U.T.M. le revine sa.rcina 
sprijinirii mai puternice a întrecerii din
tre brigăzile de mecanizatori, brigăzile și 
echipele de cîmp din G.A.S. și gospodării 
colective pentru titlul de „cea mai bună 
brigadă sau echipă" și a întrecerii pentru 
titlul de „cel mai bun tractorist". Această 
întrecere iubită de tineretul muncitor de 
pe ogoare va lua în acest an o extindere 
și mai mare, desfășurîndu-se în întîmpi- 
narea Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților ce se va ține la Varșovia.

De asemenea o atenție deosebită trebuie 
acordată întrecerii tinerilor legumicultori, 
care răspunzînd chemării tinerilor de la 
gospodăria de stat Bălteni, ce se întrec 
pentru obținerea de recolte bogate de le
gume și zarzavaturi.

Antrenarea tineretului muncitor de pe 
ogoape în întrecerea socialistă și patrio
tică, buna desfășurare a întrecerii, depinde 
foarte mult de munca politică de masă 
desfășurată în acest scop. Organizațiile 
de U.T.M. trebuie să muncească astfel ca 
prin munca politică de masă să convingă 
pe fiecare tînăr, fiecare brigadă să parti
cipe în întrecere, să arate concret avanta
jele muncii în întrecere. In același timp 
trebuie combătut cu asprime formalismul 
care încătușează întrecerea în tipare 
strimte, care țintuiește elanul oamenilor 
de hîrtii birocratice, neluînd în seamă 
faptele vii, oamenii.

Acum cînd încheierea grabnică a cam
paniei de primăvară este o sarcină urgen
tă, cînd intrăm într-o nouă etapă a lucră
rilor agricole — întreținerea culturilor — 
dezvoltarea întrecerii socialiste și patrio
tice are o mare însemnătate. Organiza
țiile U.T.M. pot și trebuie să facă din spri
jinirea întrecerii pentru recolte bogate o 
preocupare de seamă a lor, aducîndu-și 
contribuția Ia întărirea economică a pa
triei, la creșterea bunei stări a popu
lației.

Noi angajamente ale oamenilor muncii
din industrie

Pe adresa Comitetului Central al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. continuă să sosească numeroase te
legrame prin care oamenii muncii din in
dustrie și agricultură și din diferite or
ganizații salută cu bucurie recenta Hotă- 
rîre cu privire la reducerea de prețuri cu 
amănuntul la unele mărfuri alimentare și 
industriale, raportează succesele obținute 
în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai și-și iau noi angajamente în lupta 
pentru continua ridicare a producției și 
productivității muncii.

1500 autocamioane peste plan
în telegrama trimisă colectivul de mun

citori, Ingineri, tehnicieni și funcționari 
de la uzinele „Steagul Roșu" din Orașul 
Stalin, scrie: „Conduși și îndrumați de 
partid, în dorința fermă de a spri
jini recentele hotărîri ale partidului 
și guvernului cu privire la desființarea 
sistemului de aprovizionare pe bază de 
cartele și rații și cu privire la reducerea 
de prețuri, ne angajăm să dăm patriei, 
peste prevederile planului pe anul 1955, 
1500 de camioane ; vom luota continuu 
pentru mărirea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și îmbunătățirea 
continuă a calității produselor noastre. 
Prin aceste angajamente, sub înțeleaptă 
conducere a partidului, ne considerăm în
cadrați în efortul colectiv al poporului 
nostru muncitor, în lupta sa pentru dez
voltarea economiei naționale, pentru con
solidarea regimului democrat-popular și 
apărarea păcii’’.

Vom sprijini uzina de tractoare
Colectivul uzinelor „I. C. Frlmu” din 

Sinaia raportează partidului și guvernului 
că și-a îndeplinit și depășit angajamentul 
luat în cinstea zilei de 1 Mai. Planul la 
producția globală a fost depășit cu peste 
21 la sută, productivitatea muncii a cres
cut cu 15,8 la sută, iar prețul de cost a 
fost redus cu 2,8 la sută; s-au realizat de 
asemenea economii de 74.360 lei, față de 
60.000 lei cît aveau prevăzuți în angaja
ment. în sprijinul recentelor hotărîri ale 
partidului și guvernului, colectivul de 
muncitori, ingineri, tehnicieni și funcțio
nari de la uzinele „I. C. Frlmu’’ din Sinaia 
se angajează să livreze peste plan uzine
lor de tractoare „Ernst Thălmann” din 
Orașul Stalln, pompele de Injecție K.D. 
necesare echipării celor 500 tractoare pe 
care uzinele de tractoare s-au angajat să 
le livreze peste plan.

Vom termina hidrocentrala 
în cel mai scurt timp

în telegrama lor, constructorii hidro
centralei „V. I. Lenin” de la Bicaz ra
portează C.C al P.M.R. că în cinstea zi
lei de 1 Mai au îndeplinit și depășit sar-

N o I s u
întrecerea pe profesii continuă să se 

desfășoare cu însuflețire în rîndul con
structorilor de utilaj petrolifer de la uzi
nele „1 Mai" Ploești. Lupta pentru titlul 
de „cel mal bun” s-a extins în majori
tatea secțiilor, stimulînd mîndria profe
sională a muncitorilor tineri și vîrstnicl, 
dorința fiecăruia de a-și ridica gradul de 
calificare

La secția turnătorie de oțel, condițiile 
obținerii titlului de „cel mai bun formar" 
sînt: depășirea normei lunare cu cel pu
țin 160 la sută și reducerea la zero a nu
mărului de rebuturi. Condițiile întrecerii

TOATE FORȚELE PENTRU SUCCESUL ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
Campania însămînțărilor de primăvară 

se desfășoară cu intensitate în toată țara.
Oamenii muncii din agricultură, mun

cind cu avînt pe ogoarele patriei, au în
tîmpinat ziua de 1 Mal cu noi succese în 
muncile agricole, pentru îndeplinirea che
mării partidului și guvernului, în vederea 
realizării a 10.000.000 tone de grîu șl 
porumb șl a obținerii unor recolte îmbel
șugate la toate culturile.

Tnvingînd greutățile, mecanizatorii, 
muncitorii agricoli din gospodăriile de 
stat, colectiviștii, întovărășițll și țăranii 
muncitori cu gospodării individuale din 
majoritatea regiunilor, au însămînțat într- 
o perioadă de timp relativ scurtă, o su
prafață ce depășește cu peste 6 la sută 
suprafața însămînțată în anul 1954 pînă 
la 1 Mai.

Numai în ultima decadă, datorită bunel 
organizări a lucrărilor, efortului susținut 
al oamenilor muncii de pe ogoare și spri
jinului permanent dat de organele de par
tid șl de stat, s-a însămînțat o suprafață 
de aproape 2.500.000 ha.

Suprafața totală însămînțată de la în
ceputul campaniei pînă la 1 Mal reprezin
tă 61,1 la sută din plan.

In fruntea campaniei însămînțărilor de 
primăvară sînt regiunile Craiova, Bîrlad 
și Iași care au realizat 83,3 la sută, 82 
la sută șl respectiv 78,7 la sută.

Progrese simțitoare au făcut în ultima 
săptămînă regiunile Suceava, Oradea, Au
tonomă Maghiară, Stalin, Bacău, Galați, 
Constanța, Cluj, Pitești șl Hunedoara, care 
folosind din plin timpul prielnic $1 capa

și agricultură
cina de producție, au sporit față de plan 
productivitatea muncii și au redus prețul 
de cost al lucrărilor peste sarcina plani, 
flcată.

„Vom da patriei noastre hidrocentrala 
de la Bicaz în cel mal scurt timp posibil 
— se spune în telegramă — pentru a în
tări puterea sa economică și capacitatea 
de apărare împotriva celor ce uneltesc 
dezlănțuirea unui nou război.

Urăm partidului scump al clasei munci
toare noi și strălucite victorii în lupta 
pentru construcția socialistă, pentru secu
ritate colectivă în Europa, pentru pace 
trainică".

Cu elan sporit 
pentru cîștigarea recoltelor 

bogate
Stațiunea de mașini și tractoare Ziduri 

din raionul Rîmnicu Sărat, regiunea 
Ploești, vestește că în cinstea zilei de 1 
Mai și-a îndeplinit planul în campania de 
primăvară în procent de 103,05 la sută.

Muncind cu elan deosebit pentru execu
tarea la timp și în bune condiții agroteh
nice a lucrărilor în campania agricolă de 
primăvară și folosind din plin timpul priel. 
nic și întreaga capacitate de lucru a mași
nilor. muncitorii, tehnicienii și funcționarii 
de la stațiunea de mașini și tractoare 
Hărman, regiunea Stalin, raportează, că în 
ciuda timpului nefavorabil. în ziua de 30 
aprilie au îndeplinit planul campaniei de 
primăvară în 11 zile față de 20 de zile pla
nificate. Ei asigură partidul și guvernul 
că vor munci și mai departe cu același 
clan pentru cîștigarea bătăliei recoltelor 
b'iatt' de cereale.

în cinstea zilei de 1 Mai, colectiviștii 
d'in comuna Grabăț, raionul Sînicolaul 
Mare, regiunea Arad, au terminat însă- 
mînțările de primăvară, însămînțînd 659 
ha., dintre care 200 au fost însămînțate 
cu porumb în cuiburi așezate în pătrat.

10 întreprinderi 
și-au mai îndeplinit planul 

cincinal
în întîmpinarea zilei de 1 Mai, zece în

treprinderi din regiunea Baia Mare su în. 
deplinit planul cincinal; planul valoric al 
producției industriale pe primul trimestru 
al anului 1955 a fost realizat în proporție 
de peste 106 la sută. 11 gospodării agricole 
colective, 14 întovărășiri agricole și 6 
comune au realizat planul de însămîr.țări 
de primăvară. Oamenii muncii din regiu
nea Baia Mare asigură partidul și guver
nul că vor depune toate eforturile pentru 
realizarea sarcinilor primului nostru cin
cinal, că vor termina campania însămîn
țărilor de primăvară la un nivel înalt 
agrotehnic, pînă la 7 mai, chezășuind ast
fel obținerea unei producții medii la hec
tar pe regiune de 2300 kg. de porumb și 
1.700 kg. de grîu.

(Agerpres)

c c e s e
sînt un puternic stimulent în muncă. Cei 
10 muncitori de la turnătorie, care luptă 
pentru titlul de „cel mai bun formar", au 
obținut în luna aprilie, o depășire medie 
a normei de lucru cu 156 la sută, față de 
depășirea medie de 120 la sută realizată 
în luna martie. Cu toate că în luna apri
lie au avut de executat un număr mai 
mare de repere, muncitorii formari au 
dat lucrări de bună calitate, fără rebu
turi. Avîntați în întrecere, formarii Ni- 
culae Dumitru și Alexandru State au în
registrat depășiri de normă care întrec 
cu mult realizările din luna martie

citatea de lucru de care dispun, au reașit 
să insămințeze suprafețe însemnate llchi- 
dînd în bună parte lntîrzierea în efectua
rea însămînțărilor.

Chiar în regiunile București, Timișoa
ra, Ploești, Arad și Baia Mare, în care 
însămînțările sînt încă întlrziate, ritmul 
însămînțărilor • fost intensificat in ulti
mul timp.

Sporesc suprafețele însămînțate 
cu porumb

Cu viteză record
țJÎRLAD (de la corespondentul nostru), 
ld*ultimele  zile, în regiunea Bîrlad, în

sămînțările se desfășoară într-un ritm tot 
mai viu. De pildă, în săptămîna 24-30 
aprilie — săptămînă record, închinată zi
lei de 1 Mai — viteza zilnică la însămîn- 
țări pe întreaga regiune a fost depășită 
cu 77,53 la sută. Datorită eforturilor de
puse de țăranii muncitori din regiune 
pentru a se termina însămînțările de pri
măvară în timp cit mai scurt, s-a ajuns 
ca, la 1 Mai, în regiune planul să fie în
deplinit în proporție de 82,13 la sută. In 
ultima vreme, oamenii muncii de pe ogoa
rele regiunii au dat o atenție deosebită 
grăbirii însămînțării porumbului. Pînă 
acum s-au însămînțat suprafețe însemnate 
cu porumb șl ele cresc necontenit de la o 
zi la alta. Astfel, în unele locuri, termi- 
nindu.se de însămînțat ultimele hectare 
cu porumb, s-au terminat în întregime

Desfășurînd întrecerea patriotică
ORADEA — (de la corespondentul nos

tru).
Timpul prielnic din ultimile zile a fă- 

cut posibilă intensificarea ritmului însă
mînțărilor în întreaga regiune. în raioa
nele Beiuș și Oradea s-a însămînțat pînă 
la sfirșitul lunii aprilie, 85 la sută din 
plan. Numeroase gospodări; colective, în
tovărășiri agricole și comune au terminat 
in întregime însămînțările. Printre aces
tea se numără gospodăriile colective din 
Vaida, Roșiori, Sisterea (raionul Oradea). 
Sînicolaul de Munte și Simian (raionul 
Secuieni), precum și întovărășirile agri
cole din Mihai Bravu, Giriș etc. Ținînd 
seama de importanța economică ce o are 
porumbul, țăranii muncitori întovărășiți 
din aceste comune au grăbit însămînțatul

In curînd, vor termina însămînțatul
CĂLĂRAȘI (de la corespondentul nos

tru). Membrii gospodăriei agricole colec
tive „Frunze" din comuna Floroaica, ra
ionul Călărași, tineri și vîrstnicl, mun
cesc cu multă rîvnă pentru a termina cît 
mai degrabă însămînțatul celor 104 hec
tare cu porumb. Alături de vîrstnicl, ti
nerii colectiviști aduc o contribuție în
semnată la grăbirea însămînțării acestei 
culturi.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă, 
colectiviștii din Floroaica au reușit ca,

2.500 hectare însămînțate cu porumb
PLOEȘTI. (De la corespondentul nos

tru).
în aceste zile călduroase, pe întinsul ra

ionului Urziceni zeci și sute de atelaje lu
crează cu spor la arat și însămînțat. Ță
ranii muncitori zoresc însămînțatul po
rumbului. Este grăitor exemplul țăranilor 
muncitori și al utemiștilor din comuna Co- 
cora care, în numai cîteva zile, au însă- 
mînțat peste 530 hectare cu porumb. Prin
tre fruntașii comunei sînt țăranii munci
tori Vasile Drăgoi, Ion V. Stanciu, Stan 
St. Radu, Gheorghe Patracioc și alții, 
care au însămînțat cîte 2 hectare cu po
rumb. Și utemiștii Sandu Mihai, Baron 
Stelian, Cheche Feodor, Stoica Nicolae șl

Ministerul Agriculturii șl Silviculturii 
recomandă gospodăriilor agricole colec
tive, întovărășirilor agricole și țăranilor 
muncitori cu gospodării individuale ca pe 
suprafețele prevăzute să fie însămînțate 
cu grîu de primăvară, ovăz, orz, secară, 
mazăre și alte culturi din epoca I, al căror 
timp de însămînțare a trecut, să semene 
porumb pentru boabe. 

însămînțările de primăvară. Pînă la 
1 Mai, însămînțările au fost terminate 
complect în 9 gospodării agricole de stat, 
24 gospodării colective, 62 întovărășiri 
agricole și în 24 comune. Printre comunele 
care au terminat însămînțările pînă în 
seara zilei de 28 apii’ie au fost Căbești, 
Crăiești și Răchitoasa (raionul Zeletin), 
Găgeștl și Iepureni (raionul Murgenl), Ti- 
feșil și Movilița (raionul Panciu) și multe 
altele. în frunte la însămînțări pe regiura 
se află acum raionul Zeletin, cu 90,16 la 
sută din plan realizat.

Acum țăranii muncitori din regiunea 
Bîrlad grăbesc însămînțatul porumbului, 
străduindu-se astfel să termine cît mal 
degrabă însămînțările de primăvară ; ei 
folosesc fiecare oră bună de lucru, men- 
ținînd viteza zilnică realizată în săptămîna 
record.

acestei culturi, asigurînd condiții prielnica 
obținerii unei recolte sporite la hectar.

De asemenea și țăranii muncitori din 
comuna Dumbrăveni, raionul Beiuș, des
fășurînd larg întrecerea patriotică, au 
terminat însămînțările. Folosind timpul 
prielnic, ei au intensificat ritmul însă
mînțării porumbului, ultimile hectare în- 
sămînțîndu-le în ziua de 3 mai. Din în
treaga suprafață destinată culturilor de 
porumb și cartofi, 249 hectare au fost in- 
sămînțate în cuiburi așezate în pătrat.

Succese frumoase s-au obținut și in une
le comune — ca Sisterea, Sălard, Roșiori 
etc. — unde s-a însămînțat mai bine ae 
90 la sută din plan. în aceste comune su
prafețele însămînțate în cuiburi așezate 
în pătrat se ridică la 80 la sută din to
talul prășitoarelor însămințâte.

pînă acum cîteva zile, să însămînțeze 
peste 55 hectare cu porumb. întreaga su
prafață a fost semănată în cuiburi așe
zate în pătrat. Printre colectiviștii ce s-au 
evidențiat la însămînțări sînt și utemiștii 
Ion P. Nicolae, Ștefan M. Mușat și alții; 

însămînțatul porumbului continuă în 
gospodărie. Colectiviștii dau zor ca să te.’- 
mine cît mai curînd. Și munca lor este 
rodnică. De la o zi la alta se extinde tot 
mai mult suprafața însămînțată cu po
rumb pe ogoarele gospodăriei.

alții din comuna Armășești sînt fruntași 
la însămînțatul porumbului. Datorită 
muncii politice susținute ce se duce în 
rîndul țăranilor muncitori din comunele 
Gîrbovi, Ion Roată, Balaciu, Armășești și 
altele, s-a reușit să se obțină succese fru
moase în această direcție. Astfel, pînă în 
seara zilei de 29 aprilie, în întreg raionul 
Urziceni s-a însămînțat cu porumb o su
prafață de aproximativ 2.500 hectare. Co
lectiviștii din comunele Broșteni, Malu, 
Gîrbovi, Cocora, avînd în față experiența 
pozitivă a anului trecut, însămînțează în 
anul acesta întreaga suprafață destinată 
culturii porumbului în cuiburi așezate în 
pătrat.

Pentru a asigura atît furaje concentrate 
cît și furaje fibroase, se recomandă gos
podăriilor agricole de stat Și comitetelor 
executive ale sfaturilor populare să însă
mînțeze cît mai mult porumb, atît pentru 
boabe cît și pentru siloz. Comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare trebuie să ia 
măsuri pentru însămînțarea porumbului, 
atît pe loturile zootehnice, cît și pe tere
nurile desțelenite din izlazuri. Ministerul 
Agriculturii șl Silviculturii recomandă de 
asemenea tuturor cultivatorilor să însămin- 
țeze cît mai multă fasole printre porumb.

Se atrage în mod deosebit atenția pod
gorenilor să Intensifice lucrările în vil, ca 
tăiat, arăcit, cercult șl săpat, lucrări prin 
care se pune baza recoltei bogate de stru
guri.

Condițiile pentru însămînțarea porum
bului fiind acum optime, este necesar un 
efort șl mai mare pentru grabnica termi
nare a însămînțărilor.

Această săptămînă este hotărîtoare pen
tru însămînțatul porumbului, pentru obți
nerea unei recolte bogate.

Țărani muncitori! Folosiți din plin toa
te mijloacele de lucru de care dispuneți 
pentru a termina în această săptămînă în
sămînțatul porumbului; urmați exemplul 
fruntașilor recoltelor bogate șl executați 
toate lucrările la un înalt nivel agroteh
nic! Tnsămînțați suprafețe cît mal mari 
de porumb în cuiburi așezate în pătrat, 
îngrijiți bine culturile și faceți la tlnîp 
pllvitul buruienilor din semănături — 
pentru a obține sporuri cît mai mari de 
recolte.

nindu.se


înaintea examenelor 
Ia Institutul politehnic din Cluj

Fruntași la învățătură

arătat că din nou acei studenți au devenit 
„fruntași” în seminaril. Cercetînd mai în. 
deaproape acest fenomen â putut desco
peri că acești studenți practicau obiceiul 
de a luă caiete de seminar de la alte 
grupe, caiete pe care le foloseau apoi în 
seminar, reușind să dea răspunsuri bune 
luate gratuit din aceste caiete. . .

... Unii asistenți și-au notat ce școală a
,țiiiă . minte” terminat fiecare student în «parte (mai ales 
ip cît vor fi pentru anul I). în acest fel conducătorul 

dă seminar poate interveni cu mai multă 
" ‘ ‘ ușurință și proporțional ou necesitatea în

munca de pregătire a studenților. Acest 
procedeu este folosit de către mulți dintre 
asistenții institutului.

Reușind să cunoaștem pe fiecare stu
dent și mai ales pe acei care nu învață în 
timpul semestrului, am trecut la acțiune, 

în primul rînd, comitetul U. T. M. se 
străduiește jșă imprime muncii din grupe 
up' cjăranter operativ, în senșuL.că discu
tarea- și remedierea unei deficiențe să se 
petreacă- imediat-după ce ea a 
vată. Spre exemplu, la seminarul de fi
zică din grupa a II-a a anului I, studentul 
Becsa Gheorghe nu se pregătește pentru 
semlnării. Asistentul a cerut 'triunghiu
lui de grupă ca în cel mai scurt timp po- 
sibil să se discute în grupă atitudinea a- 
cestui student și să hotărască modul în 
care poate fi ajutat la învățătură.

O acțiune pe plan mai mare însă, între
prinsă de pe acum, este traducerea în 
viață a hotărârii organizației U.T.M. ca 
studeilții care ău rămas în urmă la învă
țătură să fîe chemați de către asistenți, 
în mod- obligatoriu, la meditații suplimen
tare. Această operațiune s-a făcut în co
laborare cu triunghiurile de grupă sub 
îndrumarea asistenților, căpătînd astfel un 
caracter de hotărîre a colectivului. în acest 
fel se contribuie la întărirea forței colec
tivului și la crearea unei opinii sănătoase 
de grupă.

Rezultatele de pînă acum ne îndreptă
țesc să credem că sîntem pe drumul cel 
bun. Studenții încep să se obișnuiască să 
muncească în ritm susținut. Se creează 
o atmosferă sănătoasă de colectiv în ceea 
ce privește munca profesională a grupei 
— privită prin prizma activității fiecărui 
student. In esență, studenții devin mai 
conștienți și judecă cu mai multă seriozi
tate greutățile pe care le întîmpină și suc
cesele obținute.

Conducerea Institutului a fost și «ste 
atentă la sezis'ările organizației U.T.M.

De pildă, s-a constatat că sesiunea cercu. 
__ ___ rilor științifice din anul .trecut a fost rău

Care sînt factorii care au împiedicat ob- planificată — în timpul sesiunii de colocvii 
ținerea unor rezultate mai bune ?

CeT măi de temut inamic este „concediul 
de odihftă” pe care unii studenți ,^i-l 
acprdă” după fiecare sesiune de examene. , ...... .. .
De pbicei aceștia sînt tocmai acei studenți ferința cercurilor științifice a avut loc deja 
care practică învățătura „în asalt".

In al doilea rînd, inactivitatea unor tri
unghiuri de grupă care au manifestat lipsă 
de atenție pentru viața grupei. Pe lîngă 
acești .factori principali se mai adaugă și 
alții, legați indisolubil de ceilalți și anu
me: lipsa unor studenți de la ore, parti
ciparea unora ca simpli spectatori la 
cursuri și seminarii, preocupări extrașco- 
lare care le-au răpit uneori din timpul 
destinat‘studiului. Cum și prin cine pot ft 
înlăturați acești factori periculoși ? Rolul, 
hotărîtor îl joacă interesul pe care-1 depun 
elementele ridicate din grupe, triunghiu
rile din grupe, birourile U.T.M. de an 
îndrumate necontenit de comitetul U.T.M., 
la care contribuie și activitatea susținută 
a cadrelor didactice — mai ales a asis
tenților.-Trebuie să subliniem că una din 
condițiile esențiale pentru reușita acestei 
acțiuni, este înțelegerea de către asistenți 
și studenți a necesității unei acțiuni co
mune duse în scopul unei temeinice pre
gătiri.

Pentru a putea cunoaște felul în care 
muncește un student trebuie să cunoști 
evoluția lui cel puțin în timpul unui se
mestru întreg, inclusiv sesiunea de exa
mene. Acest lucru nu poate fi făcut numai 
pe baza memoriei asistentului și de aceea 
Ijptătîrea adunării generale U.T.M. a asis. 
tenților, ca fiecare asistent să aibă un 
caiet de însemnări s-a dovedit a fi o mă
sură prețioasă.

Spre exemplu, la catedra de Mecanică — 
anul I — asistentul Popescu P. a rămas 
surprins că la examenul din ianuarie mulți 
dintre studenții care au activat intens în 
seminarii au da.ț răspunsuri nesatisfăcă
toare. Surpriza lui a fost mai mare, după 
examene, cînd notările sale din caiet au

Pentru unii s-ar părea prematură preo
cuparea pentru sesiunea de examene din 
vara acestui an in institutele de învăță- 
mint superior, cu mult înainte de începe
rea ei. Aceștia sînt cei care muncesc în 
ritm nesusținut, pentru care „asaltul fi
nal" înseamnă totul. Atunci vor pierde 
nopți în șir deasupra cărților și planșelor, 
își vor obosi organismul și — în cel mai 
fericit caz — vor reuși să- ,,f“' 
cele ce.au citit, numai atit timp cît vor fi 
la examen.

în Institutul politehnic din Cluj, sesiu
nea de examene din vară a înceiput încă 
de multă vreme să constituie subiect de 
discuție atî.t printre studenți cit și în rîn- 
durile- cadrelor didactice. Peste tot . se 
caută cele mai bune metode de muncă, se 
analizează cursurile, seminariile, activita
tea de laborator, încercînd să se lichideze 
lipsurile care ar putea duce la rezultate 
slabe în sesiune. ' "z “

Făptui acesta nu este jnțîmplător. Acest 
lucru răîese din analiza sesiunii din iănua. 
pie care s-a soldat cu rezultate mai bune 
decîț cele din anul școlar trecut, tocmai 
datorit j unei activități mai susținute,, mai 
bine organizate, bazată pe o colaborare 
mai eficace între conducerea Institutului, 
organizația U.T.M. și sindicat sub directa 
îndrumare a organizației de partid. Rezul
tatele cele mai bune s-au obținut la anii I, 
unde a fost concentrată în special aten
ția conducerii institutului' și a organizației 
de .bază U.T.M. în primul semestru. La 
acești ani procentajul de iptegrallști a 
fost în jurul lui 90 la sută, dintre care 
aproape 80 la sută au obținut calificative 
de „bine" și „foarte bine”.

O comportare nesatisfăcătoare au avut-o 
o parte din studenții anilor II și III de 
la toate facultățile. Analizîndu-se cauzele 
care au determinat aceste rezultate mai 
slabe s-a constatat că în acești ani birou
rile U.T.M. nu au dat atenție suficientă 
problemei studiului tuturor studenților, nu 
au criticat atitudinea acelor studenți care 
obișnuiau să absenteze nemotivat, mai 
mult chiar, au tolerat — cu bună știință 
— procedeul acelor responsabili de grupă 
care ■ nu înregistrau toate absențele în 
caietele de grupă.

Semnificativă este și situația anului II 
Construcții care din fruntaș a devenit 
anul acesta cel mai slab an de studii din 
institut. Lucrul acesta demonstrează lim
pede că a nu lupta cu perseverență pen
tru menținerea unei poziții cucerite cu 
greu, prin muncă, duce în mod inevitabil 
la un eșec rușinos.

Cobora încet, cu grijă. Se 
mîini, de genunchi și uneori

ajuta de 
,......... , chiar de

coate. Cîteodată, cărbunele negru ca tu
ciul îi fugea de sub picioare ; luneca cîți- 
va metri. Se prindea din nou, cu încăpă- 
țînare, așa cum deseori făcuse cînd era 
mic pe prispa casei din satul de lîngă Tg. 
Mureș.

Așa l-a cunoscut într-una din primele 
zile de la venirea lui la Pairila minerul 
Haidu Iuliu. Au stat puțin de vorbă, iar 
după pceea și-au văzut amîndoi de treabă. 
Unul spre abatajul, său, jar celălalt cu- 
treierînd galeriile minei. Mihai nu știa 
de ce, dar nu putea rezista privirilor isco
ditoare ale minerului.

După cîteva zile însă, după ce lucrase 
în cîteva șuturi ca vagonetar pe la di
verse brigăzi, un tinăr se apropie de el 
și-l întrebă :

— Ești nou venit ? Ești utemist 1 Nu 
cumva vrei să te califici ca ajutor de 
miner ?... Și întrebările, în număr de 7—8, 
se succedară fără ca cel care i le punea 
să aștepte vreun răspuns.

— Da ! Sînt nou venit ! Nu sînt ute
mist 1 Vreau să devin ! Și,.., să mă calific 
cît mai repede !

— Ei, bine ! Uitg, de mîine Haidu pri
mește oameni în echipa lui Să se califice. 
Vrei să lucrezi la el ?

— Ce întrebare I Doar pentru asta am 
venit aici. N-am să stau vagonetar o viață 
întreagă. Zău, te rog să mă crezi.

Pentru moment, lui Mihai Ștefan nu-1 
veni să creadă. Cînd însă vru să mai 
adauge ceva, era prea tîrziu.

— Mîine la 6, în sala de apel !
...Au trecut cîteva luni de cînd Mihai 

muncea alături de Haidu.
— De mîine — i se spuse într-o zi — 

după ce ieși din șut, să te duci și la în
vățătură, măi Mihai. Te-am înscris la 
școala de calificare. O să înveți acolo teo
ria, iar în mină o să pui în practică cele 
învățate.

Argatul de ieri începu acum să vor
bească despre calcularea rezistenței armă
turilor, despre amenajarea sistemului de

ițe să se
►st obser-

— fapt care a împiedicat pe studenți de 
la ambele activități. în acest an, la propu
nerea organizației U.T.M., rectoratul a re
mediat acest neajuns și în consecință, con- 

în 2—3 aprilie, urmînd ca cercurile să-și 
continue activitatea. Rezultatele au fost 
mai bune în comparație cu anul trecut, 
iar studenții vor fi mai puțin solicitați în 
sesiunea de colocvii. De asemenea, ca re
partizarea pentru practică să nu mai preo. 
cupe pe studenți în sesiune rectoratul a 
și întocmit de pe acum listele cu practica 
de vară și a început să ia măsuri pentru 
buna ei desfășurare.

O problemă greu de rezolvat este cu
noașterea și îndrumarea activității extra- 
școlare a studenților. în Institutul nostru 
se obișnuiește ca membrii corpului didac
tic să viziteze după o planificare stabilită 
căminele studențești. Fără îndoială că 
metoda este bună, dacă ar fi mai îndea
proape urmărită și organizată. Din pă
cate aceste vizite la cămin au căpătat un 
caracter de formalitate și deobicei totul se 
reduce la a constata curățenia la bucătărie 
și dormitoare, sau dacă portarul își face 
datoria sau nu.

De aceea, o mare răspundere revine or
ganizației UT.M. a corpului didactic, în 
sensul de a ridica nivelul preocupării asis
tenților utemiști care merg ia cămine pen. 
tru studenți.

Din aceste cîteva spicuiri din activita
tea actuală din Institutul polițehnic-Cluj 
se poate desprinde concluzia că toate 
eforturile sînt canalizate pe acea cale care 
duce în mod sigur la îmbunătățirea ca
litativă a rezultatelor ce se vor obține în 
sesiunea de examene din vară, că lupta 
permanentă împotriva tuturor manifestă
rilor și a atitudinilor dăunătoare realizării 
acestui scop este susținută.

CODREANU CONSTANTIN 
asistent la Institutul politehnic 

din Cluj

O ÎNTRECERE DOI ÎNVINGĂTORI
aeraj, despre metodele rapide în cărbune 
și în special despre cea a graficului ciclic, 
despre...

Examenele, Mihai le-a trecut, cum s-ar 
zice, jn frunte. Și asta nu din cauză că 
ar fi foet mai învățat ca ceilalți. Dar în
florea în el dragostea de mină.

Nu se știe cine adusese vestea că Haidu 
va pleca în Donbasul sovietic, pentru un 
schimb de experiență. Cei nouă țineri din 
brigadă ascultară însă curînd cu luare 
aminte cuvintele ..lui Haidu.

— Să munciți ca și cînd eu îs aici. Nici 
să nu se cunoască lipsa mea. Cred că 
Mihai poate să-mi țină locul, A dovedit 
asta de mai multe ori.

Mihai și-a plecat pentru o clipă privi
rea în pămînt. Ce i-a răspuns el atunci 
lui Haidu, cu greu poate să-și amintească.

— Drum bun Ghiula baci... și... ai toată 
încrederea în...

Și Haidu a plecat către Donbas cu si
guranța că ortacii nu-1 vor face de ru
șine. în luna aceea brigada a continuat 
să se situeze în fruntea* * luptei pentru măi 
mult cărbune. O parte din oameni au 
primit chiar insigna de miner fruntaș. La 
reîntoarcere, Haidu ă fost bucuros. L-a 
luat pe Mihai, care trecuse de acum cel 
mai greu „examen" din viață, și i-a zis :

uneori mai trage chiulul prin galerii, Mi
hai credea că nu este bine să le arate ce
lor doi greutățile prin care trece brigada. 
Toate îl făceau să fie Închis, 
Aurica — soția lui — să se 
rece ca 
bine...

După 
alături 
drept în celălalt colț, dar asta numai din 
motive de estetică 
grafiile membrilor brigăzii fui Mîhiai Ște
fan. Diferența depășirilor de normă era 
numai de cîteva procente.

★
Costa Iosif — cel cu ideea întrecerii în

tre brigada lui Haidu și cea a lui Mihai 
Ștefan — e cel mai vîrstnic dintre tova
rășii din brigada lui Mihai : în curînd își 
va serba cea de a 30-a aniversare. El i-a 
ținut locul lui Mihai cînd acesta a fost 
plecat de la Petrila. în schimburi de ex
periență, în vizite la prieteni de peste ho
tare, la ședințe ba la raion ba la regiune 
și în cîte alte locuri, unde n-a fos± Mihai 
Ștefan. Cu toate acestea, lipsa 1U1 nu s-a 
cunoscut, întrecerea între cele două bri
găzi cunoștea aceeași intensitate.

Cu 35 de procente mai puțin ca bri
gada lui Haidu — cam acesta era pro
centul pe care avea să-l constate mereu 
Mihai. Opt frunți se încruntau. Hm ! Nu-; 
de loc de glumit cu ortacii aceștia. To
tuși cine știe? Poate pînă la urmă...

Sprijinul pe care însuși Haidu, devenit 
acum Erou al Muncii Spcialiste, l-a dat 
brigăzii li* Mihai a .făcut ca cele 35 de 
procente să scadă, în unele luni. In altele, 
ele creșteau însă, ca o pîine dospită. Mun
ceau cît îi ziua de mare, iar cînd să vadă 
rodul muncii lor, tot...

Mihai l-a vizitat din nou pe Haidu. S-a 
dus , acasă la el și după ce au gustat vreo 
patru-cinci gogoși atunci luate de pe foc 
(parcă de asta îi arde lui acum) tînărul 
miner l-a rugat pe tovarășul său să-l mai 
învețe în ale mineritului.

întrebarea i-a pus-o cam așa : Cum să 
fac, Ghiula baci, să mă apropii mai mult 
și eu de succesele dumitale ? Ghiula baci 
a ghicit rostul întrebării. Cu toate astea 
meseria lui nu o ține în secret. Și-apoi, 
ce-i dacă-1 întrece cineva? Doar el, Haidu 
Iuliu i-a pus lui Mihai prima dată pic- 
hamerul in mină. Cu mina asta, de multe

— Mina, vezi și tu, se dezvoltă. Se 
deschid noi abataje. Trebuiesc și acolo 
oameni. Ce ai zice să iei și tu conducerea 
unei echipe ? Cred că și acolo o să faci 
treabă.

— De ! eu știu 7 Mi-e teamă să nu mă 
fac de ris. -

— Ei. de ris n-d să te faci I Și apoi, așa 
cum sîntem vecini cu casele, o să fim 
poate și la locul de muncă !

...De mai bine de trei lunj 
brigada lui Mihai mergea tare 
se poate spune însă că băieții 
ceau. Dimpotrivă, acum poate

lucrul la 
greu. Nu 
nu mun- 

mai mult 
ca orieînd. S-a dus Mihai la Haidu șj i-a 
spus tot necazul pe care-1 avea pe suflet. 
I-a arătat atunci că lui îi vine prea puțin 
lemn pentru armare, că uneori nu are aer 
comprimat suficient și cite altele.

— Dar bine, oamenii tăi simt că tu răs 
punzi înainte de altul de munca lor ?

Ce-i drept. Ia asta Mihai ștefan nu se 
gindise. De cînd cu Mîrza Emapoil, care 
de mai bine de două luni tot vagonetar 
rămăsese, de cmd cu Tgnai Ghejrghe care
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LA FORȚAREA CRIȘULUI
Ordinul a venit în seara aceea... „Inapre 

ziuă să se forțeze Crișul”.
Toată noaptea fasciștii au supravegheat 

apa cu rachete și au ținut-o sub foc pu
ternic. Pandurii, trudiți de luptele din 
ultimele zile, au adormit in adăposturi. 
Pe Levinte nu-I prindea somnul. îi lipsea 
prietenul Alexandru, comandantul compa
niei, care căzuse la datorie și-l frămînta 
trecerea apei. De acum el va trebui să 
ducă mai departe în lupte pe băieți. Se 
zvîrcolea pe paiele așternute în adăpostul 
nu prea adînc. Ar fi vrut să treacă noap
tea mai repede ca să se vadă dincolo de 
apă. Apoi, încă puțin să mai treacă și 
Ardealul va fi liber, țara toată va fi eli
berată.

Din optzeci de panduri rămăseseră 
șaptezeci și doi. Opt au căzut în ziua 
aceea. S-au făgăduit întăriri de la bata
lion. Dacă l-ar mai veni măcar zece, ar 
fi bine.

Poate că a ațipit, și el, pentru că a tre
sărit cînd a zbîmîit telefonul. Sosise ora 
trecerii. Levinte a sărit în picioare, a dat 
ordinul cuvenit șl a pornit cu compania 
printre tufe și prin șanțuri. Voia să se 
apropie cî.t mai mult, înainte de a în
cepe artileria să bată malul inamic. 
Străbătuse cîteva sute de metri cînd a 
încăput pregătirea de artilerie. Fasciștii au 
început să bată și ei linia pe care înop- 
tase compania lui Levinte. Dar pandurii 
erau de mult ieșiți din zona de bătaie șl 
așteptau ordinul de trecere. Pupă un 
ceas de tragere, artileria și-a mutat focul 
mai în spatele pozițiilor inamicului. Atunci 
Levinte a ordonat înaintarea. Pandurii au 
început iarăși să înainteze, cînd adăpos
tiți de tufele de sălcii, cînd tîrîș prin vi- 
roage ori prin mîncături de pămînt. Fo
cul artileriei mai slăbise pe malul celă
lalt, așa Că Levinte a socotit prielnic mo
mentul trecerii.

La lumina rachetelor, Levinte a văzut 
apa tulbure a Crișului. Fără să stea pe 
gînduri a intrat în apă și a pornit spre 
malul celălalt.. Pandurii după el, prin apa 
tulbure.

Crișule, măi Crișule
Nu-ți mai crește apele 
Ca să treacă trupele 
Trupele voinicele, 
Ca să bată hoardele 
Hoardele dușmanele...

De unde-1 venea lui Levinte în gînd 
frîntura aceasta de cîntec ? Nu-și putea 
aduce aminte.

O mitralieră hitleristă trăgea rafale din 
depărtare, ridicînd bulbuci in apa rîului, 
cînd în stingă, cînd în dreapta pandurilor. 
Apa ajunsese pînă la brîu și pandurii 
înaintau mereu. Ajunși la mal, au început 
a arunca grenade în tufișurile de sălcii. 
Crișul era deja trecut cînd cerul a în
ceput să'se lumineze la răsărit.

Pe Levinte îl cuprinse o bucurie copi
lărească după ce a trecut apa. A îmbră
țișat pandurii care erau mai aproape și 
a început să fredoneze un cîntec.

Veselia a ținut multă vreme. Dușmanul 
nu mai putea rezista în acel sector al 
frontului Se vedea aceasta după graba cu

; condițiile 
și confort, 

oamenilor

Călimănești, 
anul acesta 
la construe-

Pregătiși în stațiunile 
de odihnă

în stațiunile de odihnă Călimănești, 
Olănești și Govora din regiunea Pitești, 
se execută acum importante lucrări de 
amenajare menite șă asigure 
cele mai bune de tratament 
pentru odihna și recrearea 
muncii

De pildă, la stațiunea 
care-și va mări capacitatea 
cu 500 de locuri, se lucrează 
ția a două cluburi de vară,’ înzestrate 
cu săli de bibliotecă, de șah, de tenis de 
masă. Se amenajează de asemenea în acea, 
stă stațiune un centru medical 
distribuirea apelor minerale, se instalea
ză încă trei băi de sulf, o baie de lumina 
pentru tratamentul reumatismului și 40 
de cabine de ștrand pe malul Oltului.

Stațiunea Olănești se va înfrumuseța 
în mod deosebit prin lucrările de renovare 
care vor fi gata în curînd și prin planta
rea a 15.000 de arbuști de ornamentație.

Corespondent 
DUMITRAȘCU M.

pentru

atunci cînd 1 se pă- 
nu prea strălucește

Intîi trebuie 
să ne luăm

după ce-și 
găsea tim- 
la brigada

Din abata-

ori l-a dat laoparte 
rea lui că treaba 
Atunci.,.

— Ei bine. Uite, eu cred că tu nu te 
ocupi suficient de brigadă. Nu faci ca 
ortacii să muncească mai mult cu capul 
șl mai puțin cu brațele.

I-a vorbit de mul-te lucruri în seara 
aceea, Ghiula baci. Despre mișcări inutile, 
despre organizarea locului de muncă și 
despre cite altele, Apoi a început el să 
întrebe. întrebărilor despre metoda grafi
cului ciclic — „așa cum scrie la carte" — 
Mihai cu greu le răspundea.

— Ei vezi, tocmai aici e baiul. E me 
toda cea maj bună pentru noi, măi Mihai, 
trebuie însă cu cap aplicată. T 
să o cunoști tu bine și apoi i 
și mai serios la întrecere.

De atunci, în fiecare zi, 
aranja locul de muncă, Haidu 
pul să dea cite o raită și pe 
lui Mihal

...Se apropia ziua de 1 Mai.
jele minei Petrila, ieșeau zilnic la „ziuă" 
sute de tone de cărbune peste plan. Azi 
Haidu a dat cu 85 procente mai mult căr
bune, iar lui Mihai doar cîteva sutimi 
i-au mai lipsit ca rezultatele să fie egale.

Ei, dar dacă ar fi fost și astea...
Ultima oară Mihai nu era de față cînd 

s-au afișat rezultatele. A aflat despre ele 
în drum spre casă Trebuie să recunoască 
că nici nu l-a venit să creadă :

— Vreți să glumiți cu mine ? L-am în
trecut ?

Nu s-n dus direct acasă. A bătut din 
nou ia ușa meșterului său.

— Să trăiești și să n-ai teamă că m-oi 
supăra — așa i-a întîmpinaț Haidu. Priete
nia contează mai mult, și pe lîngă toate 
astea nu uita că-ți sînt și naș Așa că, 
finule, dacă n-o să ți se supere nevasta, 
haideți la noi la masă.

S-au servit mîncăruri alese, s-au destu
pat sticle care au pocnit cînd dopul a fost 
scos, s-au ciocnit paharele și s-au urat noi 
izbinzi.

Către sfîrșitul petrecerii, Mihai și-a 
amintit însă să adauge :

— Nu uita tovarășe Haidu ! Mai ai încă 
multe să mă înveți !

I. NEACȘU

Col. Valeriu Cimpeanu

care părăsea pozițiile și după elementele 
slabe pe care le lăsa în urmă

Pe cerul albastru se profilau coșurile 
unei fabrici. Era Oradea. La margipea 
orașului, fabrica de cărăm'fjă Cînd com
pania ajunse mai aproape, au pornit din 
fabrică rafale de mitralieră. Apoi au în
ceput să cadă proiectile de aruncătoare.

— Așadar hltleriștii mai încearcă și din 
fabrică — își spuse Levinte după co or
donă adăpostirea. S-au oprit și infanteriș
tii rcmîni din stîng.a. Pe semne că au 
fost și ei opriți. Levinte aștepta ordinul 
de atac.

Soarele încălzea ca în miezul verii. Căl
dura ridica ceață străvezie din pămîntul 
încă umed. Pe cer alergau norii ca oițeiț. 
albe și se perindau unii după alții către 
asfințit.

în așteptarea ordinului de atac Levinte 
scoasa portofelul căpitanului, cu gîndul 
să-i afle adresa de acasă... A găsit in el 
două seri sori și fotografia unei fete. Lui 
Levinte i se păru nespus de frumoasă. 
Fata zîmbea cu atîta du'cșie de parcă-ar 
fi spus : „Să vii Alexandre înapoi, nea
părat să vii. Viața e frumoasă și trebuie 
trăită”.

— Da, viața-i frumoasă și trebuie trăită, 
își spuse Levinte. Dar nu noi sîntem aceia 
care vrem să luăm viețile oamenilor. Im 
perialișiii vor războiul, ei împing milioa
nele de oameni la moarte...

Atacul a pornit pe tot sectorul.
Soarele se înălța tot mai sus Hitleriștii 

trăgeau cu tot armamentul. Pretutindeni, 
în stingă și-n dreapta, se auzeau strigăte 
de „ura”. O coloană sovietică de tancuri 
zdrobise rezistența remt'.Icr din fabr că, 
iar prin spărtura făcută trupele romîne 
și pandurii îneintau. Era ceasul din urmă 
al luptei Romînli erau ho.ărlți să nu se 
mal oprească și intr-un avint nestăvilit 
pătrundeau în poziții, trăgeau cu armele, 
aruncau grenade, loveau cu patul puștii, 
eliberau pas cu pas pămîntul Patriei. Ora. 
dea îsi înălța steagul libertății.

în fruntea companiei trăgînd cu auto
matul, Levinte lupta și-și îmbărbăta os
tașii.

Prin văzduh un proiectil s-a spart un
deva aproape. Pa al doilea. Levinte nu l-a 
maj auzit urlînd prin văzduh, dar i-a sim
țit puterea exploziei chiar lingă el. Vru 
să se ridice, dar i se păru că ceva îi lip
sea. îi lipseau picioarele. Le avea, dar 
nu-1 mai ascultau.

— Ei, drăcie ! gîndi el și încercă încă- 
odată. Oi fi amorțit ?

A așteptat cîteva clipe. Pandurii s au 
culcat grămadă în jurul lui.

— Nu e bine, nu e bine. înaintați! Vă 
ajung eu din urmă ! Nu vă îngrămădiți 
intr-un loc. Vă ajung. înainte panduri 1 
înainte, pentru eliberarea Patriei !

Soarele era în nămlezi, acolo undo cio- 
cîrlia se oprește vara de-și cîntă cîntecul.

— Ce frumos cîntă ciocîrlia 1 gîndi 

Ne scriu cititorii din Pitești despre

Biblioteca fabricii
r

Pentru muncitorii întreprinderii tex
tile „11 Iunie”-Găvana Pitești, biblio
teca a devenit o adevărată necesitate; 
un bun sfătuitor și ajutor_ în muncă- 
Mulți muncitori care azi sînt fruntași 
in muncă obțin realizări însemnate în 
producție și datorită învățămintelor ce 
le-au desprins citind cărțile bibliotecii.

Utemistul Gheorghe Oprescu din 
sectorul țesătorie își însușește

file ideologice aflate in bibliotecă.

sectorul țesătorie își însușește cu
noștințe marxist-leniniste citind^ căr
țile ideologice aflate în bibliotecă. El 
se preocupă de asemenea să-și perfec
ționeze calificarea profesională. _ De 
aceea pe fișa sa de cititor, pe lingă 
cărțile ideologice și de literatură citite, 
găsești șj numeroase cărți tehnice.

Printre cei 300 de cititori ai bibliote. 
cii, utemistul Petre Marinescu, munci
tor în atelierul mecanic, e unul din 
cei mai zeloși cititori. Anul acesta el a 
citit 11 cărți. „Cartea lăcătușului de 
revizie” pe care a împrumutat-o de la 
bibliotecă îl ajută să aplice cu succes 
metode înaintate în procesul de pro
ducție. Teodora Berariu care a învățat 
să scrie și să citească intr-un curs de 
alfabetizare, este în prezent filatoare 
fruntașă în producție. Azi ea citește 
multe cărți; ele i-au devenit prieteni și 
sfătuitori apropiați. In pasiunea pen
tru citit, vezi parcă răzbunarea ei pen
tru anii întunecați din trecut cînd. la 
fel ca mulți alții, nu se putea bucura 
de lumina cărții.

Printre cititorii activi se numără și 
pionierele Domnița Popescu și Dumitra 
Ciocîrlia ai căror părinți muncesc în 
întreprindere.

Un ajutor prețios au găsit în biblio
tecă și tinerii veniți la practică in în
treprindere. De pildă Dumitru B. din 
Arad a împrumutat cărți tehnice cum 
sînt: „Filatura de bumbac” și „Tehnica 
securității în filaturi". Lectura acestor 
cărți îl ajută să-și îmbogățească cunoș. 
tințele sale tehnice. De asemenea, nu
meroase cărți tehnice au studiat și Că
lin Tiberiu, Barbu Constantin și Fo- 
goraș loan aflați și ei la practică în fa
brică.

După cum se vede, biblioteca între
prinderii, împreună cu bibliotecile vo-

Spectacolul brigăzii artistice
întreprinderea regională de transpor. 

tun auto-Pitești e fruntașă pe țară. 
Zilele trecute brigada artistică de agi
tație a prezentat un program în cinstea 
fruntașilor in producție și al tuturor 
muncitorilor care prin munca lor au 
contribuit ca întreprinderea să ajungă 
fruntașă.

La ridicarea cortinei, brigada a In
terpretat „Cîntecul partizanilor păcii". 
Cintecele și recitările închinate luptei 
pentru pace au fost viu aplaudate 
spectatorii care umpleau sala pînă 
refuz.

In cinstea tovarășilor Gh. Neagoe, 
două ori sutamiist și a fruntașului 
producție Nicolae Iosif, care a parcurs 
150.000 km. cu mașina fără reparație 
capitală, au fost cîntate cintecele „Uhăi 
Bade", „Mi-a trimis mîndra scrisoare” 
și altele.

Unora, care prin atitudinea lor îna
poiată stînjenesc bunul mers al pro
ducției, brigada le-a pregătit cupletul 
satiric „Claxonul”. La sunetul unui 
claxon au apărut interpreții cupletului. 
In cupletul cîntat pe diferite melodii 

de 
la

de 
în

Levinte. Și-a lăgat capul pe brațul țapi
narului din Maramureș.

— Tu erai Nlcolaa ?
— Eu, domnule educator Maramureșul 

e liber. De acum am unde merge după 
război.

Țapinarul' îl ștergea pe Gheorghiță de 
sînge cu o năframă țărănească.

— Se face seară ’ a întrebat Levinte 
încercînd să se ridice

Soarele era sus, alb și strălucitor ca un. 
glob de fontă topită. Mai aprins ca ori
eînd.

— De ce nu înaintăm ? — a întrebat 
iară levinte, încercînd să se ridice.

— înaintăm, răspunse țapinarul. Pan
durii intră în Oradea.

—- Și noi ? Da ce stăm ?
— Mergem și noi, Minteni.
Țapinarul și-a întors fața de la Levinte, 

ștergîndu-și ochii cu dosul palmei
— S? fac® neapte . a mai spus Levinte 

cu glas șoptit. Se face noapte... Dar soa
rele răsare deasupra Patriei mele...

Focurile se îndepărtau din ca in ce. Tu
nurile băteau mai departe și mal departe, 
ma> spre apus și mai spre apus. Pan
durii, armatele romîne și oștîle sovietice 
se duceau spre apus.

Țapinarul l-a ținut pe Gheorghiță multă 
vreme la piept. La închis pleoapele și 1 
le-a ținut așa pînă cînd a simțit cum a 
trecut prin ele Fo-ul de ghiață. Lacrimile 
maramureșanulu.i picurau pe obrajii în
cremeniți ai lui Levinte Gheorghe și se 
prelingeau pe pămîntul reavăn, unde sîn- 
gele educatorului de companie făcuse băl
toacă.

Apoi țapinarul- a lăsat trupul neînsufle
țit pe pămînt și cu lopata de campanie a 
început să-i sape groapa.

De departe se auzeau tunurile și oralele 
lunt'ăiorilev victorioși care mergeau spre 
soare apune.

Pămîntul Patriei era liber. Se duceau 
luptătorii să elibereze și alte popoare. 
Treceau pe pămîntul Ungariei-

*
După cîteva luni, pe malul înverzit șl 

Gronuhii, în Cehoslovacia, într-o noapte 
înstelată un pindar străjuia somnul pan
durilor care aveau de mîntuiț în zori ul
timul cap de pod inamic dincoace de apă. 
Pîndarul era țapinarul maramureșan. El 
fredona în șoaptă un cîntec. al lui :

Peste Criș și peste tău 
Ard două lumini de său 
Ziua plouă, noaptea ninge 
Și tot nu le poate stinge 
Dară două luminele 
Nu-s de său, nici de nuiele. 
Nici de plop și nici de brad, 
Ci de ochii care ard.
Ochii comandantului 
Și-ai educatorului 
Răsădiți în arie 
Cu tăiș de sabie, 
în locul umbrișului, 
Peste apa Crișului, 
în umbrișul sălciei, 
La inima Patriei.

lante din sectoarele de muncă, satis
fac în mare măsură cerințele cititori
lor, setea lor de cunoștințe, ajutîndu-i 
să lucreze mai bine, cu mai mult spor 
în producție.

Bibliotecara Coca Florica — ajutată 
de tovarășele Elena Iliescu și Olimpia 
Stănciulescu, — își duce activitatea cu 
dragoste, cu simț de răspundere și ini
țiativă. Ea reușește să siringă în jurul 
bibliotecii zi de zi tot mai mulți citi
tori, să educe gustul pentru citit al 
muncitorilor, îmbinîndu-și munca de 
bibliotecară cu sarcinile ce-i revin în 
producție.

Biblioteca are peste 3000 de volu
me, dintre care numeroase sînt cărți 
tehnice legate de specificul între
prinderii. Numărul cărților crește 
necontenit. In ultimul timp biblioteca 
a mai primit 170 de volume. Purtînd 
de grijă aprovizionării bibliotecii cu ul
timele noutăți, bibliotecara se ocupă 
totodată și de popularizarea lor- In pri' 
mul rînd ea recomandă direct cititori
lor cărțile cele mai potrivite nivelului 
de cunoștințe al fiecăruia. De aseme
nea și agitația vie : expoziții de cărți, 
articole la gazeta de perete, anunțuri 
prin stația de radioficare etc., servește 
la popularizarea cărții.

La răspîndirea cărții, la sporirea nu
mărului de cititori și la educarea gus
tului lor pentru citit, ajută mul*  și 
discuțiile ce se organizează asupra 

• unor cărți. Bibliotecara organizează 
aceste discuții cu ajutorul organizației 
de bază U.T.M. care antrenează 
pe tineri pentru a participa la a- 
semenea dezbateri. Discuțiile în jurul 
cărților citite sînt pregătite temeinic. 
Cartea asupra căreia urmează să fie 
purtată discuția este dată din vreme la 
citit cit mai multor muncitori. La dis
cuție, unul dintre ei face o expunere 
mai amplă privind conținutul cărții, 
iar ceilalți complectează expunerea cu 
observațiile lor asupra problemelor ri
dicate în carte, asupra eroilor ei.

Citirea cărților din biblioteca fabri
cii „11 Iunie"-Găva.na Pitești a intrat in 
preocupările zilnice ale muncitorilor 
acestei întreprinderi Aceasta vine în 
sprijinul muncii pentru realizarea sar
cinilor de producție ale fabricii.

populare, sînt criticați șoferii care 
nu-și îndeplinesc datoria conștiincios. 
Conducătorii auto Ștefănescu Alexan
dru și Băiuș Vasile, prezenți în sală, 
criticați pe drept cuvînt, au trebuit să 
roșească, simțindu-se cu musca pe că
ciulă.

Fruntașilor in producție, interpreții 
cupletului le-au urat și pe mai departe 
spor la muncă, ultimele versuri fiind 
aplaudate de întreaga sală:

— Vouă celor ce munciți 
Vă urăm la toți să fiți 
Printre cei fruntași mereu, 
Invingînd tot ee e greu, 
Să munciți mai cu elan 
Pentru pace, pentru plan!

Programul brigăzii artistice de agi
tație s-a bucurat de un mare succes. în 
încheiere, corul brigăzii a interpretat 
cîntecul „înflorește țara mea".

Corespondenți 
ȘTEFAN NEAMȚU 

Și
DUMITRU BIBIR1

„Sein teia tineretului “
Pag. 2-a 4 mai 1955



Cu fiecare tînăr
Despre tinerii Constantin Lazăr și Her

mina Ghigiu cunoșteam puține lucruri. 
Știam că răspund uneori la acțiunile ini
țiate de organizație. Atît și mai mult 
nimic.

Fusesem aleasă secretara organizației de 
bază U.T.M. „OCL Produse industriale” de 
puțin timp. Intr-una din zile, acești doi 
tineri și-au manifestat dorința să intre in 
rîndurile organizației U.T.M. Fără a cer- 

■ neta cu atenție dacă sînt pregătiți pentru 
intra în organizație, am hotărît să-i pu

nem în discuția adunării generale U.T.M. 
Zis și făcut. Și utemiștii au votat în una
nimitate primirea lor în U.T.M.

Numărul membrilor organizației noas
tre crescuse. Așteptam ca cei doi tineri 
pe care i-am primit în organizație să se 
achite cum se cuvine de sarcini.

Tovarășii Lazăr și Ghigiu lipseau însă 
deseori de ța adunările generale ale orga
nizației noastre. Sarcinile care le-au fost 
încredințate după primirea lor în U.T.M. 
nu erau duse la îndeplinire. Lăsa de dorit 
și atitudinea lor față de cumpărători. Co
mitetul organizației de bază, întreaga or
ganizație a trebuit să muncească mult 
timp după aceea cu acești doi tineri, da
torită faptului că ei nu au fost suficient 
educați înainte de a fi primiți în U.T.M.

Dar aceasta s-a întîmplat la început. 
Faptele amintite mai sus precum și mun
ca noastră de zi eu zi ne-au demonstrat 
că atragerea tineretului înaintat în rîn
durile UT.M.-uiui, face parte integrală 
din ansamblul muncii de educare comu
nistă a tineretului și are o mare impor
tanță. Acum, organizația noastră de bază 
cu sprijinul organizației de partid a în
ceput să se ocupe mai temeinic și mai 
concret de problemele creșterii rîndurilor 
organizației noastre, de întărirea legătu
rilor sale cu tineretul.

Atragerea tineretului se face pe baza 
unei munci educative permanente și va- 

- riate.
In primul rînd noi ducem muncă de 

- educare politică și ideologică a tineretu
lui. Cercul politic care funcționează în ca
drul organizației noastre este frecventat 

. și de tineri care nu fac parte din rîndurile 
U.TM.-ului. Dintre cei patru tineri pri
miți ‘n U.TM. în ultimele trei luni, trai 

.au frecventat cu regularitate cercul poli
tic. Cum se pregătesc pentru convorbiri 
dacă citesc presa cu regularitate — iată 
probleme care au fost urmărite îndeaproa
pe de comitetul organizației de bază, de 
propagandistul cercului politic.

Tovarășa Viorica Watz la începutul anu
lui de învățămînt politic, nu a fost înca
drată în nici un cert. Mai tîrziu mi-a măr, 
turisit că ar dor: și ea să studieze o serie 
de probleme politice dar nu are destulă 
încredere în forțele ei. Observasem de 
fapt și eu că Viorica e o fată timidă, 
nehoțărîtă, șovăielnică. In ședința de co
mitet în care s-a împărțit fiecărui menu 
bru sarcina de a răspunde de pregătirea 
unui tînăr pentru a deveni utemist, eu 
m-am angajat s-o pregătesc pe Watz Vio
rica. începusem s-o cunosc. Timiditatea, 
neîncrederea în forțele ei trebuiau nea
părat ’nlăturate. I-am recomandat atunci 
să citească mai mult, să citească o serie 
ie articole apărute in presă în legătură 
iu viața și lupta uteciștilor. De multe ori 
im discutat cu ea despre cele citite. înce

O zi a secretarilor
°. ** +“ 
organizațiilor de bază

Nota redacției : Ansamblul Teatrului de 
păpuși din Cluj se află acum in turneu. 
Tinerii din Capitală pot cunoaște din rea
lizările acestui teatru vizionând spectaco
lele „Povestea porcului” (în limba romî
nă) și Ludas Matyi" (în limba maghiară) 
— în sala Orfeu, în zilele de 4 și 5 mai, 
matineu și seara.

Organizația de bază U.T.M. este locul 
mde se înfăptuiesc sarcinile pe care par- 
dul le pune in fața tineretului. Pentru 

ța aceste sarcini să fie înfăptuite cit mai 
>ine, comitetele organizațiilor de bază 
i.T.M. și în special secretarii acestora, 
.’ebuie șă cunoască temeinic problemele 
luncii da organizație, să știe cum și în 
e direcție să canalizeze entuziasmul 
reator al tineretului.
Privind cu multă seriozitate această 

roblemă biroul comitetului raional 
•T.M. Gura Humorului, regiunea Sucea- 
a, în baza instrucțiunilor primite din 
artea C.C. al U.T.M., a organizat de cu- 
nd „Ziua secretarilor organizațiilor de 
ază U.T.M.”
în prima zi, printre altele, a fost pre- 

>ntat referatul despre felul cum luptă 
;&miștii din raion pentru îndeplinirea 
rcinilor izvorîte din Hotărîrile Biroului 
jlitic al C.C. al P.M.R. cu privire lă 
itivitatea U.T.M. și sarcinile de viitor, 
ferat prezentat de tovarășul Constantin 
nofrei — prim secretar al comitetului 
ional U.T.M.
Tovarășul Traian Asmarandei — șeful 
cției agricole a comitetului executiv al 
atului popular raional a arătat ce înda- 
riri revin utemiștilor dfn cuvîntarea 
zarășulu.î Gheorghe Gheorghiu-Dej, ros- 
ă la consfătuirea pe țară a fruntașilor 
h agricultură.
Secretarii organizațiilor de bază au vor- 
: de metodele întrebuințate în muncă 
intru antrenarea tuturor tinerilor în 
sfășurarea campaniei de primăvară, 
spre acest lucru au povestit și celor- 
ti secretari. Roman Mihail, secretarul 
’anizației de bază U.T.M. din gospodă- 

colectlvă din Ilișești, care pentru 
inlca șa muncă ca brigadier a obținut 
igna de fruntaș al recoltelor bogate și 

' arășul Nicolae Brădățeanu — secreta- 
organizației de bază U.T.M. din înto- 

fășirea Drăgoești,
Jți secretari, ca cei din organizațiile 
?.M. Cacica-sat, Humoreni-sat, au vor-
j - ■ ■

Recomandare Ministerului Agriculturii și Silviculturii 
pentru începerea însămînțării bumbacului

tinisterul Agriculturii și Silviculturii 
rmandă începerea cu toate forțele a 
imînțării bumbacului la 5 mai, întrucît 
dițiile de temperatură au devenit favo. 
■le acestei lucrări.
inînd seama de faptul că nu în toate 
unile, raioanele și comunele condițiile 
însămînțare sînt întrunite în același 
o, inginerii și tehnicienii agronomi vor 
iii data începerii semănatului în func- 
de condițiile locale. Insămînțatul tre- 

executat într-un timp scurt, astfel 
>ă nu depășească 15 mai.
■ntru obținerea unei producții sporite 
>umbac, o însemnătate deosebită o are 
lățirea terenului și executarea semă- 
lui.
mtru a crea condiții optime de încol- 
semințelor și de creștere uniformă 

antelor, terenurile arate pentru bum- 
■trebuie lucrate înainte de semănat cu 
vatoarele sau cu prășitoarele la o 
cime de 4—5 cm.

condițiile specifice din această pri- 
ară, cu ploi abundente și timp rece, 
necesar ca semănatul bumbacului cl 
rcă mai în față, la 3—4 cm. adîncime, 
ru a evita întîrzierea răsăririi. Cul

tul cu încetul Viorica a început să se 
schimbe. M-am bucurat mult în ziua 
cînd ea mi-a mărturisit că dorește din 
toată inima să fie primită în U.T.M.

De pregătirea tinerilor în vederea pri
mirii lor în U.T.M. se preocupă nu numai 
comitetul, ci și alți membri ai organiza
ției noastre U.T.M. Fiecare utemist are 
sarcina să se ocupe la locul lui de muncă 
de creșterea unui tînăr. Cu multă grijă 
și atenție a fost pregătită, de pildă, tînăra 
Brigita Soos de către utemistul Dumitru 
Barbu. Utemista Brigita Soos este acum 
o membră activă a organizației noastre. 
Alături de Ana Perina, Elena Bergher și 
Viorica Watz, care nu de mult au fost 
primite membre ale organizației U.T.M., 
utemista Brigita Soos este fruntașă în 
producție, este o conștiincioasă elevă a 
cercului politic, o membră de frunte a 
echipei artistice din cadrul întreprinderii.

Principalul mijloc de educație este însă 
munca. în activitatea de zi cu zi a fie
cărui tînăr se verifică în practică ata
șamentul lui față de organizație. Comite
tul organizației de bază a sprijinit îndea
proape comitetul de întreprindere pentru 
antrenarea tuturor tinerilor în întrecerea 
socialistă, a controlat periodic felul cum 
tinerii își îndeplinesc sarcinile în produc
ție. Cunoscînd de pildă faiptul că tînărul 
Mereti este indisciplina! în muncă, comi
tetul organizației de bază U.T.M. a dis
cutat înțr-o ședință tocmai despre a- 
ceastâ problemă, atrăgîndu-i atenția că 
nu va putea deveni utemist — așa cum 
își manifestase el dorința — dacă nu se 
va schimba. Acum noi urmărim activita
tea lui și în același timp îl ajutăm pen
tru a se îndrepta.

De asemenea comitetul organizației de 
bază a organizat o adunare deschisă, în 
care s-a discutat despre „Atitudinea unui 
tînăr care lucrează în comerțul socialist”, 
Această adunare ne-a demonstrat necesi
tatea de a organiza și alte acțiuni de a- 
cest fel.

Tinerii care vor să devină utemiști 
trebuie să cunoască politica partidului, 
statutul organizației noastre. In privința 
muncii de educare politică a tineretului 
noi am făcut prea puțin. „Despre carne
tul de U.T.M.“ sau „Cum trebuie să fie 
un utemist”, iată doar cîteva teme . la 
care ne-am gîndjt și care vor trebui dis
cutate în adunările noastre.

Dar cite metode de educație nu ne stau la 
îndemînă ! Organizarea unor reuniuni to
vărășești, vizionarea în colectiv a filme
lor și a pieselor de teatru, vizitarea ex
pozițiilor, organizarea excursiilor în afa
ra orașului la care să ia parte, alături de 
utemiști și tineri care nu sînt încadrați 
în rîndurile U.T.M.-ului — sint proiecte 
de viitor ale organizației noastre.

Experiența ne-a dovedit că cel mai im
portant lucru este să ducem o muncă edu
cativă permanentă, concretă, cu fiecare 
tînăr, Numai în acest fel se poate întări 
legătura organizației de bază U.T.M. cu 
masa tinerilor, se poate asigura o par
ticipare activă și rodnică a tinerilor în 
producție și o activitate culturală multi
laterală.

ELENA PANDREA 
secretara comitetului U.T.M. 
„O.C.L. Produse industriale” 

Timișoara

bit de sprijinul pe care l-au dat orga
nizațiile de bază respective în înfăptuirea 
unor acțiuni gospodărești și patriotice. în 
Cacica-sat, 50 de țineri au fost antrenați 
ia curățirea pomilor de omizi, iar în Hu
moreni, într-un termen scurt au fost 
strînse 1.000 kg. fier vechi.

Trebuie menționat și caracterul instruc
tiv al „Zilei secretarilor organizațiilor de 
bază U.T.M.” La sediul comitetului raio
nal U.T.M. au fost expuse la loc vi
zibil planuri de muncă ale organizațiilor 
de bază, dărj de seamă, note informative 
și alte documente din organizațiile U T.M. 
De asemenea a existat un stand cu cărți 
de unde secretarii au putut să-și cumpere 
diferite cărți ideologice și literare.

Seminariile organizate cu secretarii pe 
ramuri de producție, au prilejuit atît 
schimbul de experiență între secretari cît 
și un prețios izvor de învățăminte pentru 
îmbunătățirea muncii comitetului raional 
U.T.M.

Cu acest prilej secretarii organizațiilor 
de bază și-au manifestat dorința de a pri
mi un ajutor mai competent din partea 
unor instructori raionali ca loan Aioa- 
nei și Toancă Gustin. în același timp, ei 
au criticat comitetul raional că nu dă su
ficientă atenție activului raional.

Alți secretari, ca Viorica Cotoareă. au 
criticat biroul raional pentru slabul con
trol efectuat uneori asupra îndeplini 
rii sarcinilor și în special în domeniul în- 
vățămîntului politic de organizație unde 
sînt lipsuri mai mari.

Secretarii organizațiilor de bază U.T.M. 
au cerut membrilor biroului raional să fie 
mai prietenoși, mai apropiați de tineri, să-i 
ajute mai mult.

Buna desfășurare și conținutul polttic 
asigurat de către comitetul raional U.T.M. 
Gura Humorului, consfătuirii „Ziua secre
tarilor organizațiilor de bază U.T.M.” vor 
contribui fără îndoială la ridicarea mun
cii de organizație pe o treaptă mai înaltă, 
în întreg raionul.

Corespondent 
VASILE BUCȘA

tivatorii de bumbac trebuie să folosească 
cît mai mult mașinile la semănat pentru 
a îngropa sămînța la aceeași adîncime, 
a semăna în rîndurî drepte fi a putea 
astfel executa prăfitul cu mijloace meca
nice. Acolo unde nu sînt suficiente mașini 
speciale de semănat bumbac trebuie să 
se modifice și adapteze, după îndrumările 
tehnicienilor, semănătorile de cereale.

Pe baza experienței din anii trecuți, se 
recomandă ca semănatul bumbacului să 
se facă cu rîndurile îndreptate de la sud 
la nord, deoarece plantele se dezvoltă mai 
bine și ajung mai repede și mai uniform 
la coacere.

Deși ar putea interveni perioade scurte 
de scăderi de temperatură, însămînțarea 
bumbacului trebuie să continue deoarece 
condițiile normale de vegetație nu vor fi 
influențate.

Aplicînd cu pricepere lucrările recoman. 
date de știința agrotehnică și folosind 
toate mijloacele pentru a termiha în cel 
mai scurt timp semănatul bumbacului 
cultivatorii vor asigura în acest an o r: 
coltă bogată de bumbac.

(Agerpres).

ÎN RAIONUL ROȘIORI DE VEDE

Există posibilități de grăbire a lucrărilor agricole
Raionul Roșiori de Vede se situează 

printre raioanele rămase în urmă la în- 
sămînțărl. Cu toate că timpul a fost în 
bună măsură neprielnic, dacă s-ar fi folo
sit din plin zilele și chiar numai orele 
bune de lucru s-ar fi putut realiza mai 
mult.

Sînt comune ca Belitori, Didești, 
Mozăceni, Tufeni în care țăranii munci
tori, folosind timpul prielnic, au terminat 
aproape în întregime însămînțările din 
epoca I și au început insămînțatul porum
bului. Unele comune, cum ar fi Cucueți, 
Măldăeni, Zîmbreasca, sînt rămase însă 
mult în urmă cu însămînțările dm epoca 
I-a.

Ceea ce se desprinde din activitatea ti
nerilor țărani muncitori din raionul Ro
șiori de Vede este că ei nu participă în 
egală măsură, în toate comunele, la grăbi
rea campaniei de însămînțări. Se impune 
de urgență ca comitetul raional U.T.M. să 
mobilizeze întreg tineretul pentru a fo
losi orice oră bună de lucru în cîmp, în 
așa fel ca întreaga suprafață planificată 
să fie însămînțată în timpul cel mai scurt. 
Zilele frumoase din ultimul timp trebuie 
folosite din plin, în raionul Roșiori de 
Vede existînd destule posibilități ea însă
mînțările de primăvară să se termine la 
timp.

Exemplul colectiviștilor
Colectiviștii din comuna Belitori sînt 

fruntași pe raion la însămînțări. Și la ei 
timpul a fost nefavorabil, și la ei ploile 
au stânjenit muncile agricole. Totuși, pro- 
fitînd de anumite zile cînd terenurile s-au 
mai zvîntat și a fost posibilă folosirea ate
laj ei or, s-au însămînțat toate culturile 
prevăzute pentru epoca I-a. O contribuție 
de seamă la acest succes a adus-o și or
ganizația de bază U.T.M., care, în frunte 
cu secretarul său, a știut să mobilizeze pe 
tinerii colectiviști și să sprijine conduce
rea gospodăriei.

Tinerii colectiviști sînt împărțiți. în 
egală măsură în cele patru brigăzi pe care 
le are gospodăria, formînd în sinul acestor 
brigăzi cîte o echipă de tineret sub condu
cerea unui utemist. Șefii de echipă sînt 
în același timp membri ai postului ute
mist de control anume erect pentru ca să 
vegheze mai ales la calitatea muncii fie
cărui tînăr în parte, să ajute la buna des
fășurare a muncilor agricole.

Organizația de bază U.T.M. și-a făcut un 
plan de muncă care cuprinde sarcini con
crete pentru fiecare tînăr în parte, sarcini 
legate de buna desfășurare a muncilor 
agricole, astfel îneîț nici un tînăr să nu 
rămînă în afara bătăliei însămînțărilor. 
Organizația de bază U.T.M. s-a mai anga 
jat la începutul acestei campanii, ea ti
nerii colectiviști să efectueze lucrări de 
bună calitate, să aplice regulile agroteh
nice ajutînd cu toate puterile la obținerea 
unei recolte de 3-500 kg. porumb boabe la 
hectar. în cadrul gospodăriei agricole co
lective, întrecerea socialistă a cuprins atît 
pe colectiviștii vîrstnici cît și pe cei ti
neri. Echipa condusă de tînărul Croitoru 
Ion din brigada I-a a chemat la întrecere 
echipa condusă de tînăra Maria Goleanu 
din brigada a III-a pentru a efectua lucrări 
de cea mai bună calitate, Datorită muncii 
însuflețite pe care o depun colectiviștii, 
gospodăria agricolă colectivă din comuna 
Belitori a însămînțat întreaga suprafață 
cu mazăre, cu orz și ovăz, 50 la sută din 
suprafața de grădină de zarzavat, 5 hec
tare cu borceag, 16 hectare cu floarea-

Al 4-lea concurs
Consiliul Central al Sindicatelor, Mi

nisterul Culturii. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor au luat ho- 
tărîrea să organizeze în perioada 1 mai 
1955 — 15 august 1956 cel de al 4-lea 
concurs pe țară al cercurilor artistice de 
amatori ale sindicatelor.

La concurs vor participa cercurile ar
tistice de amatori din întreprinderi, insti
tuții, șantiere, gospodării agricole de stat, 
stațiuni de mașini și tractoare și case de 
cultură raionale, în care activitatea se des
fășoară în comun de către sindicate și așe
zăminte culturale.

Comitetele centrale ale sindicatelor, 
consiliile sindicale regionale, instituțiile de 
artă, comitetele regionale și raionale ale

I

(Agerpres).

Să vi-1 prezentăm : 
dumnealui e Fajanko, 
iar tovarășa de 
alături, Ildiko. Și 
pe amîndoi îi puteți vadea la Teatrul de 
Păpuși din Cluj. Mai bine spus, de văzut 
pe scenă nu-1 puteți vedea decît ps Fa
janko, păpușica asta hazlie, cu nasul as
cuțit, dar cu limba și mai și, de au înce
put să se teamă de ea toți birocrații, șper- 
țari’ și chiulangiii din bătrîna urbe ar
deleană. Pe Ildiko Kovăcs însă, n-o pu
teți vedea. De jos, din spatele scenii. ea 
trimite prin degetele ei viață micului Fa
janko, însuflețindu-i trupul de cîrpă și 
dind grai chipului de lemn.

...Arta păpușarilor își exercită de secole 
mirajul asupra spectatorilor ei, mari sau 
mici ; din vremurile cînd pe drumurile 
nesfîrșite ale Rusiei puteai întîlni, țîșnind 
din spatele unui paravan de pînză deco
lorată, pe Petrușca cel bătăios, cînd prin 
bîlciurile moldovene rătăcea Vasjlache cel 
bun de gură, ori prin satele ungurești 
Fajanko năzdrăvanul. Și vraja păpușilor 
a pus sțăpînire și pe Ildiko Kovăcs.

Nu cunoștea încă semnele alfabetului 
cînd desena pe dosarele de contabil ale 
tatălui ei tot felul de păpuși, unele cu 
capul dintr-un cerc și ochii două puncte, 
altele cu nasul asemenea unui morcov și 
o scufie ascuțită. Apoi, mai tîrziu, cuțița- 
șul a luat locul creionului, iar cartoful 
crud, pe cel al hîrtiei ; capul păpușii că
pătă volum, relief, iar trupul, ascuns sub 
rochia stîngaci însăilată de fetiță, căpătă 
viață aevea : cu trei degete ale mlinii 
drepte. Ildiko își făcea păpușica să apla
ude ori să-și acopere, plîngînd, obrazul, 
să povestească ceva plin de haz ori să tre
mure de frică. Și toți copiii din curtea în 
care locuia — la Sf. Gheorghe — Ildiko, 
urmăreau plini de uimire „spectacolele" 
pe care le dădeau păpușile ei, scoțîndu-și 
capetele de cartof de după pătura de căl
cat a mamei.

Dar păpușile sînt treabă de copil... Așa 
că Ildiko a trebuit să se despartă de ele 
și să învețe o meserie : viața nu era ușoa
ră, fata trebuia să cîștige. A intrat calfă 
la un fotograf din Brașov; și în mese
ria asta era doar vorba de chipurile oa
menilor, de arta de a surprinde, oglindite 
pe figură, personalitatea omului, caracte
rul lui gîndurile lui, Iar în orele libere, 
Ildikâ a urmat și niște cursuri de core
grafie : de astă dată a studiat mișcările 
trupului omenesc, expresivitatea lor. Re- 
’ultatul a fost că în 1948, cînd a aflat că 
pe iirgă un sindicat din Cluj există o 
mică- formație de păpușari amatori, ea 

soarelul șl au executat pînă acum diferite 
alte lucrări agricole cum ar fi grăpatul 
semănăturilor și ogoarelor de toamnă 
etc. Colectiviștii au folosit la maxi
mum fiecare oră prielnică însămînțărilor. 
Dintre colectiviștii tineri s-au evidențiat 
la însămînțatul mazăre! și la insămînțatul 
florii-soarelui Croitoru Ion, Boțea Sto- 
ian și Filăescu Flora. Tineretul din gospo
dăria colectivă din Belitori luptă acum 
pentru a termina toate lucrările de primă
vară și în special însămînțatul porumbului.

Unde n-au fost folosite 
toate posibilitățile

Printre comunele codașe la însămînțări 
din paionul Roșiori de Vede se numără 
și comuna Beuca. Dacă în ultima vreme, 
în multe comune, țăranii muncitori s-au 
străduit să grăbească ritmul însămînță
rilor folosind timpul prielnic, cel din co
muna Beuca nu au folosit pe deplin zilele 
frumoase care au existat în timpul ploilor 
și nu au însămînțat în primul rînd tere
nurile care se zvîntau mai repede. Deși 
unele comune cu același teren ca și al co
munei Beuca .au însămînțat în ultimele 
două săptămîni suprafețe de zeci de hec
tare, cei din Beuca nu au însămînțat decît 
foarte puțin. Cauza care ar părea că scuză 
această rămînere în urmă ar fi că pămîn- 
tul este prea umed. în comuna Beuca se 
putea foarte bine termina însămînțatul 
unor culturi din epoca I-a și mai ales 
al sfeclei de zahăr și al florii soarelui. A 
existat pentru asta destul teren prielnic 
însămînțărilor, teren ce s-a zvîntat mai 
repede.

Organizația de bază U.T.M. al cărei se
cretar este Ionescu Gh. Ilie, nu ajută în 
această privință sfatul popular comunal 
și nici nu a știut să mobilizeze pe tinerii 
țărani muncitori la grăbirea însămînțări
lor.

Munca politică de masă care se desfă
șoară în comuna Beuca lasă mult de 
dorit. Agitatorii utemiști nu-și cunosc 
sarcinile și nu duc o activitate intensă în 
sprijinul grăbirii însămînțărilor. Chema
rea. la întrecere patriotică pornită din 
inițiativa tinerilor din comuna Bălăci, nu 
a găsit ecou în rîndurile tineretului din 
comuna Beuca. La gazeta cetățenească nu 
există nici un fel de articol scris de 
către tineri, cum de altfel nu se găsește 
nici o lozincă care să vorbească despre 
mobilizarea tineretului la îndeplinirea 
planului însămînțărilor de primăvară. Se 
cuvine ca și organizația de bază U.T.M. 
din comuna Beuca să fie la înălțimea sar
cinilor si să urmeze exemplul organizații
lor U.T.M. din comunele fruntașe, mobi- 
lizîn-d pe tinerii țărani muncitori din 
această comună să participe cu avînt la 
lucrările agricole de primăvară.

Organizația de bază U.T.M. din comuna 
Beuca poate și trebuie să mobilizeze pe 
tinerii țărani muncitori la lunta pentru 
grăbirea însămînțărilor, la lupta pentru 
o recoltă bogată.

Numai cu festivități...
La 31 ianuarie 1955, 1q S.M.T. Odobea- 

sca se sărbătorea cu mare vîlvă termina
rea campaniei de reparații. Erau tare fe
riciți cei care conduc și astăzi S.M.T. 
Odobeasca. Ieșirea în campania de primă
vară a dat un nou prilej conducătorilor

pe țară al cercurilor artistice de amatori
U.T.M. vor îndruma și controla activita
tea organizațiilor sindicale și de tineret 
din întreprinderi și instituții în vederea 
dezvoltării tuturor cercurilor artistice de 
amatori și » înființării de noi cercuri ca: 
echipe de teatru, brigăzi artistice de agi
tație, cercuri de artă plastică, cercuri li
terare etc.

In perioada concursului vor fi organi
zate pentru membrii cercurilor artistice 
referate cu discuții în jurul problemelor 
artistice de specialitate, vizionări de spec
tacole. de muzee șl expoziții. Formațiile 
artistice de amatori de la sate, ca și cele 
de la oraș, vor primi sprijinul artiștilor 
profesioniști.

Pentru buna desfășurare a celui de al

Ildiko și
s-a dus glonț și și-a oferit „experiența” 
păpușilor ei din cartofi.

A nimerit într-o cămăruță îngustă. în 
care trei oameni pasionați — Andrassy 
Edith, Garay Oddn și Ileana Hodiș — fă
ceau păpușile, pictau decorurile și învă
țau textele — scrise tot de ei — mînuind 
totodată și păpușile. Ildiko a început și ea 
să sculpteze capete de păpuși, să le mî- 
nuiască și să le prezinte, din spatele unui 
paravan, celor mici, elevi ai școlilor din 
Cluj pe care le vizita tînărul ansamblu de 
amatori.

Acesta a fost începutul. Doi ani mai tîr
ziu, mica formație devenea teatru de 
stat, cu sală proprie și salariați angajați 
pentru cele două secții ale sale : secția ro
mînă și maghiară, cu afișe și programe 
tipărite. Din primii păpușari rămăseseră 
Ildikâ Kovăcs și Hodiș Ileana. Dar lor li 
se mai adăugaseră mulți alții. Ildiko a 
devenit regizorul secției maghiare. Și 
copiii din Cluj, ca și cei din orășelele și 
satele pe care teatrul le vizita în turneele 
sale, se bucurau nespus văzînd ..Cei cinci 
chinezi”, „La porunca știueii", „Banul și 
părăluța”, „Artiștii pădurii" ori „Traista 
fermecată", pe care le pusese ea în scenă. 

S.M.T.-ului Odobeasca să sărbătorească 
acest eveniment. Se și vedeau primii pe 
țară, cu întreg planul îndeplinit, cucerind 
mult rîvnitul titlu de S.M.T. fruntaș pe 
țară. Dar soarta îndeplinirii planului nu 
se hotărăște la festivități, ci în munca 
de fiecare zi.

Așadar cele 9 brigăzi de tractoare au 
ieșit pe teren încă de la data de 21 mar
tie ; pînă acum ar fi putut să îndeplinea
scă mai mult de un plan. Ele însă nu au 
folosit pe deplin capacitatea tractoarelor, 
deoarece unele dintre ele au fost prost 
reparate și au îneeput a se defecta în 
brazdă. Aceasta a făcut ca în zilele fru
moase de la sfîrșitul lunii martie. S.M.T. 
Odobeasca să nu poată îndeplini decît 7 
la sută din planul său. Unele brigăzi, cum 
ar fi spre exemplu cele care lucrează în 
comunele Belitori, Peretu și altele, au 
pierdut în această perioadă multe ore Și 
zile prielnice însămînțărilor, atît la sfîr
șitul lunii martie cît și în cursul lunii 
aprilie.

Slabele rezultate obținute de mecaniza
tori se datoresc însă și muncii politice de 
masă în rîndul tractoriștilor și al tineri
lor tehnicieni pe care organizația de bază 
U.T.M. a dus-o în mod nesatisfăcător.

Organizația de bază U.T.M nu are un 
plan de muncă în care să se prevadă cum 
va duce munca în brigăzile de tractoare, 
pentru mobilizarea mecanizatorilor la 
grăbirea însămînțărilor, pentru buna în
grijire a tractoarelor, pentru aplicarea 
regulilor agrotehnice. Vinovat de această 
lipsă se face Dumitru Gheorghe, secre
tarul organizației de bază U.T.M. De 
acest lucru răspunde însă și Dinu Gheor- 
ghe, instructor al comitetului raional 
U.T.M., care răsnunde de munca organi
zației de bază U.T.M. din stațiune.

In brigăzile de tractoare există tineri 
tractoriști care fac parte din grupele 
U.T.M., alții din grupele sindicale, iar 
unii tractoriști au în sarcina lor proble
mele culturale ale brigăzii'. S-ar părea 
că există o bună organizare a muncii po
litice în brigăzile de trac+oare. Această 
singură împărțire a sarcinilor muncii po
litice de masă în cadrul brigăzilor care 
poate să rămînă formală nu poate da re
zultate fără o îndrumare șl un sprijin 
concret.

Acum, cînd zilele frumoase permit gră
birea însămînțărilor și cînd mașinile și 
tractoarele S.M.T. Odobeasca pot și tre
buie să lucreze din plin, organizația de 
bază U.T.M. are datoria să analizeze mai 
temeinic si cu mai mult spirit autocritic 
munca politică de masă pe care a dus-o 
nînă acum în rîndul mecanizatorilor. în 
majoritate tineri, și să ia măsuri pentru 
intensificarea ei în scopul grăbirii lu
crărilor.

★
Vremea călduroasă din ultimele zile 

este cîr se poate de prielnică însămînță
rii porumbului. Ori insămînțatul acestei 
culturi trebuie grăbit în raion. în acest 
scop trebuiesc folosite din plin toate ate
lajele și mașinile agricole existente.

Mobilizați de organizația U.T.M., tinerii 
care muncesc pe ogoarele raionului Ro
șiori de Vede pot contribui mai bine pen
tru a îndeplini cu cinste și în scurt timp 
planul campaniei de primăvară.

GABRIEL IONESCU 
corespondentul „Scînteil tineretului” 

pentru regiunea București

4-lea concurs pe țară al cercurilor artis
tice de amatori ale sindicatelor a fost con
stituită o comisie centrală pe țară din care 
fac parte printre alții: Mircea Gherman, 
secretar al Consiliului Central al Sindi
catelor. N. Bellu, locțiitor al ministrului 
Culturii, Petre Gheorghe, secretar al C.C. 
al U.T.M., Mihai Beniuc. secretar al Uni
unii Scriitorilor din R.P.R., Sabin Drăgol, 
maestru emerit al artel din R.P.R., Direc
torul Institutului de Folclor, Constantin 
Palade, secretar al Uniunii Compozitorilor 
din R.P.R., Anastase Anastasiu secretar 
al Uniunii Artiștilor Plastici din R.P.R., 
activiști ai organizațiilor obștești, oameni 
de artă, fruntași în producție, ziariști.

(Agerpres)

Fajanko
_ Sala devenea însă neîncăpătoare, era 

lipsită de confort, scena era și ea prea 
mică pentru piesele pe care păpușarii vo- 
ișu.să le monteze. Teatrul nu putea merge 
înainte așa cum ar fi dorit artiștii săi. 
Și atunci a avut loc o ședință unică în fe
lul ei și istorică în evoluția teatrului. O 
ședință în care n-a ținut nimeni nici un 
discurs și care, totuși, a avut un rezul
tat mai eficient decît toate ședințele. în
tr-o după amiază, au fost convocați la 
teatrul de păpuși, cu ajutorul Sfa- 

ful ui popular, directorii celor mei însem
nate întreprinderi din Cluj. Ordinea de 
zi, neanunțată. Și ședința a început în
tr-un mod foarte original : în sală s-au 
stins luminile și s-a tras mice cortină 
Pe scenă, o mulțime de păpuși — copii, 
care mai de care mai bolnavi și amărîți, 
cu gîturile bandajate, răciți, zgîriați, care 
mergeau cu toții la doctor. Ce se întîm- 
plase ? Răspunsul l-au dat tot păpușile- 
copii : fuseseră să vadă o piesă la teatrul 
de păpuși și cum acolo nu e căldură și 
sînt bănci de seînduri pline de cuie, lată 
ce au pățit Propunerea a venit deîndată : 
să se închidă teatrul! Dar toți copiii au

Deschiderea sezonului sportiv 
de vară în U.R.S.S.

MOSCOVA 3 (Agerpres) — TASS trans, 
mite : La 2 mai, pe toate stadioanele din 
Moscova a avut loc deschiderea sezonu
lui sportiv de vară. Timpul a fost exce
lent. Zeci de mii de sportivi au luat 
parte la primele întreceri în aer liber.

O mare serbare sportivă a avut loc pe 
stadionul central .,Dinamo” ale cărui tri
bune erau umplute pînă la refuz cu zeci 
de mii de spectatori. Serbarea a fost des
chisă cu o paradă la care au luat parte 
1500 de sportivi. Prin fața tribunelor, 
aplaudați cu multă căldură de specta
tori. au trecut cei mai cunoscuți atțețl, 
fotbaliști, canotori, gimnaști, basehetoa- 
liști din Moscova. In sunetele imnului de 
stat al U.R.S.S. a fost ridicat steagul 
competițiilor sportive de vară ale sezo
nului din anul 1955.

Pe pista de atletism s-a dat startul în 
proba de 100 m. juniori și junioare. O 
cursă rapidă, și pentru prima oară în 
anul acesta a fost rupt firul de lină de la 
sosire. Pe covorul instalat în mijlocul te
renului de fotbal, o înaltă măiestrie au 
arătat la gimnastică acrobatică perechile 
Vladimir și Boris Boronin și campionii 
Moscovei, Valentin și Ănătolii Bakov,

In încheierea serbării s-a desfășurat o 
întîlnire de fotbal între echipele „Dina
mo” Moscova, campioană unională și 
„Dinamo” Kiev, deținătoarea „Cupei 
U.R.S.S.. Victoria a revenit echipei „Di
namo” Moscova cu scorul de 2—1 (1—0,.

CURSA PĂCII
BRNO 3 (Agerpres). — (Prin telefon) 

Marea competiție ciclistă internațională 
„Cursa Păcii” Praga—Berlin—Varșovia a 
continuat marți cu desfășurarea celei de 
a doua etape Praga—Brno (185 km.).

Această etapă cu multe urcușuri și des
tul de lungă a cerut eforturi mari aler
gătorilor. Animatorii principali au fost 
cicliștii din echipele R. Cehoslovace, 
U.R.S.S. și R.P. Bulgaria care au fost tot 
timpul inițiatorii celor mai îndrăznețe ac
țiuni. Ca și în prima etapă cicliștii ceho
slovaci au luptat cu dîrzenie pentru vic
torie, reușind să-și păstreze tricourile al
bastre de fruntași ai clasamentului pe 
echipe.

Excelent s-au comportat cicliștii sovie
tici Cijikov, Bobenin și Evseev clasați în 
primele 7 locuri.

Cicliștii din echipa R.P.R. au mers măi 
slab în această etapă, pierzînd cîteva 
locuri în clasamentul pe echipe. C. Du
mitrescu a rupt o pedală și apoi ghidonul, 
fiind nevoit să rămînă cîteva minute pe 
marginea șoselei în așteptarea mașinai 
atelier.

Informație
Intre 26 și 30 aprilie 1955 a avut loc 

la București o consfătuire între Delegații
le Guvernamentale ale Republicii Popu- 
lare Romîne șt Republicii Populare Un
gare în probleme de colaborare econo
mică.

La ordinea de zi a consfătuirii au 
fost:

— Examinarea aplicării convențiilor 
economice existente ;

— Propuneri de lărgire a colaborării 
economice ;

— Unele chestiuni legate de colabo
rarea tehnico-științifică.

Au fost examinate probleme ale indus
triei chimice, energetice, siderurgice, con
strucții de mașini, ușoare, lemnului si 
ale agriculturii, care vor contribui la dez
voltarea economiei ambelor țări.

Cu această ocazie s-au stabilit terme
nele pentru începerea lucrărilor in ve
derea încheierii acordului comercial de 
lungă durată dintre R.P.R. și R.P.U., pe 
perioada 1956—1960.

Delegațiile guvernamentale au fost con
duse din partea romînă de tovarășul 
Miron Constantinescu și din partea ma. 
ghiară de tovarășul Berei Andor.

Lucrările conferinței s-au desfășurat in
tr-un spirit de colaborare tovărășească.

început să plîngă și 
să se împotrivească 
acestei soluții pro
puse de un vîrstnic 

nesimțitor la frumusețile acestei arte! Cor
tina s-a tras și iată că, în actul II, o altă 
priveliște se înfățișează spectatorilor : pe 
locul unde fusese altădată teatrul de pă
puși, apăruse un adevărat șantier, unde se 
lucra cu rîvnă. Un copil, nimerit pe acolo 
întîmplător, întreabă pe cineva cu vocea 
sugrumată de emoție: ,,Se închide tea
trul” ? Răspunsul însă l-a liniștit : „Da’ 
d.e unde. îl renovăm, îl facem mai mare 
și mai frumos. Ne-au dat mult ajutor to
varășii directori care se află acum în 
sală".

Piesa aceasta, scrisă de Kovăcs Udikd, 
nu s-a prezentat decît o singură dată. Nici 
nu a fost nevoie mai mult. Teatrul a pri
mit ajutorul material de care a avut ne
voie și în scurtă vreme copiii Clujului 
s-au putu.t bucura de o sală mai largă, 
încălzită bine, cu o scenă frumoasă.

Și nu numai copiii. Ci și oamenii vîrst
nici, pentru care păpușarii au realizat, 
în regia lui Kovăcs Ildiko și Mihai Leonte, 
un spectacol special de săriră și umor: 
„Mîna fermecată". Aici l-au cunoscut, ală
turi de vestitul Vasilache, pe micul Fa
janko, păpușa pe care Ildikâ a creat-o 
după o bătrînă'pâpușă maghiară și pe care 
o vor reîntîlni de-acum înainte în multe 
din spectacolele teatrului: Fajanko care 
vede tot și știe tot, șl nu se jenează să 
spună pe nume păcatelor și autorilor lor.

Nu vă luați după chipurile blînde pe 
care ni le înfățișează fotografia : nu sînt 
de Invidiat cei pe care îi va urzica critica 
făcută de Ildiko și Fajankâ !...

SANDA FAUR

„Scînteia tineretului"
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Dezvelîrea unui monument 
al lui I. V. Stalin la Praga
PRAGA 3 (Agerpres). — TASS
în ziua de 1 mal a avut loc la Praga 

solemnitatea dezvelirii unui monument ri
dicat în amintirea lui Iosif Vissarionovici 
Stalin.

Zeci de mii de oameni el muncii din 
Praga se aflau pe cheiul Vltavei, pe al 
cărui mal a fost ridicat monumentul.

„Jenminjibao" despre ajutorul 
sovietic în domeniul folosirii 
pașnice a energiei atomice
PEKIN 3 (Agerpres). — China Nouă 
Ziarul „Jenminjibao” publică un arti

col de fond consacrat semnării acordului 
dintre Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză, Polonia, Cehoslovacia, 
Rominia și Republica Democrată Germană 
cu privire la acordarea de ajutor tehnico- 
științif’c acestor țări în crearea de baze 
științifice de experimentare în vederea 
dezvoltării cercetărilor în domeniul fizicii 
nucleare și folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice. Aceste acorduri — scrie 
ziarul — sînt o dovadă a politicii externe 
pașnice a Uniunii Sovietice, a întăririi 
continue a marii prietenii dintre Uniunea 
Sovietică, R. P. Chineză și celelalte țări 
de democrație populară. Poporul chinez 
salută cu entuziasm aceste acorduri și își 
exprimă recunoștința sinceră față de 
Uniunea Sovietică pentru ajutorul pe care 
îl acordă Chinei în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice.

S.U.A. dimpotrivă, desfășoară pregătiri 
intense în vederea unui război atomic și 
pun fel de fel de piedici în folosirea în 
scopuri pașnice a energiei atomice.

Poporul chinez și oameni de știință din 
R. P. Chineză, scrie in încheiere „Jenmin
jibao", vor lupta cu hotărîre, cu ajutorul 
Uniunii Sovietice pentru extinderea prin 
toate mijloacele a folosirii în scopuri paș
nice a energiei atomice, pentru accelera
rea ritmului construirii socialismului în 
China, împotriva uneltirilor criminale 
ațâțătorilor la războiul atomic.

ale

O glorioasă aniversare 
a tineretului chinez

PEKIN 3 (Agerpres). — TASS
La 2 mai, a avut lcc la Pekin o adunare 

a tineretului consacrată celei1 de a 36-a 
aniversări a mișcării de la „4 Mai”. în 
ziua de 4 mai 1919, studenții din Pekin 
s-au ridicat deschis împotriva trădători
lor de patrie împotriva tratatelor care nu 
respectau egalitatea în drepturi și a do
minației puterilor străine în China. Miș
carea de la „4 Mai" a pus bazele formă
rii cercurilor, marxiste în China.

Pentru a sărbători această aniversara, 
la Pekin s-au adunat 1.400 reprezentanți 
ai tineretului din capitala R. P. Chineze. 
Ciian Da-cijun, secretar el comitetului 
orășenesc Pekin al Noii Uniuni Democrate 
a Tineretului din China, a vorbit despre 
glorioasele tradiții revoluționare ale t'ne- 
retului chinez, chemînd tineretul din Chi
na să tină sus steagul eroilor mișcării stu
dențești din anul 1919 și să-și consacre 
toate eforturile pentru construirea socia
lismului în China.

Reuniunea s-a desfășurat sub semnul 
coeziunii și unității tineretului1 chinez în 
lupta sa pentru întărirea păcii în Asia și 
în lumea întreagă.

Deputati sirieni 
car recunoașterea R. P. Chineze

BEIRUT 3 (Agerpres). — TASS
După cum se anunță din Damasc, depu

tatul sirian Abdullah Tif Iunis a prezen
tat parlamentului spre examinare o pro
punere în care cere guvernului Siriei să 
recunoască Republica Populară Chineză și 
să stabilească cu ea relații diplomatice.

în propunere se spune : Marea Chină 
populară, care a scăpat de sub dominația 
politică, economică și militară a imperia- 
l’smului, a devenit o mare forță... De 
aceea propun guvernului sirian să recu
noască China nopu’ară și să stabilească cu 
ea relații politice și economice. Propun de 
asemenea ca Siria împreună cu celelalte 
țări arabe să recunoască China populară 
și să o sprijine în Organizația Națiunilor 
Unite anărînd drepturile ei legitime și 
incontestabile.

Deputatul Maeruf Ed-Davalibi care a 
participat la conferința de la Bandung a 
dec’arat : ,,Nu există nici un motiv care 
să împiedice Siria să recunoască China 
populară și să stabilească cu ea relații di
plomatice. De ce să nu recunoaștem un 
stat prieten în 
de oameni. î“

care trăiesc 609 milioane

Note

Botezat de 145 ori...
Acum mai bine de un veac, scriito

rul nostru popular Ar*on  Pann, satiri- 
zînd demagogia cîrmLitorilor vremii, 
scria :

„In față una-țl vorbește
Și în dos alta-ți voiește; — Și 
în ochi cu gura te unge 
Și-n dos cu ac te împunge".

Nu ș.lm dacă domnul Adenauer, ci
tind pe graiul său cele de mai sus, ar 
simți bic.ul satirei Iul Pann. In orice 
caz, realitatea d n Germania occiden
tală, viața de fiecare zi, susțin stihurile 
de mai sus care, i se potrivesc de mi
nune feldwebelului de la Bonn. De cite 
ori se ivește prilejul. Adenauer și ci
racii lui, vorbesc despre .,prosperita
tea" oamenilor muncii din Germania oc
cidentală. Și această paradă demago
gica nv-i face să robească de loc nici 
pe șeful ș| n’cl pe slujitorii Bonn-ului. 
Pentru a dovedi toate acestea nu-i ne
voie de coloane de ziar. Un fapt zgu
duitor relatat recent de săptămînalul 
german „Sonntag" e suficient.

La periferia orașului Darmstadt po
liția a arestat familia Erberger. Părinții 
călătoreau din sat în sat cu fiul lor de 
șase luni. Pretutindeni, de cum soseau 
în sat, soții se duceau la preot și îi 
spuneau că doresc să boteze coplluF dar 
că nu au banii necesari. De obicei, la 
botez ei primeau de mîncare și mici 
sume de bani. Astfel, în 6 luni copilul 
a fost botezat de 145 de ori.

Fapta la care a fost nevoită să re
curgă familia Erberger pentru a scăpa 
de chinul lent al morții prin foame 
aruncă adevărata lumină asupra „pros
perității" din satrap’a de la Bonn unde, 
parafrazlndu-l pe Pann, una se vor
bește și alta se făptulește.

D. M.

ln preajma celei de a 2OO-a aniversări 
a Universității „M. V. Lomonosov11 din Moscova

Anul acesta, în 
luna mai, se împli
nesc 200 de ani de la 
înființarea Universi
tății de Stat din Moscova, 
universitate rusă, care poartă numele în
temeietorului ei M. V. Lomonosov, este cu 
adevărat mândria culturii sovietice și uni
versale.

Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie a deschis o nouă pagină în activita
tea școlilor superioare și odată cu aceasta, 
în activitatea Universității din Moscova. 
Datorită grijii continue a partidului co
munist și a guvernului sovietic, știința și 
învățămîntul superior s-au dezvoltat în- 
tr-un ritm rapid. Institutele de învăță
mânt superior își deschid larg porțile în 
fața fiecărui cetățean sovietic. în prezent, 
în Uniunea Sovietică există aproape 800 
de institute de învățământ superior în care 
învață peste 1.700.009 de studenți. în toate 
republicile unionale există universități 
proprii, numeroase institute.

Universitatea „M. V. Lomonosov" se 
află în cel mai mare centru cultural și 
științific al Uniunii Sovietice-Moscova. în 
anii Puterii Sovietice, ea a pregătit 
peste 46.000 specialiști — tot atîți cît a 
dat în întreaga ei activitate dinaintea Re
voluției. în prezent, în Universitatea de 
Stat din Moscova învață (inclusiv studenții 
fără frecvență) peste 22.000 de studenți, 
reprezentanți a 59 de naționalități. Printre 
aceștia se află mulți studenți din țările de 
democrație populară. Cei peste două mii 
de profesori ai Universității împărtășesc 
cu dragoste cunoștințele lor tineretului 
dornic de cultură. Printre membrii colecti
vului,, profesoral se numără oameni de 
știință renumiți ai Uniunii Sovietice .

în Universitatea din Moscova s-au creat 
toate condițiile pentru dezvoltarea con
tinuă a științei și .pregătirea de specialiști 
cu o înaltă calificare.

V, P. Eliutin 
ministrul învățămîntului 

Superior al U.R.S.S.

Această primă

A 200-a aniversare 
a Universității din 
Moscova este un eve
niment de seamă în 

viața științei și culturii sovietice. Sărbă
torirea acestei date însemnate în Uniu
nea Sovietică va căpăta o mare amploare. 
Se ‘ .......... ... ■’ "
lei 
va 
de 
ani".
ale facultăților. Va avea loc de asemenea 
o sesiune științifică jubiliară la care vor 
ține referate cei mai renumiți oameni de 
știință din Universitate și o conferință 
științifică studențească. Manifestările fes
tive se vor încheia cu o mare paradă spor
tivă a studenților din Moscova. în insti
tutele de învățămînt superior se vor citi 
conferințe despre istoria Universității din 
Moscova, despre realizările și sarcinile 
care stau în fața științei și învățămîntului 
superior sovietic. Editura Universității a 
pregătit o serie de ediții jubiliare ale is
toriei Universității, monografii și lucrări 
închinate dezvoltării diferitelor științe.

La Moscova vor sosi reprezentanți ai in
stituțiilor sociale și științifice, ai institu
telor de învățămînt superior din întreaga 
Uniune Sovietică precum și reprezentanți 
ai universităților de peste hotare, pentru 
a participa la festivitățile închinate celei 
de a 200-a aniversări a Universității.

în cinstea acestei mărețe aniversări se 
vor scoate medalii jubiliare de bronz pre
cum și insigne.

Sărbătorirea celei de a 200-a aniversări 
a Universității de Stat din Moscova oglin
dește măreața grijă a partidului comu
nist șj a guvernului sovietic pentru dez
voltarea științei și a învățămîntului supe
rior sovietic.

va ține o adunare festivă închinată ce
de a 200-a aniversări a Universității, 
fi organizată expoziția „Universitatea 
Stat din Moscova în timp de 200 de 

Vor încene apoi seratele jubiliare

Conferința de la Viena 
în problema austriacă

VIENA 3 (Agerpres). — TASS
La Viena a fost dat publicității urmă

torul comunicat:
Reprezentanții Uniunii Republicilor So

vietice Socialiste, Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Regatului Unit, Franței și Austriei 
s-au întrunit la 2 mai, ora 11, în clădirea 
Comisiei Aliate din Viena pentru a în
cheia în termenul cel mai scurt pregăti
rea Tratatului de stat cu Austria care ur
mează a fi examinat și semnat de către 
miniștrii Afacerilor Externe ai U.R.S.S., 
S.U.A., Marii Britanii și Franței cu parti
ciparea Austriei.

Țările participante sînt reprezentate de
Ambasadorul U.R.S.S. — I. I. Ilicev, 

ambasadorul S.U.A. — L. E Thompson, 
ambasadorul Regatului Unit — G. Wal- 
lin.ger, trimisul Republicii Franceze — R. 
Lalouette, ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Austriece, dr. L. Figl și se
cretarul de stat, dr. B. Kreisky.

Conferința a fost prezidată de ambasa
dorul S.U.A., L. E. Thompson. S-a hotărît 
ca reprezentanții să prezideze prin rotație 
potrivit uzanțelor diplomatice și ca lim
bile oficiale ale conferinței să fie rusa, 
engleza, franceza și germana. A fost creat 
un secretariat unic. S-a hotărît de aseme
nea ca lucrările conferinței să se desfă
șoare în ședințe închise.

Conferința a început examinarea acelor 
articole din proiectul de tratat de stat 
asupra cărora delegații au avut de făcut 
observații. A fost realizat un progres con
siderabili.

S-a stabilit ca ședințele să albă loc zil
nic la ora 14,30.

Funeraliile acad. D. Danielopolu

Tinerii din diferite țâri 
se pregătesc pentru Festival

Declarațiile Fui Nasser și 11 Nu despre conferința 
de la Bandung

CAIRO 3 (Agerpres). — TASS
Primul ministru al Egiptului, Nasser, a 

declarat la 2 ma| la Cairo că la Bandung 
reprezentanții țărilor Asiei și Africii „au 
organizat pentru prima dată o conferință 
fără participarea puterilor care le domi
nau în trecut. Ei s-au întrunit pentru a 
declara că nu mai vor să trăiască sub do
minație străină".

In ciuda deosebirilor ideologice și poli
tice, a declarat Nasser, participanții la 
conferință au ajuns în unanimitate la un 
acord asupra necesității menținerii păcii 
și pre-.întîmpinării războiului1, a necesită
ții interzicerii armei atomice și folosirii 
energiei atomice în folosul omenirii.

★
PEKIN 3 (Agerpres). — China Nouă 
După cum se anunță din Rangoon, pri

mul ministru al Uniunii Birmane, U Nu,

a declarat la o conferință de presă că 
comunicatul comun al conferinței țărilor 
Asiei și Africii și înțelegerea mereu cres- 
cîndă realizată între țările participante, 
au dovedit că această conferință a obținut 
un mare succes.

Primul ministru birman a subliniat că 
în ciuda diferitelor sisteme politice și 
credințe religioase, între participanții la 
conferință au avut lop convorbiri sincere 
în probleme de interes comun. Acest lucru, 
a subliniat U Nu, este foarte important.

în încheiere, primul ministru a decla
rat că succesul conferinței1 de la Bandung 
se datorește acelor care au dat dovadă de 
sinceritate, răbdare și spirit conciliant. El 
a adăugat că premierul Ciu En-lai a con
tribuit în mare măsură la succesul acestei 
conferințe.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite : în buletinul de informații al 
Comitetului pclon pentru pregătirea celui 
de al 5-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților pentru pace și prietenie se 
arată că în Indonezia campania de pregă
tire a Festivalului este dusă de organiza
țiile de tineret care fac parte din Frontul 
tineretului indonezian. Aceste organizații 
vor trimite la Festivalul de la Varșovia 
100 de delegați.

în statul Bihar (India) 56 de juriști, 40 
tineri reprezentanți ai culturii șl sportu
lui, precum și 16 deputați ai adunării le
gislative a acestui stat au adresat popu
lației chemarea de a acorda ajutor tinere
tului în organizarea trimiterii de delegați 
la Festivalul de la Varșovia.

Tineretul din Nigeria intenționează să 
trimeată la Festival o delegație formată 
din 4 persoane.

în timpul Festivalului, colectivele de 
tineri artiști amatori vor prezenta aproxi
mativ 600 de spectacole. în ’programul 
Festivalului figurează 80 de serbări popu
lare și aproximativ 50 de concerte. Pentru 
participanții la Festival vor fi organizate 
numeroase excursii interesante.

După tratativele dintre Pinay și Adenauer
PARIS 3 (Agerpres). — Rezultatele tra

tativelor dintre Pinay și Adenauer, care 
s-au desfășurat la sfîișitul săptămânii tre. 
cute la Bonn și în special în legătură cu 
problema Saarului, au s'rirnit reacții foarte 
diferite în capitalele occidentale.

în timp ce numeroase ziare vest-germa- 
ne s-au abținut de la orice comentarii, iar 
„General-Anzeiger” (organul cercurilor 
financiare vest-germane) sublinia „impre- 
ciziunea voluminosului comunicat”, ziare
le americane și engleze legate de cercu
rile conducătoare și-au exprimat satisfac
ția față de faptul că „ultima piedică din 
calea aplicării acordurilor de la Paris a 
fost înlăturată" („New York Times”).

După cum se subliniază, înțelegerea la 
care au ajuns cei doi miniștri la Bonn, 
permițind depunerea de către Franța a 
acordurilor de la Paris, face posibilă pri
mirea în mod oficial, la data fixată, a 
Germaniei occidentale în N.A.T.O. și con
stituirea oficială la 10 mai a Uniunii Eu
ropei occidentale.

Opinia publică din Germania occiden
tală și cea din Franța nu împărtă
șesc însă satisfacția cercurilor conducă
toare. Ziarul „L’Humanită" subliniază că 
„Pinay a capitulat în fața pretențiilor lui 
Adenauer asupra Saarului".

Referindu-se la comentariile publicate 
în această privință de ziarele franceze, 
agenția oficioasă France Presse sublinia
ză de pildă că „din întreaga presă reiese 
fie o anumită rezervă, fie pur și simplu 
neîncrederea”. Această stare de spirit este 
exprimată cu destulă claritate chiar și în 
comentariul publicat marți de ziarul „Fi-

franceze,

garo” care de obicei sprijină cu perseve
rență guvernul, dar care de data aceasta 
atrage atenția cu toată tăria că în cadrul 
întrevederilor de la Bonn „nu a fost încă 
totul rezolvat” și avertizează opinia pu
blică asupra posibilității ca Saarul să de
vină „o sursă permanentă de fricțiuni și 
neînțelegeri care ar . putea reduce la zero 
posibilitățile de reconciliere", „în Saar, 
scrie „Figaro", s-a creat un focar de in
fecție”.

Criticînd cu asprime poziția adoptată de 
Pmay la Bonn, ziarul „Combat" este de 
părere că acesta „s-a lăsat satisfăcut cu 
ușurință de ceva care nu constituie decît 
o declarație generală de intenții... aplicînd 
metoda obișnuită acum în Franța de a 
„umfla” ceea ce este accesoriu și imprecis, 
precum și posibilitatea de a obține even
tuale concesii pentru a strecura concesiile 
reale făcute de Franța în puncte vitale".

Compromisul realizat la Bonn, scrie la 
rîndul său „Franc-Tireur”, riscă să nemul
țumească pe toată lumea... în special pe 
s’aarezi, deoarece ei au fost sacrificați.

în generai, observatorii politici din ca
pitala Franței1 sînt de părerea exprimată 
și de ziarul „Liberation" și anume că ho- 
tărîrile luate de cei doi miniștri la Bonn 
sub presiunea datei de 5 mai — dată cînd 
Franța s-a obligat să depună instrumen
tele de ratificare — „nu rezolvă problema 
Saarului”. Aceste hotărîri, subliniază „Li
beration" vor duce la o înăsprire a con
curenței între monopoliștil francezi și cei 
vest-germani și la o agravare a contradic
țiilor dintre Franța și Germania occiden
tală.

Situație încordată în Vietnamul de sud
PARIS 3 (Agerpres). — După cum re

latează agenția France Presse, la 2 mai 
s-a întors la Saigon generalul Collins, re
prezentantul special al președintelui Eisen
hower în

Agenția 
zj a sosit 
comisarul 
est.

PARIS 
mite :

La 2 mai au avut loc la Saigon noi 
ciocniri între trupele guvernului Ngo 
Dinh Diem și unitățile armate ale sectei 
religioase ,,Binh Xyuen".

Lupte deosebit de înverșunate se desfă
șoară în regiunea pieței, unde în urma 
bombardamentului de artilerie și al arun
cătoarelor de mine s-au declarat incendii. 
Focul a distrus printre altele un 
depozit de orez. Ngo Dinh Diem i 
duiește să izgonească din Sa'gon 
sectei ,,Binh Xyuen".

Totodată informațiile publicate 
franceză dovedesc intensificarea 
dicțiilcr dintre Franța și S.U.A. 
blema reglementării situației din 
namul de sud. Presa își exprimă nemul
țumirea față de încercările S.U.A. de a 
alunga Franța din Vietnamul de sud. După

Vietnamul de sud.
Reuter anunță că în ace:eși 
la Saigon Malcolm Macdonald, 
general englez în Asia de sud-

3 (Agerpres). — TASS trans-

mare 
se stră- 
unitățile

de presa 
contra- 
în pro- 

Viet-

cum scrie ziarul „Nouvelle Republique de 
Bordeaux", americanii suportă cu greu 
prezenta francezilor în Indochina. înainte 
ei și-au ascuns jocul, dar în prezent ac- 
ț'onează mai brutal”.

Ziarele „Le Populaire" și „Combat" con
damnă vehement poziția S.U.A., care spri
jină guvernul Ngo Dinh Diem.

NEW YORK 3 (Agerpres). — După cum 
anunță corespondentul din Paris al agen
ției United Press, Franța acuză S.U.A. de 
situația creată în Vietnamul de sud.

Corespondentul din Washington al aces
tei agenții relatează că în lupta pentru 
putere în Vietnamul de sud, Statele Unite 
îl sprijină ferm pe Ngo Dinh Diem.

NEW YORK 3 (Agerpres). — TASS 
transmite : , .

După cum anunță agenția United Press, 
S.U.A. au adresaț Franței un protest ho- 
tărît în lggătură cu refuzul acesteia de a 
sprijini guvernul Ngo Dinh Diem.

Membri de seamă ai Congresului S.U.A., 
subliniază agenția, salută acțiunile așa- 
numitei „adunări generale a forțelor revo. 
luționare-democratice ale națiunii" din 
Saigon care-1 sprijină pe Ngo Dinh Diem 
și care 
statului „împăratului” Bao Dai aflat în 
prezent în Franța.

a ridicat prerogativele de șef al

în Franța.

Mișcarea^ grevista din S. U. A.
NEW YORK 3 (Agerpres).
Mișcarea grevistă din S.U.A. pentru sa

tisfacerea revendicărilor legitime ale cla
sei muncitoare din Statele Unite ia o tot 
mai mare amploare.

Peste 2400 de muncitori de la centrul 
de producție atomică Sandia din statul 
New Mexico au hotărît să declare grevă 
în sprijinul revendicărilor lor cu carac
ter economic.

în sudul Statelor Unite alte patru sin
dicate au hotărît să se alăture grevei ce
lor 25.000 muncitori feroviari de la socie
tatea Louisville-Nashville. Greviștii pro
testează împotriva arbitrarlului instaurat

de conducerea acestei societăți care ame
nință cu concedierea muncitorilor gre
viști.

Greva celor 50.000 muncitori de la 
,,Southern Bell Telephone Company” con
tinuă de peste șase săptămînî. Acestei 
greve care a cuprins nouă state din sudul 
S.U.A., i s-au alăturat în semn de soli
daritate 30.000 muncitori de la oțelăriile 
,.Fairfield” din orașul Birmingham, statul 
Alabama. De asemenea continuă lupta a 
25.000 de muncitori de la 23 fabrici textile 
din Noua Anglie. El au declarat grevă în 
semn de protest împotriva hotărîrii pa

tronilor de a le reduce salariile

*

Complotul puterilor imperialiste 
împotriva Siriei

CAIRO 3 (Agerpres). —
Comentînd asasinarea colonelului Adan 

Maliki, șeful adjunct al statului major ge. 
neral al armatei siriene, ziarele egiptene 
„Al-Gumhuria“, „Al-Ahram” și altele 
scriu că pe bază de documente s-a dove
dit existența unui complot antiguverna
mental în care este amestecată o putere 
străină interesată în cel mai înalt grad în 
aderarea Siriei la pactele militare. „între
băm, scrie ziarul ,,A1-Gumhuria“ pînă 
cind își vor continua unele puteri străine 
jocul periculos al politicii „de pe poziții 
de forță"? „Pînă cînd vor continua cercu
rile străine să se amestece în treburile 
interne ale țărilor arabe" ?

Ziarul cheamă popoarele țărilor arabe 
să pună capăt amestecului străin direct 
și indirect și să apere independența 
rilor arabe.

-----o

SCURTE ȘTIRI

ță-

ge-• La 2 mal, Harry Pollltt, secretar 
neral al Partidului Comunist al Marii 
Britanii, a părăsit capitala Chinei, plecînd 
spre patrie.

• M. G. Sergheev, ambasadorul U.R.S.S. 
în Grecia, a vizitat la 29 aprilie orașul 
Volos care a avut mult de suferit de pe 
urma cutremurului. El a comunicat pri
marului orașului, că Crucea Roșie sovie
tică a acordat 100.000 de ruble pentru 
ajutorarea sinistraților și a exprimat re
gretul poporului sovietic pentru nenoroci
rile provocate de cutremur. Primarul ora
șului a mulțumit guvernului sovietic și 
poporului sovietic pentru ajutor.

• După cum transmite agenția Press 
Association, la Birmingham a avut loc o 
conferință convocată din inițiativa episco
pului și a altor reprezentanți al clerului 
din Birmingham, a depuițaților laburiști 
Silverman și Usborne. a doctorului So
per, șeful bisericii metodiste și a preșe
dintelui sindicatului pompierilor, Bums. 
La conferință au luat parte 50G de repre
zentanți ai bisericilor locale precum și al 
comitetului englez pentru apărarea păcii 
și ai altor organizații obștești.

Participanții la conferință au adoptat o 
rezoluție în care protestează împotriva fo
losirii producției și experimentării tuturor 
tipurilor de arme atomice.

• La 2 mai a plecat la Bruxelles un 
grup de tineri muzicieni sovietici care vor 
lua parte la concursul internațional al vio
loniștilor. Din acest grup fac parte violo
niștii I. Sitkovetski, M. Iașvili, I. Polit- 
kovetski, V. Pikaizen, precum și pianiștii 
acompaniatori I. Koligorskaia și V. 
Iampolski.

Printre membrii juriului acestui concurs 
se numără și D. F. Oistrah, profesor la 
Conservatorul de stat din Moscova.

• Partidul Comunist al Marii Britanii a 
dat publicității programul lui electoral în 
care se subliniază : „Cea mai importantă 
problemă a apropiatelor alegeri generale 
este aceea de a ști dacă va fi pace sau 
un război mondial în care vor fi folosite 
bombele atomice și cu hidrogen”.

• Agenția Press Trust of India relatează 
că au fost găsite alte nouă cadavre 
victimelor 
aprilie.

Pînă în 
davrele a 
lui indian

• Marți după amiază au avut loc fune
raliile emeritului om de știință, academi
cianul D. Danielopolu, directorul Institu
tului de Fiziologie normală și patologică 
al Academiei R.P.R., medic emerit al 
R.P.R., laureat al Premiului de Stat.

In cursul zilelor de lun.1 și marți în sala 
bibliotecii Institutului de Fiziologie nor
mală și patologică al Academiei R.P.R- 
unde a fost depus corpul defunctului, nu
meroși academicieni, profesori, medici, co
laboratori ai defunctului și alți oameni 
de știință, studenți etc., au adus ultimul 
salut strălucitului om de știință.

Ceremonia funebră a avut loc la ora 16. 
Ultima gardă de onoare la căpătâiul de
functului a fost alcătuită din academicie
nii C. I. Parhon, Traian Săvulescu, P. 
Constant'nescu-Iași, St. Vencov, N. Gh. 
Lupu și Șt. S. Nicolau. De asemenea o 
gardă militară cu muzică și drapel a dat 
ultimul onor defunctului.

Se aflau de față la ceremonia funebră 
reprezentanți ai Academiei R.P.R., a-i Mi
nisterului Sănătății, ai Ministerului Invă. 
țămîntului, ai Ministerului Culturii și ai 
Institutelor de cercetări științifice, ai Co
mitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., numeroși profesori, me
dici, studenți, personal sanitar etc.

La catafalc au fost depuse coroane din 
partea Consiliului de Miniștri, Prezidiului 
Academiei R.P.R., Ministerului Sănătății, 
Ministerului învățămîntului’, Ministerului 
Prevederilor Sociale, din partea institute
lor științifice ale Academiei R.P.R., Socie
tății științelor medicale.

în cadrul, ceremoniei funebre a luat cu
vîntul acad. prof. C. I. Parhon președin
tele de onoare al Academiei R.P.R., care 
a spus printre altele :

Am trăit alături de Danielopolu încă de 
pe cînd eram foarte tineri și am putut să-i 
cunosc întreaga activitate.

îl întâlneam la ședințele științifice ale 
Societății de anatomie Și biologie și mulți 
se întrebau cine este acest om cu o în
fățișare atît de tînără. Ulterior acest tî- 
năr a început să prezinte comunicări de 
reală valoare.

Nu mult după aceea a devenit cola
boratorul profesorului Dr. I. Cantacuzino, 
intrînd astfel pe făgașul cercetărilor 
științifice care aveau să-i aducă renume 
mondial.

După ce a scos în evidență vastele 
domenii ale științei medicale în care cer
cetările academicianului Danielopolu au 
adus roade deos'ebit de bogate, meritele 
sale ca profesor, ca întemeietor și direc
tor al Institutului de fiziologie normală 
și patologică al Academiei R.P.R., ca om 
de o vastă cultură, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon a încheiat :

„Firește ne va fi foarte greu să vedem 
că în ședințele noastre ale Academiei, 
profesorul Danielopolu lipsește.

Prin stingerea lui din viață știința noas
tră și cea mondială încearcă o mare șl 
grea pierdere”.

Luînd cuvîntul acad. Șt. S. Nicolau, se
cretarul secției de științe medicale a Aca
demiei R.P.R., a spus printre altele : 
„Trăim momentul dureros al despărțirii 
pentru totdeauna de scumpul și mult pre
țuitul nostru coleg, maestru, profesor și 
prieten, academicianul Danielopolu. Sîn- 
tem copleșiți de regretul p'erderli celui 
care a fost un renumit om de știință, un 
mare învățat, un dascăl emerit, un făuri
tor și animator de școală, creator de 
știință nouă, un deschizător de drumuri 
în cercetarea științifică, un remarcabil 
reprezentant al științei patriei. în străină
tate, un patriot și un luptător pentru pro
gres, pentru pace.

Prin marile servicii aduse științei și 
ridicării nivelului sanitar al oamenilor 
muncii, acad. Danielopolu și-a cîștlgat me. 
rite excepționale față de popor. Secția 
științelor medicale a Academiei R.P.R., pe 
cît a fost de mîndră întotdeauna de acest 
distins membru al sau, pe atît este de 
adine îndoliată de pierderea lui.

în clipa jalnică a despărțirii pentru 
totdeauna, membrii acestei secții își iau 
solemn angajamentul să-1 urmeze pildele 
bune de muncă dîrză, luminată și cons
tructivă".

A luat aooi cuvîntul dr. Voinea Mari
nescu, ministrul Sănătății. Prin stingerea 
din viață a academici anului Danielopolu 
— a spus vorbitorul — patria noastră a 
pierdut un om de știință de o valoare deo
sebită.

Studiul sistemului nervos vegetativ l-a 
creat o faimă deosebită. Proba atropinel 
și a ortostatismului, care-I poartă numele, 
i-au îngăduit să aprecieze în mod obiec
tiv tonusul sistemului nervos vegetativ. 
A folosit printre primii în lume viscero- 
grafla, pe care a adînclt-o și complectat-o 
cu numeroase contribuții originale.

Școala sovietică de medicină denumește 
vlscerografia, pe bună dreptate, metoda 
Danielopolu.

Valorificînd gloriosul trecut al marilor 
oameni de știință din patria noastră, acad. 
Danielopolu a adoptat în deplină convin
gere gîndirea materialist-dialectică și și-a 
fundamentat în mod tot mai hotărît cer
cetările sale pe concepția lui I. P. Pavlov 
aducînd contribuții originale privind far- 
macodinamia interoreceptorilor șl rolul 
scoarței cerebrale în reglarea funcțiilor 
organismului.

Medicii din patria noastră vor păstra 
o vie amintire medicului și marelui om 
de știință care a fost acad. Danielopolu, 
îi vor urma exemplul de muncă pentru 
progresul științei și vor duce mai depar
te remarcabila lui operă pentru îmbună
tățirea continuă a ocrotirii sănătății oa
menilor muncii din țara noastră.

Luînd cuvîntul, acad. Șt. Milcu, recto
rul Institutului Medico-Farmaceutic din 
București, membru al Comitetului Perma
nent pentru Apărarea Păcii din R.P.R., a 
spus între altele :

„Corpul de învățămînt al Institutului

medico-farmaceutic din București șl luptă
torii pentru pace din țara noastră au 
aflat cu emoție și adîncă întristare trece
rea din viață a profesorului și academi
cianului D. Danielopolu.

A fost un mare profesor! în fața tine
retului, la cursurile sale, s-a înfățișat ca 
un învățat, care nu numai .transmite 
știința, dar o reprezintă prin 'marea ga 
contribuție personală și originală.

Pentru începătorii în știință, profesorul 
Danielopolu a fost un exemplu de opti
mism, de muncă ridicată la o intensitate 
neobișnuită și de încredere în capacitățile 
creatoare ale poporului1 nostru.

El a foet primul învățat medic care t» 
elaborat în țara noastră o concepție des
pre legile generale de funcționare a or
ganismului — primul învățat care a reu
șit să se ridice de la stadiul analitic al 
fenomenelor la legile care le guvernează.

Ca membru al Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii în R.P.R., acade
micianul Danielopolu, acest mare învățat 
și profesor, a reprezentat țara la diferite 
manifestări internaționale și a sprijinit 
acțiunile luptei pentru pace în țara 
noastră.

în acest fel s-a contopit activitatea edu
catoare și creatoare a profesorului și sa
vantului cu atitudinea cetățeanului apă
rător al cauzei păcii".

în numele Societății științelor medicale, 
prof. Marius Nasta, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., vicepreședinte al 
societății, a adus un ultim și îndurerat 
omagiu aceluia ce a fost profesorul Da- 
nieloipolu. Gîndirea profesorului Danie
lopolu — a spus' vorbitorul — era mereu 
îndreptată înainte, spre viitor. Planurile 
lui de cercetare, problemele pe care și le 
punea, erau croite ca și cum o viață în
treagă ar mai fi stat înaintea lui.

Profesorul Danielopolu nu cunoștea, nu 
admitea obstacol în fața lui, nici chiar 
din partea timpului necruțător.

Se bizuia în aceasta pe puterea lui de 
muncă și de creație, neștirbite pînă în 
ultimele zile ale vieții lui, cind a fost do- 
borît de boală, era încurajat mai ales de 
vastele posibilități și de minunatele con
diții de lucru, pe care, așa cum o spunea 
de atîtea ori, nu le cunoscuse încă nici 
odată în trecut, și pe care noua orînduire 
socială a țării noastre i le pusese la dis
poziție.

Conf. unlv. Robert Floru, director ad
junct al Institutului de fiziologie normală 
și patologică al Academiei R.P.R., a spus : 
Noi, cei care am muncit zi de zi alături 
de profesorul nostru, însuflețiți de ener
gia sa nesecată, nu ne putem împăca cu 
gîndul că profesorul nu mai este. Pentru 
noi cei care trebuie să continuăm a da 
viață ideilor sale prețioase, profesorul a 
constituit exemplul viu al unei munci 
fără istov, al unul entuziasm tineresc, al 
unei largi generozități.
Perspectivele largi, ce ni le deschidea ca
pacitatea sa de a cuprinde mereu noi și 
noi probleme, ne făceau să simțim în per
manență că sintem conduși de un om care 
trăia nu numai din plin în prezent, c: 
avea și previziunea optimistă a viitorulu: 
științei românești.

A luat apoi cuvîntul 
Săvulescu, președintele 
care a spus :

„Mulțimea căreia i-a 
oamenii muncii care știu să prețuiască p< 
acei care cu adevărat le sînt devotați, su 
tele de colaboratori și miile de elevi car. 
*au avut fericirea să-1 aibă maestru și pro 
fesor, oamenii de știință care l-au ad 
minat fără rezerve, pentru originalitate, 
și îndrăzneala ideilor pe care ie-a unmă 
rit în decursul îndelungatei sale viei 
științifice, deplîng moartea marelui pro 
fesor, marelui om de știință, fiu devota 
al țării noastre, academicianul D. Danie 
lopolu.

Cultivînd cu abnegație, cu pasiune, c 
viu patriotism știința, ei și-a croit trepte 
drumul spre forul valorilor

Materialist prin concepția 
de lucru, experimentator 
scrupulos, s-a desăvîrșit în 
prin contactul direct cu știința sovietici 
pentru care nutrea o sinceră admirație 
care la rîndul ei l-a prețuit după mari. « 
lui merite.

Activitatea științifică a academiciaiw 
lui Danielopolu, în variatele domenii î 
care s-a desfășurat ea, a atins cel m 
înalt nivel.

Ca profesor și om de știință a acordat 
importanță capitală fiziologiei normale 
patologice. Gușa endemică, reumatism! 
tifosul exantematic, imunitatea, farmac 
dinamia nespecifică, cardiopatiile etc., si 
tot atîtea capitole ale medicinei strîns 1 
gate de numele lui Danielopolu. Acad. D 
nielopolu este un produs al școlii roir 
nești de medicină. Institutul condus ■ 
acad. Danielopolu este cel dintîi, din ța 
și poate printre cele dintîi din lume 
care clinica a mers în pas cu știința.

înzestrat cu o putere excepțională 
muncă, a dus la bun sfirșit și a public 
în ultimii 7 ani mai multe lucrări de< 
a terminat și publicat înainte.

Viața acad. Danielopolu, dăruită pînă 
uitare de sine triumfului ideilor mari ca 
l-au călăuzit, va fi pildă pentru cei ca 
vor merge pe drumul deschis de el. Mu 
cind fără preget cum a muncit el, îl v 
ajunge și-l vor întrece chiar, așa cum t 
întrecut pe sine însuși profesorul Dan, 
lopolu".

Ultimul a 
gulescu, în 
care, cu 55 
liceul împreună cu D. Danielopolu și I 
rora defunctul le-a 
întregii sale vieți, o

Cortegiul funebru 
spre cimitirul Bellu 
humarea.

acad. prof. Traiar 
Academiei R.P.R.

alinat suferințele ■

universale?. 
și metod 
dibaci : 

ultimul tim

luat cuvîntul Constantin J 
numele colegilor de școs 
de ani în urmă, au absol

arătat, de-a Iun; 
prietenie sinceră, 
s-a îndreptat a 
unde a avut loc

(Agerpres,

catastrofei aeriene de la
ale
11

ca-prezent au fost descoperite
12 victime. Rămășițele avionu- 
găsite pînă în prezent au fost 

predate autorităților indoneziene. Cerce
tările pentru pescuirea rămășițelor 
nulul continuă.

• După cum anunță ziarul ,,New 
Times”, cu prilejul sărbătorii de 1 
aproape toți muncitorii din Cuba au în
cetat lucrul.

Sindicatele au prezentat președintelui 
Batista o listă de revendicări în legătură 
cu reducerea costului vieții, sporirea sa
lariului minim și micșorarea zilei de 
lucru.

avio-

York 
Mai

Prezidiului Academiei Republicii Populare Romine
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine vă exprimă adinei co 

doleanțe pentru pierderea eminentului om de știință, academicianul prof. dr. Dani 
Danielopolu.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL

REPUBLICII POPULARE ROMINE

Familiei
Academicianului Prof. dr. Daniel Danielopolu

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romtne vă transmite condoleanțe- 
sale pentru durerea ce ați încercat prin moartea academicianului prof. dr. Dani 
Danielopolu.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL

REPUBLICII POPULARE ROMTNE
* *
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