
-7ins*ea întreaga brigadazilei de
1 MAI aplică metode avansate

Proletari efin toate țările, uniți-vă !

Tn numărul de vineri, 20 apri
lie, ziarul nostru a relatat despre 
inițiativa brigăzii lui Mitroi Năs- 
tase de la „Matyas Rakosi“ din 
București.

Poate că și primăvara cu 
prospețimea ei l-a îndemnat pe 
Năstase Mitroi să se gîndească la 
o schimbare a sistemului de lucru 
a brigăzii lui. Intr-adevăr el a 
reușit să împrospăteze unele con
cepții cu privire la aplicarea și 
generalizarea experienței înainta
te. Scopul final ? E limpede: spo
rirea considerabilă a productivi
tății muncii și reducerea prețului 
de cost al produselor, pe baza 
aplicării celor mai avantajoase 
metode de lucru și de organizare 
a muncii de către întregul colec
tiv al brigăzii.

Și iată cum s-a născut această 
prețioasă idee.

CU APROXIMAȚIE... BIKOV- 
BORTKEVICI-KOLESOV

Tn dulapul lui de scule, strun
garul Năstase Mitroi avea orîn- 
duite cîteva cuțite confecționate 
aproximativ după geometria cuți
telor lui Bîkov, lui Bortkevici, sau 
Kolesov, cuțite pe care le folosea 
din cînd în cînd, atunci cînd i se 
părea că specificul vreunui reper 
îi permitea aceasta. Pentru restul 
reperelor, Mitroi avea cuțite ascu
țite în mod obișnuit. Aceasta se 
chema că el aplică metode avan
sate? Și da și nu. Cert este însă 
că el nu era mulțumit de acest 
sistem de lucru pentru că prin a- 
plicarea incorectă a acestor meto
de, se pierdeau mari posibilități 
de sporire a productivității 
muncii.

Nici Daia, nici Caralis, nici 
Breja nu stăteau mai strălucit 
în privința aceasta. Problema a- 
plicării corecte a unor metode a- 
vansate se punea deci pentru în
tregul colectiv al brigăzii.

Dar în calea aplicării acestei 
Inițiative s-au ivit greutăți pe care 
brigada singură nu le putea re
zolva, greutăți pe care le-au luat 
în discuție într-o consfătuire :

— Bine — spunea un membru 
al brigăzii — vom învăța să a- 
plicăm corect aceste metode, dar 
avantajul nu va fi mare, pentru 
că ne împiedică alternarea aceasta 
nejustificată a comenzilor. Abia 
ți-ai pregătit mașina și sculele 
pentru un reper, că, iacă, trebuie 
să te apuci de altul, ca apoi iar 
să lucrezi la primul. Prea mult 
timp pierdut cu pregătirea lucru
lui in dauna timpului productiv.

Intr-adevăr, acestea constituiau 
greutăți care ar fi Împiedicat ob
ținerea unor avantaje evidente, 
mari de pe urma aplicării corecte 
a metodelor avansate.

Dar cu sprijinul organizației 
de partid din uzină și al organi
zației U.T.M., brigada a obținut

de la conducerea întreprinderii și 
a secției rezolvarea justă a a- 
ceStor. neajunsuri.

ȘI MAI ERA CEVA
Ai de lucrat o piesă. Te uiți la 

ea și te gîndești la un cuțit potri
vit. Observi atunci că pentru pre
lucrarea acestei piese nu e potri
vit nici cuțitul Bîkov, nici Bort
kevici, nici Kolesov, ci, dacă vreți.

Au trecut 4 zile
Și iată pe scurt primele re

zultate ale aplicării acestui 
sistem de lucru de către bri
gada lui Năstase Mitroi.

Mitroi a avut planificate 
pentru aceste 4 zile 1920 mi
nute de lucru și a realizat 
5700 minute, ceea ce înseam
nă, față de media depășirilor 
lui de normă din ultimele trei 
luni un spor de 98 la sută.

Daia Constantin a realizat 
6400 minute de lucru față de 
1920 planificate, adică un 
spor de 60 la sută față de me
dia depășirilor lui de normă 
din ultimele trei luni.

La Breja Ion depășirea de 
normă întrece media de 90 la 
sută pe care a avut-o în ulti
mele trei luni cu 20 la sută.

Un succes la fel de însem
nat a obținut și Caralis Tă- 
nasis. (Datorită specificului 
reperelor pe care le execută 
încă nu s-au putut calcula 
precis rezultatele muncii lui).

Prin urmare așteptările bri
găzii și ale întregului colec
tiv al uzinelor „Matyas Ra
kosi“ au fost confirmate. Și 
acestea sînt abia primele do
vezi.

cuțitul Daia. Tinărul strungar 
Daia, membru al brigăzii, a 
conceput un cuțit care se potri
vește cel mai bine unei serii de 
operații la o anumită piesă.^ E 
prin, urmare o concepție nouă, a 
unui cuțit de mare randament 
care trebuie adoptat larg la toate 
operațiile asemănătoare.

— Prin urmare, aplicarea di
ferențiată — în funcție de fiecare 
piesă și operație în parte — a me
todelor, a procedeelor avansate 
de lucru, consacrate sau născute 
la noi în atelier, ar fi soluția cea 
mai bună pentru sporirea produc
tivității muncii la mașinile noastre 
— spunea Mitroi în acea consfă
tuire. Bineînțeles că el a condi
ționat succesul acestei inițiative 
de lichidarea lipsurilor tehnico- 
organizatorice ale secției, de a- 
provizionarea permanentă cu ma
teriale, de repartizarea din timp a 
comenzilor de lucru în loturi mari 
de piese etc.

Și pentru că concepția de bază

exista, Mitroi și tovarășii lui s-au 
gîndit apoi la tot ce ar fi putut 
să ajute inițiativa lor, și anume:

CIT MAI MULT TIMP 
ÎN CARE MAȘINA 

SA LUCREZE EFECTIV
In operațiile pe care le face un 

strungar în timpul lucrului există 
timpi cărora nu le poți spune 
nici de prisos, dar nici productivi. 
Prinderea piesei în universal, cen
trarea ei, diferitele măsurători, 
mînuirea sculelor ajutătoare etc., 
determină mărimea timpilor ajută
tori.

Dacă te gîndești bine, acești 
timpi pot să fie reduși considera
bil, aranjîndu-ți piesele și sculele 
la indemînă pe niște tăvi de lemn 
special construite, stabilindu-ți cu 
multe zile înainte planul operații
lor la comenzile ce urmează să 
intre în lucru, așa îneît să ai tim
pul necesar pregătirii sculelor și 
a mașinii.

★
Inițiativa brigăzii de tineret 

condusă de tînărul strungar Năs
tase Mitroi este deosebit de valo
roasă din punct de vedere politic 
și economic. Ea apare ca prima 
inițiativă care are ca scop apli
carea creatoare, organizată și pe 
deplin conștientă a metodelor ce
lor mai avansate de către un co
lectiv întreg, de o brigadă, pe 
baza ajutorului reciproc dintre 
membrii ei, pe baza creșterii per
manente a nivelului lor de cali
ficare, pe baza unei judicioase 
organizări a muncii și a locuri
lor de muncă.

Organizația U.T.M. de la uzi
nele „Matyas Rakosi“ a sprijinit 
și va trebui să sprijine și pe 
viitor, prin toate mijloacele, a- 
ceastă inițiativă.

Brigada lui Mitroi lucrează în 
prezent în acest chip nou. Desi
gur că în aplicarea practică și de 
durată a acestei inițiative de va
loare vor apărea multe elemente 
noi și prețioase pe care numai 
practica vie le poate scoate la 
iveală.

I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

La revedere, 
dragi prieteni !
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COLECTIVIȘTII
la însămânțat
porumb

O dimineață caldă de aprilie. 
Pe cîmp, verdele lanurilor de grîu 
și orz se îmbină cu cenușiul braz
delor proaspăt întoarse. Zeci și 
zeci de oameni au ieșit la cîmp. 
Lăsînd în urmă nori de praf, un 
rutier aleargă pe un drumeag. De 
el sînt legate două căruțe pline 
cu bărbați și femei. Aceștia-s co
lectiviștii din Șag-Timișoara. Au 
plecat la cîmp cu sape și cu o- 
bișnuitele lor coșuri în care își 
duc mîncarea.

Rutierul trece pe lingă un lan 
de grîu. Pe holda aceasta din care 
Ana Spanier cu fata ei culeg res
turile cocenilor de porumb, co
lectiviștii au împrăștiat îngrășă
minte chimice. Printre firișoareie 
verzi de grîu, întîlnești grăun- 
cioare mici, albe, urmele îngrășă
mintelor, Griul n-a apucat să fie 
grăpat. Nici nu se pune problema 
deocamdată. Ar însemna să fie 
distruse multe plante, așa că lu
crarea va fi făcută peste cîteva
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Membrii brigăzii a III-a din gospodăria colectivă din Șag, însămînfează porumb hibrid în pătrat, 
zile cînd griul se va mai întări.

Colectiviștii au ajuns la locul 
de muncă. Un cîmp imens, neted. 
Pămîntul a fost arat adine. în
ghețul și desghețul din timpul 
iernii și-au spus cuvîntul. In lo
cul brazdelor mari, răsturnate în 
toamnă, acum se găsește numai o 
țărînă mărunțită, ce alunecă ușor 
printre degete.

„Prin urmare aceeași piesă, de aceeași calitate se poate lucra 
într-un timp mai scurt...“ Se pare că acestea erau gindurile lui 
Daia Constantin tn clipa tn care a fost fotografiat.

Vești din
Un început bun
Nu-i ușor să întocmești un pro

gram de activitate variat și in
teresant. Vă spun din proprie 
experiență. Am stat noi, membrii 
comitetului U.T.M. de la baza 
U.C.I. Botoșani, ne-am socotit și 
am întocmit un program de mun
că cu totul altfel decît pînă a- 
cum. In afară de problemele de 
producție, noi am dat atenție și 
altor lucruri, poate mai mărunte 
la prima vedere, dar care merg 
pe linia activizării fiecărui ute- 
mist, pe linia unei activități mul
tilaterale.

Propunerea de a se face recen
zii asupra cărților citite și filme
lor vizionate a fost primită cu 
bucurie. Tov. Ethel Berman s-a 
angajat să prezinte recenzia ro
manului „Mama“ de M. Gorki, iar 
Lucia Jugănaru să facă recenzia 
unui film sovietic.

Am inițiat, de asemenea, o 
acțiune : „Să ne cunoaștem ora
șul“. In cadrul acestei acțiuni 
vom face vizite la întreprinderile 
din oraș, vom vizita Casa Copi
lului și vom face excursii în ju
rul orașului. Am ținut și o adu
nare tematică în legătură cu eli
berarea orașului nostru de către 
Armata Sovietică. S-au povestit 
lucruri interesante, amănunte de
osebit de semnificative, care au 
avut darul să sublinieze minuna
tele trăsături ale oamenilor so
vietici.

organizațiile U. T. M.
Si acum încă un lucru. Planul 

acesta noi l-am discutat și cu 
utemiștii. Mulți dintre ei au fă
cut propuneri care l-au întregit. 
Lucia Jugănaru, de exemplu, a 
propus redactarea unei gazete 
satirice, care de curînd a și apă
rut.

Toate aceste acțiuni, 
neînsemnate, 
poate timizi 
duce spre o 
organizație.

aparent
sînt la primii pași, 
încă, dar care vor 

întărire a muncii de

Corespondent 
R. HAISIC

Așa a luat ființă 
brigada artistică 

de agitație

U r m a
ici nu s-a topit bine 

zăpada și colectiviștii 
din comuna Roseți, raio
nul Călărași, au început

să dis.ufe cu tînărul Ion Boicea, 
inginerul gospodăriei, despre în* 
ceperea aratului și însămînțatului.

De dragul acestora, inginerul 
a cutreierat zilnic tarlalele întinse 
ale gospodăriei și a cercetat cu 
atenție fiecare tarla. Intr-una din 
primele zile ale acestei luni, in
ginerul și președinta gospodăriei 
s-au întors de la cîmp mînînd 
caii la trap.

— Ei, ce se aude ? au întrebat 
nerăbdători colectiviștii.

— Putem începe insămînțările 
—- le-a spus inginerul cu emoție 
în glas.

A doua zi, nici nu se luminase 
bine de ziuă și grupuri de colec
tiviști tineri și vîrstnici au în
ceput să se reverse de pe ulițele 
satului spre sediul gospodăriei 
colective. Tinerii din brigada de 
citnp condusă de utemistul Ion 
Coleașu au fost primii. In cîteva 
minute s-au făcut pregătirile.

— Să ne grăbim. Tractoriștii 
neau luat-o înainte — strigă Ion 
Coleașu, să fie auzit de tot con
voiul.

Brigada tinerilor a fost prima 
■care a ajuns la cîmp.

— Trebuie să muncim cu spor 
și să facem lucrări de calitate. 
Nu uitați nici o clipă că sîntem 
,n întrecere cu celelalte brigăzi 
— le-a spus brigadierul, privin- 
du-i pe rînd pentru a se convinge 
încă o dată că fiecare este la locul 
său. Semănătorile trase de cai au 
pornit de-a lungul brazdelor. Pă- 
mintul, flămînd. înghițea cu poftă 
sacii de sămînță deșertați în cu
tia semănătoarei. . ,

Cînd au început să sosească ce
lelalte brigăzi la cîmp, brigada

ale ge
celor tineri fnsămînțase primul 
hectar.

— Ne-ați luat-o înainte, flăcăi
lor. Nu-i nimic, de-abia sîntem la 
început — i-a asigurat brigadierul 
Costea Cotitu, cel care chemase 
la întrecere toate brigăzile.

— Urma alege, nea Costache 
— i-a răspuns Coleașu liniștit, 
cu privirea mereu la semănătorii 
care ajunseseră la celălalt capăt 
și tocmai întorceau.

Semănătorile au funcționat toa
tă ziua, fără întrerupere. Utemis
tul Stan Ghinea, care răspunde 
în cadrul brigăzii de buna func
ționare a semănătorilor, era 
mîndru.

— Se vede că am făcut repa
rații de calitate I se fudulea el, 
ori de cîte ori venea vorba de se
mănători.

Soarele a început să coboare 
alene după deal. începuse să se 
înnopteze. Tinerii s-au adunat cu 
toții la capătul tarlalei, unde-i 
aștepta brigadierul.

— Am realizat viteza de lucru 
pe ziua de azi ? se interesă Moise 
Vlădăreanu.

— De realizat am realizat-o. 
N-am depășit-o însă cu nimic — 
îi răspunse brigadierul, îngîndu- 
rat. Mîine trebuie să însămînțăm 
mai mult —• le spuse Victor Ba
dea flăcăilor.

— Eu zic să pregătim totul din 
astă ■ seară. Mîine ne sculăm în 
zori, prindem caii la căruțe și por
nim — propuse brigadierul.

Așa au și făcut. A doua zi au 
cîștigat aproape o oră, avînd fă
cute pregătirile de cu seară. Mun
ca a început cu și mai multă însu
flețire. Fiecare știa precis pentru 
ce muncește. Chemarea lansată 
de brigada l-a prevede sporirea 
recoltelor la hectar cu 100 kg. la 
grîu. cu 200 kg. la floarea-soare- 
lui. cu 500 kg la orz și cu 1500 
kg la porumb boabe față de pla

nul gospodăriei. Sporirea recoltei 
la hectar depinde în mare măsură 
de felul cum se fac însămînțările.

Tinerii munceau cu tragere de 
Inimă. Pînă să înnopteze, mai 
erau vreo două ore. Cînd semănă
torile au oprit la capătul tarla
lei. ca să fie umplute din nou, bri
gadierul i-a întîmpinat cu un 
zîmbet de triumf pe buze :

— Să vă dau o veste bună: 
am realizat viteza de lucru. Pînă 
diseară mai putem face mult — 
le-a spus el. voios.

Marin Găinușe șl-a trîntit că
ciula de pămînt cu bucurie, apoi 
a îndemnat caii să pornească mai 
departe.

Pînă seara s-au mai însămînțat 
încă două hectare. Prima brigadă 
care a reușit să depășească viteza 
zilnică de lucru a fost brigada 
tineretului.

— Văd că ne-ați luat-o înainte. 
Cum ați făcut ? au început să-i 
iscodească colectiviștii din ce
lelalte brigăzi.

Tinerii le-au destăinuit cu plă
cere „secretul" lor. Pilda brigăzii 
de tineret a fost urmată și de 
celelalte brigăzi de cîmp.

Seara socotitorul așteaptă cu 
nerăbdare brigăzile de la cîmp. 
De fiecare dată, în registrul de 
evidență al lucrărilor de cîmp se 
adaugă cifre noi, care grăiesc des
pre hărnicia colectiviștilor. Ru
brica „însămînțări de primăvară" 
arată că, pînă în momentul de 
față, au fost însămînțate peste 
200 ha. cu mazăre, orz, ovăz și 
floarea soarelui. La rubrica „în
treținerea culturilor" a fost tre
cută o nouă cifră, care arată că 
au fost grăpate 170 ha. cu grîu 
de toamnă.

La toate aceste munci tineretul 
este în frunte.

ANA CARANFIL 
corespondenta „Scînteii tineretu

lui“ pentru regiunea București

...„Să facem și noi o brigadă 
artistică de agitație“ — au cerut 
în cadrul unei adunări generale 
de alegeri mai mulți utemiști de 
la rafinăria nr. 9 din Orașul 
Stalin.

„Să ne ocupăm de alcătuirea 
brigăzii — a hotărît într-o șe
dință a sa comitetul U.T.M. A- 
vem tineri entuziaști, cunoaștem 
cîte ceva din experiența altor 
brigăzi, nu ne rămîne decît să 
trecem la fapte“.

„Cine să facă parte din bri
gadă ?“ s-au întrebat mai mulți 
membri ai comitetului.

„în primul rînd noi“ — i-a în
suflețit Ștefan Balint, secretarul 
comitetului. După aceea, 
cu siguranță și alții“.

Mult s-a discutat în 
cu programul brigăzii, 
din urmă s-a hotărît să _ 
sprijinul și tovarășului Gheorghe 
Dumitrescu, secretarul comitetu
lui sindical, și al altor tovarăși.

Nu după mult timp cei 16 mem-

agi
lor 

program. La început au fost pre
zentate cîteva aspecte din mun
ca plină de elan a tinerilor din 
rafinărie. Dar brigada și-a în
dreptat atenția îndeosebi impotri- 
va lipsurilor. Intr-un dialog inter
pretat de Ștefan Balint și Toma 
Cratița, s-a arătat că utemista 
Larisa Agafia, funcționară la ser
viciul contabilității, împletea pu
lovere în timpul orelor de pro
ducție. A fost criticat de aseme
nea și tovarășul Preda, intendent 
la serviciul administrativ, care în 
timp ce muncitorii așteptau să 
primească banii pentru compen
sație, el sta la restaurant și se 
„cinstea“ fără grijă.

Un alt membru al brigăzii a 
satirizat obiceiul tovarășei Clau
dia State de a întîrzia cu regu
laritate de la lucru. Apoi, alte 
două membre ale brigăzii au a- 
dus la cunoștință spectatorilor că 
felcerele Radu Tereza și Georgeta 
Cojocaru pleacă seara de la in
firmerie cu două ore mai devre
me și că tot din „grija“ lor la 
punctele sanitare din secții lip
sesc medicamentele necesare.

Primul program prezentat de 
brigada artistică de agitație abia 
formată a fost răsplătit de spec
tatori cu vii aplauze.

bri ai 
tație

brigăzii artistice de 
și-au anunțat primul

Privind terenul, apare ca o 
foaie de caiet cu pătrățele, bineîn
țeles de mii de ori mai mare decît 
foaia unui caiet obișnuit de mate
matici. Dintr-un capăt la altul, te
renul e marcat în pătrate cu la
tura de 80 cm.

Patru oameni fac marcarea 
terenului în lun|* și în lat. 
Ioan Keller și Iosiî Matz lucrează 
cu un marcator, iar Iosif Roth și 
Aurel Bodea conduc cel de al doi
lea marcator. In cîteva ore ei au 
și marcat peste 9 ha. Randamen
tul e aproape dublu față de cel 
pe care l-au avut aceste marca
toare anul trecut. Randamentul a 
crescut printr-o mică „inovație" 
adusă de brigadierul Iosif Feista
mel. Iată în ce constă „inovația“ : 
bara de lemn pe care sînt prinși 
cei 4 dinți a fost prelungită la 
ambele capete, cu cîte un leaț, 
care au cîte un dinte suplimentar. 
La ducere și la întoarcere, dintele 
suplimentar merge întotdeauna pe 
urma ultimului dinte. Prin această 
colectiviștii marchează la o tură 
dus și întors, două rînduri în plus. 
La dinții propriuziși, de aseme
nea au fost aduse îmbunătățiri. 
Pe dinți s-au fixat niște bucăți de 
tablă mai groasă, aceștia avînd

acum forma unui mic brăzdar. In 
felul acesta, urmele marcatorului 
se cunosc mai bine decît anul 
trecut. .

Terenul este însămînțat, postață 
cu postață. Colectiviștii din bri
gada 11I-a dau zor cu semănatul. 
Pentru ca lucrul să meargă mai 
repede, pe cîte un rînd merg doi 
oameni : unul face cuibul cu sapa, 
iar altul pune în el boabele de 
porumb.

Toți colectiviștii lucrează bine. 
Ai impresia că între ei există o în
trecere născută din dorința tutu
ror de a însămînța cît mai repede 
porumbul, mai ales că brigada în- 
sămînțează 20 ha. cu porumb hi
brid, sămînță produsă anul tre
cut în gospodăria colectivă. La 
un capăt al tarlalei, Ernst Welsc, 
Peter Peltzer și Matei Bauer, în 
sămînțează porumb cu mașina in 
rînduri drepte. Ei lucrează destul 
de repede. Intr-o zi au însămînțat 
4,81 ha. de porumb cu o mașină 
cu două rînduri. După însămîn- 
țarea porumbului se face grăpatul 
terenului.

Din cînd în cînd, în mijlocul co
lectiviștilor poate fi văzut briga
dierul Feistamel și inginera Maria 
Suba, care îndrumă pe colectiviști 
să respecte regulile agrotehnice.

Corespondent 
V. GHIDARCEA

vor veni

legătură 
In cele 
se ceară

Cu obiectivul
fotografic și
cu penița de
caricaturist

Colectivul uzinelor „Semănă
toarea" din Capitală a în
cheiat primul trimestru din 

acest an cu o depășire a planu
lui de 18 la sută, Același colectiv 
s-a angajat ca în cinstea zilei de 
1 Mai să realizeze peste plan 10 
secerători-legători, 10 cositori 
trac fiu ne și 4.000 tone piese 
schimb.

cu
de

Oficiul Național de Turism 
comunică...

Spre Kiev, Moscova
de 1 MAL*

Siguranfa cu care omul așteap
tă ziua după noapte și noaptea 
după zi — aceeași siguranță o 
au șl muncitorii acestei întreprin
deri, tineri și .vîrstnici, că anga
jamentul lor va fi împlinit. îm
plinit. încă e puțin zis : ne aflăm 
la jumătatea drumului și din an
gajament s-a realizat deja peste 
75 la sută.

Facefi acum cunoștinfă cu 
tînărul Constantin Teodorescu. șe. 
ful seefiei ajustaj. secfia tinere
tului (fotografia nr. 1). S-a 
zit de dimineață, a făcut un 
zdravăn și. cînd să iasă pe 
sofia îl intimpină zîmbind:

— E abia ora 5. Constantine 1
— Asta-i și cu tine... Nu vezi 

ce mai dogorește soarele ?
Oricare cunoscut l-ar fi Intîlnit 

la ora aceea pe stradă, l-ar fi în
trebat firește : .,încotro ?" Singur 
portarul, bătrînul portar Cazacu, 
a răspuns la salutul tînărului 
,,’Mneața bună, tovarășe Teodo
rescu". Cunoștea acest obicei al

tre- 
duș 
ușă,

In această dimineață pără
sește Capitala plecînd cu trenul 
spre U.R.S.S., pe itinerarul Kiev- 

Moscova, primul grup 
de turiști romini din 
acest an alcătuit din 
30 persoane.

Turiștii vor rămîne 
2 zile la Kiev unde vor 
vizita orașul, monu
mentele istorice și ar
hitectura din secolele 
XI-XX, Muzeul de stat

al artei ucrainene și altele, după 
care vor pleca spre Moscova unde 
vor sta cinci zile.

La Moscova turiștii vor vizita 
Kremlinul, monumentele și obiec
tele sale de artă, galeriile de Stat 
Tretiacov, metroul, universitatea 
de stat „Lomonosov“ etc. și vor 
lua parte la demonstrația cu pri
lejul zilei de 1 Mai. Din grup fac 
parte 15 muncitori și tehnicieni 
de la fabrica de confecții 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală.

tînărului și de aceea 
acum, chiar dacă ve
nise mult prea de di
mineață fafă de alte 
zile, faptul na l-a 
mirat.

Tînărul -Constantin 
s-a dus în secție, a 
revizuit cu privirea 
locurile de muncă și 
îmbrăcînd halatul a 
ieșit din nou în curte, 
dornic să mai cer
ceteze încă odată

semănătorile proaspăt ieșite din 
fabricație.

lată însă că a sosit între timp 
și tînărul montor Dumitru An
drei. Ei se sfătuiesc acum din 
nou asupra angajamentului ' luat 
in cinstea zilei de 1 Mai. Secfia 
tineretului, fruntașă pe raion, 
și-a lu’at cel mai îndrăzneț an
gajament pe uzină, Tinerii s-au 
angajat să execute piesele 
ce revin secției din angajamen
tul uzinei, cu 10 zile mai de
vreme. Iar după toate calculele ti- 
nărului șef de seefie, angajamen
tul va fi realizat înainte.

Dacă tn ședință, cînd s-au luat 
angajamentele în cinstea lui 1 
Mai. tinărul strungar Traian Ni- 
colae, recunoscut de colectivul 
sec(iei de strungărie ca unul din
tre cei mai buni strungari, nu 
l-ar fi chemat la întrecere pe ute
mistul Dumitru Cojocaru. fără 
îndoială că oamenii ar fi spus: 
uite, lui Traian ti e teamă de Du
mitru. Teamă, oricum, n-are el. 
Nicolae. de Dumitru. Dar ca un 
făcut, de fiecare dată în întrecere, 
acesta din urmă e cu neputință 
de ajuns. Nicolae s-a angajat să 
facă 8 console peste plan pînă

la 1 Mal. Auzind angajamentul 
prietenului său, Cojocaru s-a an
gajat să facă 10 console peste 
plan. Firește că atunci Traian s-a 
ridicat șt s-a angajat să facă și 
el tot 10 console Rezultatul ? Nu 
știm cum va fi pînă la 1 Mai, dar 
în prezent utemistul Dumitru Co
jocaru a realizat din cele 10 con
sole 8, iar Traian Nicolae 6.

★
Ei, dar la uzinele „Semănătoa

rea", pe Ungă tinerii entuziaști, 
mai sînt și un soi de tineri, în ge
nul lui Marinică. Are Dumitru Co- 
man, turnător. 22 de ani. Veți 
spune: ce tinăr și ce plin de vi
suri trebuie să fie I Ași! Cînd 
vine la lucru la oră fixă e un mi
racol. 5—6 zile pe lună nu vine 
de loc. Iar cînd vine, o mare parte 
din timp îl irosește umblind din 
seefie în secție. Deunăzi, tn plin 
zor de lucru, ședea așa, picior 
peste picior, pe o secerătoare-legă- 
toare și fuma nestingherit. De e- 
forturile tinerilor din brigadă pen
tru realizarea angajamentelor 
n-are habar. El — cică — e... 
fotbalist.

Să pătrundem acum tn secția 
a Hl-a montaj. Maistrul secției, 
Puiu Meldic, are o privire gravă. 
Aici, de fiecare dată, după ora 
12. mai mulți tineri, printre care 
R.omulus CoYneanu și Constantin 
■Stănescu. nu mai au de lucru. Fi
rește. atunci tinerii merg la mais
trul Meldic. Acesta. însă le răs
punde grav: .Ați lucrat destul. 
Ajunge pentru azi!“ Asta nu 
pentru că n-ar fi de lucru, dar 
pentru că maistrul Meldic are fa
vorita lui, cărora le dă comenzi 
berechet, peste puterile lor în 
încheiere se cade să facem o 
precizare: în secfia a III-a mon-

Plecarea din țara noastră 
a delegației Comsomolului

Mărfi dimineață a părăsit Ca
pitala delegaf ia Comsomolului. 
Care a vizitat (ara noastră la in- 
vitafia C.C. al U.T.M. La ple
care oaspefii sovietici . 6u fost 
conduși de membri ai C. C. al 
U.T.M., activiști, tineri muncitori, 
elevi și studenfi din București.

înainte de plecare, conducăto
rul delegafiei, tovarășul A. Ak- 
sionov, a ■ făcut următoarea de
clarație unui redactor al ziarului 
nostru :

„Delegația U.T.C.L. a vizitat 
timp de trei săptămîni minunata 
dumneavoastră țară. Noi am vi
zitat orașe și sate, întreprinderi 
industriale, șantiere, instituții șco
lare, ne-am întîlniț cu numeroși 
tineri. Aceste întîlniri au lăsat a- 
supra noastră impresii de neui
tat. Inimile noastre s nt pline 
de un sentiment de profundă re
cunoștință față de tineretul ro- 
mîn pentru primirea caldă, prie
tenească pe care ne-ă făcut-o în 
timpul vizitei în Republica Popu
lară Romînă.

Plecînd spre patrie, transmi
tem un salut comsomolist și urăm 
gloriosului tineret romîn și a- 
vangardei sale de luptă — 
Uniunea Tineretului Muncitor — 
succese deosebite în construirea 
socialismului.

Să se întărească și să înflo
rească prietenia veșnică și de 
nezdruncinat dintre tineretul so
vietic și cel romîn.

La revedere, dragi prieteni!
Să ne revedem cît mai curînd 

la Festivalul de la Moscova".

Viz’tele oaspeților 
iugoslavi

Marți dimineața, membrii dele
gației muncitorilor din metalur
gie din R.P.F. Iugoslavia, în 
frunte cu Janko Rudolf, și-au pe
trecut mai multe ore în mijlocul 
muncitorilor de la fabrica „Elec
tromagnetica“ din București.

Tot in cursul dimineții, oas
peții iugoslavi au făcut o vizită 
la Ministerul Industriei Metalur
gice și Construcțiilor de Mașini.

In cursul după amiezii, mem
brii delegației Federației munej- 
torilor din metalurgie 
Iugoslavia au vizitat 
Istorie a Partidului.

Oaspeții străini au 
poi Muzeul satului 
parc de cultură și odihnă al Ca
pitalei

din R.P.F. 
Muzeul de

vizitat a- 
din marele

(Agerpres)
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• Pentru tractoriști — con

diții de trai satisfăcătoare.
• La Straja a venit un nou 

învățător.
o Din carnetul ariciului: 

Numai duminică.
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• Sport.
• Ce se cere de la activiștii 

utemiști.

• Concursurile radioama
torilor de unde scurte.

• Ce este specializarea și 
cooperarea întreprinderilor.

In pag. l¥-a
• Ultimele știri din Londra.
Raportul prezentat de Kim 

Ir Sen la Congresul Partidu
lui Muncii din Coreea.

maiștri cu numeletaj există doi maiștri cu numele 
de Meldic — Puiu și Wili — bine
înțeles jrafi. Deși ei sînt oameni 
bine calificafi, cu merite incon
testabile în producție, să nu vi se 
pară un mister dacă vizitind vreo
dată secfia nu-i veți găsi pe a- 
mtndoi. Nu. pentru că ei se aran
jează atit de bine, Incit atunci 
cînd Wili Meldic bea cafeaua cii 
lapte acasă, prezenta in secție a 
lui Puiu Meldic e de ajuns spre 
a se înțelege că amindoi frații 
sînt la datorie.

De aceea, pe cei amintiți tn 
ultima parte a fotoreportajului 
nostru nu i-am putut găsi spre
a-i fotografia.

Aceasta nu înseamnă că chipul 
lor nu va apare in paginile ga
zetei.

Dimpotrivă.
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Pentru tractoriști

același timp cine sîHf cer cărora 
le e b.ine în țara.lui, adicilina- 
rii financiari și capitaliștii: Dus 
mai departe,: acest' raționament 
1-af purta la' concluzii intere
sante și mobilizatoare. '

Clasicii sînt aliații noștri și 
trebuie să-i.. studiem taereu. O 
.spunea .Lenifl : „Fără înțelege
rea limpede a faptplui că|numai 
prin cunoașterea țțrecisă'ri cul
turii create de întreaga dezvol
tare a omenirii, numai prin pre
lucrarea ei se poate construi o 
cultură proletară, fără această 
înțelegere nu vom putea înde
plini sarcina aceasta“.

fior poetic. Iar cei care au Jn- 
tr-adevăr‘: talent,., și-ar scurta 
enorm, drumul șpre rnăiestria'.l.i- 
terară dacă și-ăr coljnpara mai 
des lucrările lor cu cele ale cla
sicilor, dacă ar căuta să învețe 
mai mult de la aceștia, în loc 

-să-și sUgă, ca urșii iarna, un- 
__ ________ _ ,, ,, , . . .. __ . . . ghiit&bănuite' a' înmaiffîȘ&a ta*-.: 
Hasek „Opent"-proză de Heinrich titeine', „Opere" de Walt Whitmăti, „Opere", voi. lent și inspirație în «mtitate 
V, d^ES- Tti^gheniev etc., fără a mm aminti zeci.de alte titiwi cuprinzînd creații. ■-leJățnitSJ^n^troîtoie'S' 

înțelegi că avem nevoie de cla
sici, nu ne putem lipsi, de ei. 
Ei ne ajută în lupta noastră. 
Gogol și Tolstoi, Hugo și Hein
rich Mann, Dreiser și Nerhco- 
va, Verga și Mikszath ne învață 
să-i urîm pe ticăloși, să-i iubim 
pe oamenii adevărați și să lup
tăm pentru victoria lor. Ei ne 
ajută să pricepem omul care 
este studiat de cînd există lu
mea și care n-a fost încă în
deajuns cunoscut, omul — ma
terialul de bază al marilor așe
zări sociale. Poți fi electrician 
sau pictor, turnător sau elev, 
soldat sau agricultor, contabil 
sau chimist, arhitect sau meca
nic,. numai cu cunoștințele de 
specialitate, fără a-i cunoaște 
pe oameni, nu vei izbuti nici __  ___ _____ __
în profesia ta, nici în viață în perioadă, au fost și 
general. „învechitul“ Ben John- 
sohn și „prăfuitul“ Schiller te 
vor învăța, unul pînă unde poa
te merge meschinăria umană, 
celălalt pînă unde ajunge spiri
tul de sacrificiu al omului nobil 
și te vor ajuta să-i înțelegi pe 
semenii -tăi, să ți-i apropii și să-i 
chemi alături de tine la marea 
luptă pentru pace și libertate pe 
întregul pa mint. Nu întîrzia, de 
aceea, să le ceri ajutorul..

Clasicii sînt atît de actuali 
încît, aricît de exagerat ar pă
rea, ei ne ajută să cuprindem 
trecutul, să schimbăm prezentul, 
să pregătim viitorul. Există o în
trebare care -constituie o minu
nată cheie pentru lămurirea po
poarelor despre esența orîndui- 
rilor sociale în care , trăiesc. 
Dacă fiecare om al muncii din 
țările capitaliste ar cunoaște 
poezia lui Nek-rasov: „Cui i-e 
bine-n Rusia“, și ar medita pro
fund asupra semnificației- ei ac-, 
tuale, ar recunoaște că astăzi, 
în țara care se numea Rusia, 
în Uniunea -Sovietică, îi e bine 
întregului popAr Și ar vedea în

redem că nu e exagerat dacă spu
nem. că sînt puțini acei care pridi
desc să citească toate traducerile 

. din literatura universală ce apar la noi și, 
în special, traducerile din marii clasici,

în colecția .Clasicii literaturii universale" a E.S.P.L.A.,- în seriile de „Opere", tipă
rite de Editura „Cartea Rusă", au apărut în ultimul timp, de pildă, „Opere" de N. V. 
Gogol, voi. 1JI: „Peripețiile bravultf-i soldat Svejk în războiul-mondial" de laroslav 
Hasek Opete"-proză de Heinrich Heine, „Opere" de Walt Whitmăn, „Opere", v?L

clasice nepieritoare de la Homer la Tolstoi, de la Shakespeare la Balzac.
Prețuirea de care se bucură clasicii în țara noastră, rolul important rezervat 

lor in cadrul anțiunii largi de culturalizare, ne pot fi ilustrate și de faptul că numai 
între anii 1949—-.1954 au fost tipărite ■ cărți din literatura clasică universală într-un 
tiraj de 3.3?9.00Ü exemplare, ca să nu mai vorbim de excelentele condiții grafice 
și de redactare în c.are apar acesteia.

Publicăm mai jos un material', despre unele probleme la ordinea zilei privind 
importanta cunoaște*- ■ ■ ■ n ■pe tenis oosscilor
de către tineret- .■ ■

— Zău că nu te înțeleg. Te 
extaziezi in fața clasicilor, 

nu găsești termeni de compa
rație mai buni deoît cei oferiți’ 
de operele lor; în loc să te dis
trezi mai mult, îți petreci ore 
dintre cele mai frumoase cu fel 
de fel de cărți vechi. Hai, sînt 
de acord șă citești cele mai noi 
lucrări în legătură directă cu 
meseria ta, să citești despre ma
rile descoperiri ale prezentului 
— energia atomică, de pildă — 
și, uneori, cîte un roman. Dar 
ce te pasionează atît de mult la 
acești scriitori ai trecutului?

y — Mi se pate că îi ideali- 
** zezi puțin pe- clasicii tăi. 
Doar n-ai vrea -să-i scoți acum 
pe toți, din cele mai străvechi 
timpuri, drept niște, adepți ai ce
lor mai înaintațe idei sociale ale 
zilelor noastre ?
y — Departe de mine această 
* intenție. Fjecare din eț a 
avut mărginirea lui determiAa-tă 
de condițiile istorice și sociale 
în care a trăit și creat. Alții ca: 
Dostoevski, Gogol, Prus, Lon- 
don etc., fiecare într-o, anumită

« In mijlocul unui splendid, 
ijparc natural, in fosta praprie- 
ntate a prințului Ghica Comă- 
dnești, s-a ridicat un frumos, 

spital: spitalul Unificat din 
// Comănești. El deservește pe} 
.«'muncitorii din bazinul carbo-, 
ytnifer Comănești și pe munci-- 
>5 tor ii petroliști și forestieri din\ 
« regiune. Spitalul are o. capaci-'. 
% tate de 176 de paturi și Cu- 

prinde secțiile interne, chiru~-'t 
«gie, pediatrie și o policlinică, 
pcu 11 cabinete de consultații.1 
«De. curînd spitalul a fost. do-'t 
«tat cu un punct de transfuzie,, 

deservit de un personal de- 
pspecialitate. în fotografie 
«exteriorul spitalului unificat, 
ș din Comănești. s
y. . _____________ -_________ 1

Will a făurit un uriaș stîlp al V — Foarte bine, ei au spus 
infamiei pentru intriganți și ca- ce au avut ne suflet desnre 
lontniatori josnici. La acest stîlp 
este țintuit azi, în piesa de ca- __ _  __ ___ ______
re-ți vorbeam mai sus, ticălosul lor în zilele noastre, necesita- 
șef de. cadre Poiudin. dușman 
al comuniștilor și al oamenilor 
cinstiți.'

Nu uita că un clasic al lite
raturii antice ca Aristofan stă cu 
cinste alături de toți marii scrii
tori ai lumii, din orice vreme, 
prin aceea că a înțeles atît de 
bine care este una din cele mai . . ■ v
arzătoare dorinți ale noroadelor, Și în mințile lor. Dragostea și 
scriind piesa „Pacea“. Nu, să mîndria pentru om, ca și dorința 
nu-i mal acuzi niciodată pe c.la- de a-1 apăra și de a-1. ajuta să 
sici de negctualităte. Ai. să' te ’»«««“'• ““ laorro 
călești pentru aceasta cînd ai 
să-i cunoști îndeaproape. .,

- - ce au avut pe suflet despre 
problemele timpurilor lor; dar 
de aci nu rezultă actualitatea

teq de a-i citi și de a ne extazia, 
in fața lor noi, tinerii de azi.

y — Oamenii aceștia n-au 
* scris pur și simplu ce au 
avut pe suflet, ci au scris îna
inte de toate pentru orn, fiind
că omul se află totdeauna în 
centrul atenției, în sufletul ca

crIT,U H111 fi , j. 
tributari ,.

y —. Ascuiltî'ridu-ite, îiriterc in- 
" voluntar sentimentul de- 
compătimire pe care-1 am față: 
de acei tineri 
descurcăreți în treburile vieții 
de zi cu zi care vorbesc .cu dis
preț despre ceea ce numesc ei 
„teorie“ și „filozofie". Ei rîd‘. 
de pasiunea pentru studiu, pen
tru literatură ca de ceva ce nu: 
poate asigura satisfacții capabile- 
să concureze cu acelea oferite 
de sport, distracții, lectura re
vistelor umoristice etc. Dar rî- 
sul lor dovedește că ei neagă 
valori pe care nici nu le cu
nosc, resping un ajutor care 
le-ar putea fi de mare preț. Cla
sicii, socotesc, sînt mai necesari 
tinerilor deoît altora. Ei ipot .a- 
dăuga acelor calități ale tine
reții ca avîntul, generozitatea,-_________
ceva din cunoașterea vieții și rei'luî Dante'se■ datorește fap- 
oamenilor caje je lipsește atît tului că poetul a fost intîi de",1 i , _a. țoa£e un om flj sgu a

luptat pentru fericir-ea poporului 
florentin pe care l-a iubit, ;a zu
grăvit în „comedia“ sa, a!cărei 
acțiune se petrece pe alte sfere, 
cele mai pămîntene patimi și 

■ cele mai aprige lupte politice 
al căror protagonist a fost chiar 
el.

Rupîndu-se de vremurile lor 
și de problemele acestora,'1 cla
sicii s-ar fi situat 
numai 
pentru __ _  ____ „ .. „
cut-o. Iar cei care s-au Tntu- 
metat, _ ... __

■•fel de idile pastorale pentru 
uzul și bucuria „pură“ a saloa
nelor literare, cei care șî-au as
tupat ochii.-și urechile în fața 
iureșului vieții adevărate, au 
pierit pentru literatură, nu sînt 
clasici și nici nu suferă compa- 

. rație cu aceștia. Chiar atunci 
cîrid' Voltaire șau Swiff său al
ții au îmbrăcat unele piese și 
romane în haina antichității sau 
a exotismului, ei au zugrăvit de 
fapt tot realități sociale și mo
ravuri din timpurile lor.
y — Am impresia că atribui 
** operelor acestor scriitori o 
însemnătate și o forță de acțiu
ne cu care nici ei înșiși n-ar 
fi fost de acord.

îndrăzneți și
y — Cred că exagerezi cu a- 

cea stă „actualitate a clasi
cilor“. Mai ales că, pe cit știu, 
clasicii au scris întotdeauna des
pre realitățile epocii în care au 
trăit, despre ceea ce era actual 
in vremea lor.

y — Tocmai de aceea sîiit cla- 
* sicii prieteni buni ai citito
rilor din toate timpurile, ai în
tregii omeniri, pentru că au fost 
în primul rînd, coipii devotați ai 
vremurilor lor, ai patriilor lor, ai 
popoarelor lor, fiindcă — cu 
forța excepțională a talentului 
lor — au înțeles în linii mari 
nevoile acestora. Vitalitatea ope-

progreseze se leagă indestructi
bil de clasicii: literaturii din toa
te timpurile. Șă-ți repet cuvin
tele doctorului Astrov al lui Ce- 
hov: „La om, totul trebuie să 
fie frumos: și. fața și îmbrăcă
mintea și sufletul și gîndu- 
rile...“ Sau să-ți amintesc de. 
Dickens care, deși a rîs îngădui
tor de tabieturile burghezilor 
englezi în „Documentele postu
me ale clubului- Picwick“, cloco
tește de dreaptă pasiune cînd ia 
apărarea celor batjocoriți de so
cietatea nedreaptă: Oliver, 
Twișt, David Copperfield.

y — Acum ai făcut din cla- 
sicii tăi niște campioni fi

lantropici. N-ai să mă poți în
duioșa într-atît încît să-i citesc, 
cu asemenea argumente.

unor concepții retrograde, chiar 
reacționare. Noi valorificăm' ceea 
ce a fost înaintat în opera 
lor, ceea ce e valabil și azi. 
Nu întîmplător reacțiunea se 
agață cu disperare de ceea ce 
e întunecat în opera unor cla
sici și, de pe această poziție, 
cu nejușinarea care o caracteri
zează, ne acuză pe noi că am fi 
„dușmani ai culturii“. Șînt con
vins însă că . istoria,, care face 
un fel de judecată a lui Solo- 
mon și asupra culturii, ne va 
atribui nouă, celor care luptăm 
pentru viitor, pentru socialism, 
dreptul de a apela la clasici și . 
de a ne intitula continuatorii 
lor, așa cum ’înțeleptul împărat 
a înapoiat copilul mamei .sale 
cele adevărate.
y — Nu te grăbi să crezi că 

m-ai convins deja. încă nu 
mi-am schimbat complect păre
rile. Ceea ce e sigur, este că 
mi-ai dat de gîndit.
y Asta am și urmărit.

’ MIRCEA ANDREI

IN CIȘMIGIU
Cu scurte intermitențe, pri

măvara a revărsat în acest 
timp peste Capitală, zile 

pline de soare. Cișmigiul ș-a 
primenit în veșmintele safe de se
zon, iar chioșcul de răcoritoare 
și-a deschis... ferestrele. Dar ele 
sînt prea... înalte, pesemne, pen

tru cei doi frățiori 
Paul și Viorel ce au 
găsit mai accesibil — 
în drumul lor spre lo
cul cu nisip — izvorul 
cu apă cristalină și 
rece. ■

Foto: G. PETRE

condiții de trai satisfăcătoare
cititor,

de mult celor tineri. Clasicii ne 
mai dau un lucru care nu poate 
fi prețuit îndeajuns; ei ne obiș
nuiesc să ne apropiem cu res
pect și venerație de acele dome
nii superioare ale activității 
omenești: gândirea, știința, ar- . 
ta, ne învață treptat să ne sim
țim în apropierea lor ca la noi 
acasă și să le folosim pentru 
mersul nostru în a mite.

Poate vei socoti că fac o le
gătură mecanică dar sînt Sigur 
că, cu cît vor citi tinerii mai 
multă literatură bună, cu cît 
clasicii vor căpăta o mai mare 
răspândire în rîndul tineretului, (I 
cu atît va scădea numărul tine
rilor care au atitudini morale 
ușuratece, chiar huliganice.
y — Bine,, dar nu văd de ce 

e nevoie în opera de edu
care morală a tinerei genera
ții, pentru înfăptuirea căreia 
avem la îndemînă destule mij
loace, de aceste hîrțoage pră
fuite, care au fost poate actuale, 

icîndva, cu zeci de ani în urmă.
— Iartă-mă, nu-mi pot stă- 
pîni un zîmbet auzindu-te 

spunînd: „hîrțoage prăfuite“ sau 
„scriitori ai trecutului“. Nu în
țelegi că îți furi singur căciula? 

: Doar nu este un secret că ceea 
ce caracterizează operele clasici
lor literaturii universale este 
tocmai faptul de a fi rezistat 
admirabil intemperiilor inerente 
trecerii atîtor ani, de a fi trium
fat asupra celei mai. mari pri
mejdii care-i pîndeșt-e pe crea
tori și creațiile lor: uitarea.

N-am nevoie decât de cîteva 
exemple, lesne Ia îndemînă, ca 
să-ți dovedesc că clasicii nu s-au 
învechit, că sînt uneori surprin
zători de actuali. Iată-1, de pil
dă, pe. Saltîcov-Șcedr.in, Gîn-, 
dește-te, oare nu mai există și 
azi în anumite țări din apus gu
vernatori care au în loc de cap 
„o flașnetuță“ ce repetă la ne- 
sfîrșit aceleași brașoave propa- 
gandistice-tip, politicieni care, 
deși trăiesc dincolo de ocean, 
c-er, asemenea eroului șcedri- 
nian. să fie acoperită „America“ 
pe care cineva a descoperit-o 
undeva fără aprobarea lor ? Ei 
refuză, de exemplu, să recunoas
că existența unor mari state li
bere — cum e China populară — 
în care poporul își conduce pro- 
priile-i destine. Am văzut,de ase
menea de curînd o piesă a scrii
torului sovietic A. Ștein : „O 
chestiune personală“ și, fără să i 
vreau, mi-am adus aminte. de i 
Shakespeare. Lovind în mîrșa- i 
vul Iago din-„Othello“, marele i

„în aer" nu 
pentru timpul lor, dar 

vecie. Aceasta n-au fă-

cei care au scris fel de

fi fost de
y — Nu cred. Lucrurile stau 
* ■ tocmai pe dos. Ții minte... 
„E ușor a ' 
nimic nu ai a spune1 
cuvinte ale marei_. ........  _
pot fi puse ca motto pe cele mai 
de seamă opere ale clasicilor. 
Fiecare din ei era convins că 
cuvintele lui nu zboară în vînt, 
că ceea ce scrie lovește în pu
treziciune și ajută la afirmarea 
și victoria adevărului. Mark 
Twain n-a scris niciodată ca să. 
distreze după un prânz copios ’ 
pe burtăverzii nesimțiți, ci ca 
să demaște înaintea poporului 
adevărata față a „democrației 
dolarului“ și trebuie să recu
noaștem că și-a bătut joc des
tul de bine de falsa libertate 
americană ca și de conservato
rismul englez în „Cum am can
didat la postul de guvernator“, 
„Un yankeu la curtea regelui 
Arthur“ și alte povestiri. Olim
picul Goethe nu s-a jenat să re
cunoască într-unul din capitolele 
din „Faust“ utilitatea socială a 
operei de artă, iar despre „Poe
zie și adevăr“ a scris în pre
față că a scris-o în scopul de a-și , 
expune concepția materialistă 
despre influențele complexe care 
determină formarea caracterului 
omului.

scrie versuri / Cînd 
_ spune“. Aceste 

dui Eminescu

y — Răbdare. N-am terminat 
' doar. Cred că supremul 
principiu estetic al clasicilor e 
legat tot de dragostea pentru 
om. Amintește-ți „Arta poetică“ 
a lui Beniuc: „Căci e dat ca 
omului să-i placă / Tot ce-i face 
traiul mai frumos“.

Eroii lui Pușkin și Byron, 
Herman din „Dama de pi
că“,și Childe Harold, de pildă, 
au uneori ceva diabolic, dar sînt 
totuși legați de tărîmul vieții o- 
menești; cele mai frumoase pa
gini din aceste opere sînt cele 
închinate dragostei, cîntecului, 
bucuriei de’ a trăi din plin, iar 
zeii și semizeii lui Hoiner cu
nosc pasiunile și bucuriile vie
ții de toate zilele, cel puțin tot 
atît ca și simplii muritori Nu 
există frumusețe a operelor cla
sice ruptă, străină de om. Scrii
torul Emil Ludwig nu face o 
simplă glumă cînd spune că 
dumnezeu s-a răzbunat pe 
Balzac orbindu-1, tocmai fiindcă 
acesta din urmă a creat vreo 
două mii de oameni care tră-v 
iese cu nimic mai puțin intens 
decît cei presupuși a fi făuriți 
de tatăl ceresc. De altfel, a- 
ceastă pătrundere profundă -și 
multilaterală în sufletul uman; 
așa cum se înfățișa el în epoca 
dată, ’n complicata țesătură a 
relațiilor economice, sociale, po- .< 

. litice, talentul cu care au i 
clasicii viața omenească a . _ _ 
mii lor, aci trebuie căutat secre
tul veșnicei lor actualități.

Aproape zilnic, tinere 
găsești in paginile ziarului nos
tru diverse informații și materia
le dare vorbesc despre munca ti
nerilor tractoriști în campania a- 
grîcolă de primăvară. Faci în fe
lul acesta cunoștință cu realiză
rile pe care ei le obțin în gră
birea ritmului lucrărilor agricole, 
pentru a asigura și în anul a- 
cesfa, primul an al noului cinci
nal, o recoltă sporită la hectar, 
lată că un alt prilej ți se oferă, 
tinere cititor, de a cunoaște și 
un alt aspect al vieții tractoriști
lor. De data aceasta e vorba de 
condițiile de trai ale tinerilor 
tractoriști, pe care trebuie să le 
asigure conducerile stațiunilor, 
condiții care au menirea să dea 
posibilitate celor care lucrează cu 
tractoarele și mașinile agricole 
pe ogoarele întinse ale patriei 
noastre, să se odihnească în con
diții omenești, t

In cele ce vor urma, vom pre
zenta cîteva probleme ale condi
țiilor de trai ale tinerilor tracto
riști de la Ș.M.T. Cefa, raionul 
Salonta, regiunea Oradea.

L-am rugat pe tovarășul di
rector al stațiunii, losif Fazekaș, 
să ne spună cîteva cuvinte des
pre asigurarea condițiilor de dor
mit, de hrană și igienă ale trac
toriștilor plecați în campanie. Re
dăm cele declarate de tovarășul 
director:

— ,,Noi am studiat posibilita
tea repartizării tractoriștilor în 
brigăzi în așa fel încît ei să lu
creze în comunele de unde sînt. 
Spre exemplu, tractoriștii brigăzii 
I-a care lucrează la gospodăria 
colectivă și întovărășirea agricolă 
din Sinnicolaul Romin sînt cu toții 
din această comună. Astfel ei au 
locuința aproape. La unele gospo
dării colective, unde avem în per
manență, brigăzi de tractoriști, 
cum ar fi spre exemplu la gospo
dăriile colective din Mădăraș și 
Salonta, conducerea gospodăriei a 
asigurat camere, iar noi celelalte 
condiții corespunzătoare pentru 
cazarea tractoriștilor. Unele bri
găzi, cum ar fi brigada I, a Il-a 
sau a V-a, au primit vagoane de 
dormit. Trebuie spus că avem și 
unele deficiențe. Spre exemplu, nu 
întotdeauna există în brigăzi cu
rățenia dorită, iar tractoriștii nu 
respectă regulile de igienă, deși 
in fiecare brigadă se găsesc 11- 
ghiane, săpun și altele pentru 
curățenia corporală. Stațiunea a- 
cordă o atenție deosebită felului 
în care trăiesc tractoriștii. In 
ceea ce privește asigurarea hranei 
tractoriștilor, stațiunea s-a apro
vizionat cu toate cele necesare 
din timp. Multe brigăzi au bucă
tarii amenajate cu sprijinul gospo
dăriilor colective unde se gătește 
hrană caldă. Credem că avînd a- 
ceste condiții de trai, brigăzile 
noastre de tractoriști pot depune 
tot efortul posibil pentru ca să 
încheiem campania de primăvară 
cu succes“.

*
Se obișnuiește ca, mergînd un

deva în vizită, să întrebi gazda: 
„Bucuroși de oaspeți ?“ Desi-

că nu întotdeauna vizi- 
sînt plăcute, așa cum se

gur 
îele 
pare că vizita noastră la dormito
rul tractoriștilor care lucrează la 
gospodăria agricolă colectivă din 
Salonta nu prea a fost pe pla
cul pontatorului alimentator lo
sif Traier. Se 
jenit în rolul 
căperea avea 
prea însemna 
curățenie. In 
paturi n-aveau saltele și de aceea 
tractoriștii dormeau cîte doi în'- 
tr-un pat. Pentru cei 9 tractoriști 
care lucrează la gospodăria agri
colă coleciivă, plus șeful bri
găzii și pontatorul alimentator, 
sînt numai șapte paturi cu saltele, 
dintre care doar șase pu cerșafuri. 
Aspectul acestor paturi este des
tul de neplăcut. Unele saltele sînt 
sparte. Cearșafurile sînt murdare 
deși se susține că sînt schimbate 
la o săptămînă o dată. Păturile 
sînt și ele destul de uzate, se 
vede cît de colo că n-au mai fost 
spălate de multă vreme. în aceas
tă încăpere se mai află o masă 
pe care domnește dezordinea, a- 
poi cîfeva bănci, un cuier, cele 
necesare pentru spălat și cuiere 
ce stau aruncate de colo pînă 
colo. Prin încăpere nu s-a mătu
rat de mult Din cele ce ne 
relatează tovarășul losif Tra
ier rezultă că tractoriștii vin 
de la cîmp șl, fără să se mai 
spele, se odihnesc așa cum a- 
pucă. Venind vorba despre săpun 
și apă, despre cară aflăm că nu 
se poate plînge nici un tractorist, 
se constată că ele nu sînt între
buințate așa cum ar trebui. Fă- 
cînd o comparație între cele de
clarate de către tovarășul direc
tor și situația destul de prdastă a 
cazării tractoriștilor de la Sa
lonta, rezultă că măsurile luate 
de conducerea stațiunii pot fi 
îmbunătățite și puse în practică. 
Oare este atît de greu ca cerșitu
rile să fie spălate regulat și nu 
la stafiune ci în gospodărie, acolo 
unde, sînt cjizați tractoriștii? 
Oare nu s-au putut lua măsuri, 
ca cineva din gospodărie să se 
îngrijească de curățenia dormi
torului tractoriștilor ? întrebările 
ar continua, dar sperăm că numai 
cele spuse vor face ca tovarășul 
director însuși să treacă de în
dată la luarea acestor măsuri.

Trebuie spus și c’teva cuvinte 
cu privire la îmbrăcămintea trac
toriștilor. E de dorit ca stațiunea 
să se îngrijească ca fiecare trac
torist să aibă salopetă în bună 
stare. Credem că este necesar ca 
și organizația de bază U.T.M. în 
colaborare cu comitetul sindical 
să ia în discuție felul în care sînt 
asigurate condițiile de trai pen
tru tinerii tractoriști. De aseme
nea, trebuie dusă o muncă educa
tivă mal intensă în rîndul trac
toriștilor pentru respectarea regu
lilor igienice, pentru stabilirea 
ordinei și curățeniei, condiții in
dispensabile bunei desfășurări a 
muncii.

GABRIEL IONESCU 
IOSIF POPA

simfea foarte stîn- 
său de gazdă. In- 
un aspect care nu 
nici ordine, nici 
primul rînd unele

Numai
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Tejghelele „Aprozarului“ 8 
din piața 1 Mai nu ofe-1 
ră de obicei surprize o

::

redat f
vre- *

. y — Mi-ai demonstrat tot fe- 
** Iul de lucruri, mi-ai arătat 
că e bine și frumos să-i cunoști 
pe clasici. Dar dat fiind că eu 
nu am prea mult timp și că ci
tirea lor nu constituie, ca să 
spun așa, un articol de primă 
necesitate, cred că m-aș putea 
lipsi de aprofundarea clasicilor, 
y — încăpățînarea ta îmi adu-
' ce aminte de o întreagă ca
tegorie de tineri care abia de cu
rînd au luat contact, superfi
cial desigur, eu cultura. Cînd 
îi întreb „ce mai citești“?, a- 
proape fiecare din ei se simte 
obligat să-mi răspundă cam în' 
genul acesta: „Te rog nu'mă 
confunda, eu - nu citesc, eu 
scriu 1“. Cred că mulți tineri ro
mantici, care se îndrăgostesc de 
literatură 'de la prima poezie ci
tită în cartea de școală, și-ar 
economisi forțele și timpul dacă, 1 
citindu-i pe clasici, ar înțelege 1 
ce e adevărata literatură și ar 1 
renunța să mai scrie ei înșiși , 
nenumărate încercări versificate i 
anoste, lipsite de orice urmă de i

d

d-

È

8
^cumpărătorilor. Priveliștea este 8 
8 uniformă și — trebuie să spu- ? 
8 nem — de loc atrăgătoare. Se 
g pare că în privința aceasta se 8 
8 stabilise o tradiție și nimeni ? 
° nu îndrăznea să-i pună capăt. |

Dar s-a găsit cineva care și-a 8 
luat inima în dinți. Duminică | 
dimineața, consumatorii au g 
fost plăcut surprinși. Prive- 8 
liștea se schimbase. Tejghele-1 
le erau pline de mărfuri ce g 
se întreceau parcă într-un 8 
concurs de frumusețe.

Trebuie să recunoaștem că g 
asemenea mărfuri se găseau 8 
din abundență. Cartofi Ia § 
prețul de 1 leu kg., mere 3,90 g 
iei kg., ouă 0,75 lei bucata 8 
etc. De asemenea, se găseau R ___1.« f:

.8
8
8
8— • -................... , - «------ ä
g ridichi de lună, ceapă verde, g

88
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

salată etc_
Priveai „Aprozarul" din 

piața 1 Mai și te gîndeai că 
s-a petrecut o minune. Și to
tuși, nu era o minune, ci... o 
expoziție cu vinzare. Asta-i 
bine ! Dar ar fi și mai bine 
dacă asemenea expoziții — 
poate, uneori, fără sa poarte 
această 
ganiza 
altceva, 
nare a . . 
să se facă numai 
sărbătorești.

încă o observație: cetățe-8 
8 nîi au sezisat indiferența ce| 
g domnește la această unitate 8 
f; față de încercările unor spe- 8 
8 culanți de a achiziționa can-| 
g tități de cartofi ce depășesc 8 

necesitățile consumului casnic. 8 
8 Buna aprovizionare a popu-1 
g lației nu trebuie să se trans- 8 

forme în buna aprovizionare a 8 
8 unor speculanți.
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denumire — s-ar or- 
în fiecare zi. Nu de 
dar buna aprovizio-j 

populației nu trebuie:
Ia ocazii

j

E _...
zentă un tînăr cam de 20 de ani.

— Sînt de la Cluj — spuse el 
președintelui . sfatului — și sînt 
numit aici învățător.

— Dumneata ești Nioolae Chi
șu ? I-a întrebat președintele. 
Te-am așteptat,, tovarășe. Avem 
un sătuc fără învățător. Ii spune 
Straja. Vei merge acolo.

In aceeași zi, tinărul învăță
tor a plecat spre Straja. Drumul 
l-a străbătut frămîntat de tot 
felul de gînduri, luptîndu-se cu 
geamantanul său' greu, plin - de 
haine și cărți. Satul, într-adevăt, 
nu este prea mare. Casele sînt 
puține la număr și răsfirate pe 
dealuri. La răspântie de drumuri 
învățătorul a întâlnit cîțiva ță
rani .și a intrat în vorbă cu ei.

ra o zi mohorîtă de toam
nă, La sfatul popular ‘din 
Căpuș, raionul Cluj, se pre- La Straja a venit\ 

un nou învățător^

dan, Anastasia Cositea și alții. Eî 
execută cu multă măiestrie opt 
dansuri, printre care și un dans 
local: „Mocăneasca“.

La căminul cultural din Straja 
se țin acum conferințe ce popu
larizează știința agricolă, meto
dele agrotehnice. Invitați de de
putatul I. Abrudan, studenți șl 
oadre didactice de la Institutul 
agronomic din Cluj au demons
trat țăranilor cum se pot obține 
recolte bogate de porumb, semă- 
nînd porumbul in cuiburi așezate 
în pătrat.. Mulți dintre cei care 
au ascultat sfaturile oaspeților au 
cules toamna porumb cum n-au 
cules niciodată țăranii din Stra
ja : 4.000 kg, porumb la hectar.

Prin cărți, conferințe, programe 
artistice, audiții de emisiuni ra
diofonice, căminul cultural îi aju
tă pe țăranii muncitori să se 
convingă de la o zi la alta de 
superioritatea agrotehnicii înain
tate, să înțeleagă că este în inte
resul lor să pășească pe calea 
transformării socialiste a agri
culturii.

Sub îndrumarea învățătorului 
Nicolae Chișu echipa de teatru 
pregătește acum piesa „Mitrea

— Mare bai e tovarășe învăță
tor că nu avem și noi o echipă 
artistică. Eu sînt secretarul or
ganizației U.T.M. M-am zbătut 
să încheg un cor și o echipă de 
dansuri, dar n-am 
prea ne‘pricepem la învățat cîn- 
tece după carte.

Cîteva zile, pînă s-a acomodat 
vieții satului, Chișu s-ia ocupat 
mai mult de școală. Apoi a fost 
numit și director al căminului 
cultural. Seara se întâlnea cu ti
nerii din sat și discuta cu ei cum 
să organizeze corul și echipa de 
dansuri, se interesa cine sînt ti
nerii care știu să cînte și să dan

seze.
Organizația U.T.M. a luat ini

țiativa organizării unei echipe ar
tistice. Utemiștii au fost aceia care 
.au închegat pentru prima oară în 
viața satului Straja o echipă de 
teatru, au organizat un cor și o 
echipă de dansuri.

A trecut'de atunci mai mult 
de un an. Tînăra echipă de tea
tru a participat anul trecut la în scurt timp, prin munca 
concursul căminelor culturale cu (- 
piesa „Hîrbul cu'leacuri“ luînd și 
premiu.' Repertoriul corului nu- ' 
mără în prezent 16 cînteCe, cele 1 
mai multe legate de viața satului. 
Echipa de dansuri cuprinde pe

4 cei măi buni jucători. ai satului, 
I tinerii Vasile Truță, Maria Abru-

— Aveți multi copii la școală? 
i-a întrebat învățătorul.

— Puțini 1 a răspuns unul din
tre ei. Sînt 10 la număr în p-atru 
clase.

— Dar analfabeți ?
— Am avut vreo 16. Nu de 

mult au dat examene aici la școa
lă. Acum am gătat cu neștiința 
de carte. Unul din țăranii mai 
tineri s-a apropiat de învățător 
spunîndu-i:

din munții Bucovinei

Apus de soare în munții Bucovinei.

Utemistul Augustin Caciuc, îngrijitor de mînjî, fruntaș 
în muncă de Ia herghelia Lucina, regiunea Suceava, pozează 

cu mînzul său favorit unui tîn ăr pictor amator.

. I .'

Instantanee
Fotografii trimise de 
corespondentul 
ERAST CÄL1NESCU

In drum spre Rarău.

,1 o echipa 
reușit. Noi nu

pregătește acum piesa
Cocor“, corul repetă cìntecele 
„Hai să facem o gospodărie“, 
„Trandafir crescut în vie“, „Hațe- 
gana“.

Tinărul învățător, singurul in
telectual al satului, și-a câștigat 

ce-o 
depune, dragostea țăranilor mun
citori care îl socotesc ca pe un 
om de-al lor, de aici, din Straja.

marin oprea 
corespondentul „Scìnteli 

tineretului" pentru regiunea 
Cluj

zeci.de


F1CULTÀTEA DE. SEDI CITTA GELALA '

— Ce sărbătoare o fi astăzi ?... ving. Ele sînt expresia entuzias- 
Nedumefit, moșul își duse degetul mului și . a elanului revoluționar 
la tîmple și medită : arh trecut manifestate de tineri pentru înde- 
prin multe prirhăyei'i, dar nu-mi plinirea, sarcinilor trasate de par- 
amintesc.să se fi sărbătorit o ase- 
menea zi,.Și totuși.,,.'

Era într-o sîmbătă după amia
ză. Zeci de tineri, băieți și fete, 
se îndreptau spre sala clubului 
„Grivița Roșie". Grăbiți, plini de 
voie bună, tinerii au trecut pe lin
gă bătrînui nedumerit fără a-1 lua 
în seamă... '

— Ia stai puțifi locului, tinerele. 
Ce sărbătoare e azi ? se hotărî în 
sfîrșit moșul 'sa întrebe.

—O sărbătoare deosebită mo
șule. Dumneata numește-o cum 
vrei. Noi, utemiștii, vom discuta 
astăzi despre felul cum am mun
cit, și apoi... vom alege un nou 
comitet. Privește 1

Și moșul, se apropie, își puse 
ochelarii și.citi cu glas tare cuvin
tele scrise pe frontispiciul clădirii: 
„Trăiască cea de a JV-a conferin-

măi în toate direcțiile. Timp de 
două luni prin această organiza
ție au trecut 5 activiști. Și secre
tarul comitetului raional Eugen 
Po’pescu și alți activiști ca Con
stantin- Drogescu, Nicolae Florea, 
Ion Stoica și llie Dumitru au oon- 

_____ .. . . , . statat că tinerii nu cunosc pro- 
lor. Ce a făcut comitetul raional blemele ridicate de cel de-al II- 

lea-Congres al partidului nostru. 
Faptul pcesta a fost interpretat 
și apoi, consemnat în diverse ra- 
■poarte. Nici unul însă n-a luat 
măsuri de îndreptare a lucrurilor. 
A trebuit să se țină adunarea ge
nerală de alegeri pentru ca ute- 
miștii să analizeze, atunci cauzele 
și rădăcinile inactivității lor și să 
ia hotărîri pentru îndreptarea 
muncii.

— De un asemenea control noi 
nu avem nevoie... Mariifestîndu-și 
dezaprobarea pentru un asemenea 
fel de muncă tovarășii: Dumitru 

! Croicu,^ Aurel_ Coleasă, Vșra

tid.
Elanul revoluționar se bazează 

pe dezvăluirea posibilităților exi
stente, pe folosirea și extinderea 
i... _ ;r. : ...............
îh această privință ? Iată una din 
problemele căreia delegații la 
conferință i-au dat o deosebită 
atenție. .

La secția turnătorie bronz.de la 
Complexul „Grivița..Roșie“ majo
ritatea sînt tineri. Aci se toarnă 
segmenți pentru triple valve. Des
pre calitatea lor s-a discutat în 
cadrul secției vreme îndelungată; 
coeficientul prea mare de porozi- 
tate, lipsa de elasticitate făceau 
ca uneori să se rupă segmenții. 
Era clar pentru oricine că meto
da, de turnare a bronzului era 
nesatisfăcătoare. t «U _____, , ____ ______ , ,

________ ____________ - , Dar iată că la „Bojeșlaw Bie- Crețu. Elena Burîa-cu și mulți 
ță a organizației raionale U.T.M. rut“ — întreprindere din același alții au atacat și o altă latură a 
Grivița Roșie”. Privirea-i caldă "" 
îmbrățișă ultimele pilcuri de ute- 
miști și apoi exclamă ca pentru 
sine, cu înțeles : '„Frumos e să-ți 
trăiești tinerețea astăzi...“

★
Petre Stan, primul secretar al 

comitetului raional U.T.M., a ex
pus darea de seamă. Pe marginea 
ei s-au făcut discuții... .

Elan revoluționar, spirit practic. 
Două noțiuni care nu pot fi des
părțite. Ele se îmbină, se întrepă
trund. Iată un lucru care a reieșit 
pregnant în conferință.

...170 de tineri sînt la Depoul 
C.F.R. Triaj. Dintre aceștia 153 
participă efectiv la întrecerea so
cialistă. Aceasta dovedește carac
terul concret, practic, conținutul 
viu al muncii desfășurate de co
mitetul U.T.M. Fiecare membru 
din comitet care a răspuns de o 
secție nu s-a declarat satisfăcut 
pînă nu a reușit să stea de vorbă 
cu fiecare, tînăr, să-l convingă de 
necesitatea participării lui la în
trecerea socialistă. Gazeta „Vor
bește postul U.T.M. de control“ și 
stația de radioamplificare au ju
cat și ele un rol important. Astăzi 
mulți dintre acei , care, se întrec 
sînt fruntași în producție. Mecani
cul Grîgore Z. Ion economisește 
lunar 20 de tone combustibil con
vențional, Vasiie Mihăileseu re
morcă trenuri cu supratonaj depă- 
șindu-și norma de kilometraj un
gere și timpul între două spălă
tori. Viața locomotivelor este ast
fel prelungită.

...Marea majoritate a brigăzilor 
de tineret sîpt Exemplu dețnn de 
urmat. Brigada de la tîmplărie- 
clase, de ia Grivița Roșie, condusă 
de Dumitru Grigore, de pildă, dă 
lunar 1—2 vagoane cu reparații 
periodice din materiale economi
site. Preocuparea, intensă pentru 
ridicarea calificării lor — iată un 
„secret“ care a determinat succe
sele brigăzii.

...De la 1 iunie la 31 decembrie 
1955 tinerii au prezentat peste 126 
propuneri de inovații și raționali
zări. Pînă ■ acum s-au aplicat 98 
In cursul acestui an va veni rîn
dul celorlalte. Astfel economiile 
anuale ' vor atinge suma de 
1.127.000 lei, Aproximativ 1500 ti- „ . • •.
neri aplică cu succes pietode a- rocratice dusă de unii activiști, 
yansate de rtumâr* 'r,:' ! ** j. < x.rtT

AZI SE ÎNTORC DE LA BELGRAD 
FOTBALIȘTII ROMÎNI

Astăzi la orele 11,32 sosește în Capitală — Gara de Nord — 
cu acceleratul de Timișoara, reprezentativa noastră de fotbal 
care duminică la Belgrad a întrecut echipa națională a Iugo
slaviei cil 1—0.,

Toc d

Vfl! --f yLLi arbitraj incompetent

Imagini de necrezut!

raion — se turnau aceiași seg
mentă Calitatea lor însă era net 
superioară celor de la Grivița 
Roșie. Muncitorii de aici s-au do
vedit a fi mai indemînatici, mai 
preocupați pentru a da produse de 
bună calitate.

In loc să se fi organizat un 
schimb de experiență între cele 
două întreprinderi, să șe fi luat 
măsuri de extindere a metodei de - ■ , -
turnare folosite de muncitorii de ' de viața economică a întreprin- 
la „Boleslaw Bierut“, cei de la _
Complexul „Grivița Roșie“ au co
mandat segmenți de la cealaltă 
întreprindere, ridicînd astfel pre
țul de cost al segmenților. Și u- 
temiștii din secția turnătorie în 
frunte cu cei care îi conduc au 
fost de acord.

De ce nu s-a sezisat atunci co
mitetul raional de toate aceste' 
lucruri ? '

...Pe marginea inovației .colec
tivului format din Jan Moscovici, 
Florica Seghel și Nicolae Rădu- 
canu, de la filatura Dacia, inova
ție care contribuie fără îndoială, 
la creșterea productivității muncit 
și reducerea prețului de cost, s-a 
făcut multă zarvă. Membrii co
mitetului. organizației de bază, 
cum era și firesc, au sprijinit a-, 
plicarea și extinderea acestei ino
vații. Ei însă nu au văzut în a-, 
celași timp faptul evident că 30— 
40 Ia sută din absențele lunare 
nemotivate de la secția ringuri se 
datoresc tinerelor muncitoare și 
că în aceste ore s-ar putea fila 
nu mai .puțin, de 1.000 kg. bum
bac. De Ce comitetul raional nu 
a instruit temeinic comitetele or
ganizațiilor de bază cu proble
mele concrete ale creșterii pro
ductivității muncii și' scăderii pre
țului de cost ?'

De c,e? De cș? In conferință, 
acestea 'n-au fost simple între
bări: P.articip.anții la discuții ,pu 
pus numeroase lipsuri pe seama 
stilului de muncă defectuos al ac
tiviștilor.

Știut este că creșterea nivelu
lui'poliție al tinerilor, cunoașterea 
politicii par.tid.uluj nostru fac ca 
munca lor practică să fie con
știentă.. Plecînd de la acest lu.- 
cru în conferință s-au arătat as
pecte ale muncii superficiale, bi-

Tn organizația de bază U.T.M, 
Fapte, cifre. Toate acestea con- Tehnometal munca șchioapătă-

radioamatorilor 
de unde scurte

problemei: necesitatea cunoașterii 
de către activiști a problemelor 
economice, a specificului de mun
că al fiecărei întreprinderi.

— Unii activiști, printre care 
se numără și Vlase Dionisie de 
la Complexul „Grivița Roșie“ — 
a arătat Dumitru Croicu — nu 
îndrumă concret organizațiile de 
bază pentru că ei înșiși nu cu
nosc suficient problemele legate 

derilor pe care le îndrumă. De 
altfel, a arătat el, și in darea de 
seamă se spune că creșterea pro
ductivității muncii și scăderea 
prețului de cost este o sarcină 
permanentă a organizațiilor 
U.T.M. Cum vor sprijini Organi-’ 
zațiile noastre această muncă 
dacă cadrele de conducere nu sînt 
înarmate temeinic cu asemenea

■ probleme? In întreprinderile noa
stre lucrează numeroși tehnicieni 
și ingineri. Organizațiile de bază 
fac puțin pentru a-i antrena pe 
aceștia la rezolvarea probleme
lor economice. Sarcinile indicate 
de Congresul al II-lea al Parti
dului nostru impun mai mult or
ganizațiilor de bază U.T.M. mo
bilizarea inginerilor și tehnicie
nilor la munca organizației, 
sprijinul ei.
' Și discuțiile au continuat...

De multe ori utemiștii din 
ganizația de bază I.D.E.B. 
avut ocazia să stea de vorbă 
tovarășul Constantin Drogescu. 
Ei s-au întrebat: De ce-o fi așa 
încruntat, de ce vorbește cu noi 
de la o așa înălțime? Răspunsul a 
fost dat în conferință de tovarășa

■ Vera Crețu.
— Vesel, entuziast, apropiat 

de tovarăși, gata oricînd să-î a- 
jute — așa se cere să fie un ac
tivist. Tovarășul Drogescu însă, 
ascuzîndu-și lipsa de preocuoare 
pentru pregătirea 'lui multilate
rală,' caută să-și - impună autori
tatea prin metode de comandă, 
prin ținerea tineretului la distan
ță. Comitetul raional ar trebui să 
se ocupe mai mult de aceste pro
bleme. Ar fi bine dacă s-ar or
ganiza..!

Propuneri gîndite, multilaterale 
au fost făcute de mulți partici
parăți. Ele au îmbogățit proiectul 
de hotărîri adoptat de planul 
conferinței.

Felul cum au analizat partici- 
păntîi la conferință activitatea 
comitetului raional „Grivița Ro
șie“, răspunderea cu care au ales 
noul organ de conducere consti
tuie o garanție a îndeplinirii cu 
șî mai mult succes a sarcinilor 
trasate de partid.

LUCREȚIA FÎCIU

vedit totuși o formație omogenă, 
capabilă să dovedească că anul 
acesta va avea un cuvînt greu de 
spus în campionatul celor mai 
bune echipe feminine de volei. 
Feroviarele au cîștigat întîlnireâ 
cu rezultatul de 3—2 (15—13; 
11—15’, 15—-9; 12—15'; 15—11) 
— mult mai ușOf decît* o reflectă 
scorul. Au fost mai bune atît în 
atac, unde au folosit puternice 
lovituri la fileu, alternate cu 
mingi liftate. Cu un accent deo
sebit pe acțiunile variate, bine 
concepute la fileu, cu o linie de 
fund mobilă și decisivă, ferovia
rele și-au impus jocul și au. cîș
tigat. Voleibalistele de la Pro
gresul C.P.C.S. surprinse de re
plica viguroasă a ceferistelor ș-au 
pierdut, s-au . enervat deseori (în 
Special Natalia Cernat și Ava- 
cum), ceea ce nu a putut să nu 
aibă urmări asu-pra moralului în
tregii echipe; In orice caz, soco- 
tim’ că la Progresul C.P.C.S.

In> mod normal, despre ,o. 
pariidă de volei c-are a plă
cut, despre voleibaliștii cpre 

au oferit un spectacol de cali
tate se. pot face aprecieri elo
gioase. De data aceasta elogiile, 
meritele, pot fi admise doar -par
țial. Meciul de volei despre care 
vom vorbi a satisfăcut în lihii 
mari, însă cu destule rezerve. 
Așa s-a înti'm-plat duminică di
mineața în „potcoava“ de-la- sta-- 
dionul Giulești, la sfîrșitul jocu
lui care a pus față-n față două 
dintre echipele fruntașe ale vo
leiului nostru feminin Progresul 
C.P.C.S. și Locomotiva București. 
Mulți spectatori și-au manifestat 
nemulțumirea fața de jocul 'echi
pei campioane. Să fi-m bine înțe
leși. Nu e vorba de .lâpfuil că in
tervențiile Tati'anei Avacum ău 
fost deseori nereușite sau că 
maestra sportului Ro-dica Șădeanu 
„se pierdea“ uneori în fața fileu- 
lui, ca o îticepătoare. Concluzia ... -
care s-a desprins, mai puternic trebuie să se insiste. foarte mult 
la- sfîrșitul celor cinci, seturi a asupra pregătirii individuale a 
fost următoarea: echipa campioa- am
nă a țării — Progresul C.P.C.S.
— a fo.st departe de forma ma
nifestată anul trecut, iar Locomo
tiva București, întinerită, s-a do-

în

or- 
au 
cu

■jucătoarelor, preluărilor din sdr- 
VÎCii și firește, asupra puterii" de 
luptă a echipei, pe care am aplau- 
d'at-o deseori și de la care se aș
teaptă comportări mult mai bune.

Ne-am gîndit că e 
bine să scriem cîteva 
cuvinte și despre ar
bitraj, pentru Că nu 
am avut posibilitatea 
să-i spunem pe loc 
arbitrului așa cum a 
făcut publicul specta
tor. părerea noastră în 
legătură cu modul’în 
care „a condus“,, jocul. 
In contrast pti jocul 
palpitant, conducăto
rul întîlniriî,.. arbitrul 
Anton Gheorgh,e, s-a 
întrecut, pe sine în a 
greși. Nu am .Tăcut o 
statistică (și mărturi
sesc, îmi pare rău), a- 
supra deciziilor jâste 
și a celor greșite, însă 
sînt convins că acestea 
din urmă au întrecut 
cu mult deciziile juste. 
Complect neatent la 
fazele de joc, arbitrul 
Anton Gheorghe ■ și-a 
atras dezaprobarea pu
blicului sportiv.

R CALARAȘANU

Nu! Fotografia 
noastră înfăți
șează un aspect 
al unuia din „te
renurile“ de sport de la Institu
tul medico-farmaceutic din Capi
tală. Acolo unde anul trecut erau 
piste bine amenajate, astăzi se ri
dică gunoaie menajere, cotcodă- 
cesc liniștite găinile, iar cabinele 
și vestiarele care au mai rămas 
în picioare — nu se știe prin ce 
minune — oferă specialiștilor în 
sărituri în înălțime, prilejul unui 
veritabil antrenament la... ferea
stră (vezi clișeul de sus).

Ce părere are rectoratul și ad
ministrația institutului despre ac
tivitatea de cultură fizică și sport 
a studenților ? Este inadmisibil 
faptul că în rîndul unor tovarăși 
din conducerea • rectoratului și a 
administrației circulă ideea — 
stranie cel puțin — cum că ar fi 
o rușine a secolului nostru ca în 
institutele de învățămînt supe
rior să se facă ...sport și că a- 
ceasta este o treabă de măscărici 
și saltimbanci. Vreți să mai știți 
ce măsuri administrative s-au 
luat la I.M.F. împotriva... sportu
lui? Citiți atunci adresa de sub 
clișeu.

Fără comentarii !
Foto și text: M. ZONIS, 

R. COSTIN

î Un scor sever, dar meritat

c « t s «j , — ». _
Catedra de Meca-țle Msiti

In confornltato s hctărîre» Eeotoratolui comunicati 
iprla adresa nr. 5.23/1956, v» laosm cunoscut c» accesul 
«tndentiler în facultate, dumineca ți sărbătorile legale, 
este cu desKvîrțlra intersio.

In consecința v& rug«« a lua nasuri ea. în scoate sll<ț ■; 
SK nu.prosrsaați nioi o competiție sportlrX, în nulR sau - . 
•Tari.

Corespondenții
ne scriu

• Pînă acum, în cadrul „Lunii 
construcțiilor și amenajărilor ba
zelor sportive“ cu forțele tinere
tului, noi am reușit să amenajăm 
în satul nostru — satul Batin, 
raionul Dej — o popicărie.

Corespondent 
ION BAIEȘU

★

I8TRA7TA,

Dacă tntr-o duminică dimi- petițiile sportive. Fiecare amator 
neața terenul de sport sau în fața stației sale de radio sau 
spectacolele nu vă atrag îh operlnd la o stație colectivă, cauta 

suficientă măsură; deschideți a- să realizeze un număr cit mai 
paratul de radio și ascultați în mare de legături; cu cît mai multe
suficientă măsură; deschideți a- să realizeze un număr cit mai

banda de 40 metri. Veți putea stații.
auzi multe emisiuni prea puțin o- O întrecere mat interesanta și 
bișnuite cum ar fi aceasta „Aten-: de mai mare amploare are loc la 

, 4 - • W no in eonului lunii vi.i.tnn.rp.. mat ore-începutul lunii viitoare, mai pre
cis la 6 mai. Este vorba de con
cursul internațional organizat de 
Asociația voluntară pentru spri
jinirea armatei, aviației și flotei 
(D.O.S.A.A.F.) din U-.R.S.S. la 
care vor participa mii de radio
amatori sovietici și din țările de 
democrație populară. Măiestria 

urmează a hotărî cîștigătorii indi- 
dividuali și pe echipe in această 
frumoasă competiție.

Radioamatorismul este un sport 
plăcut și atrăgător, dar totodată 
și o activitate instructivă. Asocia
ția voluntară pentru sprijinirea 
apărării patriei, larga organizație 
de:masă a oamenilor muncii din 
patria noastră, luptă pentru pro
movarea radioamatorismului in 
rîndurile tinerilor și tinerelor dor
nici d'e a-și însuși cunoștințe în 

... ■acest domeniu. Practicând radio- 
ceste zile s-ă desfășurat concursul amatorismul oamenii muncii de 
republican al amatorilor de unde diferite virste șt profesii ișt pot 
scurte organizat de Radioclubul msușt o meserie interesantă și Ișt 
central A.V.S.A.P. ^rS^c m mod consi-

„ ., .. , ,, derabil orizontul cul-Concursurile radioamatorilor au -g iurii țehnice 
un specific puțin obișnuit, deoa- \ B 
rece ele nu necesită deplasarea A JL»

, , .„ .. „ \ Bf din Consiliul organiza-
unui lot pe o arenă sportivă — \jB toric central
așa cum sîntem obisnuițl în corn- al A.V.S.A.P.

țiune! Aici Y 03 RCC stația expe
rimentală de radioamatori a Ra- 
dioclubului central din București. 
Apel general către toate stațiile 
de radioamatori din Republica 
Populară Romiriă. Bună diminea
ța, dragi tovarăși...” Și astfel în 
difuzorul nostru vom auzi tind 
pe rind radioamatorii din Baia - . ,
Mare vorbind cu cei din Constau- tehnica și 
ța, tinerii pionieri din Timișoara 
într-o discuție cu alți pasionați ra- 
diofoniști din lași și multe alte 
stații de pe întreg Cuprinsul țării. 
Aceștia sînt radioamatori de unde 
scurte, entuziaști cercetători ai 
eterului pe care dorința de a cu
noaște îi îndeamnă să răscoleas
că și să experimenteze neobosit 
tainele radiofoniei.

în zilele de 21 și 22 aprilie o ac
tivitate ieșită din comun a în
suflețit' benzile de unde scurte re
zervate radioamatorilor în a-

In curînd la ștrand
Ștrandurile Capitalei, minunate 

locuri de odihnă și sport, așezate 
pe malurile lacurilor bucureștene 
sau în parcuri, se pregătesc pen
tru apropiatul sezon de vară.

Peste puțină vreme — în jurul 
datei de 15 mai — cele 7 ștran
duri publice ale Capitalei : Fio- 
reasca nr. 1 și nr. 2, Tei, Izvor 
(fost Bragadiru), Mogoșoaia, 
Obor și Libertății se vor redes
chide. Datorită amenajărilor fă
cute în această primăvară — ca
bane și cabine noi, mărirea pla
jei și a peluzelor etc. — ștrandu
rile bucureștene vor putea primi 
zilnic 45:000 vizitatori. Marile 
ștranduri de pe malul lacurilor 
Floreas’ca și Tei și-au dublat ca
pacitatea. Ele vor putea primi 
zilnic 33.000 de vizitatori.

Tritîlnîrile de rugbi dintre e- trei sferturi a „echipei C.C.A. să 
ehipele Locomotiva Grivița Roșie '- 
și C.C.A.'ău fost considerate îrto 
totdeauna • meciuri deosebit de 
tari. Calitatea jocurilor celor donă 
echipe, ău atras în tribunele sta
dioanelor, noi și noi iubitori ai 
jocului cu balonul oval. Duminică, 
Locomotiva Grivița Roșie, care nu 
e pusă-încă la punct,-a întîlnit 
din nou- echipa militarilor. A cîști
gat echipa care a dovedit o pre
gătire fizică superioară, tare a 
vrut și care a știut să învingă: 
Casa Centrală a Armatei. Scorul? 
29-6. ’ '• ’•

La sfîrșitul meciului am stat de 
vorbă cu GH. PARCALABESCU, 
căpitanul echipei de rugbi Loco
motiva Grivița Roșie, care ne-a 
declarat:

„Rezultatul este just, chiar la 
acest scor. Locomotiva nu a opus 
nici o rezistență la toate acțiunile 
militarilor, feroviarii jucind ade
sea ca începători. Linia noastră 
de trei sferturi, atît în apărare, 
cit și in atac a fost foarte prost 
inspirată, nu a concretizat aproa
pe nimic. Fiind depășită regulat, 
s-a ajuns la situația ca linia de

joace în voie.
■Mă gîndesc insă că peste puțin 

timp rugbiul nostru va avea de 
dai un examen foarte greu. Tur
neul unor echipe renumite de 
rugbi care se va desfășura la 
București va constitui pentru rug-

biștii noștri o încercare foarte se
rioasă. Părerea mea este că in 
prezent mulți jucători selecționați 
in lot nu sînt încă pregătiți su
ficient. în timpul care ne-a mai 
rămas trebuie să muncim mult 
pentru a ne pregăti din punct de 
vedere fizic, tehnic și tactic”.

© Anul șcesta, sezonul sportiv 
de vară-se anunță a fi deosebit de 
bogat în școala noastră. (Școala 
medie de fete — Focșani). A și 
început organizarea unor întreceri 
sportive interesante. S-au disputat 
de pildă, pasionante meciuri de 
volei între elevele tuturor claselor 
a VlII-a, a IX-a și a X-a. Sporti
vele școlii noastre au obținut deja 
și primele rezultate. Popescu 
Georgeta, una dintre cele mai 
bune sportive ale școlii, ne-a re
prezentat cu Cinste la întrecerile 
crosului „Să întîmpinăm 1 Mai" 
clasîndu-se în faza pe regiune.

Corespondent 
M. CRISTEA

Și acuma, o deschidere lungă...
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semifabricate. Specializarea, prin decît la întreprinderile nespe- 
reducerea numărului de produse cializate.

' ■ Fabricarea unui nutnăr mic

ecesitatea specia
lizării , întreprin
derilor pentru pro
gresul tehnic a fost 
arătată încă de Le
mn: „Pentru ca pro
ductivitatea mun
cii omenești, țin

tind, de pildă, fabricarea unei 
părticele oarecare din între
gul produs, să crească, este 
necesar ca producția acestei 
părticele să se specializeze, 
să devină o producție aparte, 
care să aibă a face cu un pro
dus de masă și care, deci, să 
permită (și să determine) folo
sirea mașinilor etc.". Dezvolta
rea producției socialiste în țara 
noastră pe baza introducerii 
tehnicii noi face necesară adîn- 
cirea specializării și cooperării 
întreprinderilor. încă din primii , f 
ani ai industrializării socialiste 
s-a început profilarea întreprin
derilor în vederea specializării 
for. Se disting diferite trepte în 
specializare. Specializarea dife
ritelor ramuri industriale: de 
utilaj petrolifer, utilaj minier, 
mașini agricole etc. Șpecializa-

fabricate de fiecare întreprinde
re, prin lichidarea paraleiismu- de tipuri de produse permite de 
lui care face ca mai multe în- asemenea introducerea lucrului 
treprinderi. să producă același în serie, la bandă, introducerea 
tip de produse, contribuie.în ui- automatizării . Uzinele „Ernst 
țimă instanță la o creștere sub- Thälmann“ numai prin ’ intro- 
stanțială a productivității mun- ducerea turnării pe bandă a pie- 
cii care, la rîndul ei; se răsfrîn- selor de fontă și oțel au obținut 
ge asupra creșterii nivelului de cpeștereâ productivității muncii 
trai al celor ce muncesc. cu 250 la sută. Putem înțelege

Răspundem cititorilor

nuite a căror muncă o înlocu
iește.

Lucrul în serie, la' bandă ètc. 
face posibilă o adîncire a spe
cializării muncitorilor și în ace
lași timp cére din partea aces
tora o creștere a nivelului de 
calificare. Să luăm, bunăoară, 
exemplul unui strungâr', care în 
loc.să execute o mare varietate 
de piese, trebuie să facă numai 
cîteva tipuri. El se poate spe-

CE ESTE SPECIALIZAREA
Șl COOPERAREA ÎNTREPRINDERILOR

Unul dintre marile- avantaje și ■ mai bine ce mari avantaje țjializa 
ale specializării estp, .faptul,, că .------- 1 -s jîu
aceasta permite folosirea inte
grală' a capăcității de-producție 
a utilajului. Se înlătură timpii 
mprțj; eînd mașinile erau adap- 

rea întreprinderilor pentru php- tate ..pentru.. producerea unor
/ducerea unui anumit tip de pro- tipuri noi de piese, timpi,în care 
duse: Uzinele „Ernșt Thăl- unele mașini nu .puteau fi folp- 
mahn“ pentru tractoare, „Stea- site' La uzinele specializate 
S ■■ș™ Thal™,.- („dtale de
prinderi care produc în mod ex- folosire a utilajului este cu cel 
clusiv diferite piese separate și puțin 25—30 la sută mai mare

i în producerea unor 
tipuri anumite de piese, ceea ce 
îi vâ permite să depășească nor
mele. Specializarea întreprinde
rilor este 

. vedere în 
fac, 18.000 de buloane (produc- de aceea 

jîne prin 
nivelului
■ Folosind din plin utilajul, in- 
troducînd lucrul în serie, la ban
dă, introducînd automatizarea 
proceselor de producție, se re
duce în mod simțitor ciclul de

. creează specializarea și din 
exemplul următor: în timp ce 

Ta un strung automat se strun- 
JeSC circa 600 de buloane, la o 
mașină autorqată de forjat se 
f .. ’’ ;
tivițatpa crește ctj 3.000 la. siiță).. 
Pentru, întreprinderi. este mai a- 
yantajos.să Tacă investiții într.-o 
mașină automată de forjat a că
rei valoare este mai mică decît 
valoarea a 30 de strunguri obiș-

și din acest punct de 
interesul muncitorilor , 
ei trebuie să o spri- 
ridicarea continua a 

calificării.

producție și se sporește produc
tivitatea muncii. In ultimă in
stanță aceste avantaje se con
cretizează în reducerea prețului 
de cost, în creșterea rentabili
tății întreprinderilor.

Prețul de cost al sculelor pro
duse în întreprinderile speciali
zate este de 3—4 ori mai mic 
decît, al celor produse în secțiile 
uzinelor ■ nespecializate. Numai 
Uzina specializată de instrumen-' 
te de măsurat „21. Decembrie“ 
a redus prețul de cost al scule
lor și instrumentelor de măsu
rat de 4—5 ori.

Avantajele uriașe pe care le 
oferă specializarea întreprinde
rilor nu pot fi valorificate decît 
în condițiile unei strînse coope
rări între întreprinderile specia
lizate.

Uzinele de mașini complexe 
încheie contracte de cooperare 
cu întreprinderi specializate pen
tru anumite subansamble sau 
organe de .mașini.

Un alt fel de cooperare există 
ntre întreprinderi specializate 

care au capacitate de producție 
disponibilă la utilaj special și 
Ia mașini grele și care pot efec
tua o serie de prelucrări tehno
logice pentru alte întreprinderi, 
care nu au asemenea utilaj- sau 
care au locuri înguste.

Important de reținut — pen
tru ambele feluri de cooperare 
— este faptul că întreprinderile

PÎIU2

A 7-a înfîlnire dintre 
șahiștii romîni și buigari

• Astăzi la Sofia începe meciul 
de șah dintre reprezentativele 
R. P. Bulgaria și R:P.R. Din lotul 
șahiștilor romîni nu vor lipsi 
maeștrii V. Ciociltea și M. Radu
lescu care au sosit la Sofia ve
nind din Iugoslavia.

Actuala întîlnire este cea d'e ': 
a 7-a dintre șahiștii bulgari Și, 
romîni. După șase meciuri dispu-.T 
täte pînă în prezent, șahiștii ntf- ' 
ștri au cîștigat trei meciuri, două’, 
au revenit bulgarilor, iar unul Ș-a"’ 
terminat la egalitate. Pînă în pre-’1 
zent scorul general al partidelor^ 
desfășurate în decursul meciurilor.’ 
de pînă acum este de 64—64 1. 
Rămîne de văzut acum cine va 
lua conducerea. S-au poate rezul
tatul va fi din nou... nedecis.

Întîlnireâ se va desfășura la 12 
mese cu tur și retur. Vor participa 
zece jucători și două jucătoare.

Atleții sînt în formă

■ Timpul favorabil desfășurăm- - 
întrecerilor sportive în aer liber b 
a prilejuit ca sîmbătă și duminltj 
în cadrul unor concursuri de at--': 
letism să fie stabilite 5 noi re- ' 
corduri republicane. La ștafeta 
3x800 m femei, echipa — Buda,' 
Miclea, Pasciuc a îmbunătățit ve
chiul record (7:05,4) stabilind' 
6 : 59,0. In proba de 1000 m._ Șfe- '■ 
ian Miha-ly a corectat cu peste'3' 
secunde vechiul record al lui D.1' 
Bîrdău — 1955, stabilind timpul 
de 2:24,7, In aceeași probă pe 
locul 7 s-a clasat B. Buiac cu tim
pul de 2 : 40,2 — nou record pen
tru juniorii de 15—16 ani. Cel 
de-al patrulea record republican . 
a fost stabilit de Victor Pop în 
proba de 3000 m. plat cu timpul’A 
de 8 : 18,6. Un rezultat foarte bun 
în aceeași probă (3000 m. plat) a‘\ 
scos cel de al ...15-lea clasat — 

D. Balo-tescu care cu timpul de 
8: 48,0 a stabilit un nou record 

V de juniori categoria 17—18 ahi. ’ 
* De această dată pista Sta-

dionului Tineretului n-a cores- 1dionului Tineretului
puns așteptărilor — în special' ; 
culoarul a fost foarte prost ame, 
najat. Acest lucru trebuie să dea '' 
de gîndit personalului admiriîs/64 
trativ și conducerii Stadionului» r

C-TIN GRECESCU 
maestru al sportului 

.»ii? 
in
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I
specializate care au contracte de '
cooperare cu altele nu își pot 
desfășura în mod ritmic pro- 
ducția decît dacă primesc în J 
mod regulat și in condițiile ca
litative stabilite produsele con
tractate.

Raportul de activitate al C.C ; 
al P.M r.-prezentat'la cel de-al J 
II-lea Congres al partidului sub- Ț 
liniază în mod deosebit necesi- ; 
tatea dezvoltării producției în j 
Serie, prin specializarea șl coope
rarea întreprinderilor, îndeopeb! 
în industria constructoare de 
mașini și industria electroteh
nică. .

Specializarea întreprinderilor, ■ 
respectarea contractelor de co
operare, va contribui la îndepli
nirea sarcinilor cuprinse în di- : 
rectivele celui de-al doilea plan 
cincinal.

■ >

M. GULIMAN

bronz.de


AZI la Londra
VOR CONTINUA VlZITlțLE 
CONDUCĂTORILOR SOVIETICI 
CARE VOR PARTICIPA LA UN 
DEJUN OFERIT DE SELWYN 
LLOYD, LA UN SPECTACOL 
DE GALA LA COVENT GAR-
DEN $1 LA ALTE MANIFES
TĂRI.

IATA CUM RELATEAZA A-
GENȚIA „FRANCE PRESSE“
PRIMIREA LA BIRMINGHAM:

• „La Birmingham, 
Bulganin și Hrușciov au 
fost primiți cu manifes
tațiile populare cele mai ferestrele clădirilor din pe vizitatorii sovietici 
însuflețite de la sosirea oraș locuitorii din Bir- care au parcurs standu- 
lor în Anglia... La toate mingham i-au aplaudat rile tîrgului industrial“.

Comunicatul comun 
asupra tratativelor - 

din 24 aprilie

în vizită la Birmingham
La 23 aprilie ora 11 șl 45 de 

minute, tovarășii N. A. Bulganin 
și N. S, Hrușciov au sosit pe 
aerodromul Almdon din Bir
mingham.

Cortegiul de automobile a tre
cut prin vechile suburbii ale Bir- 
minghamului, unul din cele mai 
mari centre industriale din An
glia, unde este concentrată o 
mare parte a întreprinderilor me
talurgice și chimice din țară și

a uzinelor industriei constructoa
re de mașini grele și pentru 
transporturi. Pe aproape întreg 
parcursul pînă în centrul Bir- 
minghamului și mai ales pe stră
zile din apropierea clădirii Consi
liului Municipal, conducătorii so
vietici au fost așteptați de mase 
de locuitori ăi orașului, dintre 
care mulți au salutat cu bucurie 
pe N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov. In piața din fața Consiliu-

lui Municipal s-au adunat aproa
pe 5.000 de persoane.

Intr-una din sălile Consiliului 
Municipal, oaspeților sovietici 
le-a fost făcută o primire festivă. 
In prezența membrilor Consiliu
lui și a reprezentanților organi
zațiilor obștești locale, sindicate
lor și cercurilor de afaceri din 
oraș, A. L. Gibbson, lordul pri
mar al orașului Birmingham a 
salutat pe tovarășii N. A. Bulga
nin și N. S. Hrușciov.

LONDRA 24 (Agerpres). — Corespondentul special al 
Agenției TASS transmite :

La 24 aprilie,, la Londra a fost dat publicității comunica
tul redactat de comun acord de către cele două părți cu pri
vire la tratativele duse de N. A. Bulganin. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu A. Eden, pri
mul ministru al Marii Britanii și cu alți conducători englezi.

In comunicat se spune:
„In dimineața zilei de 24 aprilie la Downing-Street 10 a 

avut loc o nouă întîlnire a conducătorilor sovietici și en
glezi.

Din partea sovietică la întîlnire au participat: N. A. Bul
ganin, N. S. Hrușciov, N. A. Miliailov, A. A. Gromîkd, I. A. 
Malik, P. N. Kumîkin, L. F. Ilicev, V. I. Erofeev, V. A. Ka- 
menski, V. S. Lebedev, O. A. Troianovski.

Din partea engleză au participat: A. Eden, R. Butler, 
Selwyn Lloyd, P. Thorneyc roft, N. Brook, A. Kirkpatrick, W. 
Hayter, D. Young, H. Hohler și Th. Brimelow.

In timpul întîlnirii a fost examinată problema comerțului 
anglo-sovietic și a continuat discutarea problemei relațiilor 
culturale și a problemei dezarmării.

Cuvîntul de salut al lordului primar A. L. Gibbson
A. L. Gibbson a transmis oaspe

ților sovietici un salut cordial din 
partea locuitorilor orașului care, 
după cum a subliniat el, consi
deră această vizită ca o cinste. 
El a amintit strînsele relații care 
s-au stabilit între Consiliul Mu
nicipal al orașului Birmingham și 
Uniunea Sovietică și în special 
vizita pe care a făcut-o în august 
1955 la Sverdlovsk și Moscova.

( Stat convins, a spus lordul

primar, că aceste contacte între 
orașul nostru și țara voastră își 
vor juca rolul lor în stabilirea 
unei înțelegeri mai adînci între 
cele două țări, pe care toți cei 
din Birmingham o doresc și spe
ră să se transforme într-o prie
tenie trainică (Aplauze). Cred 
că perseverența de care am dat 
dovadă în dezvoltarea înțelegerii 
reciproce dintre poporul Uniunii 
Sovietice și poporul Angliei este

motivul pentru care vizita la 
Birmingham a fost inclusă în 
programul și așa foarte bogat al 
călătoriei dvs. Dorim însă nu 
numai contacte între șefii guver
nelor și organele locale de con
ducere, ci și contacte mai largi 
între însăși popoarele celor două 
țări ale noastre (Aplauze).

In încheiere lordul primar a 
subliniat că populația din Bir
mingham este plină de bună-

că

voință față de poporul Uniunii 
Sovietice. In aplauzele asistenței 
A. L. Gibbson a spus: „Bine ați 
venit la Birmingham 1“

El și-a exprimat speranța
vizita conducătorilor sovietici la 
Birmingham va contribui la crea
rea unei atmosfere de încredere 
reciprocă care poate asigura în
tărirea păcii.

A răspuns N. A. Bulganin.

Cuvîntarea lui N. A. Bulganin
Stimate lord primar I Stimate 

doamne și domni I
Permiteți-mi înainte de toate 

să vă mulțumesc cordial pentru 
primirea binevoitoare și priete
nească pe care ne-ați făcut-o 
aici. Sîntem foarte bucuroși să 
facem cunoștință cu dv, și să vă 
transmitem salutul poporului so
vietic, al locuitorilor Moscovei și 
un salut deosebit din partea lo
cuitorilor orașului Sverdlovsk cu 
care ați stabilit o bună prietenie.

Cuvîntul Birmingham — este 
bine cunoscut poporului sovietic. 
Orașul Birmingham s-a dovedit a 
fi un luptător curajos în anii 
luptei noastre împotriva dușma
nului comun. Știm că locuitorii 
orașului Birmingham, făcînd față 
cu dîrzenie tuturor greutăților 
războiului, au muncit eroic pen
tru victoria asupra agresorului 
fascist.

La noi în Uniunea Sovietică 
există orașe-erou care în zilele de 
grea încercare pentru patria noas
tră s-au transformat în fortărețe 
de ne nvins. Astfel de orașe au 
fost Leningrad, Sevastopol, Sta
lingrad și Odesa. Cred că Bir
mingham, care a suportat cu dîr
zenie ororile războiului și a mun
cit atît de mult pentru victoria a- 
supra dușmanului, producînd în 
cele mai grele condițiuni mijloa
cele necesare pentru război, poate 
fi numit oraș-erou.

Sîntem fericiți să vizităm glo
riosul dv. oraș și să facem cuno-

ștință cu locuitorii săi. Am fost 
bucuroși să auzim de la d-1 lord 
primar despre activitatea susți
nută îndreptată spre consolidarea 
relațiilor de prietenie între po
poarele noastre.

Este foarte bine că între Bir
mingham și Sverdlovsk s-a sta
bilit un contact. Contactul prie
tenesc între oameni aduce rezul
tate minunate. A fost foarte plă
cut pentru noi că reprezentanții. 
Uniunii Sovietice — tovarășul 
lasnov și alții — au fost așa 
de călduros și cordial primiți la 
dv. A fost plăcut pentru noi și 
faptul că reprezentanți ai orașu
lui dv. au vizitat orașul sovietic 
Sverdlovsk și alte localități din 
țara noastră. Considerăm aceasta 
drept un început foarte bun pen
tru stabilirea prieteniei între po
poare, cu atît mai mult cu cît 
aceasta are drept scop să slu
jească cauzei sfinte a luptei pen
tru pace.

S'ntem convinși că nici un po
por nu dorește războiul. Toate 
popoarele vor prietenie și pace. 
Rostul vizitei noastre în Marea 
Britanie constă tocmai în aceea 
de a contribui la consolidarea 
păcii. Vrem ca țările noastre să 
trăiască bine între ele și să îie 
cu adevărat prietene.

Prietenia între popoarele noas
tre s-a consolidat în perioada răz
boiului trecut împotriva ocupan- 
ților fasciști. Totuși, după război, 
au avut loc cîteva neînțelegeri.

Relațiile noastre au fost străbă
tute de o oarecare răceală. Mi se 
pare că nu este cazul să se anali
zeze acum de ce s-a întîmplat a- 
ceasta și care a fost cauza, Desi
gur în anumite privințe este vi
novată atît o parte cît și cealaltă. 
Am sosit la dv. pentru a lichida 
această situație, pentru a stabili 
și îmbunătăți bunele relații de 
prietenie.

Toastez pentru popoarele noas
tre și îmi exprim convingerea că 
țările noastre vor trăi din nou ca 
bune prietene și vor colabora 
între ele în domeniul politic, eco
nomic, cultural și în alte domenii.

Este știut că nu toți se gîndesc 
la fel. Știm că există oameni că
rora nu le place sosirea noastră 
la dv. și care nu doresc ca între 
țările noastre să se stabilească

din nou relații bune. Dar sînt 
convins că majoritatea covîrși- 
toare a poporului englez și con
ducătorii săi ca și noi, care am 
sosit la dv. ca oaspeți, doresc 
același lucru — întărirea relații
lor de prietenie între Anglia și 
Uniunea Sovietică. Permiteți-mi 
să vă mulțumesc încă odată pen
tru primirea prietenească și cor
dială.

Trăiască prietenia popoarelor 
Angliei și Uniunii Sovietice 1

Trăiască extinderea relațiilor 
sovieto-engleze!

Trăiască popoarele Angliei și 
Uniunii Sovietice 1

★
Cuvîntarea lui N. A, Bulganin 

a fost deseori subliniată de a- 
plauze.

Cuvîntarea lui
Domnule lord primar, domnule 

președinte ai Camerei de Comerț, 
domnilor 1

Permiteți-mi să vă mulțumesc 
pentru primirea călduroasă pe 
care ne-ați făcut-o și să exprim 
recunoștința noastră soției lor
dului primar și tuturor reprezen
tanților cercurilor de afaceri, pre
cum și reprezentanților vieții pu
blice din orașul Birmingham pre- 
zenți, pentru onoarea ce ni s-a 
făcut.

Expoziția dv. este după cît se 
vede reușită. Ne vom strădui să 
aflăm mai multe despre ea din 
presă. Dacă Ia Moscova vom fi 
întrebați: Ați fost la expoziție, 
vom răspunde — da, am fost. 
Dacă vom fi întrebați: ce ați vă
zut interesant la această expoziție, 
vom spune că am văzut mulți oa
meni, dar că din păcate expona
tele nu le-am văzut și nu o spun 
ca un reproș, ci pentru a arăta 
că lipsa de timp nu ne-a îngăduit 
de fel să vizităm expoziția dv. 
Cred că ați dorit să ne arătați 
tot ceea ce este prezentat la ex
poziția dv. Vom ruga pe amba
sadorul sovietic și pe funcționarii 
ambasadei noastre să ia cunoș
tință în amănunt de expoziție și 
să ne comunice impresiile lor.

Am sosit in țara dv. cu cele 
mai bune intenții. Sîntem foarte 
bucuroși de ospitalitatea pe care 
ne-o acordă guvernul Marii Bri
tanii și poporul englez. Cel ce 
știe să citească în ochii oame
nilor, după expresia fețelor, nu a 
putut să nu observe că oamenii 
simpli din Anglia se bucură de 
vizita noastră.

Nu vreau să exagerez impor
tanța mea și a lui N. A. Bulga
nin ca persoane. Dar noi repre
zentăm o țară mare și interesantă 
— Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste. Puteți să ne iubiți sau 

ne iubiți, dar din această 
Uniunea Sovietică nu va 
să existe.
reprezentanții presei mî-ar 
spune :

★

După terminarea recepției de 
la Consiliul Municipal, N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov, însoțiți 
de lordul primar A. L. Gibbson, 
au plecat cu automobilele la 
Castle Bromwich, suburbie a 
Birminghamului unde a avut loc 
inaugurarea tradiționalei expozi
ții industriale britanice, organiza, 
tă anual de Camera de Comerț din 
Birmingham.

Apoi, lordul primar A. L. Gibb
son și președintele Camerei de 
Comerț din Birmingham, E. Clay- 
son, au oferit intr-unui din pavi-

★

lloanele expoziției un dejun cu 
prilejul inaugurării oficiale a ex
poziției industriale britanice.

La dejun N. S. Hrușciov a 
rostit o cuvlntare, consacrată pro
blemei relațiilor comerciale dintre 
Uniunea Sovietică și țările capita
liste. Cuvîntarea a stirnit un viu 
interes în rindurile participanților 
și a fost în repetate rinduri subli
niată de aplauze.

P. Thorneycroft, ministrul Co
merțului al Marii Britanii, a ros
tit de asemenea o scurtă cuvin- 
tare.

N. S. Hrușciov

Marile succese ale economiei sovieticeLa ședințele 
parlamentului 

englez
LONDRA 24 (Agerpres). — 

Corespondentul special al agen
ției TASS transmite:

La 24 aprilie ora 10,30 diminea
ța (ora locală), N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. șl N. S. Hruș
ciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., au 
sosit la reședința oficială a pri
mului ministru al Marii Britanii 
sir Anthony Eden, din Downing 
Street 10, unde au fost reluate 
tratativele între conaucătorii U- 
niunii Sovietice și Marii Britanii.

La sfirșitul tn.tiln.irii s-a dat 
publicității un comunicat oficial 
asupra mersului tratativelor.

La orele 12,30 de minute, după 
ce au părăs.t Downing-Street, 
N. A. Bulganin și N. S. nrușciov, 
au sosit la palatul Westminster — 
clădirea parlamentului britanic. 
Numeroși londonezi au urmărit 
cortegiul de automobile care au 
adus pe oaspeți la parlament.

La palatul Westminster, condu
cătorii sovietici au fost primiți de 
spikerul (președintele) Camerii 
Comunelor, W: Morrison, care a 
oferit un dejun în cinstea lui N.A. 
Lulganin și N. S. Hrușciov in 
saiu de recepții a Casei spikeru. 
lui. La dejun au luat pan te primul 
ministru Anthony Eden, ministrul 
Afacerilor Externe Selwyn Lloyd, 
ministrul Învățămîntului D. uc- 
les, membri ai parlamentului — 
conservatori și laburiști, printre 
care și H. Gaitskhell, liderul opo
ziției laburiste

După dejun N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov au trecut prin 
clădirea parlamentului In Camera 
Comunelor, unde ca de obicei, la 
ora 14,30 fix a început ședința 
Camerei

Prima oră a fiecărei ședințe a 
Camerii Comunelor este consa
crată răspunsurilor date de repre
zentanții guvernului la interpelă
rile scrise ale deputaților referi
toare la cele mai diferite aspecte 
ale vieții interne și activității gu
vernului.

N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov au ocupat locuri tn galeria 
rezervată publicului tn fața fo
toliului președintelui Camerii și 
timp de o oră au urmărit răspun
surile reprezentanților guvernului 
și replicile deputaților.

După ce a trecut timpul consa
crat răspunsurilor N. A. Bulga
nin și N. S. Hrușciov au părăsit 
galeria Camerii Comunelor și 
s-au îndreptat spre aripa palatului 
Westminster ocupată de Camera 
Lorzilor.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Comisia de Stat pentru planifi
carea de perspectivă a economiei 
naționale de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. și Direc
ția centrală de statistică de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au dat publicității co
municatul privind îndeplinirea 
celui de al cincilea plan cincinal...

Din comunicat reiese că sarci
nile cu privire la cel de al cin
cilea plan de dezvoltare a 
U.R.S.S. pe anii 1951—1955, a- 
doptate de Congresul al XIX-lea 
al partidului, au fost Îndeplinite 
cu succes, iar la mulți indici im
portanți au fost depășite consi
derabil.

Ca urmare a îndeplinirii celui 
de al cincilea plan cincinal, Uniu
nea Sovietică a depășit cu mult 
nivelul antebelic de dezvoltare 
a economiei naționale. In 1955, 
producția industrială a fost de 
3,2 ori mai mare ca în 1940, pro
ducția mijloacelor de producție 
sporind în această perioadă de 
3,9 ori. Dezvoltarea cu succes a

industriei grele și mărirea pro
ducției agricole au permis ca la 
sfirșitul cincinalului producția 
bunurilor de consum popular să 
depășească de peste două ori ni
velul antebelic.

In anii celui de al cincilea cin
cinal s-a ridicat considerabil ni
velul de trai al poporului sovie
tic. Tn 1955, venitul național al 
U.R.S.S. a fost de 2,8 ori mai 
mare ca tn 1940. Circulația măr
furilor cu amănuntul în comerțul 
de stat și cooperatist a sporit de 
peste două ori în aceeași perioa
dă.

Tn cel de al cincilea cincinal a 
continuat să se dezvolte comerțul 
exterior al U.R.S.S. In compara
ție cu 1950, volumul comerțului 
exterior a sporit în 1955 de a- 
proape două ori. Totodată, în cei 
cinci ani exportul de mașini și 
utilaj, precum și de metale fe
roase și neferoase, a sporit de 
2,7 ori. S-a lărgit considerabil 
cercul de țări cu care U.R.S.S. 
întreține legături comerciale.

Plecarea din Moscova a delegației 
Marii Adunări Naționale a R. P. R.

Pretutindeni am văzut că oa
menii muncii sovietici sînt ocu
pați cu munca pașnică construc
tivă. Intr-o perioadă extrem de 
scurtă ei au refăcut economia na
țională care a avut mult de sufe
rit în timpul războiului împotriva 
cotropitorilor germani. In plus, 
oamenii sovietici prin munca lor 
plină de abnegație au făcut țara 
lor șj mai înfloritoare decît era 
înainte de război Pretutindeni am 
văzut că poporul sovietic depune 
toate eforturile pentru a traduce 
in viață sarcinile mărețe de con
struire a comunjsmului trasate 
de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S.

Am simțit cît este de puternică 
năzuința spre pace a poporului so
vietic, cît este el de strîns unit în 
jurul C.C. al P.C.U.S. și al gu
vernului sovietic în lupta pentru 
înfăptuirea politicii de coexistență 
pașnică între popoare. Am fost 
adine impresionați de primirea 
prietenească care ni s-a făcut. 
Considerăm că vizita noastră în 
Uniunea Sovietică este de mare 
fojos pentru întărirea relațiilor 
de prietenie și a colaborării intra 
popoarele noastre. Ea slujește 
cauzei mărețe a păcii și întăririi 
prieteniei între popoare.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 aprilie a 
părăsit Moscova plecind la Chi- 
șinău, în drum spre patrie, dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine,

Pe aerodromul Vnukovo pavoa
zat cu drapele de stat ale R.P.R. 
și Uniunii Sovietice, delegația a 
fost condusă de A. P. Volkov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.; 
N. A. Avhimovici, vicepreședinte 
al Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.; 
M. A. Ghedvilas, președintele Co
misiei pentru propuneri legislative 
a Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
alții.

înainte de plecare conducăto
rul delegației. Constantin Pîrvu- 
lescu, a rostit la aerodrom o cu- 
vîntare în oare a spus :

Dragi tovarăși, prieteni I
Delegația de deputați ai Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine care a vizitat 
Uniunea Sovietică la invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S. a avut 
posibilitatea timp de aproape trei 
săptămîni să viziteze multe orașe, 
uzine, colhozuri, instituții cultu
rale, să stabilească un contact 
nemijlocit cu oamenii sovietici.

Nu pentru a înspăimînta pe cine
va. Am fost și sîntem pentru re
ducerea armamentelor, pentru in
terzicerea armei atomice și cu hi
drogen. In legătură cu această 
problemă am făcut propunerile 
noastre constructive. Dacă vor
besc despre aceasta în cazul de 
față o fac numai pentru a aminti 
că nici un fel de îngrădiri in do
meniul comerțului cu noi nu au 
frînat și nici nu pot frîna dez
voltarea tehnicii în Uniunea So
vietică. Care este concluzia ? Tre
buie să se facă comerț. Numai o 
largă dezvoltare a comerțului 
poate ajuta la nivelarea tuturor 
asperităților care există în rela
țiile dintre țările noastre.

Ne este cunoscută calitatea 
producției engleze. La dv., de 
exemplu, este bine dezvoltată con
strucția de mașini-unelte. Țara 
noastră ar putea cumpăra de la 
dv. mașini-unelte. Aceasta ar fi 
avantajos atît pentru dv. cît și 
pentru noi. In loc de a depune e- 
forturi pentru producția unor ma
șini-unelte care ne sînt necesare 
am putea să le cumpărăm de la 
dv., am putea să vă plasăm co
menzi bune. Dar întrucît dv. nu 
ne vindeți mașini-unelte. sîntem 
siliți să punem la punct produc
ția acestora. Aceasta cere desi
gur cheltuieli suplimentare pentru 
organizarea producției lor, dar, 
în definitiv, noi vom produce ma
șini-unelte, de care avem nevoie 
și dv. veți fi lipsiți de comenzi 
avantajoase pentru industria dv.

Este puțin probabil ca cineva 
să se îndoiască de faptul că oa
menii sovietici pot face lucruri 
bune. Oamenii noștri sînt ageri, 
pricepuți și inventivi. Nu știu 
dacă ați citit nuvela scriitorului 
rus Leskov „Stîngaciui“.

Scriitorul a înfățișat foarte bine 
pe meșterii englezi care au lu
crat în timpuri străvechi din oțel 
un purice în mărime naturală. Pu- 
ricele a fost dăruit țarului rus. 
Țarul rus, uimit de măiestria en
glezilor, a poruncit să fie găsiți 
cei mai buni meșteri ruși 
ca ei să facă un obiect 
desăvtrșit,

Și iată a fost găsit un 
din Tuia stîngaci care s-a apucat 
de această treabă. Și ce a făcut 
el ? Stîngaciui a potcovit acest 
purice și a făcut astfel un lucru 
și mai fin care putea fi văzut nu
mai cu lupa.

Așa a înfățișat scriitorul pe 
meșterii ruși. Cred că în această 
nuvelă nu este multă exagerare. 
Poporul nostru harnic și talentat 
poate crea și într-adevăr creează 
orice 
vînd 
voie, 
voie.

Și 
este

pentru 
și mal

meșter

Raportul prezentat de Kim Ir Sen 
la Congresul Partidului Muncii din Coreea

Apoi, Kim Ir Sen a trecut la 
problema unificării Coreei. Dez
membrarea patriei, a spus el, este 
o nenorocire nu numai pentru 
populația Coreei de Sud, ci și 
pentru întregul popor coreean. Ea 
este de asemenea o mare piedică 
pentru dezvoltarea țării noastre.

Noi, a spus Kim Ir Sen, insis
tăm asupra unirii eforturilor 
noastre cu eforturile tuturor par
tidelor politice, ale organizațiilor 
obștești și ale activiștilor pe tă- 
rîm social din Coreea de Sud 
pentru realizarea scopului comun 
— unificarea pașnică a patriei. Tn 
acest scop propunem să se con
voace o conferință comună a 
partidelor politice și organizații
lor obștești din Coreea de Sud și 
de Nord.

Noi propunem să se creeze o 
comisie permanentă care ar putea 
să examineze atît problema stabi
lirii de contacte între sudul și 
nordul țării, cît și problema uni
ficării Coreei și să ia măsuri 
concrete în legătură cu aceasta.

Victoriile istorice, cucerite de 
partidul nostru și de poporul co
reean, a continuat Kim Ir Sen, 
se datoresc faptului că politica 
partidului nostru se întemeiază 
în mod consecvent pe principiile 
marxist-leniniste. In toate dome
niile vieții de stat a crescut rolul 
conducător al partidului nostru și 
s-au întărit nemăsurat de mult 
legăturile sale cu masele popu
lare.

La 1 ianuarie 1956 Partidul 
Muncii din Coreea număra în rîn- 
durile sale 1.164.945 de membri 
și 58.259 de celule de partid, a- 
dică cu 439.183 membri și cu 
28.496 celule de partid mai multe 
decît în ajunul celui de-al doilea 
congres, cu toate că în cursul 
războiului de eliberare a patriei 
a pierit un mare număr de mem
bri de partid.

Pe noi, a spus în încheiere

Kim Ir Sen, ne bucură nemăsu
rat de mult largile perspective ale 
viitorului fericit al patriei noas
tre și al poporului nostru. Stea
gul atotbiruitor al marxism-le
ninismului luminează în mod viu 
drumul larg ce ni se deschide, ne 
insuflă nouă, care mergem pe a- 
ceastă cale, curaj și fermitate în 
luptă. Victoria și gloria au fost și 
vor fi întotdeauna de partea a- 
celora care merg înainte sub a- 
cest steag.

Tn cadrul celui de al 3-lea Con
gres al Partidului Muncii din 
Cdreea, care s-a deschis la 23 
aprilie, Kim Ir Sen, președintele 
Partidului, a prezentat raportul 
de activitate al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea.

De la cel de al 2-lea Congres 
al Partjdului, a spus Kim Ir Sen, 
au trecut 8 ani. Tn această pe
rioadă att pe plan extern cit și pe 
cel intern au avut loc mari schim
bări.

Victoria istorică a poporului 
coreean, a spus în continuare Kim 
Ir Sen. este o victorie strălucită 
a marxism-leninismului.

Raportorul a citat date amă
nunțite, ilustrînd îndeplinirea cu 
succes și depășirea sarcinilor pla. 
nului trienal. La sfirșitul lunii 
ianuarie a.c. volumul producției 
industriei de stat și cooperatiste 
a și depășit nivelul prevăzut de 
plan pe apul 1956 — ultimul an 
al planului trienal.

Tn domeniul agriculturii, a spus 
în continuare Kim Ir Sen, parti
dul depune toate eforturile pen
tru ca în perioada planului trienal 
să se atingă în primul rind ni
velul dinainte de război al pro
ducției culturilor cerealiere și tot
odată să se creeze baza pentru 
dezvoltarea rapidă a agriculturii 
țării.

La sate se dezvoltă rapid miș
carea pentru cooperativizarea a- 
griculturii. La sfirșitul lunii 
februarie 1956 existau peste 
14.650 cooperative agricole care 
cuprind 65,6 la sută din totalul 
gospodăriilor țărănești și 62,1 la 
sută din întreaga suprafață ara
bilă.

Dacă în volumul global al pro
ducției industriale greutatea spe
cifică a industriei de stat și coo
peratiste. adică a sectorului socia
list, era în anul 1949 de 90,7 la 
sută, în anul 1955 el a crescut 
pînă la 98,3 la sută.

Funeraliile artistului 
ton Talianu

Artiști și cetățeni din Capitală 
au condus marți la amiază pe ul
timul său drum pe Ion Talianu,' 
artist emerit al R.P.R., laureat 
al Premiului de Stat, actor al 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“.

La catafalcul defunctului au 
luat cuvîntul Radu Beligan, artist 
emerit al R.P.R., din partea co
lectivului artistic și conducerii 
Teatrului Național „1. L. Caragia- 
le“, Jules Cazaban, artist emerit 
al R.P.R., din partea Comitetului 
Central al Sindicatului lucrători
lor din instituțiile de artă și cul
tură și Mircea Avram, director 
adjunct al teatrelor, din partea 
Ministerului Culturii.

Ceremonia înhumării a avut loc 
la Cimitirul Belu.

de stat englezi. Tonul tratativelor 
este prietenos, dar uneori vorbim 
destul de aspru și deschis și sîn
tem profund convinși de faptul 
că convorbirile noastre vor da re
zultate pozitive. S-ar putea să nu 
ajungem dintr-o dată la un acord 
deplin, deoarece este mai ușor 
să strici relațiile decît să le nor
malizezi. Dar cred că vom înlă
tura numeroase piedici și vom 
pune o bază bună pentru aseme
nea relații care să se transforme 
în prietenie între popoarele noa
stre.

Aș vrea să mă folosesc de fap
tul că aici sînt de față conducă
torii orașului vostru și reprezen
tanții cercurilor de afaceri și să 
vă spun că baza pentru stabili
rea de relații de prietenie o con
stituie comerțul. Vrem să dezvol
tăm relații comerciale între Uniu
nea Sovietică și Marea Britanie, 
precum și cu alte țări.

Ni se spune că în prezent fa
cem comerț. Să-mi fie însă îngă
duit să întreb — pe ce bază se 
face acest comerț ? Să luăm un 
exemplu. Dacă veți cumpăra de 
Ia noi crabi și ne veți vinde nu
mai scrumbii nu va exista un a- 
devărat comerț. Ce-i drept, crabii 
noștri sînt buni și scrumbiile voa
stre nici ele nu sînt rele. Dar ju
decați singuri, oare acesta este un 
adevărat comerț ? Pot fi citate 
destul de multe exemple de acest 
fel Tocmai un astfel de comerț 
ne este pronus în condițiile dis
criminării. Or discriminarea față 
de U R.S.S. nu poate să nu ne a- 
tingă în amorul propriu, nu poate 
să nu lezeze demnitatea țării noa
stre și noi reacționăm în mod co
respunzător fă. aceasta. Desigur privește dezvoltarea altor ramuri 

ale tehnicii. Fapt este că în Uniu
nea Sovietică a avut loc nenfru 
prima oară explozia unei bombe 
cu hidrogen lansată din avion, 
în timp ce în S.U.A., potrivit in
formațiilor existente, explozia 
bombei cu hidrogen nu a fost pro
vocată decît în cadrul unei insta
lații. Tn prezent, se fac acolo pre
gătiri în vederea unor noi expe
riențe cu arma termonucleară. 
Consider că nu am rămas în ur
mă nici în privința dezvoltării 
proiectilelor teleghidate.

Pentru ce spun toate acestea? porului englez.

englez se bucură de sosirea dv. ? 
Oare nu ați auzit că in mulți
me au răsunat unele strigăte de 
dezaprobare ? Da, le-am auzit, eu 
însumi am văzut două pancarte pe 
care erau scrise în limba rusă 
cuvinte neprietenoase la adresa 
Uniunii Sovietice. Am văzut 
chiar cum cineva din mulțime 
ne-a arătat pumnul. Iar eu i-am 
arătat aici (N. S. Hrușciov a dus 
degetul la frunte făcînd un semn 
așa cum se obișnuiește cînd arăți 
cuiva că nu are minte). Eu l-am 
înțeles pe el și el m-a înțeles 
bine pe mine. Ce se poate spune 
în legătură cu aceasta? In ast
fel de cazuri spunem : „Nu există 
pădure fără uscături“. Și chiar 
in același pom nu toate ramurile 
sînt verzi. Și poate că aceste us
cături nici nu sînt din pădurea 
dv.

Aș fi vrut să reamintesc ace
lora care ne arată pumnul că a- 
cest procedeu a mai fost folosit. 
După cum se spune Ia noi „cu
vintele nu le poți scoate din cin- 
tec“, 
față. După Revoluția din Octom
brie.
noi
pumnul — la nord ne-au arătat 
pumnul intervenționiștii englezi, 
cei americani și japonezi — Ia 
răsărit, la Odesa intervenționiștii 
francezi, iar cei germani — în 
Ucraina. Dar poporul rus, apărîn- 
du-și patria, a alungat pe inter- 
venționiști. Hitler și el a încer
cat să vină la noi amenințindu-ne 
cu pumnul și dv. știți cum s-au 
terminat toate acestea. înseamnă 
că față de noi metoda pumnului 
nu prinde.

Oare nu este timpul să devenim 
mai înțelepți și să nu amenințăm 
cu pumnul ? Ca să te bați cu 
pumnii îți trebuie mai puțină 
minte decît pentru a face ne- 
gpț, pentru a stabili relații bune 
între popoare.

Am sosit la dv. nu pentru a 
semăna discordie și suspiciune, 
ci cu Intenții bune. Am sosit în- 
tr-o vizită de prietenie ta invitația 
stimatului prim ministru al Marii 
Britanii, sir Anthony Eden, fapt 
pentru care îi sîntem recunoscă
tori. Ducem tratative cu oameni

adevărul trebuie spus în

in țara noastră au venit la 
mulți amenințindu-ne cu

faci dacă izbucnește un război, 
nu este oare periculos să facem 
comerț cu mărfuri strategice ? 
Ce înseamnă însă mărfurile stra
tegice ? Răspunsul la această în
trebare depinde de punctul de. 
vedere. Și untul poate fi conside
rat marfă strategică. După păre
rea noastră trebuie să se renunțe 
la un asemenea punct de vedere 
și să se desfășoare un comerț a- 
devărat. Trebuie să se vîndă ceea 
ce se cumpără. Nu aveți decît să 
nu ne vindeți tunuri, avioane, 
nave cu atît mai mult cu cît în 
actuala dezvoltare a tehnicii ele 
se învechesc repede. Ceea ce a 
fost bun ieri, va fi mîine învechit. 
Aceasta este ciar pentru fiecare.

Să luăm dezvoltarea aviației. 
Greșiți dacă considerați că Uniu
nea Sovietică rămîne în urma dv. 
în construcția de avioane. As
tăzi ni s-a arătat un avion englez 
de pasageri cvadrimotor de cea 
mai modernă construcție. Un a- 
vion bun. După cum ni s-a spus 
el are o capacitate de 90 de 
locuri. Cunoscutul nostru con
structor de avioane, academicia
nul Tupolev, construiește un a- 
vion care va avea o capacitate 
de 170 de locuri. Acest avion va 
fi și el cvadrimotor. De la Londra 
la Birmingham am zburat cu un 
avion cvadrimotor cu a capacitate 
de 47 de locuri. Și acesta este un 
avion bun, viteza sa este de 500 
km. oră. Avionul cu reacție so
vietic pentru pasageri „Tu-104“ 
are două motoare, o capacitate 
de 50 de locuri și o viteză de 
peste 800 de km.

Nu există temei să se creadă 
că rămînem în urmă în ceea ce

mașină. Cînd alte țări nu ne 
mașinile de care avem 
fabricăm noi ce avem

ne- 
ne-

pentru noi și pentru 
avantajos să dezvoltăm 

merțul. Dv. puteți spune că

că un astfel de comerț nu poate 
contribui la stabilirea unor rela
ții bune între țări.

Este greu să vorbești în mod 
serios desore dezarmare dacă nu 
va fi înlăturată discriminarea în 
comerț. Dezvoltarea comerțului 
este baza pentru crearea unor 
premize favorabile în vederea în
lăturării neîncrederii și stabilirii 
înțelegerii reciproce între țările 
noastre și fără aceasta nu se pot 
obține succese în rezolvarea pro
blemei dezarmării.

Unii politicieni spun : Și ce te
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să nu 
cauză, 
înceta

Aici 
putea

— De ce afirmați că poporul
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dv. 
co- 

. , _  nu
de dv.. reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri, depind în întregi
me toate acestea, că multe de
pind de guvern. Iar guvernul 
va spune — noi sîntem în rela
ții de alianță cu alte state și sîn
tem nevoiți să introducem îngră
diri în comerțul cu Uniunea So
vietică. Rezultă de aci un lănți
șor. Șl acest lănțișor va trebui 
rupt. Gîndiți-vă singuri cum să o 
faceți.

Permiteți-mi să vă mulțumesc 
încă odată pentru ospitalitatea 
dv. Vom continua să ducem tra
tative cu guvernul Marii Brita
nii. Nu putem rezolva dinfr-odată 
toate problemele, dar ne vom 
strădui să facem un început bun. 
Dorim sincer ca țările noastre să 
nu lupte niciodată una împotriva 
celeilalte. Nu vrem război cu ni
meni.

în trecut, popoarele noastre au 
luptat deseori cot la cot — și îm
potriva lui Napoleon, și în pri
mul război mondial, și în al doi
lea război mondial împotriva duș
manului comun. Și în trecut se 
întîmpla, nu odată, ca după ter
minarea acestor războaie să în
ceapă să se strice relațiile. Ad
versarii profitau, se înarmau și 
dezlănțuiau din nou război. Tre
buie să dăm dovadă de mai mul
tă înțelepciune și să nu admi
tem dezlănțuirea unui nou răz
boi. Ne pronunțăm cu fermitate 
pentru întărirea relațiilor priete
nești între Uniunea Sovietică și 
Marea Britanie. Vă urăm succese, 
urăm fericire și prosperitate po-

Stan Golestan

Descoperirea unei acțiuni de spionaj 
american în R. D. Germană

BERLIN 24 (Agerpres).—TASS 
transmite : La 23 aprilie general 
maior I. L. Țarenko, șeful ad-inte- 
rim al statului major al trupelor 
sovietice din Germania, a adresat 
generalului-maior Uncles, șeful 
statului major al trupelor ameri
cane în Europa, o scrisoare în 
care se spune :

.,La 22 aprilie a.c., transmisio- 
niștii grupului de trupe sovietice 
din Germania au descoperit în re
giunea Alt-Gliericke un tunel să
pat de serviciul american spre li
niile de telecomunicații ale trupe
lor sovietice, precum și spre li
niile de telecomunicații ale Repu
blicii Democrate Germane, care 
trec prin teritoriul Republicii De
mocrate Germane.

După cum a arătat ancheta, 
serviciul american a săpat pe te
ritoriul Republicii Democrate Ger
mane un tunel lung de cca. 300 
de metri, prin care a întins ca
bluri pornind din sectorul ameri
can al Berlinului pe care le-a 
racordat la cablurile deservind 
trupele sovietice.

Tunelul, instalațiile subterane și

aparatajul care se află acolo arată 
in mod evident că organizatorii 
provocării au acționat în scopuri 
criminale de spionaj, organizînd 
interceptarea permanentă a con
vorbirilor telefonice pe liniile de 
telecomunicații ale grupului de 
trupe sovietice și pe liniile de 
telecomunicații ale Republicii De
mocrate Germane.

In legătură cu cele expuse mai 
sus. statul major al trupelor so
vietice din Germania protestează 
pe lingă statul major al trupelor 
americane în Europa împotriva 
acestor acțiuni ilegale

Din păcate, întîlnirea dintre co
lonelul I. A. Koțiuba, comandantul 
sovietic ad-interim, cu general 
maior Dasher, comandantul ame
rican la Berlin, consacrată acestei 
probleme care a avut loc la 23 
aprilie nu a dat rezultate pozitive. 
Statul major al trupelor sovietice 
din Germania propune ca coman
damentele american și sovietic din 
Berlin să înființeze o comisie 
mixtă sovieto-americană pentru 
cercetarea amănunțită a faptelor 
mai sus expuse“.

La 21 aprilie a încetat din viață, 
departe ae patrie, compozitorul 
romîn Stan Golestan.

Născut la Vaslui în anul 1875 
Stan Golestan își începe studiile 
de muzică de timpuriu în țară, iar 
mai tîrziu pleacă la Paris spre a 
și le desăvîrși sub îndrumarea 
unor maeștri ca Vincent d’Indy, 
Albert Roussel și Paul Dukas.

Deși stabilit de peste 60 
de ani în capitala Franței, Stan 
Golestan a rămas profund legat 
de patria sa, militînd, atît prin 
creația sa cît și prin bogata sa 
activitate de critic și muzicolog, 
pentru promovarea și populariza
rea artei romînești în cercurile 
muzicale ale occidentului.

Printre lucrările sale mai de 
seamă pot fi citate : Poemul sim
fonic „Dîmbovița“, „10 cîntece în 
stil popular“ pe versuri de M. 
Eminescu, „Doine și balade“, 
„Rapsodia romînă nr. 1“, „Simfo
nia în sol minor în stil romînesc", 
intrată în repertoriul marilor or
chestre simfonice din lume. „Con
certul moldovenesc“ pentru vio
loncel și orchestră, „Concertul ro- 
minesc pentru vioară și orchestră 
și altele.

Stan Golestan se numără prin
tre primii muzicieni romîni care 
au urmat pilda lui George Enescu, 
orientîndu-și creația pe drumul 
valorificării cîntecului nostru 
popular, fapt care îi asigură un 
loc de cinste în istoria muzicii 
romînești.
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