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ZIARUL NOSTRU
IN FIECARE ZI, mii șl 

mii de tineri și tinere, 
pionieri și școlari așteap

tă cu nerăbdare sosirea ziare
lor și publicațiilor. Ei deschid 
cu interes numărul proaspăt 
al ziarului sau revistei. Citirea 
presei și a publicațiilor devine 
tot mai mult o necesitate spi
rituală a tineretului. Iată de 
ce, alături de poporul nostru 
muncitor, tinerii din țara noas
tră sărbătoresc astăzi ziua 
presei comuniste, ziua aniver
sării apariției primului număr 
al ziarului „Pravda" (5 mai 
1912).

Presa comunistă în frunte 
cu „Pravda" leninistă și-a cîș- 
tigat de-a lungul anilor dra
gostea și prețuirea întregii 
omeniri progresiste. In con
trast cu presa venală, minci
noasă a trusturilor care ajută 
exploatatorilor să mențină oa
menii muncii în robia și întu
nericul exploatării, presa co
munistă, presă liberă, slujește 
adevărul, slujește interesele 
celor ce muncesc.

Țelurilor nobile ale fericirii 
poporului muncitor le-a slujit 
și le slujește și presa comu
nistă din țara noastră. Isto
ria presei noastre comuniste 
se contopește cu Istoria luptei 
eroice a Partidului Comunist 
din Romînia pentru libertatea 
și bunăstarea oamenilor mun
cii. In anii de grea asuprire 
ai regimului burghezo-moșie- 
resc, în condiții de cruntă te
roare și ilegalitate, presa co
munistă in frunte cu „Scînte
ia“ a chemat și a mobilizat pe 
cei ce muncesc la lupta pentru 
sfărîmarea jugului exploatato
rilor. In anii de după elibera
rea patriei, presa noastră co
munistă — arma cea mai as
cuțită și mai puternică a par
tidului — a mobilizat și mobi
lizează masele populare 
măreața operă 
cialismului și 
păcii.

In rîndurile 
niște din tara 
tat și militează activ 
pentru tineret. Continuînd tra
dițiile presei comuniste ile
gale de tineret, cele 8 ziare 
și reviste pentru tineret și co
pii care apar actualmente în 
țara noastră („Scînteia tinere
tului", „Tînărul leninist“, 
„Scînteia pionierului". „Pio- 
nir“, „Instructorul de pioneri“, 
„Cravata Roșie", „Luminița", 
„Știință și tehnică") ajută ac
tiv Uniunea Tineretului Mun
citor în îndeplinirea sarcinii 
trasate de partid : 
comunistă a tinerei 
formarea unor tineri 
mobilizarea tineretului Ia ope
ra de făurire a socialismului.

La actuala sărbătorire a zi
lei presei comuniste, colec
tivul nostru redacțional, îm
preună cu numeroșii noștri co
respondenți voluntari din toate 
colțurile țării, se prezintă cu 
numeroase realizări. Din zi în 
zi „Scînteia tineretului" devine 
un prieten tot mai apropiat, 
un sfătuitor mereu mai prețuit 
al tinerilor. A crescut aportul 
ziarului nostru la educa
rea comunistă a tineretului, 
la mobilizarea tinerilor în în
făptuirea politicii partidului. 
In paginile ziarului au fost 
publicate multe articole, repor- 
ta|e, corespondențe interesante 
privind activitatea tineretului 
în industrie, agricultură, școli 
și facultăți. In ziar s-a făcut 
auzit tot mai puternic glasul 
tinerilor; au apărut multe 
scrisori ale corespondenților 
voluntari. Ziarul a știut să 
ridice o seamă de probleme 
importante care-i frămîntă pe 
tineri și a luat adesea poziție 
critică în fața lipsurilor exis
tente în unele sectoare ale
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muncii șl vieții tineretului. El 
s-a străduit să informeze mai 
rapid, mai operativ cititorii în 
tot ceea ce apare nou în viața 
patriei sau în viața internațio
nală. „Scinteia 
devine mereu 
la înfățișare, 
mai tinerească, 
rare, „paginile 
cele de sport, 
tehnică au îmbogățit 
Oglindind tot mai viu viața 
tineretului nostru, ajutindu-l 
mereu mai bine în munca lui 
pe șantierele socialismului, 
„Scinteia tineretului“ își atra
ge dragostea și încrederea ti
nerilor. Crește numărul citito
rilor care se adresează ziaru
lui, care scriu redacției despre 
cele mai diferite chestiuni. De 
la 1 ianuarie 1956 și pină in 
prezent numărul scrisorilor 
primite la redacție a crescut 
aproape de 2 ori față de ulti
mele patru luni ale anului tre
cut.

Dar a folositoare ziarul toa
te posibilitățile ? Duce el 
oare munca educativă în gra
dul și la nivelul inalt care i 
se cere ? Răspunde el oare în 
întregime cerințelor tineretu
lui ? La aceste întrebări sîn- 
tem nevoiți să răspundem că 
mai există rămîneri în urmă, 
că mai sînt multe de făcut.

Trebuie spus — înainte de 
toate — că pe viitor ziarul tre
buie să explice tinerilor mai 
în adincime politica partidului 
și guvernului, hotărîrile celui 
de al doilea Congres al
P.M.R. ca și hotăririle istorice 
ale Congresului XX al
P.C.U.S. A găsi în ziar arti
cole în care să se „stea de 
vorbă" cu ei plastic și intere
sant despre politica partidului, 
despre transformările de pe 
arena internațională, despre 
economie și filozofie — iată 
ce așteaptă tinerii cititori și 
ziarul trebuie 
ceasta.

Insuficient 
nostru pentru 
jinirea și dezvoltarea noului, 
a inițiativelor minunate ce se 
nasc în rîndurile tinerilor. 
Despre asemenea inițiative se 
scrie nu o dată. Dar, uneori, 
observînd ceva nou, scriind 
despre aceasta, redacția consi
deră treaba făcută, nu urmă
rește dezvoltarea continuă a 
inițiativei și modul cum ea e 
însușită de tineri în diferite 
colțuri ale țării.

„Scînteia tineretului“ acordă 
o mare atenție muncii în pro
ducție a tinerilor, a utemiști- 
lor. Totuși deseori materialele 
cu această temă sînt telegrafi
ce, plicticoase, dezvăluie su
perficial experiența fruntași
lor. Cititorii așteaptă să se pu
blice mai des articole, schițe, 
corespondențe detailate în 
care să se vorbească, pe larg, 
despre experiența în muncă a 
fruntașilor, despre lupta și vic
toriile lor, despre felul cum în
ving ei greutățile, despre viața 
lor bogată, despre trăsăturile 
lor morale.

Aici e locul să atingem o 
altă problemă. E vorba de fap
tul că ziarul nostru se ocună 
încă prea puțin de chestiunile 
de morală. Tineretul nostru se 
interesează foarte mult de a- 
ceste chestiuni; el vrea să dis
cute pe larg despre prietenie, 
dragoste, sinceritate, tărie de 
caracter. Aceste teme nu pot 
fi și nu trebuie să fie „sezo
niere“, cum e hocheiul iarna 
și fotbalul vara. Ele trebuie 
să treacă de la un număr la 
altul al ziarului. Mai multă 
preocupare să existe în pa
ginile ziarului pentru proble
mele legate de condițiile de 
viață și de muncă ale tinere
tului, pentru asigurarea unei

odihne civilizate și plăcute 
tineretului. In același timp, 
cititorii sînt îndreptățiți să 
ceară ziarului nostru să re
flecteze cu mai multă tă
rie lupta împotriva a tot ce e 
nesănătos, putred în rîndurile 
tinerilor. Uneori, ziarul nos
tru nu manifestă destul cu
raj și destulă operativitate in 
criticarea diverselor lipsuri și 
fenomene negative. Unele din 
materialele critice care apar 
sînt palide, au ascuțișul tocit. 
Aceasta se întlmplă pentru că 
autorii lor nu studiază destul 
de adine stările de lucruri, 
trag concluzii înjumătățite de 
pe urma unor fapte foarte 
grăitoare, nu se interesează 
profund de soarta oamenilor 
despre care scriu. Biciuind cu 
mai multă pasiune și m’nie ve
chiul, rămășițele mentalității 
vechi în conștiința tinerilor: 
carierismul, birocratismul, lin
gușirea, calomnia, nepăsarea 
față de problemele colectivită
ții, huliganismul, necinstea — 
ziarul nostru își va putea în
deplini cu adevărat rolul 
său de luptător neabătut 
pentru stîrpirea a tot ce e îna
poiat. nesănătos, a tot ce îm
piedică mersul înainte spre 
socialism,

„Scînteia tineretului" poate 
să dea un mai mare ajutor 
organizațiilor utemiste prin 
reflectarea mai bună a vieții 
de organizație, prin mai te
meinica popularizare a expe
rienței pozitive în munca de 
U.T.M,

Eficacitatea materialelor, ac
cesibilitatea lor depind Intr-o 
mare măsură de limbajul fo
losit. Totuși cititorul mai gă
sește în ziarul nostru multe 
materiale scrise șablon, într-un 
stil sec, sărăcăcios, materiale 
neatrăgătoare. Sînt încă slab 
folosite asemenea genuri plă
cute cititorilor ca: schița, 
reportajul literar, foiletonul, 
pamfletul, poezia, colțurile de 
satiră și umor. Dacă într-un 
număr de ziar va exista 
o bogăție de teme intere
sante izvorîte din viața și 
preocupările tinerilor, dacă ci
titorul va găsi în fiecare nu
măr un articol critic serios, o 
corespondență vie despre acti
vitatea zilnică a unei organi
zații utemiste, o schiță despre 
un tînăr oțelar sau altist, un 
renortaj despre odihna tinere
tului, multe informații opera
tive și variate de la fața lo
cului, o poezie — desigur, zia
rul va fi citit pînă la ultimul 
rînd și tinerii vor percepe tot 
ceea ce ziarul a vrut să le 
spună.

In munca pentru scoaterea 
unui ziar de tineret cit mai 
bun noi avem multe de ’nvă- 
țat de la presa sovietică, din 
înalta ei combativitate și prin
cipialitate, din legătura ei 
strînsă cu viața. O experiență 
pozitivă pentru colectivul nos
tru redacțional există și în 
multe din ziarele de tineret din 
democrațiile populare.

Imbogățindu-și necontenit 
tematica, atacînd mai curajos, 
mai din plin problemele vieții 
și muncii tinerei generații, 
dezvoltîndu-și legătura cu ma
sele de tineri, promovînd și 
sprijinind inițiativele acestora, 
„Scînteia tineretului“ va pu
tea contribui mai temeinic la 
mobilizarea tineretului 
steagul partidului în 
pentru triumful celui 
doilea cincinal, pentru 
rea socialismului în 
noastră scumpă.

Cu prileiul zilei presei co
muniste colectivul redacțional 
al „Scînteii tineretului“ își ia 
angajamentul în fața cititorilor 
— stăp’nii ziarului — în fața 
întregului tineret, să luote cu 
perseverență pentru înlătura- 

k rea rămînerilor în urmă și a 

ADUNAREA FESTIVĂ
consacrată

Zilei presei comuniste

la 
de făurire a so
de întărire a

presei comu- 
noastră a mili- 

presa

educarea 
generații, 
înaintați,

Vineri după amiază a avut loc 
la Casa prieteniei romîno-sovietice 
adunarea festivă consacrată „Zilei 
presei comuniste“, organizată de 
Comitetul orășenesc București al 
P.M.R. și Uniunea Ziariștilor din 
R.P.R.

La adunare au participat redac- 
ri-șefi ai ziarelor centrale, zia- 
ști, redactori ai gazetelor de 

uzină, corespondenți voluntari, 
studenți și profesori ai facultății 
de ziaristică.

Au asistat reprezentanți ai pre
sei străine.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii: Sorin Torna, Vasile Du
mitrescu, Șt. Cruceru, Melita Apo
stol, A. Duma, Nestor Ignat, E. D. 
Kiselev, corespondentul ziarului 

'„Pravda“ la București, V. 
Cîmpeanu, Bucur Brănișteanu, 
Emil Ștefan, A. Breitenhofer, 
E. Robotoș, Tatiana Bulan, H. Pa- 
naitescu. Al. Cornescu, Al. Bon
doc, C. Antip, I. Farladanschi, N. 
Ghercu, responsabilul gazetei de 
perete a Complexului C.F.R. „Gri- 
vița Roșie“, Rita Blum, corespon
dent voluntar.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Sorin Toma, redactor-șef al 
ziarului „Scînteia“.

A luat cuvîntul tov. Nestor Ig
nat, redactor șef adjunct al zia
rului „Scînteia“, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor din R.P.R., care 
a vorbit despre însemnătatea „Zi
lei presei comuniste“.

Referindu-se la uriașa forță a 
presei sovietice, vorbitorul a 
spus :

Cea mai mare revoluție în isto
ria presei este punerea ei in 
slujba clasei muncitoare, trecerea 
ei — pe a șasea parte a pămîntu
lui — în stăpînirea celor ce mun- 
Wsc,

tineretului“ 
mai plăcută 
mai vioaie. 

Paginile lite- 
de duminică“, 
de știință și 

ziarul.

să le ofere a-

luptă ziarul 
sezisarea, spri-

sub 
lupta 
de-al 

făuri- 
patria

rea ziarului, răspunzînd cu 
cinste cerințelor tinerei noas
tre generații, sarcinilor tra
sate de partid.

„Scînteia tineretului“
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Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2179 4 PAGINI - 20 BANI Sîmbătă 5 mai 1956

î

Mai sigur 
și mai ieftin

La mina Lupeni din bazinul 
carbonifer Valea Jiului se folo
sește un nou sistem de armare 
metalică a galeriilor care urmea
ză să fie betonate.

Noul sistem de armare constă 
în susținerea galeriilor cu armă
turi metalice formate din 4 seg- 
menți.

Prin folosirea acestui sistem de 
armare se realizează economii în
semnate de material lemnos și 
feros. După betonarea pereților 
galeriilor, atît armăturile din 
lemn cît și cele metalice s'nt in 
întregime recuperate. Spre deose
bire de actualele sisteme de ar
mare a galeriilor care urmează 
să fie betonate, potrivit noului 
sistem, galeriile se sapă de la 
început cu un profil circular dej 
finitiv In acest fel se elimină 
operația de lărgire ulterioară a 
profilelor ce urmează a fi beto
nate. Astfel, volumul săpăturilor 
în galeriile cu profil dublu se re
duce cu 3 m.c. la 1 metru liniar, 
iar în galeriile cu profil simplu, 
cu 2 m.c.

Aplicînd pentru prima oară 
noul sistem de armare, brigada 
tînărului miner Ilie Guță care 
lucrează într-o galerie de. coastă, 
execută în prezent 3 metri liniari 
înaintări pe zi, față de 1,50 metri 
c't realiza înainte.

Noul sistem de armare — ino
vație a inginerului Ion Kirr, este 
în curs de perfecționare.

■ Uli

In ultima decadă a lunii a- 
prilie ritmul însămințărilor de 
primăvară a fost deosebit de 
intens in aproape toate regiu
nile țării. Printr-o bună or
ganizare a muncii, prin antre
narea masivă a tuturor forțe
lor de lucru existente și folo
sirea din plin a zilelor bune 
viteza medie pe țară la însă- 
mînțări a fost depășită cu pes
te 50.000 ha. zilnic.

Insămlnțările culturilor din 
epoca I și II se pot considera 
terminate în regiunile : Cra- 
iova, Stalin, Hunedoara, Cons
tanța și aproape terminate în 
regiunile: Pitești, Oradea.
Cluj și Baia Mare.

Eforturi mari au fost depuse 
pentru recuperarea timpului 
pierdut și în regiunile Bacău. 
Suceava și Galați, unde insă- 
mînțările au fost întîrziate din 
cauza condițiilor nefavorabile, 
în Regiunea Autonomă Ma
ghiară umiditatea excesivă a 
împiedicat în mare măsură un 
ritm mai intens in executa
rea lucrărilor de primăvară.

Pentru a termina grabnic 
însămînțările, țin nd seama de 
faptul că în ultimele zile au 
fost ploi generale, este nece
sar să se organizeze munca 
in bune condiții pentru a se 
folosi din plin fiecare zi și oră 
prielnică de lucru. îndeosebi 
regiunile București, Suceava 
și Regiunea Autonomă Ma
ghiară trebuie să ia toate mă
surile pentru ca insămlnțările 
culturilor din epoca a Il-a să 
fie terminate în citeva zile.

(Agerpres)

Bătrîna Reșiță a prins de mult să întinerească. Noi con
strucții siderurgice sporesc mereu capacitatea de producție 
a vechiului combinat. Iată în fotografia noastră un aspect 
al noii turnătorii de fontă ce va intra curind în funcțiune. 
Turnătoria este înzestrată cu utilaj și instalații moderne. 

Foto : AGERPRES.

Un băiat timid
Faptele sînt 

mai convingătoare

tineri cu care este 
schimbi cîteva cu- 

formezi o părere

Sînt mulți 
de ajuns să 
vinte ca să-ți 
despre ei, despre pregătirea pe 
care o au, despre modul cum re
zolvă sarcinile ce le sînt încre
dințate.

Un astfel de tînăr este și mon- 
torul Nicolae Birtaș de la Depoul 
de automotoare C.F.R. Arad.

Cu cîțiva ani în urmă, termi- 
nînd o școală profesională de 
ucenici, el a intrat montor la De
poul de automotoare Arad. înce
putul a fost firește greu. Moto
rul era complicat, iar piesele multe 
îl făceau pe tînărul Birtaș să stea 
la îndoială. Timiditatea juca un 
rol hotărîtor în viața sa și de a- 
ceea majoritatea timpului nu vor
bea cu nimeni, ci mai mult putea 
fi surprins cufundat în gînduri..

A fost repartizat însă în echi
pa lui Anton Stuparu, un încercat 
luptător pentru realizarea planu
lui De la et. tînărul Birtaș a în
vățat tainele meseriei de montor, 
necesitatea fiecărei piese in par
te, a fiecărui șurub și a mai în
vățat ceva : să fie disciplinat 
și curajos în viață.

într-una din zilele anului 1954 
l-am cunoscut pe destoinicul tî
năr. La unul din bancurile de 
probă din depou, un tînăr negri
cios, înalt și cu ochi căprui, mun
cea de zor. Șeful de echipă pri- 
vindu-1 îi zise:

— Tovarășe Birtaș, e repaus, 
de ce nu te odihnești ?

Tînărul strigat ridică privirea, 
în cele din urmă murmură:

Astăzi am planificat să mal 
Învăț ceva.

— Și ce vrei să faci 
Birtaș ?

— Să studiez puțin 
de injecție, iar la urmă 
dacă mai știu s-o reglez.

— Bine, însă nu uita că tu ești

acum,

pompa 
să văd

ZI

în categoria a 4-a de salarizare, 
iar acesta este un lucru de cate
goria a 8-a și de obicei îl fac 
specialiștii. Dar, dacă vrei, te voi 
învăța.

A trecut timp de atunci... O
o lună... un an... Și iată că tî- 
nărul Birtaș a învățat meseria, 
ajungînd unul dintre cei mai pri- 
ț’epuți tineri montori din depou.

In urmă cu cîtva timp l-am 
văzut din nou pe panoul frunta
șilor în producție. Am vrut însă 
să stau de vorbă cu el.

Cînd am plecat spre depou ziua 
începuse să se întovărășească cu 
noaptea . In înalt apăruseră ste
lele. In depoul luminat de becuri 
puternice, Nicolae Birtaș se ocu
pa de cei doi utemiști din echioă, 
Ioan Bar și Ioan Tofoi. Timidul 
de ieri era acum șef de echipă.

L-am revăzut tot la bancul de 
probă, unde cu un an în urmă 
studia o pompă de injecție de au
tomotor. Acum o repara chiar, iar 
alături, pe o stea mare roșie, era 
scris: „Fruntaș în producție“,

L-am întrebat atunci despre 
munca turei, despre gîndurile 
lui de viitor.

— Vreau ca noi. acești trei ute
miști, această tură fruntașă — 
mi-a spus el — să o transformăm 
într-o brigadă de tineret pentru 
reparații de bună calitate.

— Cu salariul cum stai, tova
rășe Birtaș ?

— A crescut. Sînt încadrat 
categoria a 7-a de salarizare, 
proape de grupa specialiștilor 
cîștig

Iată 
echipă 
mîine.

lunar 900—1000 lei. 
ucenicul de ieri, șeful 
de azi, specialistul

în 
a- 
Și

de 
de

Această revoluție este legată de ' 
numele lui Lenin, de crearea pri
mului partid marxist-leninist, de 
întreaga perioadă care a pregătit 
și înfăptuit Revoluția din Octom
brie și marea Uniune Sovietică.

Tocmai de aceea ziua apariției 
acum 44 de ani, a „Pravdei“, pri
mul ziar comunist de masă din 
Rusia, a devenit o zi de sărbă
toare a presei comuniste și progre
siste din întreaga lume, a tuturor 
ceior ce iubesc cauza adevărului 
și a păcii, a libertății și demo
crației.

La baza întregii activități și a 
tuturor marilor succese ale „Prav
dei“ și ale presei sovietice stă 
concepția leninistă despre presă, 
ca o parte a cauzei generale a 
proletariatului, ca agitator, propa
gandist și organizator colectiv, ca 
instrument de educare și reedu
care economică, politică și cultu
rală a maselor, ca unul dintre cele 
mai sensibile și operative mijloace 
prin care partidul se leagă de 
mase, învață el însuși din tezau
rul de experiență al poporului și 
conduce poporul la izbînda socia- , 
lismului și comunismului. (

Forța presei sovietice stă nu nu- ( 
mai în numeroasele cadre de zia- ( 
riști de profesie pe care le-a eres- ( 
cut — un nou tip de ziarist, de- < 
votat trup și suflet intereselor ( 
poporului, căutător pasionat al I 
noului, forța presei sovietice stă. • 
mai presus de orice, în faptul că . 
în paginile ei își spun cuvîntul, ( 
fac schimb de experiență, în pro- 1 
porții impresionante, înșiși oa- ’ 
menii muncii: muncitori și aca- ( 
demicieni, colhoznici și artiști. i

IOAN LUCA
montor la depoul de locomotive

C.F.R.-Arad

PITEȘTI (de la corespondentul 
nostru). — Martie 1956. După 
cum le este obiceiul și în dumi
nica aceea țăranii muncitori din 
Gliganu de Sus, raionul Costești, 
s-au strîns la căminul cultural 
să mai schimbe cîteva vorbe. 
Printre ei erau și cîțiva ute
miști, proaspăt căsătoriți, care 
au terminat nu de mult stagiul 
militar. Să vă facem cunoștință 
cu ei: Anghel I. Gheorghe. Dumi
tru Cristescu, Gheorghe B. Ștefan 
și Dumitru Orzeanu. Despre ce 
discutau ?

— Ați auzit ultima noutate ?
— i-a întrebat Anghel pe ceilalți. 
Comunistul Ion Dorobanțu a fă
cut cerere pentru întovărășire. E 
primul din sat.

Din momentul acela, discuția a 
devenit mai însuflețită. Inițiativa 
comunistului trebuie sprijinită, 
dar nu numai cu vorbe... Faptele 
sînt mai convingătoare. „Să mer
gem să stăm de vorbă cu soțiile"
— au hotărit cei patru utemiști.

Și au placat spre casele lor. In 
drum s-au întîlnit cu alți doi ute
miști — Anghel Ion și Dumitru 
T. lancu. Le-au spus și lor ce au 
de gind.

— Dacă voi vă lămuriți soțiile, 
noi o să ne lămurim părinții — a 
fost răspunsul acestora.

La inaugurare, întovărășirea 
„Drumul belșugului" număra 24 
de familii. Printre primele, erau 
și familiile celor șase utemiști.

Cei care au hotărit să fie primii 
la crearea întovărășirii au fost 
primii și la muncă. In comună 
este bine cunoscut faptul că cei 
care au dat semnalul pentru înce
perea lucrărilor agricole de pri
măvară au fost utemiștii Constan
tin M. Dorobanțu, Dumitru Cri
stescu și Gheorghe D. Anghel. Cu 
contribuția utemiștilor, pe ogoare, 
le noii întovărășiri lucrările de 
primăvară se desfășoară din plin.

SAMINȚA NOUĂ
iță Mihai pă
șește agale 
pe drumea

gul ce leagă co
muna Vinătorii 
Mari de Vinătorii 
Mici. N-are de ce 
se grăbi. Doar e zi 
de duminică și pri
măvara abia începe. 
Trage cu nesaț în 
piept aerul tare și 
privește cu recu
noștință la suli
țele de foc ale soa
relui care săgetau 
fără milă covorul 
alb de zăpadă. Pe 
alocuri, unde stra
tul de zăpadă a 
fost mai subțire, 
din covorul întins 
au rămas doar pe
tece răzlețe.

Niță privește a- 
tent la soare și știe 
că-i aproape de 
prînz.

Iată, se vede po- 
Neajlov. De acolo

1
de peste

(Continuare In pag. IV-a)

mănată cu porumb nu s-ar fi 
tut lucra.

Niță o rupse la fugă spre 
Pe drumul încă umed, pașii 
reau că se afundă greoi și

pu-

dul 
satul este aproape. O să ajungă 
tocmai bine, la prînz. Are să mă- 
ntnce, iar mai tîrziu va merge la 
horă. Acolo va întîlni pe cine știe 
el și vor juca împreună.

Tot gîndind astfel a ajyns la 
pod. S-a oprit și a privit cu luare 
aminte la apa tulbure care cres
cuse mult în ultimele două zile. 
Privind cu , atenție la malul 
dinspre sat tresări speriat. Se în
dreptă grăbit de-a lungul malului. 
Știa că o bună bucată de mal e 
mult mai jos și cînd crește apa 
Neajlovului acolo e întotdeauna 
pericol de inundajie.

Nu se înșelase. Mai era puțin 
și apa putea să se reverse. Privi 
spre luncă și simți că ceva du
reros ti strînge inima. Lunca se 
întindea de-a lungul apei și acolo 
era tarlaua cu griu a întovărăși- 
ților iar lingă ea altă tarla, care 
aștepta să fie semănată acum in 
primăvară. Deodată ti trecu prin 
minte imaginea luncii inundate. 
Hectarele semănate cu grîu ar fi 
pierit iar tarlaua care trebuia se-
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Zi de zi la redacție sosesc tot mal multe scrisori. Corespondenții voluntari 
informează ziarul despre realizările înfăptuite de oamenii muncii, conduși de par
tid, sezisează unele lipsuri ce-i împiedică să obțină succese și mai frumoase. Scriu 
ziarului tineri muncitori și țărani munci tori, tineri funcționari, elevi și studenți. 
Scriu despre munca și viața harnicului tineret al patriei noastre, despre năzuin
țele și aspirațiile lui.

Vă prezentăm cîțiva dintre dorespon denții voluntari activi ai ziarului nostru 
(de la st nga la dreapta).

Utemistul IOAN PENCIU este lăcătuș mecanic la întreprinderea carboniferă 
Uricani, raionul Petroșani. Numeroasele scrisori trimise de el redacției arată stră
duința tinerilor mineri de a da patriei cit mai mult cărbune.

DAVID LUPU este șeful secției nr. 9 a cooperativei de producție meșteșugă
rească „21 Decembrie“ din Botoșani. El a scris mult despre realizările tinerilor 
din cooperativele meșteșugărești.

ELISABETA CUCERZAN este membră a gospodăriei agricole colective „Fla
mura Roșie" din comuna Peștera, raionul Medgidia. Ea scrie cu regularitate des-

pre hărnicia colectiviștilor și munca avîntată pe care o depun pentru a smulge 
pămîntului recolte tot mai bogate.

Ca referent tehnic la secția de Orga nizare și Inspecție din Timișoara, tînărul 
EMIL EL1AS are prilejul să cunoască îndeaproape munca tinerilor din comerțul 
de stat, realizările obținute, cit și lipsu rile ce se mai manifestă uneori în activi
tatea lor. Despre aceste lucruri el a scris mereu ziarului nostru.

Tovarășul CORNEL TUDORAN este activist al Comitetului raional U.T.M. 
Brad. Corespondent al „Scînteii ti ieretu lui" de mai bine de doi ani, informează 
cu regularitate ziarul despre rrfunca Organizațiilor U.T.M. și a tinerilor din raio; 
nul Brad pentru înfăptuirea sarcinilor tra sate de Directivele celui de al II-lea Con
gres al partidului.

ȘTEFAN TEODOSIU este elev la Școala pedagogică mixtă nr. 3 din Bucu
rești. Sîrguincios la învățătură, dovedește aceeași rîvnă și în munca de corespon
dent voluntar. Numeroasele scrisori pri mite de la el arată strădania depusă de 
elevii școlii pentru a deveni buni educatori, cadre bine pregătite.
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sat. 
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împiedică mersul ca în visele in 
care ești fugărit și nu poji fugi.

Nu s-a oprit dectt în fața coope
rativei, unde cîțiva tineri îmbră- 
cați în straie de sărbătoare discu
tau cu aprindere între ei. Cînd îl 
văzură apropiindu-se In fugă, dis
cuția se întrerupse pentru o clipă.

— Ce-i cu tine de fugi așa ? U 
întrebă Marin Dragomir, secreta
rul organizației de bază U.T.M.

— Lunca e în pericol l Griul in- 
tovărășiților e...

— Doar nu i-a pus cineva 
foc? glumi unul dintre flăcăi. 
Niță îl privi cu ciudă, apoi începu 
vorba din nou.

— Nu-i nici o glumă. Apa Neaj
lovului crește văzind cu ochii. Nu 
mai e mult și acolo unde malul e 
mai jos, are să se reverse pe pă- 
mlntul din luncă. Trebuie să fa
cem un dig încă azi. Mîine va fi 
prea tîrziu — spuse utemistul 
Niță Mihai cu hotărîre-n glas.

— Dacă-i așa, se schimbă soco
teala, spuse îngrijorat Marin Dra
gomir. Apoi, împreună cu Niță șt 
cu ceilalți flăcăi au hotărit pe 
loc: trebuie chemat tot tineretul. 
Niță alerga de la o casă la alta, 
le spunea în grabă despre ce este 
vorba și-l îndemna să-și aducă 
fiecare unelte.

La un sfert de ceas după aceea, 
în fața cooperativei s-a adunat o 
mulțime de tineri înarmați cu cas- 
male, lopeți, securi. Erau flăcăi 
din tot satul, utemiști din organi
zația de bază U.T.M. a întovără
șirii, din organizația U.T.M. din 
sat. Veniseră și Duță V. Gheorghe, 
Dragomir Aurică, Tudor F. Gheor
ghe și mulți alții.

Grupul a pornit repede să puni 
stavilă apei Neajlovului. Au ajuns. 
S-au împărțit în trei echipe. Unii 
s-au apucat să taie sălcii, alții să 
sape pămîntut, iar cîțiva au în
ceput să fixeze pari și să împle
tească în jurul lor o plasă de 
nuiele — trainică Intăritură a di
gului.

Acolo unde malul Neajlovului 
era mal jos, luă repede naștere 
un adevărat șantier...

Și atunci, în acele clipe, s-a pe
trecut faptul pentru care i-am 
spus acestei însemnări: „Sămlnță 
nouă".

Pămîntut peste care s-ar fi 
năpustit apa Neajlovului, dacă 
n-ar fi sărit oamenii să facă un 
dig, este pămlntul tntovărășiților, 
adică al acelui pumn de oameni 
față de care marea parte a satu
lui s-a ținut de-o parte, fie
care izolat pe bucata lui de pă- 
mîntI Șl cu toate acestea...

Pe drumul înnoroiat care duce 
la podul Neajlovului, a apărut in
tr-un șir lung și agitat, restul ță
ranilor muncitori din comuna Vi
nătorii Mici șl atunci, acolo, la 
malul apei care trebuia stăvilită, 
satul tnfreg s-a unit într-un front 
comun pentru interesul întovără
șirii.

Este aici nu numai atitudinea 
oamenilor care se ajută între ei, 
ci și o anumită atitudine față de 
tarlaua întovărășirii care consti
tuie sămlnța care va crește și se 
va dezvolta din dragostea tuturor 
țăranilor muncitori pentru munca 
unită.

ANA CARANF1L 
corespondenta „Scìnteli 

tineretului“ pentru regiunea 
București
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5 MAI - ZIUA PRESEI COMUNISTE
IN VATA M

DE LA PRESA’SOVIETICĂ
— IMAGINI DIN NÂSÂUD

Sărbătoarea de 5 mai este o tra
diție care capătă an de an o sem
nificație tot mai adîncă. în a- 
ceasta zi, noi facem bilanțul mun- 
cii noastre, ne sfătuim cu cores
pondenții și cititorii mai pe larg, 
ne facem planuri mai bune de 
viitor. Și, tot cu acest prilej, tri
mitem saluturi și felicitări con
fraților de peste hotare, salutăm 
și felicităm ziarele sovietice și pe 
lucrătorii lor. Saluturile noastre 
nu sînt de circumstanță. Ele ex
primă un sentiment puternic de 
prețuire și recunoștință față de 
tovarășii noștri în ale scrisului. 
Și mai cu seamă față de cei so
vietici.

Mulți dintre noi au intrat în 
presă după 23 August 1944. Mulți 
chiar mai tîrziu. In acești ani, în 
care s-a dezvoltat presa de tip 
nou din țara noastră, pentru ti
nerii gazetari — și nu numai pen
tru cei tineri — principiile presei 
comuniste, exemplul presei sovie
tice în aplicarea acestor principii 
au constituit un permanent în
demn, un ajutor nemijlocit, de fie
care zi, pentru ridicarea neînce
tată a rolului ziarelor noastre — 
de propagandist colectiv, agita
tor colectiv și organizator colectiv 
al maselor. Și, în tot acest timp, 
noi am învățat de la prietenii 
noștri. Pentru noi, presa sovietică 
constituie un înalt model de prin
cipialitate comunistă, de fidelitate 
față de atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă. de dragoste și 
devotament față de popor, de res
pect față de adevăr. Exemplul 
înaintat al presei sovietice în 
frunte cu „Pravda" este exemplu' 
primei prese cu adevărat libere 
din lume, puse în slujba maselor 
populare, a celor mai înaintate 
idealuri ale omenirii.

Pen'ru lucrătorii din presa pentru 
tineret, un ajutor de preț îl con
stituie „Komsotnolskaia Pravda-' 
și alte numeroase ziare sovietice 
pentru tineret

In paginile lor. noi vedem pe 
purtătorii avintați ai noului din 
toate ramurile economiei și cul
turii sovietice, pe vitejii plecați la 
desțelenirea noilor pămînturi. pe 
tinerii de pe șantierele uriașelor 
hidrocentrale, pe curajoșii ce stră
bat mări și oceane, pe comsomo- 
liștii care pornesc acum la con 
struirea celei dintîi rețele de cen
trale electrice atomice din lume

Iată un număr din „Komsomol
skaia Pravda“. din 1 martie, după 
Congresul al XX-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
Cele 4 pagini poartă titlul: „Sînt 
glorioase zilele de muncă ale po
porului erou, ale poporului crea
tor“. In toate materialele, specia
liști în producție, activiști și 
membri ai Comsomolului, ziariști 
ne înfățișează în mod viu o zi din 
munca pentru îndeplinirea Celui 
de al 6-lea cincinal. O zi din mun
ca siberienilor în luptă cu Angara, 
a crescătorilor de vite din Kuban, 
a petroliștilor de pe țărmurile 
Casnicei, a furnaliștilor, construc
torilor de tractoare, a atîtor și 
atîtor oameni sovietici avîntați în 
cea mai impresionantă creație 
istorică a zilelor noastre. O zi 
din lupta pentru comunism I Din- 
tr-un singur număr de ziar, îți dai 
mai bine seama cît de întinsă, 
cît de bogată este Uniunea So
vietică. cîte fapte minunate de 
muncă se ivesc într-o singură zi. 
cît de variate și multiple sînt lu
crurile care pot fi înfățișate citi
torului în paginile unui ziar bine 
orientat, inspirat din marile pro
bleme ale muncii și vieții po
porului.

La temelia presei sovietice se 
află învățătura marxist-leninistă. 
Partinitatea este o caracteristică 
principală a presei comuniste și 
în aceasta constă și garanția suc
ceselor ei Lenin a dat gazetari
lor comuniști de pretutindeni in

dicații de mare preț pentru mun
ca lor. Lenin a oferit el însuși 
un înalt exemplu de activitate pu
blicistică, de înaltă principialitate, 
de exigență față de cuvîntul scris 
și tipărit. Lenin îndemna în ace
lași timp pe gazetari să aplice 
creator teoria, să contribuie la 
descoperirea noului și pentru a- 
ceasta să aprofundeze viața și 
fenomenele ei printr-o cercetare 
concretă, atentă Analiza făcută 
de Lenin intr-o scrisoare încă în 
1922 tezelor lui Preobrajenski, ri
dică în fața oricărui lucrător din 
presă o problemă deosebit de ac
tuală. Lenin, criticînd faptul că 
în tezele amintite „Despre „coo
perare“ se vorbește abstract, fo- 
losindu-se fraze fără conținut“ 
arată : Aceste lucruri au mai fost 
spuse de nenumărate ori și toată 
lumea s-a săturat de ele. Trebuie 
expus cu totul altfel, fără a re
peta lozinca goală : „Înfrăți In 
cooperație!“, ci ARATIND CON
CRET în ce constă EXPERIEN
ȚA PRACTICĂ a cooperării și 
CUM poate fi ea ajutată“. Com- 
bătînd predominarea locurilor co
mune, a repetărilor supărătoare, 
în aceeași scrisoare Lenin arată : 
„Aceasta nu are nici un rost. Este 
dăunător să le repeți în mod inu
til : aceasta provoacă greață, plic
tiseală, furie împotriva repetării

In loc de acestea ar fi mai 
bine să se experimenteze un sin
gur JUDEȚ și să se arate printr-o 
analiză CONCRETA ctim trebuie 
ajutată „cooperarea“..

Numeroase ziare, publicații și reviste sovietice răspîndesc cuvîntul partidu
lui în rîndurile tineretului. Iată în fotografia noastră cîteva din aceste or
gane de presă.

Cuvintele lui Lenin, tot ceea 
ce presa sovietică are mai bun 
— partinitate, înaltă ținută mo
rală și publicistică — sînt pentru 
noi un îndemn permanent spre o 
cercetare mai atentă a faptelor, 
a lucrurilor noi din viață și, în 
același timp, spre un nivel gaze
tăresc mai ridicat.

Noi găsim în presa sovietică 
un exemplu de combativitate co
munistă. Articolele critice din zia
rele sovietice oglindesc înalta 
răspundere a ziariștilor, exigența 
oamenilor sovietici față de acele 
fenomene care frînează mersul 
înainte. Să luăm un exemplu, tot 
din „Komsomolskaia Pravda“. 
La începutul acestui an, ziarul a 
publicat o corespondență intitula
tă : „Cum a fost găsită o comoa
ră“ Comoara consta din mai mul
te mașini în valoare de milioane 
de ruble, descoperite de comsomo- 
liștii unei mine din Kuzbas, în 
timp ce ei adunau fier vechi Ne
păsarea conducerii combinatului 
față de acest utilaj valoros a fost 
aspru combătută în ziar. Deoarece 
nu a primit răspuns de la com
binat, ziarul a revenit, de astă- 
dată cu un articol de fond adre

sat direct ministrului Industriei 
Carbonifere al U R.S.S. Este demn 
de subliniat că conducerea Minis
terului a avut o atitudine atentă 
față de critica ziarului și a răs
puns cu promptitudine Colegiul 
ministerial a analizat chiar a 
doua zi situația de la mina , res
pectivă și a luat măsuri de sanc
ționare a celor vinovați. Din a- 
cest fapt putem trage concluzii 
prețioase, noi. gazetarii. Dar pot 
învăța de aci și conducerile unor 
instituții de stat de la noi, care 
răspund încă destul de anevoios 
și un(eori formal criticilor aduse 
de ziar.

Pe noi cei de la „Scìntela tine
retului“ ne preocupă în mod deo
sebit problemele vieții de organi
zație. Experiența organizațiilor 
comsomoliste redată în ziar ne-a 
fost de un real folos. Dar noi mai 
avem de făcut mai mult pentru 
a valorifica această experiență. 
Pe drept cuvînt, cititorii, activiștii 
noștri așteaptă mai multe mate
riale legate direct de viața de or
ganizație. La noi scriu încă pu
țini activiști de frunte ai organi
zațiilor U.T.M.

O formă interesantă de partici
pare a tineretului sovietic la 
scrierea ziarului o constituie dis
cuțiile pe probleme de organiza
ție, de comportare morală, de în
vățătură. Merită a fi reamintită 
discuția purtată în coloanele zia
rului „Komsomolskaia Pravda“ 
pe tema : „în ce constă frumu
sețea omului“ ? Peste 7000 de ti

neri au participat la discuție. Și 
în fiecare sorisoare primită la 
redacție bătea o inimă vie. „Ce 
este mai important ? Aspectul ex
terior, ceea ce este vizibil, sau 
frumusețea sufletească, calitățile 
morale ale omului ? Ce este mai 
important și care este legătura 
între acestea?“ S-au dat nume
roase exemple, s-au înfruntat pă
reri diferite, dar fiecare din par- 
ticipanți a fost convins de un 
fapt : Este frumos în om tot ceea 
ce este comunist, ceea ce îl ajută 
să ocupe un loc demn în rîndul 
marei armate a transformatorilor 
naturii. Frumusețea — au arătat 
participanții la discuție și împreu
nă cu ei ziarul — nu este ceva 
înnăscut. Frumos poate deveni 
oricine. Omul poate să se eli
bereze de ce este urît în el. Și, 
în acest scop, ÎI ajută tovărășia, 
prietenia, marea forță a colec
tivului.

A învăța de la presa sovietică 
este pentru noi o necesitate vi
tală A aplica și de azi înainte în 
chip creator experiența ei bogată, 
multilaterală este numai și nu
mai în folosul cauzei noastre lu
minoase.

V. NEDELCU
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8 Crește necontenit, de la o lună la alta, de la un an la |
8 altul, numărul scrisorilor sosite la redacție de la corespon- 8

8 denfii voluntari. |
Graficul de mai sus dovedește din plin aceasta. în g 

2 ultimele patru luni ale anului 1955 au sosit la redacție 8

8 4.636 scrisori. în anul a cesta insă, tot în decurs de patru |
8 luni, au sosit 7.943 scrisori — adică cu 3.307 scrisori mai mult, g
! 8 
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p ietre 
prețioase

Pe coridoare și in curtea 
Școlii de 7 ani din Păltinișul Da
rabanilor e mare forfotă. Grupuri- 
grupuri, elevii discută aprins.

A sosit poștașul I De mulți ani 
vine poștașul tn Păltiniș. Lumea 
tl așteaptă întotdeauna, plină de 
nerăbdare. De jumătate de an 
insă, numărul nerăbdătorilor a 
crescut cu încă aproape 200. Acum 
și poștașul e mai mîndru...

în vara trecută, la cercul de 
limba rusă al taberei de pionieri 
din comuna Păltiniș, raionul Da
rabani, profesoara de limba rusă, 
Lidia Hagiu, a sugerat pionierilor 
ideea unui schimb de scrisori cu 
pionierii de peste hotare. Drept 
rezultat pionierii, prin conducă
toarea de imitate Natalia Dima, 
au trimis o scrisoare redacției 
ziarului „Pionerskaia pravda" cu 
rugămintea de a-i ajuta să în
ceapă corespondența cu pionierii 
sovietici. Scrisoarea a fost publi
cată în paginile gazetei la înce
putul lunii septembrie 1955. Peste 
cîteva zile, pe adresa pionierilor 
din Păltiniș au început să so
sească zeci de scrisori din diferite 
colțuri ale Uniunii Sovietice.

De atunci au trecut aproape 
8 luni. In acest timp tn Păltiniș 
au sosit aproape 2000 de scrisori 
din Moscova, Leningrad, Bacu, 
Alma-Ata, Gorki și din alte orașe 
și sate sovietice. Toate pentru 
pionierii și școlarii din sat. 2000 
de scrisori primite, 2000 de răs
punsuri... 2000 de pietre prețioase !

întii au fost unele întrebări de 
cunoștință, stlngace, pline de gre
șeli de exprimare. Apoi, încetul 
cu încetul, sfera discuțiilor s-a 
mărit, gheața a fost spartă. S-au 
trimis și primit sute de insigne, 
cravate, lucruri de mină, cărți și 
multe alte daruri. Astăzi, schim
bul de scrisori a devenit o obiș
nuință, a intrat în preocupările 
<je nedespărțit ale copiilor.

Fiecare scrisoare primită aduce 
o bucurie nouă, nespus de dragă. 
Elevi ca Maria Sauca, Elena Be- 
rijan, Ilie Ciobanu, Georgeta Ani- 
sie. Adrian Roșea, Aspazia 
Istrate și alții sînt atit de preo
cupați de aceste scrisori incit au 
„uitat" să mai aibă alte „ocupa
ții" inutile.

în ultima vreme elevii din Păi- 
tiniș au început să poarte cores
pondență și cu școlarii din țările 
de democrație populară. Tot mai 
multe sînt corespondențele trimise 
și primite din R. P. Bulgaria, 

R. P. Polonă, R. Cehoslovacă, 
R D. Germană. Unii au scris chiar 
și în R. P. Mongolă.

Drept rezultat al acestei acțiuni 
frumoase, nivelul la învățătură al 
elevilor în acest an a crescut sim
țitor — mai ales la limba rusă. 
Datorită muncii profesoarei Lidia 
Hagiu și a organizației de pio
nieri, nu există nici un elev sau 
pionier rămas în urmă la acest 
obiect. Din cei 66 elevi de la cla
sele V-VÎI, un număr de 36 elevi 
au medii de 5 și 4 pe toate pă
trarele.

în urma schimbului de metode 
în muncă s-a îmbunătățit nivelul 
de învățămînt și la celelalte obiec
te. Astfel elevi ca Maria Sauca, 
Mihai Turceac, Emilia Asandului, 
Lucia Burlacu și alții și-au îmbo
gățit simțitor cunoștințele la toate 
materiile.

în urma acestui schimb de scri
sori și pionierii de la alte școli 
din raion — Miorcani, Darabani, 
Coțușca etc. — au început cores
pondența cu pionierii din alte țări. 
De asemenea, chiar și unii țărani 
colectiviști ■— ca Balt Dumitru, 
Gh. Sauca — au început să scrie 
colhoznicilor sovietici, interesîn- 
du-se de experiența lor, de meto
dele lor de muncă.

Corespondent
MIHAIL C. BARBU

Un tînăr nu prea înalt, să tot 
aibă 21 de ani, îți întinde prie
tenos mîna:

— Vichente Hamat.
Nu l-ai văzut niciodată. Totuși 

parcă-1 cunoști de undeva. Te 
gîndești: de unde?
— II știi, desigur, prietene 1 L-ai 
citit de nenumărate ori în ziar, 
ca semnătură la o corespondență 
din comuna Buchin, de unde scria 
mai de mult, sau la una din Ca
ransebeș. E corespondent volun
tar de multă vreme. Dacă-1 vizi
tezi acasă, îți arată bucuros un 
„album“ care cuprinde nenumă
rate tăieturi din ziare. Sînt scri
sorile lui, acelea care au apărut. 
Sînt informații despre succesele 
obținute de țăranii muncitori din 
Buchin, despre munca și viața lor
— știri cu caracter cultural, spor
tiv, note critice, foiletoane.

Cînd pentru prima dată, în 1952, 
a trimis „Scînteii tineretului“ scri
soarea intitulată „Oameni și fap
te din Buchin“, cînd a citit răs
punsul încurajator al ziarului, în 
ochii tînărului Hamat s-a aprins 
lumina bucuriei și cea a hotărîrli

Despre elevii și elevele Șco
lii pedagogice din Năsăud, re
giunea Cluj, se spun multe 
cuvinte de laudă. Sînt sîrguin- 
cioși la învățătură și desfă
șoară o activitate extrașcolară 
rodnică. Activitatea diferitelor 
cercuri organizate în școală 
este cunoscută în multe alte 
școli pedagogice din regiune. 
Au cerc pentru împăierea di
feritelor păsări și animale, 
cerc de fotografi amatori etc. 
Cercul tinerilor fotografi ama
tori, mai cu seamă, duce o 
muncă intensă. Dovadă stau 
numeroasele fotografii execu
tate de membrii acestui cerc, 
prezenttnd diferite aspecte din 
activitatea de zi cu zi a elevi
lor, vederi din oraș sau din 
împrejurimi. Unele fotografii 
au ajuns și la redacția ziaru
lui nostru, trimise de cores
pondenții voluntari.

Vă prezentăm alăturat două 
fotografii trimise de tinerii 
fotografi amatori din școală la 
concursul organizat 
nostru:

Prima fotografie 
sus) intitulată „în 
colțul viu" este executată de 
tovarășul losif Viehman, iar 
cea de a doua (de jos) — „La 
pescuit, în amurg" este execu
tată de elevul Vasile Marica.

de ziarul

(cea de 
vizită la

Un pionier al râsplndirii noului
„Voi căuta să fiu cît mai folo

sitor. Voi scrie ziarului despre 
viața oamenilor din salul nostru. 
Despre succesele și lipsurile lor...“ 
Și s-a ținut de cuvînt.

Intr-o zi, îmi povestea despre 
efectul uneia dintre coresponden
țele sale. „Anul trecut am scris 
despre tovarășa tehnician agro
nom Maria Murgu. Nu-și prea 
făcea datoria. Ii piăceau mai mult 
plimbările decît munca. Toată 
ziua o vedeai umblînd pe străzile 
Caransebeșului sub pretext că e... 
în interes de serviciu. Materialul 
a apărut. Tehniciană noastră... s-a 
îndreptat".

Corespondentul voluntar Vi
chente Hamat e fericit ori de cîte 
ori vede că, prin sezîsarea lui, 
s-au luat măsuri de îndreptarea 
lipsurilor. Uneori a avut de furcă 
cu cîte un tovarăș criticat. Așa 
s-au petrecut lucrurile cu preșe
dintele sfatului popular al comu
nei Bolvașnița. Acesta nu se in-

t-eresa de activitatea culturală. 
Cînd a citit articolul lui Hamat 
intr-un ziar, s-a supărat. Nu voia 
să-și recunoască slăbiciunile. Pus 
în fața unor fapte concrete, n-a 
mai avut ce face și i s-a adresat 
împăciuitor autorului: „Bine, 
bine, dar nu trebuia să mă cri
tici... așa tare, far în ce privește 
activitatea culturală, ai să vezi 
ce-o să fie de acum înainte....“ 
Și au fost lucruri bune.

Vichente Hamat a avut și el de 
învățat multe lucruri de cînd este 
corespondent voluntar. A învățat 
să fie intransigent față de lip; 
suri, dar în același timp, cu grijă 
pentru adevăr, pentru principiali
tatea și justețea celor scrise zia
rului. „Mi s-a întîmplat — po
vestea odată — să nu-mi fac bine 
datoria. Asta a fost o singură 
dată I Nu mă documentasem te
meinic asupra datelor. Am scris 
unele lucruri greșite. M-am sim
țit rău cînd am citit dojană în 

privirile celor pe ca-re-i nedreptă
țisem. De atunci verific și reve- 
rific totdeauna datele culese...“

Despre utemistul Vichente Ha
mat se spun multe cuvinte de 
laudă. El se străduiește neconte
nit pentru a merita titlul de cins
te de corespondent voluntar.

Intr-o discuție l-am rugat să-mi 
spună ce intenționează să scrie 
în viitor.

— Am gînduri multe... Voi în
cerca să întocmesc un fel de cro
nică a orașului Caransebeș Cum 
â fost pe vremuri și cum este 
astăzi... Acum însă lucrez la un 
material mare despre viața nouă 
pe care o trăiesc azi țăranii mun
citori din comunele Buchin, Te- 
regova, Căvăran și din alte co
mune din raionul Caransebeș. Și 
apoi., să scriu despre orice rea
lizare înfăptuită de oamenii mun
cii, conduși de partid...

Utemistul Vichente Hamat este 
un cronicar al mărețelor realizări 
ale oamenilor muncii din raionul 
Caransebeș.

Corespondent
NICOLAE PÎRVU

f---------------------- Răsfoind scrisorile corespondenților
f Este mare numărul tinerilor 
t corespondenți voluntari care 
ț scriu ziarului „Scînteia tinere- 
v tului" și felurite sînt profesiile 
f lor. Scriu tineri din toate colțu- 
v rile țării și de diferite naționa- 
J lități. Alături de inginerul Du- 
ț mitru Mațu, de la Atelierele 
» C.FR. Triaj-Ploești scriu ziaru- 
? lui Selim Lebib, colectivist din 
J Valul lui Traian, raionul Medgi- 
J dia, Emerik Babosz, de la gos- 
* podăria agricolă de stat din Ca- 
Jtalina, raionul Tg. Săcuiesc, 

Traute Miiller, de la întreprin- 
P derea „Victoria“ din Cisnădie, 
I' raionul Sibiu șl încă mulți al- 
I1 ții. Sini numeroase scrisorile 
V trimise, zi de zi, de corespon- 
<* denții voluntari, după cum nu- 
<' meroase sînt și problemele pe 
!» 
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care ei le tratează în aceste 
scrisori.

Să răsfoim cîteva din scri
sorile unor corespondenți volun
tari și să vedem ce cuprind 
ele.

Pretutindeni, în uzine și fa
brici, în întreprinderi ca și pe 
ogoare, tineretul muncitor al pa
triei noastre își aduce contribu
ția la înfăptuirea mărețelor sar
cini trasate de Directivele celui 
de-al II-lea Congres al partidu
lui. In întîmpinarea zilei de 
1 Mai și a Congresului al II-lea 
al U.T.M. munca s-a desfășural 
cu și mai multă însuflețire. Iată 
ce ne scrie tovarășul MIHAI 
EPURAN, din Oțelul Roșu, ra
ionul Caransebeș, despre mun
ca tinerilor oțelari:
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Și, bineînțeles, vrednicia ti
nerilor oțelari și-a spus cuvîn- 
tui: angajamentele au prins 
viață.

Nici minerii nu rămîn în 
urmă. Luptă și ei să dea pa
triei cît mai mult cărbune. To
varășul IOAN PENCIU, de la 
întreprinderea carboniferă Uri- 
cani, ne scrie:

„De curînd, brigăzile fruntașe 
de la sectorul HI investiții al 
l. C. Uricani, conduse de tova
rășii Gheorghe Sorescu și loan 
Mateieș au obținut o nouă iz- 
btndă ■ au străpuns galeria prin
cipală de transport de la ori
zontul 670. întîlnirea celor două 
brigăzi a fost la mare precizie 
ca urmare a calculului exact al 
topografilor.

Brigăzile își luaseră angaja
mentul că vor străpunge gale
ria cu 8 zile înainte de ter
men. Angajamentul a fost înde
plinit, ba chiar depășit — gale
ria a fost străpunsă cu 10 zile 
înainte...“

La fel de entuziasmat mun
cește tineretul și pe marile șan
tiere ale socialismului. Pe șan
tierul cetății luminii de la Bicaz 
s-au adunat tineri din întreaga 
țară — după cum ne scrie to
varășul IOAN BARBOȘ, din 
brigada I de la Tunel-intrare, 
de pe acest șantier. Și toți mun
cesc cu forțe sporite ca, de la 
Bicaz, să pornească în cît mai 
scurt timp săgețile luminii:
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Succese de seamă se obțin și 
pe ogoare, la executarea în cit 
mai bune condițiuni a muncilor 
agricole de primăvară. Hărnicia 
și-a spus cuvîntul și în acest 
caz: cine a muncit cu mai mul-
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Tinerii țărani muncitori scriu 
ziarului și despre faptul că 
tot mai mulți țărani muncitori 
se conving să pășească pe calea 
bunei stări și a unei vieți îm
belșugate — calea marii gospo
dării socialiste; scriu despre 

tă rîvnă este în frunte. Aseme- 
nea oameni s-au dovedit și co
lectiviștii din Pîrlita — după 
cum ne scrie tovarășa DIDINA 
POPOVICI, din comuna Ada 
Marinescu, raionul Tulcea: 

realizările obținute in lupta cu 
pămîntul, pentru a-i smulge re
colte tot mai sporite.

„în raionul Filimon Sirbu — 
ne scrie tovarășul GHEORGHE 
NEGOESCU, activist al Comi
tetului raional U.T.M. Filimon 

Sîrbu —• s-au înființat mai mul
te gospodării colective. Printre 
ele se numără și colectiva din 
satul Dedulești. Utemiștii din 
sat au sprijinit temeinic lupta 
pentru înființarea gospodăriei, 
mobiliztnd pe tinerii țărani mun
citori să-și convingă părinții și 
rudele să se înscrie în colectivă. 
Iar roadele se văd: cinci ute- 
miști și încă alți tineri sînt as
tăzi colectiviști. Printre ei se 
află și tovarășul Alexandru Bu- 
zea, secretarul organizației de 
bază U.T.M. — acum președin
tele tinerei gospodării colec
tive...“

Tinerii țărani muncitori din 
Șofronea, raionul Arad, se stră
duiesc să fie printre fruntași în 
campania de primăvară, dar
nici cu cititul nu vor să rămî- 
nă în urmă. Sînt doar partici- 
panți la concursul „Iubiți car
tea“. „Nici un tînăr fără insig
na „Prieten al cărții" — acea
sta este lozinca lor — după cum 
ne scrie tovarășul IOAN LUCA, 
montator la Depoul de locomo
tive C.F.R. din Arad. In acest 
scop :

„Biblioteca comunală, care 
înainte nu avea cărți prea mul
te iar din cele de literatură 
chiar foarte puține, a fost înzes
trată cu noi cărți pentru tineret. 
Acum biblioteca este foarte popu

lată, atit de tineri cît și de cei 
mai în vîrstă, dornici să citeas
că, să cunoască cît mai multe...

...Pînă acum, la concursul 
„Iubiți cartea“, s-au înscris pes
te 30 de tineri, printre care to
varășii Iulian Petan, Cornelia 
Popa, Silvia Costea șl alții. Iar 
numărul celor înscriși crește în 
fiecare zi..."

Publicarea proiectului Sta
tutului modificat al U.T.M. a 
stîrnit interes deosebit în rîn
durile tineretului. In urma in
vitației, adresată de ziar, tot 
mai mulți tineri ne împărtășesc 
părerea lor despre proiectul

Cxxrt. 'Ca
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Totodată, ei fac și unele pro
puneri de modificări la proiectul 
Statutului modificat.

★
Sînt numeroase și felurite 

Statutului modificat și vin cu 
noi propuneri pentru îmbunătă
țirea lui.

„Am primit cu nespusă bucu
rie vestea convocării Congresu
lui al II-lea al U.T.M..“ — scriu 
tovarășii NICOLAE DAMAS- 
CHIN și ANATOLIE LUPU, 
studenți la Institutul „Maxim 
Gorki“ din Capitală. Subliniind 
apoi necesitatea modificării sta
tutului U.T.M pentru îmbunătă
țirea activității organizației 
noastre, pentru ridicarea ei pe 
o treaptă mai înaltă, tovarășii 
Damaschin și Lupu scriu iarăși: 
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problemele dezbătute de cores
pondenții voluntari 1 Despre 
toate însă, ei scriu întotdeauna 
cu încredere ziarului.

C.FR


In biroul tovarășului Păun Ocrotiți pădurile
— Tovarășe, așa s-au întîmplat 

lucrurile, încercă să mă convingă 
Iacob. Vrei să crezi, bine; nu, 
treaba dumitale. In orice caz noi 
îp urma acestei ședințe am luat 
măsura ca în adunările deschise 
pe secții să discutăm cu tinerii 
problemele economice.

Pentru a repara greșeala și 
pentru a putea și alții să învețe 
ceva din experiența lor l-am ru
gat să-mi povestească mai amă
nunțit cum a fost organizată a- 
ceastă acțiune.

— Să luăm de exemplu scu- 
lăria centrală — continuă mai îm
bunat Iacob. Am discutat cu ti
nerii ce vrem să facem și am 
discutat amănunțit și cu tov in
giner Bîrsan (inginerul secției). 
Tema a fost: „Căile practice de 
reducere- a prețului de cost“. Pe 
noi nu ne interesa numai o expu
nere teoretică a problemelor, ci 
în lumina noțiunilor teoretice să 
se facă și o analiză practică a 
posibilităților secției respective 
și a modului cum sînt folosite 
aceste posibilități. La această 
adunare au fost invitați și mai
ștrii de secție și maiștrii de 
schimb. Au fost discuții destul 
de interesante. La fel și la între
ținere oțel și la strunguri mici 
unde referatul a fost ținut de 
tov. inginer Toculea Nicolae. 
Cînd am avut această discuție 
aici erau peste 20 de tineri care 
nu-și îndeplineau normele. Acum, 
nu mai avem aproape niciunul. 
Asemenea adunări s-au mai ținut 
în toate organizațiile din secțiile 
productive.

— Bine, dar o asemenea acțiu
ne, mi-am dat eu părerea, tre
buie susținută șl de altele cum ar 
fi de pildă organizarea răspîn- 
dirii metodelor înaintate...

Ochii lui Iacob, mici și așa, se 
îngustară șiret. „Nu tovarășe, nu 
ma prinzi dumneata în ofțait“. Nu 
aveam asemenea intenții de a- 
ceea eram gata să-l și lămuresc 
cînd el începu să rîdă vesel și 
continuă :

— Ne-am gîndit și la asta. Și 
cu ajutorul comitetului de par
tid, împreună cu comitetul sin
dical și conducerea întreprinderii 
am și luat unele măsuri. Avem 
deja 3 cursuri de metode pe uzi
nă. Două la mecanică grea ținute 
de ingineri și in care se studiază 
amănunțit metodele Bîkov-Bort- 
kevici-Kolesov și unul la cup
toarele „Siemens Martin“. Și 
fiindcă veni vorba de această sec
ție aș vrea să vă spun cîteva cu
vinte despre schimbul de tineret 
cu insistența să fie trecut neapă
rat în articol.

L-am ascultat și... m-am con
format dorinței lui.

—...Responsabilul de schimb este 
Stoian Ion, băiat foarte bun, 
sublinie Iacob. Toți băieții din 

și numai ce aud pe unul din bă- - schimb aplică metoda Matulineț, 
ieți întrebînd pe un altul: „Mă, 
dar cum vine chestia asta cu pro
ductivitatea ?“ Iacob se opri și se 
uită ătertt la mine. Zîm'oeam. Mi 
se părea prea naiv motivul. Pînă 
acum nu avusese timp sau ocazie 
să cunoască lucrul acesta?

Tn biroul tovarășului Păun era 
un du-te vino de oameni ce tre
buiau să sfîrșească o pavoazare. 
Cum și primul secretar era prins 
în forfota aceasta, mi-am rotit pri
virea prin cameră așteptînd. Am 
ajuns aici la îndemnul unui amic 
care știa că în orașul Brăila s-ar 
fi făcut ceva pentru ridicarea ni
velului de cunoștințe economioe a 
activului U.T.M.

— Ceva am făcut noi — îmi 
spuse tov. Păun. Poți să-i spui, 
dacă vrei, un început. Dacă ex
periența asta ar putea folosi sau 
nu și altora nu știu. In orice caz 
să-ți povestesc.

...Una este să-i spui unui tînăr 
„mărește productivitatea muncii 
și scade prețul de cost“ și alta 
este să-i arăți omului și cum tre
buie să facă lucrul acesta. 
Nu ascund că majoritatea tovară
șilor din activul nostru tocmai 
această problemă principală nu o 
cunoșteau. Pornind de la o ast
fel de realitate ne-a venit ideea 
organizării unui curs cu activul 
organizației noastre (membrii co
mitetului orășenesc, aparatul, se
cretari din întreprinderile mari, 
unii secretari ai organizațiilor de 
secție, responsabili de brigăzi și 
posturi U.T.M. de control). Și ast
fel tovarășul inginer Alexandrescu 
Vasiîe de la „Progresul“, membru 
în comitetul orășenesc U.T.M. și-a 
început ciclul de conferințe în le
gătură cu problemele privind pro
ductivitatea muncii, prețul de cost 
și rentabilitatea întreprinderii. Și 
gata.

— Cum adică „și gata“ — îmi 
venea să întreb. După aceea ce 
s-a mai întîmplat, la ce au folosit 
aceste cursuri ?

Păun se duse la geamul ce da 
în centrul orașului și ajută unor 

- băieți ce se chinuiau cu fixarea 
unui tabTou.

— Despre rest o să-ți spună oa
menii — îmi aruncă el vorba 
peste umăr. Fiindcă vezi d-ta ce 
ne-am socotit noi: degeaba va cu
noaște activul toate aceste proble
me dacă tinerii care lucrează efec
tiv în producție n-au habar de ele. 
La privirile mele întrebătoare el 
mi-a arătat un tînăr înalt, voi
nic, mai voinic decît noi toți, care 
se afla în birou.

— Intreabă-1. E secretar la 
„Progresul“ și membru în biroul 
comitetului orășenesc U.T.M.

— Vedeți, nu știu cum naiba 
se face in munca noastră de 
U.T.M., dar cam totul pornește 
din cîte o ședință. Așa și acum. 
Intr-o ședință de comitet analizam 
cauzele care fac ca unele brigăzi 
să lucreze sub normă. Erau și res- 
ponsabili de brigadă și unii mem
bri ai brigăzilor. Noi îi dădeam 
în ședință înainte cu productivi
tate in sus, productivitate în jos

Lotul experimental al școlii
Odată ca sosirea primăverii, 

elevii Școlii de 7 ani din Curtișoa- 
ra, raionul Tg. Jiu, au început lu
crările pe lotul experimental. 
Acest lucru ti ajută la complecta- 
rea Cunoștințelor teoretice căpă
tate mai ales la orele de Științele 
Naturii.

Anul acesta, datorită sprijinului 
sfatului popular comunal, școala 
a primit un nou teren pentru lo
tul experimental, situat în ime
diata apropiere a școlii. Acest 
teren, in suprafață de un pogon, 
n-a mai fost lucrat Insă de multă 
vreme, astfel incit s-a umplut 
de mărăcini, de buruieni și de o 
mulțime de pietre.

E nevoie de multă muncă pen
tru a curăți acest teren, pentru 
a-l face bun de cultivat. Dar pio- 

Timplarul Constantin Cimbru s-a suit tn timpul lui liber pe un 
deal și a pictat orașul Cîmpulung. Dar iată că tabloul lui are cîteva 
slăbiciuni pe care le-a observat un pictor format. Cu ajutorul 
acestuia se va desăvirsi creația timplarului îndrăgostit de artă.

Pictorul Petre Moldovățu a fost trimis de Uniunea Artiștilor 
Plastici din București să sprijine activitatea cercului plastic al 
căminului cultural '„Nicolae Bălcescu" din Cîmpulung. Prezența 
lui constituie un sprijin însemnat în dezvoltarea talentelor artis
tice populare din localitate. pofo. AGERPRES

pe care continuă s-o studieze la 
cursul organizat pe secții.

Și fără nici o legătură con-- 
tinuă :

— Iată dar că în luna ianua
rie cuptoarele au intrat în repa
rație. Ce să faci, trebuia, ridică 

nu 
la 
un

nierii și școlarii din Curtișoara 
se sperie ușor. Ei au pornit 
treabă cu hotărîrea de a face 
adevărat model din lotul lor ex
perimental. Pionierii Gheorghe 
Vilceanu, Dumitru Movilă, Lu- 
chian Dahciu, Ioana Șerban și 
alții, utemistul Ilie Schiau și a- 
semenea lor majoritatea pionieri
lor și elevilor, au muncit cu multă 
inimă. Ei au fost ajutați și de 
președintele sfatului popular co
munal, de directorul școlii, de 
instructoarea superioară de pio
nieri, precum și de mulți părinți 
ai elevilor. De curînd, ei au reu
șit să termine curățirea lotului, 
urmlnd să însămlnțeze pe el di
ferite culturi.

Corespondent
MARIA ȘERBAN 

Iacob din umeri (cu un ton Im
portant). Ce facem însă cu pro
ducția? Ei? Cum recuperăm? Și 
atunci băieții din schimb: (înfier- 
bîntat) 42 tone oțel peste plan în 
februarie. Angajament. Ei, ce mai 
zici tovarășe ?

— Ce să zic? răspund eu. Anga
jamentul e frumos dar...

— Frumos ! Genial.
— Ei, nici chiar așa, îndrăz

nesc eu.
Păun se întoarse de la geam 

și-l privi rîzînd pe Iacob care 
se aprinsese.

— Păi cum, tovarășe, „nici chiar 
așa“ ?! Păi 42 tone știi dum
neata ce înseamnă? Angajament 
nu glumă.

— Angajamentul — zic eu, ca 
și cînd aș fi spus: angajamentele 
se iau ușor.

— Realizat, aproape strigă Ia
cob cu tonul omului care pune 
punct într-o discuție. Re-a-li-zat!

— Foarte bine Iacob, interveni 
Păun rîzînd, dar spune-ne ceva 
(puțin ironic) și despre discipli
nă. întîrzieri, absențe...

A trebuit să lăsăm pe tovară
șul Iacob, care și-a adus aminte 
că are urgent „niște probleme de 
rezolvat“.

— Rămîne totuși, îmi spune 
Păun, unul dintre secretarii nu 
numai cu inițiativă dar și foarte 
perseverenți. La „Progresul“ este 
o adevărată luptă pentru stîrpi- 
rea indisciplinei. Și lui Iacob îi 
place să vorbească de acțiunile 
lui numai atunci cînd acestea au 
început să dea rezultate destul de 
serioase.

Am înțeles și nu am mai pus 
întrebări suplimentare. M-a inte
resat grozav însă dacă și în alte 
organizații de bază U.T.M. a- 
ceastă acțiune are aceeași am
ploare ca la „Progresul“.

— Nu în toate, însă în majo
ritate, da. La F. C. Brăila, de 
exemplu, oamenii au făcut un 
lucru foarte interesant. Au antre
nat în această acțiune și 
A.S.I.T.-ul. Va trebui să răspîn- 
dim și în celelalte organizații 
inițiativa lor.

Și treptat, discuția noastră a 
alunecat cu totul la alte proble
me, care nu-și mai au rostul în 
acest articol.

PETRU ISPAS

Un grup de oaspeți de peste hotare în vizită la Muzeul de Istorie a Partidului.
Țara noastră găzduiește în a- 

ceste zile un mare număr de oas
peți sosiți de peste Jrotare la in
vitația Institutului 
Relațiile Culturale 
tea.

Rainer Maria,
Maria Walisfurth,
R. F. Germană

Romin pentru 
cu Străinâta-

Walisfurth ' și 
publiciști din 

se află în țara 
noastră într-o călătorie de docu
mentare pentru a scrie o carte 
despre R.P.R. In acest scop ei 
au văzut orașele Oradea, Cluj, 
Orașul Stalin și Sinaia. Aflîn- 
du-se de cîteva ziile în Capitală, 
oaspeții au vizitat orașul, mu
zeele Aman și Tattarescu, Mu
zeul satului, Muzeul de arheolo
gie, Muzeul de artă populară și 
Galeria Națională a Muzeului de 
Artă al R.P.R.

★

Delegația culturală din Japonia 
compusă din Hiroshi Minami, 
vicepreședinte al Congresului in
telectualilor di.n Japonia, Hatta 
Motto, directorul Institutului de 
dramă din Tokio, Iashima Wa- 
taru, șeful secției cultură-învăță- 
mînt a Consiliului general al Sin
dicatelor din Japonia, au fost la 
Ministerul Culturii, la Biblioteca 
Academiei unde au cercetat do
cumente referitoare la Extremul 
Orient, la Uniunile arhitecților și 
compozitorilor, Consiliul Central 
al Sindicatelor, Școala de artă 
populară, Institutul de folclor și 
Muzeul satului.

★

In țara noastră se află de cîte
va zile o delegație din R.D. Ger
mană compusă din Liselotte Kra- 
mer-Kraske, șef de serviciu în 
Ministerul Culturii, Günther 
Hanske-Lohsa și arhitectul Jo
hann Helhig. Oaspeții studiază 
modul de organizare a Muzeului 
satului, întrucît se proiectează 
înființarea unui muzeu asemănă
tor în R.D. Germană.
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Forme

De multe ori primăvara, unele 
păduri de stejar parcă întîrzie 
să înfrunzească; deși vegetația 
este de mult pornită, ele rămîn 
fără frunze pînă vara tîrziu. A- 
ceasta nu este nicidecum o în- 
tîrziere a înfrunzirii, ci acțiunea 
distrugătoare a unui număr 
imens de omizi care se hrănesc 
cu frunzele arborilor. Dintre ele, 
cea mai periculoasă este omida 
păroasă a stejarului.

Desfrunzirea este o vătămare 
foarte grea, deoarece arborii 
lipsiți de frunze nu se mai pot 
hrăni și ca urmare nu fructifică 
și nici nu mai cresc. Repetată 
mai mulți ani la rînd, ea slăbește 
atît de mult pădurea, îneît arborii 
încep să se usuce. Distrugerile 
produse de această omidă nu se 
limitează doar la păduri; live
zile de pomi fructiferi sînt și ele 
desfrunzite de omizile care sînt 
în livezi sau de cele ce vin din 
pădure.

In fața acestui dăunător peri
culos, silvicultorii și pomicultorii 
nu rămîn indiferenți, ci duc o 
luptă susținută împotriva lui. Dis
trugerea 
cel mai 
petrol a 
sau prin

Ouăle 
sesc depuse pe trunchiul arbori
lor, în grămezi de cîte 400-600, 
acoperite toate cu un puf galben. 
Acest „cuib de ouă“, cum i se mai 
spune, este foarte ușor de recu
noscut : are o formă ovală și o 
lungime de 4-5 cm. Cuiburile de 
ouă se găsesc începînd din lunile 
iulie—august, cînd le depun flu
turii și pînă la începutul lunii 
mai, cînd ies din ele omizile. In

omidei păroase se face 
ușor prin îmbibarea cu 
ouălor acestei insecte, 
culegerea și arderea lor. 
omidei păroase se gă-

Oaspeți stràini
ne vizitează țara

Sînt de asemenea oaspeții țării 
noastre medicul Th. van Ronst, 
membru în Comitetul Asociației 
de prietenie Olanda-R.P.R., zia
riștii Bojidar Petrovici, colabora
tor al postului de radio Belgrad, 
și Helene Smolny, redactor la 
revista „Zeit in Bild“ din R. D. 
Germană.

★

Membrii delegațiilor sindicale 
din Uniunea Sovietică, R. P. Chi. 
neză, Anglia, R. Cehoslovacă, Da-

Să facem împreună o socoteală 
cu regula de trei simplă : dacă în 
trei luni din 1955, brigada com
plexă de economii a tineretului 
de la atelierele C.F.R. „Ilie Pin
tilie“ din Iași, prin propunerile 
și inițiativele membrilor ei, a eco
nomisit metal în valoare de 

225.000 lei, ce sumă ar fi realizat 
brigada în decurs de opt luni, a- 
dică pînă în prezent, dacă ar fi 
funcționat continuu?

Socoteala e simplă. Complicată 
e întrebarea : de ce și-a încetat 
brigada activitatea la numai trei 
luni de la înființare? Inițiativa 
comitetului U.T.M. de a înființa 
o asemenea brigadă e mai mult 
decît lăudabilă. Experiența brigă. 
zilor complexe de la uzinele „Cle
ment Gottwald“. „Steagul Roșu“, 
„Tndor Vladimirescu“ a demon
strat practic rolul lor deosebit în 
reducerea consumului de metal. 
Cuprinzînd tineri ingineri, teh
nicieni și muncitori, pasionați cer
cetători în a găsi mijloace pentru 
reducerea consumului de metal, 
brigăzile complexe au adtis între, 
prinderilor, odată cu perfecțio
narea anumitor repere și însem
nate sume bănești, sporindu-Ie 
astfel rentabilitatea.

Compusă din tineri pricepuți și 
entuziaști, brigada complexă de 
la atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie“ 
a avut la început o activitate cre
atoare. Cercetînd posibilitățile de 
reducere a consumului de metal, 
membrii brigăzii au făcut în mai 
puțin de trei luni, 50 de pro

puneri. Comparîndu-se modelele 
cu standardele și normele în vi
goare, într-un timp relativ scurt 
la secția de turnătorie s-a redus a- 
dausul de prelucrare la 44 de re
pere, la unele chiar sub norma 
admisă. Astfel la robineți tole
ranța de prelucrare fiind mult 
prea mare, a fost redusă la ju
mătate, însumîndu-se prin aceas-

Și livezile !
tot acest timp se duce lupta îm
potriva acestei insecte, distrugîn- 
du-se ouăle.

Organizațiile U.T.M., în spe
cial cele de la sate, au fost che
mate alături de celelalte organi
zații de masă să participe efectiv 
la lucrările de combatere a omidei 
păroase, lucrări ce se execută în 
păduri și livezi. In această ac
țiune s-au distins mulți tineri. 
Astfel, utemiștii din comuna Ste- 
rea, regiunea București au exe
cutat combaterea omidei păroase 
în pădurea Sterea, pe o suprafață 
de 40 hectare. Cei din comuna 
Crevedia, din aceeași regiune, 
împreună cu elevii școlii elemen
tare din comună au făcut lucrări 
de combatere pe 30 de hectare, iar 
în raionul Alexandria 
din comuna Mavrodin 
ouăle omidei păroase 
hectare.

Acestea sînt doar 
xemple, deoarece foarte multe or
ganizații au înțeles să sprijine a- 
ceastă acțiune de ocrotire a pă
durilor. Nu de același sprijin s-a 
bucurat însă acțiunea de comba
tere în regiunea Timișoara, în 
Deva, în raionul Filiași, regiu
nea Craiova.

In scurtul timp ce a mai rămas 
pînă la ieșirea omizilor, este ne
cesar ca organizațiile U.T.M. să 
sprijine mai mult organele silvice, 
participînd în număr mai mare la 
lucrările de combatere. De un 
sprijin mai mare este nevoie în 
regiunile Timișoara, Constanța, 
Ploești, București, Pitești, unde 
lucrările de combatere a omidei 
păroase au rămas în urmă.

Ing. ALEXANDRU FRAȚIAN

utemiștii 
au distrus 
pe 200 de

cîteva e-

nemarca, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Indonezia, Japonia, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Sue
dia și R. P. Ungară, care ne vi
zitează țara cu prilejul zilei de 
1 Mai au petrecut vineri dimi
neața cîteva ore în mijlocul mun
citorilor, inginerilor și tehnicieni
lor de la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“. Oaspeții au 
vizitat unele sectoar'e de lucru și 
clădirile social-culturale ale între
prind erii.

(Agerpres)

ta economii de metal în valoa
re de 3500—4000 lei anual. Bri
gada a experimentat diverse pro
puneri venite din rîndul muncito
rilor și tehnicienilor, care au dat 
roade minunate. La propunerea 
tehnicianului Hreapcă Iacob s-a 
experimentat turnarea în cochile 
a barelor de bronz calibrate. Pro
punerea tehnicianului s-a dovedit 
a fi de două ori avantajoasă : 
turnată în cochile, bara de bronz 
iese perfectă și, nemaifiind ne-

O SOCOTEALĂ
cu regula de trei simplă

voie de prelucrare, se scutește 
prin aceasta mîna de lucru și se 
economisește o însemnată canti
tate de metal.

Tn primele luni de rodnică acti
vitate, brigada a mobilizat la a- 
ceastă acțiune numeroși tineri din 
toate secțiile întreprinderii. La 

secția cazangerie resturile de 
tablă rezultate din tăierea virole- 
lor se iroseau fără rost prin ma
gazii. La propunerea inginerului 

utemist Gheorghe Cutie aceste 
resturi sînt folosite acum de 

secția vagonaj pentru confecțio
narea ramelor de la camera de 
fum.

Problema recondiționării 
selor a fost trecută și ea în 
nul de muncă al brigăzii și 
obținut în această privință
cese remarcabile. La secția mon
taj a fost astfel recondiționată 

o însemnată cantitate de piese cu 
folosire largă cum sînt rondelele, 
suporții de arcuri, axele triunghiu-

pie- 
pla- 
s-au 
suc-

FILME NOI

(?

„Drum 
însîngerat“

Pe nici o hartă din lume 
nu veți găsi însemnat „Dru
mul însîngerat“. El a existat 
totuși. Este drumul pe care au 
mărșăluit popoarele Europei 
înrobite cizmei hitleriste în 
cel de al doilea război mon
dial. Este drumul de la scla
vie la libertate, drumul presă
rat tu nenumărate jertfe dar 
care a dus pînă la urmă spre 
limanul păcii și al unei vieți 
mai bune. Popoarele au mers 
pe acest drum drept înainte 
deoarece au avut o busolă si
gură — unitatea și solidarita
tea de luptă împotriva cotro
pitorilor fasciști. O producție 
iugoslavo-norvegiană, filmul 
„Drum însîngerat“ este un imn 
de slavă închinat prieteniei 
făurite în anii grei ai războiu
lui între popoare. Iugoslavia și 
Norvegia se află aproape la 
extremitățile bătrînului conti
nent, nici un erou norvegian 
al filmului nu a cunoscut îna
inte de intîlnirea în lagăr pe 
un erou sîrb, ei nici nu-și cu
noșteau graiurile, probabil că 
nici realizatorii iugoslavi ai 
filmului nu s-au cunoscut îna. 
inie cu cei norvegieni. Toate 
acestea n-au împiedicat po
poarele sa se ajute în bătălie 
înfrîngînd spațiul care le des
părțea, n-au împiedicat pe 
eroii filmului să se unească 
deși nu se puteau înțelege 
într-o limbă comună, nu i-au 
împiedicat pe cineaștii norve
gieni și iugoslavi să realizeze 
un film foarte valoros.

Intr-un colț al îndepărtatei 
Norvegii, fasciștii construiesc 
un lagăr pentru exterminarea 
partizanilor iugoslavi căzuți 
prizonieri. Dar planurile lor 
nu se îndeplinesc întocmai. 
Ajutați de localnici, care văd 
în hitleriști pe dușmanii lor 
ca și ai întregii omeniri, parti
zanii prizonieri se opun cu un 
neasemuit eroism terorii, pun 
la cale o evadare în masă. 
Filmul urmărește numai fuga 
tînărului Ianko (M. Milosevic) 
ajutat îndeaproape de norve
gienii Cetii (O. Isene), Iv,~r 
(A. BJorke) și soția acestuia 
Ranhilde (L. Stremsted), dar 
sugerează admirabil că frăția 
de luptă a acestor oameni nu 
poate să ducă decît la elibera
rea totală de sub jugul fascist. 
lată-1 în fotografie pe norve
gianul Ivar păzind cu grijă 
viața noului său prieten, sir- 
bul Ianko. O imagine cu valoa
re de simbol: așa cum au cîș- 
tigat împreună războiul, oa
menii simpli din toate țările 
vor cîștiga împreună pacea.

Note bibliografice LERMONTOV: „Lirice
temut în bătălii dar care nu mai 
slujește decît ca podoabă, în vea
cul nostru, spune el, poetul ui- 
tîndu-și menirea a dat în schimb 
pe aur puterea sa. Poetul, care 
are puterea „la luptă pe ostași 
să-i mîie“, e chemat în versuri 
înflăcărate să redevină profetul 
al cărui cîntec simplu și mîndru 
e așteptat de popor.

Un luptător prin scrisul său 
dorea să fie Lermontov. Viața 
sa, curmată prea devreme și 
fără sens, nu i-a îngăduit să dă
ruiască tot ce ar fi putut crea 
uriașul său talent. Dar în opera 
sa trăiesc ideile generoase ale 
oamenilor înaintați ai epocii — 
democrații-revoluționari — dra
gostea lor pentru popor. Aceste 
idei sînt apropiate și dragi citi
torilor noștri care vor parcurge 
cu interes minunatele versuri ale 
lui Lermontov în traduceri reali
zate cu sensibilitate și finețe de 
Al. Philippide, Marcel Breslașu, 
Veronica Porumbacu și alții4

„Acolo geme omul tn lanțuri 
și robiei...

Prietenei Meleagul acel... e 
țara mea !"

Versurile acestea din poezia 
scrisă la 15 ani — cu care se 
ueschide volumul „Lirice“ de 
Lermontov — vesteau pe viito
rul poet-cetățean, pe cel care a- 
vea să continue tradiția marelui 
Pușkiii și care asemenea lui avea 
să cadă răpus de societatea ne
dreaptă pe care o ura.

Acestei „lumi meschine, vrăj
mașa sufletelor îndrăznețe“ i-a 
închinat Lermontov muite poezii 
fremătînd de mînie. Poetul înfie
rează cu un dispreț ucigător pe 
sîngeroșii țari, nobilimea corup
tă „în lene îmbătrînită“ cu sufle
tul și mintea secătuite. Ca și a- 
mara „Meditație“ asupra genera
ției sale sau vestita „Moartea 
poetului“ — necruțător rechizito
riu la adresa aristocrației — mul
te din versurile cuprinse în vo
lum vorbesc despre zbuciumul ge- 

lare etc. Tot aici brigada de ti
neret condusă de tov. Andrei Ha- 
lic a executat din metal economi
sit reparația capitală a unui va
gon, realizînd economii în valoa
re de 62.772 lei.

Din inițiativa tînărului inginer 
Jugureanu în secția mecanicului 
șef s-a economisit o însemnată 
cantitate de bobinaj prin reizola- 
rea sîrmei vechi. La propunerea 
aceluiași inginer s-a trecut la re- 
condiționarea cuțitelor de strung 

deosebit al brigăzii 
e că, pe lingă munca 
a membrilor ei, șa a

prin folosirea plăcuțelor dure 
uzate.

Meritul 
complexe 
creatoare 
trezit în numeroși tineri un spirit 
nou, creator, le-a întărit încrederea 
în propriile lor forțe, i-a îndem
nat să pășească curajoși pe dru
mul creației. Astfel, o bună parte 
din numărul propunerilor făcute 
în perioada cînd brigada a acti
vat intens aparțin tinerilor din 
diverse secții. Preocuparea bri
găzii pentru reducerea consumu
lui de metal a fost simțită în fie
care secție. Suma de 225.000 lei 
economisită în cele trei luni de 
activitate prin reducerea consu
mului de metal e grăitoare în 
această privință.

Cum se face însă că, cu toate 
aceste succese, brigada și-a înce
tat activitatea la numai trei luni 
de la înființare ?

Responsabilul, inginerul ute-

Scenă din filmul „Drum instngerat"

Scenă din filmul „A 12-a noapte"

răzbună-
„A 12sa

De ce este atît de 
toare privirea ducelui Orsino,
de ce e atît de nedumerită 
frumoasa Olivia, iar pajul su
pus și blînd ca un mielușel ? 
Iată trei întrebări la care se 
poate răspunde în două cuvin
te : dintr-o neînțelegere.

Ducele, bănuind că pajul 
său a cucerit inima frumoasei 
Olivia, este cuprins de gelozie 
și. indignare. La rîndul ei, Oli
via este derutată fiindcă omuț 
căruia i-a încredințat dragos
tea este atît de laș îneît refu
ză cu încăpățînare să mărtu
risească că s-au logodit. Iar 
bietul paj, numai el știe ce e 
în inima lui. Pentru că el nu 
este altul decît tînăra Viola 
travestită în băiat pentru a 
putea sluji ducelui. Neînțele
gerea a intervenit în momen
tul cînd a apărut la castelul 
Oliviei fratele geamăn al Vio- 

niului mîndru, însetat de liber
tate, care se înăbușe în societa
tea vremii sale, dominată de o- 
dioasa autocrație țaristă.

Despre pesimismul lui Lerfnon- 
tov, Belinski spunea că în el se 
văd „germenii unei credințe a- 
dînci“. Intr-adevăr, accentele du
reroase din lirica sa nu trădea
ză numai pe poetul a cărui pri
vire scrutătoare pătrunde în mie
zul racilelor epocii. Din poezii se 
desprinde un Lermontov patriot 
înflăcărat, ale cărui idealuri și 
năzuinți nu le-a putut nimici nici 
teroarea țaristă, nici neînțelege
rea și dușmănia „lumii bune“. în
suflețit de o dragoste arzătoare 
pentru patria sa, el îi cîntă în
tinderile și oamenii 
trecutul glorios 
trupată vitejia 
(„Borodino").

Caracteristică 
lui Lermontov asupra menirii ar
tistului este poezia „Poetul“. A- 
semenea pumnalului, odinioară 

(„Patria“), 
în care vede în- 

poporului rus

pentru concepția

mist\Vasiile Lupușor, a început a- 
tunci o lucrare științifică și tot 
atunci a fost numit inginer prin
cipal în secția locomotive. Cum 

e și firesc, dîndu-și seama că n-a
re să poată duce cu succes toate 
muncile la capăt, el a cerut comi
tetului U.T.M. să numească alt 
responsabil al brigăzii, iar lui 
să-i dea o însărcinare mai ușor 
de îndeplinit. Secretarul comite
tului U.T.M., tov. Vasile Mano- 
lache i-a dat însă, lipsit de înțele-

gere, următoarea replică : „Se 
poate să ai și alte munci pe linie 
administrativă, dar asta-i sarcină 
de la U.T.M. și trebuie s-o duci 
la capăt“.

Astfel, încetul cu încetul, activi
tatea brigăzii s-a destrămat. Se

cretarul comitetului U.T.M., care 
dealtfel caută să-și impună pres
tigiul în rîndul tinerilor nu prin- 
tr-o muncă asiduă ci printr-un 
mod fudul de a se purta cu ei, 
n-a mai amintit cu nici un prilej 
despre brigada complexă, ca și 
cum rolul acesteia în întreprin
dere s-ar fi terminat.

Membrii comitetului U. T. M. 
de la atelierele C.F.R. „Ilie Pin
tilie" au lăsat și ei lucrurile să 
meargă de la sine.

Deși Comitetul orășenesc U.T.M- 
Iași știe că utemiștii de la a- 
telierele „Ilie Pintilie“ nu duc o 
viață de organizație intensă, că 
nu se folosesc aci eficace formele 
existente pentru antrenarea tinere-

noapte“
lei. Sebastian. Asemănarea u- 
luitoare dintre cei doi a pro
vocat această neprevăzută în- 
tîmplare.

Credem că ați înțeles că fo
tografia noastră este din noul 
film sovietic „A 12-a noapte", 
iar întîmplările despre care 
v-am vorbit mai sus stau la 
baza conflictului comediei lui 
William Shakespeare, care a 
fost acum ecranizată.

Desigur, filmul vă va dez
vălui nenumărate fațete ale 
spiritului shakespearian, 
care se împletesc de minune 
poezia și 
turătoare 
mutui, a 
șit orilor, 
povestim 
prin ce peripeții au trecut în- 
gîmfatul Malvoljo și ceilalți 
eroi ai filmului. Le veți savu
ra singuri urmărind filmul pe 
ecran.

I
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(
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(

în

lirismul cu Ironia us- 
împotriva iezuitis- 

fățarnicilor și lingu- 
Ar fi păcat să vă 
cu de-amănuntul

a

tului în întrecerea socialistă, a- 
mînă luarea de măsuri de la o 
zi la alta. Tovarășul Dropu, se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M., care a vizitat de .nai 
multe ori întreprinderea, s-a mul
țumit să constate unele „nere
guli“, ca după cîteva zile să le 
uite notate în carnet.

La atelierele C.F.R. „Ilie Pin
tilie“ sînt tineri cu o nestăvilită 
forță de muncă. Din proprie ini
țiativă, mulți dintre ei și-au luat 
în întîmpinarea marii sărbători 
de 1 Mai, angajamente prețioa
se. Dar dacă participarea tinere
tului la întrecerea socialistă ar fi 
mai bine îndrumată de comitetul 
U.T.M., dacă toți tinerii ar fi con- 
stituiți în brigăzi, dacă s-ar fi ex
tins experiența înaintată a tine
rilor fruntași și dacă prin diver
se mijloace ar fi stimulați tinerii 
care au obținut cele mai frumoase 
succese, nu încape îndoială că 
realizările tinerilor în cinstea zilei 
de 1 Mai s-ar fi dublat.

Ce păcat că secretarul comite
tului U.T.M. de aici nu cunoaște 
nici măcar tinerii fruntași I Cum 
pot atunci tinerii din această în
treprindere să învețe unii de la 
alții ? De unde să știe care din
tre ei are cea mai bogată expe
riență de muncă, atîta vreme cît 
comitetul U. T. M. e străin de a- 
ceastă problemă ?

Firește, reorganizarea brigăzii 
complexe se impune prin impor
tanța ei deosebită și ar aveș ro
lul său în dezvoltarea partici
pării la întrecere a tinerilor de 
aici. Cît privește munca politică 
eficace dusă în rîndul tinerilor, 
găsirea de forme variate pentru 
antrenarea acestora în întrecere, 
sînt probleme pe care Comitetul 
orășenesc U.T.M. Iași trebuie 
să le rezolve fără zăbavă.

GH CIRSTEA



Numeroase delegații străine 
vizitează Uniunea Sovietică

Dezbateri in Bundestag cu privire 
la crearea armatei vest-getmane

Proiectul de directive cu privire 
la cel de al doilea plan cincinal 

al Cehoslovaciei

Adunarea festivă
consacrată Zilei

(Urmare din pag. 1-)

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: — Delegația
de specialiști în telecomunicații 
din R.P.R. care vizitează Uniu
nea Sovietică, condusă de M. Ba- 
boianu, șeful conducerii centrate 
a Poștelor din Ministerul Poș e- 
lor și Telecomunicațiilor al R.P.R., 
studiază structura și principiile 
generale de organizare a activi
tății Ministerului Telecomunicații
lor al U.R.S.S.

Membrii delegației romîne au 
asistat la 1 Mai la parada mili
tară și la demonstrația oamenilor 
muncii din Piața Roșie.

V. G. Novikov, locțiitor al mi
nistrului Telecomunicațiilor 
U.R.S.S., a oferit la 2 mai 
prînz în cinstea specialiștilor 
telecomunicații romîni.

★
MOSCOVA 4 (Agerpres). 

TASS transmite : —■ La 4 mai, 
la invitația Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc de depu- 
tați ai oamenilor muncii din Mos
cova, a sosit în capitala Uniunii 
Sovietice o delegație a autorită
ților municipale și cantonate din 
orașul Geneva, în frunte cu dl. 
E. De Senarclens, președintele 
Consiliului de stat din Geneva.

al 
un 
în

La aeroportul Vnukovo, oaspe
ții au fost întîmpinați de N. I. 
Bobrovnikov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului din 
Moscova, de alte personalități o- 
ficiale și de reprezentanți ai pre
sei și radiodifuziunii.

★

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : — Delegația 
Comitetului Popular al orașului 
Belgrad care se află la Moscova, 
a vizitat la 3 mai centrala ato- 
mo-electrică a Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.

Oaspeții iugoslavi se află la 
Moscova de mai bine de o săp- 
tămînă. La 1 Mai ei au asistat 
la parada militară și la demon
strația de 1 Mai a oamenilor 
muncii.

La 2 mai, un gruip al delegației 
a vizitat Teairul Central de co
pii, iar un alt grup expoziția u- 
nională de construcții. In aceeași 
zi oaspeții au asistat la serbarea 
sportivă care a avut loc pe sta
dionul „Dinamo“, iar seara au 
asistat la spectacolul „D. R.“, de 
dramaturgul iugoslav B. Nușici, 
pus în scenă de teatrul de dra
mă „A. S. Pușkin“.

Întărirea legăturilor prietenești 
între tineretul sovietic și iugoslav

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 3 mai a avut 
loc într-unul din cluburile din 
Moscova o întîlnire a tineretului 
din capitala sovietică cu membrii 
.................................. din R.P.F.

află
invitația C.C.

delegației tineretului 
Iugoslavia, care se 
U.R.S.S. la 
U.T.C.L. din U.R.S.S.

Mihail Davîdov, secretar 
Comitetului orășenesc Moscova 
al U.T.C.L., luînd cuvîntul, a de
clarat următoarele :

Delegația dvs. este prima dele
gație a tineretului iugoslav care 
ne vizitează țara în ultimii ani. 
Acum nu există nici o cauză care 
ar putea împiedica tineretul din 
țările noastre frățești să stabi
lească cele mai strînse și priete
nești legături. Sosirea delegației 
iugoslave în Uniunea Sovietică 
este un bun început pentru stabi
lirea unui contact direct între tine
retul din Iugoslavia și Uniunea 
Sovietică. In aplauzele asistenței 
M. Davîdov a invitat tineretul iu
goslav să participe la cel de al

în 
ai

al

Vl-lea Festival Mondial al tinere
tului și Studenților „Pentru pace 
și prietenie“ care va avea loc la 
Moscova.

Intîmpinat cu căldură de asi
stență a luat cuvîntul Miko Tri- 
palo, șeful delegației, secretar al 
C.C. al Tineretului Popular al 
R.P.F. Iugoslavia care a exprimat 
mulțumiri pentru primirea cordială 
făcută delegației. El a arătat că 
vizita în Uniunea Sovietică este 
un pas bun pe calea stabilirii prie
teniei și colaborării între organi
zațiile de tineret din Uniunea So
vietică și Iugoslavia. El și-a ex
primat convingerea că o vizită de 
răspuns a unei delegații a tinere
tului sovietic în țara sa va fi un 
pas nou spre întărirea continuă a 
relațiilor dintre tineretul celor 
două țări.

Tineretul din capitala sovietică 
a oferit oaspeților flori și diferite 
daruri. In încheierea reuniunii a 
avut loc un spectacol.

In ziua de 4 mai delegația tine
retului iugoslav a plecat 
patrie.

spre

al partidului, Eugen Dennis, 
nara a hotărît convocarea în

NEW YORK. In ședința
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. din 3 mai a.c. Republica 
Populară Romînă a fost aleasă în 
Comisia de Statistică. Voturile 
întrunite de țările candidate sînt: 
Cuba 18; Anglia 18; Franța 17; 
Danemarca 13; Republica Populară 
Romînă 13; Italia 8; Austria 3. 
Primele cinci au fost alese.

COPENHAGA. — Referindu-se 
la datele publicate de Departa
mentul de Stat pentru statistică, 
ziarele anunță că la sfîrșitul lu
nii martie a.c. în Danemarca nu
mărul șomerilor se ridică la 
135.471, adică cu 3% mai mulți 
decît la aceeași dată din anul 
trecut.

NEW YORK. — După cum re
latează ziarul „Daily Worker“ re
cent a avut loc plenara lărgită 
a Comitetului Național al Parti
dului Comunist din Statele Uni
te. Delegații la plenară au apro
bat raportul secretarului general

Ple- 
luna 

decembrie a celui de-ad XVI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din S.U.A.

LA PAZ. Federația operatorilor 
de la serviciile radio-telegrafice 
din Bolivia a declarat o grevă de 
24 de ore în semn de protest îm
potriva faptului că unul din con
ducătorii Federației a fost bătut 
de agenți ai poliției.

KABUL. Agenția Reuter anunță 
că la 3 mai Partidul Comunist 
din Sudan a organizat primul 
său miting, din 1947, cînd parti
dul a fost declarat ilegal. In 
cadrul mitingului, care a avut loc 
la Atbara, lingă Khartum, a luat 
cuvîntul Andei Kalek Mahgoan, 
conducător al Partidului Comu
nist din Sudan, care a chemat 
partidele politice sudaneze să 
constituie un front popular „al 
partidelor patriotice“.

BONN 4 (Agerpres). — In 
Bundesta.gul de la Bonn au în
ceput dezbaterile asupra proiec
tului de lege guvernamental cu 
privire la introducerea serviciu
lui militar general obligatoriu.

După cum se știe, proiectul de 
lege cu privire ia serviciul mi
litar obligatoriu a fost prezentat 
n martie a.c. Bundesratului care 

a amînat adoptarea unei hotărîri 
definitive în această problemă, 
pînă la examinarea ei de către 
Bundestag.

In cadrul ședinței de vineri di
mineața a Bundestagului a luat 
cuvîntul ministrul apărării, Bilank, 
care a cerut deputățiilor să adopte

laproiectul de lege cu privire 
crearea unei armade vest-germain-e 
cu un efectiv de 500.000 oameni 
pe baza serviciului militar obli
gatoriu. El a declarat ci pentru 
a crea o asemenea armată trebuie 
să se introducă serviciul militar 
obligatoriu deoarece prin recrutare 
de voluntari nu s-ar putea crea 
niciodată o armată cu un astfel 
de efectiv. Blank a adăugat că 
pînă în martie a.c. nu s-au înscris 
ca voluntari nici jumătate din 
numărul prevăzut de autorități.

A luat apoi cuvîntuil deputatul 
social democrat Erter, care a cri
ticat proiectul de lege guverna
mentali.

Sesiunea Consiliului N.A. T.O
PARIS 4 (Agerpres). 

4 mai în palatul Chaillot 
ris s-a deschis sesiunea Consiliu
lui Uniunii Atlanticului de Nord 
(N.A.T.O.). La această sesiune 
participă miniștrii Afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale 
N.A.T.O.

După părerea unanimă a presei 
actuala sesiune s-a deschis într-o 
atmosferă de contradicții provo
cate de nemulțumirea țărilor mem
bre față de povara grea a chel
tuielilor militare inwuse de 
N.A.T.O.

După o scurtă dare de seamă 
a secretarului general al N.A.T.O, 
Ismay, panticipanții la sesiune au 
trecut în ședința de dimineață la 
examinarea situației internațio
nale. Selwyn Lloyd ministrul 
Afacerilor Externe al Angliei 
luînd primul cuvîntul a vorbit 
despre rezultatele vizitei în An
glia a lui N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov. La aceeași ședință de 
dimineață au luat cuvîntul secre
tarul de stat al S.U.A., miniștrii 
Afacerilor Externe ai Turciei, Nor
vegiei, Italiei, Belgiei și alții.

C.hristian Pineau ministrul Afa- 
cerilor Externe al Franței, a pre
zentat Consiliului spre examinare 
planul francez care prevede crea
rea unei organizații speciale pen
tru problemele dezvoltării econo
mice mondiale.

La ședința din seara zilei de 
4 mai participanții la sesiune au 
trecut la examinarea problemei cu 
privire la „dezvoltarea activității

— La 
din Pa-

I

N.A.T.O. în domenii nemiliitare". 
Continuarea examinării situației 
internaționale va avea loc la șe
dințele viitoare.

Mihail Sadoveanu 
a vizitat 

pe Mosha Pjade
BELGRAD 4 (Agerpres). — 

Corespondență specială: înainte 
de a părăsi Belgradul, Mihail 
Sadoveanu a făcut vineri dimi
neața o vizită președintelui Scup- 
șcinei populare a R.P.F. Iugosla
via, Mosha Pjade.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

La 4 mai, Mosha Pjade a oferit 
la locuința sa din Belgrad, un 
dineu în cinstea lui Mihail Sado
veanu. La dineu a luat parte și 
ambasadorul R.P.R. la Belgrad, 
tov. N. Guină.

---------------------------------

Președintele Tito 
va face o vizită oficială 

în Franta
BELGRAD 4 (Agerpres). — A. 

genția Taniug anunță că la in
vitația președintelui Republicii 
Franceze, René Coty, președinte
le R.P.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, va sosi la 7 mai în Franța 
într-o vizită oficială.

PRAGA 4 (Agerpres). — Cete- 
ka transmite ; La 4 mai ziarele au 
publicat proiectul de directive al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia cu pri
vire la cel de al doilea plan cin
cinal (1956—1960).

Proiectul de directive prevede 
creșterea cu 50 la sută a produc
ției industriale față de 1955. Spo
rul producției industriale realizat 
în cursul cincinalului va fi mai 
mare decît întregul volum al pro
ducției industriale a Cehoslovaciei 
dinainte de război. Se prevede 
dezvoltarea cu precădere a indu
striei grele și în deosebi a coloa
nei ei vertebrale — industria con
structoare de mașini.

Producția industriei construc
toare de mașini va spori în cursul 
cincinalului cu 83 la sută.

In domeniul agriculturii, proiec
tul de directive prevede întărirea 
și dezvoltarea formelor socialiste 
de gospodărie, pentru ca în satul 
cehoslovac să predomine coopera
tivele agricole unice și gospodă
riile de stat.

Proiectul de directive prevede 
ridicarea nivelului de trai al po
porului, creșterea bunăstării a- 
cestuia. Salariile muncitorilor și 
funcționarilor vor spori cu 30 la 
sută. In cursul celui de al doilea 
cincinal ziua de lucru va fi re
dusă la 7 Ore.

Subcomitetul Comisiei O. N* LL 
pentru dezarmare 

ș>a întrerupt lucrările
LONDRA 4 (Agerpres). — La 
mai a avut loc la Londra șe- 

a subcomitetului
4
dința ordinară
Comisiei Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezarmare. A prezi 
dat reprezentantul U.R.S.S., A. A 
Gromîko.

In conformitate cu hotărîrea 
din 23 ianuarie 1956 a Comisiei

O.N.U. pentru dezarmare, subco 
mitetul a hotărît să-și întrerupă 
ședințele și să prezinte un raport 
Comisiei O.N.U. pentru dezat 
mare.

Subcomitetul își va relua ședin 
țele cu asentimentul membrilor 
săi, după ce raportul subcomitetu
lui va fi studiat de Comisia 
O.N.U. pentru dezarmare.

A TINERETULUI DIN IRAN
Iranul este o țară bine cu

noscută în întreaga lume. Pe 
toate piețele străine covoarele 
iraniene sînt mult căutate, iar 
petrolul din Iran se scurge din 
abundență spre numeroase 
țări ale lumii. Multe alte a- 
vuții ale subsolului și solului 
fac din Iran o țară bogată.

In spatele unor bogății care 
aduc faima Iranului se ascun
de însă viața grea și plină de 
mizerie pe care o cunoaște din 
plin poporul și tineretul din 
această țară. Alături de poveș
tile cu împărați bogați se îm
pletește o altă poveste — cu 
copii ce muncesc din greu 
încă din fragedă vîrstă pen
tru a nu muri de foame, cu 
analfabetism și sărăcie și cu 
un popor lipsit de dreptul de. 
a trăi o viață liberă, dar care 
luptă cu dîrzenie împotriva 
dominației monopoliștilor a- 
mericani și englezi, a asupri
torilor autohtoni pentru a cu
ceri acest drept.

In această țară bogată in

păduri, cu munți semeți și în
tinderi mari de pămînt ara
bil, 60 la sută din țărani nu 
au nici un petec de pămînt, 
în timp ce unii moșieri posedă 
moșii cu multe mii de hectare, 
unele mai mari decît Elveția.

O povară în plus pentru po
porul exploatat a fost adera
rea guvernului iranian la pac
tul militar de la Bagdad, care 
aduce multe alte greutăți pe 
umerii poporului.

80 la sută dîn populația 
Iranului e analfabetă. Tinere
tul dornic de știință și cultură 
nu poate urma cursurile șco
lilor. Lipsiți de cele mai ele
mentare mijloace materiale 
pentru a învăța, fiii celor ce 
muncesc s nt siliți să trudeas
că din greu pentru a putea 
trăi. Munca grea pe care o 
duc tinerii pentru a-șî cîștiga 
existența, în condiții de trai 
neigienic, face ca mulți să 
moară de tuberculoză înainte 
de a trece prin anii atît de

frumoși pe care noi îi numim 
anii tinereții.

Cît renume aduc Iranului 
faimoasele sale covoare 1 Dar 
cîți știu că de cele mai multe 
ori, ele sînt țesute de copii în 
vîrstă de 6-14 ani ? Tînărul pe 
care îl vedeți în fotografia din 
st nga lucrează in condiții 
inumane, numai pentru a-și 
putea aduna banii necesari 
continuării cursurilor școlare. 
Nici tineretul agricol nu o 
duce mai bine. Fotografia din 
dreapta înfățișează un tablou 
caracteristic pentru majorita
tea tinerilor agricultori ira
nieni — trudă grea, cu mij
loace rudimentare de muncă, 
sub arșița dogoritoare a soa
relui.

Dar tineretul iranian știe și 
să lupte. El ia carte activă la 
mișcarea populară pentru pace 
și independență națională 
fiindcă știe că va veni și ziua 
cînd se va bucura de o viață 
mai bună.

Experiența presei sovietice are 
o uriașă însemnătate internațio
nală ; ea ajută partidele comu
niste și muncitorești din întreaga 
lume să-și făurească o presă cu 
adevărat leninistă.

Străduindu-se să fie un expo
nent credincios al politicii parti
dului, presa noastră a făcut în 
ultimii ani pași însemnați înainte. 
Avînd permanent în față exemplul 
presei sovietice, în lumina 
hotărîrilor Congresului al II-lca 
al partidului, presa noastră 
este chemată să concentreze 
necontenit atenția și efortu
rile creatoare ale poporului spre 
transpunerea în viață, zi de zi, a 
unor sarcini economice de însem
nătate vitală ca ridicarea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost, folosirea la maxi
mum a maș ni'or și a tuturor re
surselor, introducerea experienței 
și a tehnicii înaintate, rezolvarea 
problemelor atît de complexe ale 
transformării socialiste a agricul
turii.

Orizonturi largi au deșchis pre
sei lucrările de însemnătate isto
rică ale Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.

Vorbind despre căile înlăturării 
lipsurilor care se manifestă în ac
tivitatea presei, tov. Nestor Ignat 
a spus în continuare :

Marea problemă a eficacității 
presei, a capacității ei de a in
fluența masele, de a transforma 
realitatea — criteriu suprem al 
valorii fiecărui rînd scris în ziare 
— este o problemă de conținut și 
de formă totodată, o problemă a 
unității dintre conținut și formă.

In tot ce a scris referitor la 
presă, Lenin nu obosea să ironi
zeze considerațiile generale, „fle
căreala politică“ să ceară ziari
știlor studierea și prezentarea con
cretă și veridică a experienței 
înaintate, critica curajoasă a gre
șelilor.

Rezolvarea cu succes a sarci
nilor mari care stau în fața pre
sei în toate domeniile nu se poate 
închipui fără strîngerea legăturii 
cu masele, fără participarea di
rectă a celor ce făuresc socia
lismul.

Tradiția presei noastre comu-

presei comuniste
niste este de a arăta maselor 
căile înlăturării greutăților exis
tente de a le mobiliza la lupta 
împotriva lor.

Ca verigă de legătură a par
tidului cu masele, presa are da
toria nu numai să popularizeze 
și să lămurească oamenilor mun
cii politica partidului, să-i ajute 
s-o transpună tei viață, ci ■— cu 
ajutorul activ al constructorilor 
socialismului — să seziseze acele 
noi probleme economice, organi
zatorice, culturale de oare depinde 
mersul înainte și ale căror con
diții de rezolvare s-au copt, să 
le aducă în fața organelor și or
ganizațiilor de partid și de stat, 
să contribuie la soluționarea 
lor ....Ziarul — spune Lenin —
trebuie să pășească înaintea tu
turor...“

Sporirea eficacității presei ce_e 
totodată ridicarea nivelului cul
turii gazetărești, o mai mare exi
gență și în domeniul formei pu
blicistice.

Avem toate condițiile — a spus 
în încheiere vorbitorul — ca presa 
noastră să se ridice pe o treaptă 
și mai înaltă, să răspundă pe de
plin marilor cerințe ale partidu
lui și poporului.

Ziariștii din țara 
bătoresc Ziua Presei 
fermă de a face tot 
puteri pentru ca presa să devină 
zi de zi mai combativă, mai in
teresantă, mai eficace, pentru ca 
fiecare articol, fiecare rînd să 
ducă în mase ideile partidului, 
linia sa politică, să înflăcăreze 
inimile constructorilor socialis
mului.

Cuvintele de salut pe care vor
bitorul le-a adresat în numele zia
riștilor din R.P.R., presei sovietice 
în frunte cu glorioasa „Pravda“, 
presei frățești din țările de demo
crație populară, presei comuniste 
și progresiste din țările capita
liste, au fost puternic aplaudate 
de cei prezenți.

In încheierea festivității a rulat 
filmul sovietic „Mama“.

★

Adunări festive și consfătuiri 
cu corespondenții de presă con
sacrate Zilei presei comuniste au 
avut loc și în principalele orașe 
din țară.

noastră săr- 
cu hotărîrea 
ce le stă în

Acum citeva săptămîni un ziar 
german dădea publicității o știre 
care a uimit pe alsacieni: Paul 
Schall, unul din cei mai notorii 
hitleriști, organizatorul propagau, 
dei naziste in Alsacia, a reapărut 
ca redactor șef al săptăminalului 
„Național Rundschau". Nu- e greu 
să vă dați seama de orientarea 
politică a acestei gazete, căci 
așchia nu sare departe de trunchi...

Cum se poate ca în 1956. unul 
din acoliții lui Hitler să editeze 
un ziar ? Răspunsul nu-i greu de 
găsit. El trebuie căutat acolo de 
unde izvorăsc interesele celor 
care alimentează și sprijină neo- 
nazismul in Germania occidentală.

Ziarul întotdeauna și peste tot 
oglindește interesele cuiva La 
noi — ziarele aparțin poporului, 
oglindesc interesele sale. In ță
rile capitaliste, presa burgheză 
aparține capitaliștilor — ea re
flectă, mai mult sau mai puțin 
deschis, interesele acestora. „Ga
zeta — scria „Wall-Street Jour- 
nal" — este o întreprindere parti
culară care nu are nici un fel de 
obligații față de public... De aceea 
interesele obștești nu au nici o im
portanță pentru ziar. Ea este pro
prietatea stăpînului, care-și vinde 
marfa pe cont propriu." Cuvintele 
acestea schițează cum nu se poate 
mai bine adevărata față a presei 
capitaliste.

Cine sînt stăpînii ei ?
In Anglia, de pildă, una din cele 

mai mari gazete, „Daily Mail", 
este proprietatea cunoscutului om 
de afaceri lordul Nortkleff. Alt 
lord. Beverbrook, are în posesia 
sa una din cele mai influente ga
zete britanice „Daily Express" (cu 
un tiraj de 2.543.000 exemplare),

Adevărata fată a presei
gazeta „Evening standard" și alte 
citeva publicații. Marile ziare bri
tanice „Times" și „Observer" a- 
parțin colonelului Astor.

Un tablou asemănător îl pre
zintă și presa americană. Că edi
tarea ziarelor e un bun business 
se vede din faptul că în industria 
americană presa ocupă al cincilea 
loc în ceea ce privește investițiile 
de capital, lată cițiva capitaliști 
care, pe lingă alte bușiness-uri, 
mai scot dolari și din tipărirea 
ziarelor. Printre regii neincoronați 
ai presei americane un loc de sea
mă îl ocupă vestitul Hearst. Des
pre bătrînul Hearst, decedat cu 
cițiva ani în urmă, se spunea că 
nu era în stare să redacteze nici 
un anunț de cinci rinduri. Asta 
însă nu l-a împiedicat să devină 
— tn decursul carierei sale — 
proprietarul a 50 de ziare. Actual
mente, trustului Hearst ti aparțin 
două gazete duminicale. 6 ziare 
de dimineață și 10 ziare de seară, 
agenția de presă „Internațional 
News Service", citeva posturi de 
radio și studiouri cinematografice.

Printre marii proprietari de zia
re americane se mai numără 
trustul Scripps-Howard — cu 18 
publicații provinciale și care edi
tează gazetele „Daily News", 
„Chicago Tribune", „Times He
rald" — Sulzberger căruia îi apar
ține cel mat mare ziar din S.U.A. 
„New York Times", miliardarul 
Bekker — stăpinul lui „New York 
Post", bancherul M. Read — pro
prietarul lui „New York Herald

Recepția oferita de ambasadorul 
R. P. F. Iugoslavia la București

Vineri seara N Vujanovici, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P.F. Iugoslavia la 
București a oferit o recepție la 
sediul Ambasadei în cinstea dele
gației Federației muncitorilor din 
metalurgie din R.P.F. Iugoslavia, 
care ne vizitează țara.

La recepție au luat parte mem
brii delegației Federației munci
torilor din metalurgie din R.P.F. 
Iugoslavia în frunte cu Janko Ru- 
dplf, membru în biroul Consiliu
lui Central al Confederației Sin
dicatelor din R.P.F. Iugoslavia, 
președintele Consiliului republi
can al sindicatelor din Slovenia,

membru în biroul C.C. al Fede
rației muncitorilor din metalurgie 
din R.P.F. Iugoslavia.

Au luat parte tovarășii Gh. 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R P.R., 
Stelian Moraru, vicepreședinte al c.c.s., r ■■ ■• 
c.c.s., ; 
ministrului Afacerilor 
membri ai prezidiului 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, activiști 
sindicali, reprezentanți ai presei.

Reuniunea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

M. Mujic, secretar al 
A. Mălnășan, locțiitor al 

Externe, 
C.C.S.,

COMEMORAREA LUI W. SHAKESPEARE
Cu prilejul împlinirii a 340 de 

ani de la moartea marelui scriitor 
englez William Shakespeare, vi
neri după amiază a avut loc în 
Sala Academiei R.P.R. o ședință 
comemorativă organizată de Aca
demia R.P.R., Ministerul Culturii 
și Institutul Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea.

La masa prezidiului au luat loc: 
M. Roșianu, președintele Institu
tului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, C. Prisnea 
prim locțiitor al ministrului Cul
turii, acad. D. Panaitescu-Perpes- 
sicius, acad. Victor Eftimiu.

La masa prezidiului a luat loc 
de asemenea E. G. William, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București.

Au participat acad. prof. Tra- 
ian Săvulescu, președintele Aca
demiei R.P.R., acad. prof. dr. Șt. 
Milcu, secretar prim al Academiei 
R.P.R., acad. prof. Em. Petrov’ci, 
președintele Filialei Cluj a Acade
miei R.P.R., acad. S. Stoilov,

------ -I-------

acad. G. Ionescu-Sisești, acad. 
Iorgu Iordan, membri în Prezidiul 
Academiei R.P.R.. academicieni, 
membri corespondenți, colabora
tori științifici, scriitori, studenți 
etc.

Cuvîntul introductiv a fost ro
stit de acad. D. Panaitescu-Per- 
pessicius, care a subliniat înalta 
prețuire de care se bucură în țara 
noastră opera lui William Sha
kespeare.

Despre viața și opera marelui 
dramaturg englez a conferențiat 
poetul Al. Philippide, membru co
respondent al Academiei R.P.R.

Sosirea la București 
a trimisului extraordinar 
și ministru plenipotențiar 

al Egiptului

Tribune", și alții. In mîinile aces. 
tor regi ai presei se concentrează 
din ce in ce mai multe ziare și 
posturi de radio : in 1939 erau le
gate intre ele 364 de gazete și 
226 de studiouri radiofonice. As
tăzi, numărul lor a crescut —res
pectiv — la 386 și 652.

Dar stăpînii presei capitaliste 
nu sint numai proprietarii ei di- 
recți. Ziarul burghez depinde in 
cea mai mare măsură de băncile 
și trusturile care acționează in 
alte domenii. Și iată cum : un ziar 
american are in medie 60—70—80 
de pagini zilnic. Este limpede că 
cei cițiva cenți cit costă un exem
plar nu acoperă nici pe departe 
cheltuielile legate de redactarea 
ziarului. Nici măcar prețul hirtiei 
nu e răscumpărat. Atunci cum de 
aduce ziarul astfel de profituri ? 
Prin reclame. In afară de 4—6 
pagini, tot ziarul e plin de re
clame. Pentru publicarea unei 
reclame de o pagină de ziar se 
plătește 2—3 mii dolari. Cine dă 
reclame ? Patronii trusturilor care 
in felul acesta influențează și 
paginile destinate știrilor interne 
sau externe. „Ar fi o mare prostie 
să publici știrea despre o catastro
fă automobilistică, alături de re
clama unei firme de automobile", 
scria gazeta engleză „Daily 
Mail". Dar lucrurile nu se reduc 
la fapte ca accidentele cotidiene. 
Ziariștii americani știu prea bine 
că n-ar putea publica un articol 
îndreptat — de pildă — împotriva 
propagandei războinice, alături de 
reclama oferită de Rockefeller sau

Morgan, ale căror trusturi sînt in
teresate in ațîțarea isteriei răz
boinice și a cursei înarmărilor, 
lată unde-și au rădăcinile știrile 
calomnioase și dezinformarea co
tidiană profesate de ziarele bur
gheze.

„Mie mi se plătește ca să nu 
expun în ziar in mod cinstit ceea 
ce gîndesc, — spunea George 
Swynton, redactor la „New York 
Times". Noi sîntem uneltele și 
vasalii celor bogați care activeaeă 
de după culise. Noi sîntem mario
nete ; ei trag de sfoară și noi 
dansăm. Talentele noastre, capa
citățile și viața noastră — toate 
aparțin altor oameni. Sîntem 
prostituate intelectuale..."

Da, tn paginile presei occiden
tale publică numeroși ziariști ta- 
lentați, publiciști de mare valoa
re. Pana lor însă este aservită 
unor interese tn care adesea nu 
cred. O fac însă pentru că altfel 
s-ar trezi aruncați în stradă. „Eu 
— scria E. Scripps — cer de la 
salariații mei, autorii articolelor, 
să exprime părerile mele, care a- 
desea contravin părerilor lor". 
Unii publiciști ca Georges Seldes, 
Georges Marian, Albert Kahn, au 
găsit in ei forța necesară să se 
rupă de redacțiile unde erau bine 
plătiți și să înfrunte mizeria ca 
să slujească adevărului. Alții 
cum sînt Dorothy Thompson, W. 
Lippman, frații Alsop continuă să 
servească interesele bussines-ma- 
nilor.

...Ne întrebam la începutul a- 
cestor rlnduri cum de se poate ca

astazi sa apara un ziar editat de 
un hitlerist cunoscut. La această 
întrebare unii ideologi ai capitalis
mului ar răspunde referindu-se 
la... „libertatea presei". Despre 
trunchiata democrație burgheză, 
despre „libertatea" pe care o oferă 
ea presei s-a scris nu odată. 
Faptele vorbesc de la sine. Amin- 
ti(i-vă cele intimplate acum citeva 
săptămîni Cu organul Partidului 
Comunist din S.U.A. „Daily Wor
ker" , cum au încercat autoritățile 
să-l suspende invoclnd motive cu 
totul arbitrare. Sau intimplarea 
ziaristului progresist Victor Riesei 
care a fost orbit cu vitriol pe stră
zile New Yorkului, deoarece adu
sese la cunoștința opiniei publice 
uneltirile șantajiste ale conducem 
sindicatului mecanicilor, In Ame
rica Latină a fost răpit publicistul 
Jesus de Galindez pentru că se 
ridicase împotriva guvernului Re 
publicii Dominicane. Ziarele co
lumbiene „El Tiempo", „El Espec- 
tator", „Diario Grafico" și altele 
au fost suspendate pentru că au 
publicat articole ce nu conveneau 
guvernului din Columbia. Și am 
mai putea continua cu exemple la 
fel de grăitoare și din alte țări. 
Dacă toate aceste ziare ar fi ex
primat ceea ce exprimă ziarul lui 
Paul Schall, ele n-ar fi fost perse
cutate, ba dimpotrivă ar fi primit 
subvenții substanțiale. Căci e 
știut: în lumea capitalistă există 
libertatea de a publica numai 
ceea ce convine stăplnilor, ceea ce 
este conform intereselor lor 
meschine. In schimb glasul po
porului, glasul presei progresiste 
este astupat de călușul poliției și 
al persecuțiilor de tot felul.

DAN LAZARESCU

C. Dumitrescu:
Ain

tricoul galben 
»Cursa Pâcii"

STALINOGROD 4 
— Prin telefon : Cea 
etapă a competiției cicliste „Cursa 
păcii“, desfășurată vineri între 
orașele Lodz și Stalinogrod (215 
km) s-a încheiat cu un succes 
strălucit al reprezentantului nos
tru. Constantin Dumitrescu, care 
a sosit al cincilea, trecînd în ace
lași timp pe primul loc în clasa
mentul general individual. Dumi
trescu este primul ciclist romîn 
care îmbracă tricoul galben în 
„Cursa păcii“ ; o performanță ex
cepțională dacă ținem seama că 
pentru acest trofeu luptă cei mai 
buni cicliști amatori din lume.

Deși foarte lungă și cu multe 
urcușuri, etapa Lodz-Stalinogrod 
a fost cea mai disputată de pînă 
acum, realizîndu-se o medie orară 
de 42 km, rar întîlnită chiar și 
în marile curse profesioniste.

La km. 95, plutonul din față 
este ajuns de un mic grup con
dus de polonezul Krolak, care va 
cîștiga și sprintul de la km. 115 
Avansul celor din față este de 
aproape 3 minute. Plutonul ur
mător în care Dumitrescu este un 
animator de frunte reușește to
tuși să-i ajungă la km. 171. Cursa 
continuă în același tempo rapid. 
Plutonul se resfiră pe o distanță 
de 5—6 km. Italianul Bruni, po
lonezul Krolak și danezul Oster- 
gaar, lansează atacuri după 
atacuri. Mai mulți cicliști printre 
care Zanoni și Dumitrescu se 
pierd din plutonul fruntaș. Intre 
timp Gustav Schur revine puter
nic și îi ajunge pe fruntașii

(Agerpres). 
de a treia

cursei. Cu 15 km. înainte de so
sire Constantin Dumitrescu se 
afla la 2 minute în urma primului 
pluton care intrase în periferiile 
orașului Stalinogrod. El nu se dă 
totuși bătut și de unul singur cu 
un efort extraordinar depășește 
mulți alergători, ajunge în față 
cînd mai erau 2 km. pînă la so
sire. Pe străzile orașului cursa 
continuă într-un iureș nemaivăzut, 
pedalîndu-se cu peste 50 km. pe 
oră. Schur nu poate să reziste și 
rămîne în urmă la fel ca și italia
nul Cestari, purtătorul tricoului 
galben. Pe stadionul Unia în fața 
a peste 50.000 de spectatori intră 
un grup de 6 cicliști. Italianul 
Bruni trece primul linia de sosire, 
iar Dumitrescu se clasează al 
cincilea.

Clasamentul etapei : 1. Bruni
(Italia) a parcurs 215 km. în 

5h 03’21”; 2. Chwiendacz (R.P.P.) 
același timp; 3. Krolak (R.P.P.) 
același timp; 4. Le Menn (Franța) 
același timp; 5. Dumitrescu
(R.P.R.) același timp; 6. Hristov 
(R. P. Bulgaria) ; același timp; 
7. Wisniewski (R.P.P.) 5h 06’47”. 
C. Șandru a sosit la trei minute, 
Zanoni după patru minute, Pore- 
ceanu, Moiceanu și I. Vasile la 
aproximativ 6 minute.

Clasamentul general individual:
1. Dumitrescu (R.P.R.) llh 19’14“;
2. Cestari (Italia) llh 19’23”; 3. 
Bruni (Italia) llh 20’32”; 4. Schur 
(R.D.G.) llh 20’53”.

Pe echipe conduce R. P. Polonă, 
urmată de U.R.S.S. și Italia.

BEDACȚ1A ȘI ADMINISTRAȚIA: Bucurejtl, Piața „Srintell*. Tel. 7.60.10. Secție eerleort. Tel. 7 66.91. TIPARUL: Combloetul Poligrafie Cei» Sctotell „I. V. Stello^

La 4 mai a sosit la București 
trimisul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Egiptului în Re
publica Populară Romînă, Hussein 
Chawki.

(Agerpres)

Rezulfaful tragerii 
.Loto-Central"

La tragerea „Loto-Central“ din 
seara zilei de 4 mai 1956, au fost 
extrase din urnă următoarele 
nouă numere :
73 81 71 51 50 52 39 45 74 

Fondul general de premii pe 
țară este de 1.854.329 lei

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: Patria, I. 

C. Frimu, Al. Sahia, 1 Mai: A 
12-a noapte; Magheru, Lumina, 
Moșilor : Saltanat; Republica, în
frățirea între popoare, Central: 
Drum însîngerat; Filimon Sîrbu, 
Elena Pavel, Al. Popov, Volga: 
Sarea pămîntului; V. Alecsandri, 
București, Grădina Progresul, 8 
Martie : Cercul diabolic ; Maxim 
Gorki: Recunoaștere pe fluviul 
lan-Tzî; Timpuri Noi: Expoziția 
unională de artă plastică ; Pe ma
lurile lacului Jssîk-Kul; Circul; 
împăratul maimuțelor ; Victoria : 
Ciocîrlia și Ilie în luna de miere; 
Tineretului: Submarinul 323;
Gri vița : Aii Baba și cei 40 de 
hoți ; Vasile Roaită, Libertății, N. 
Bălcescu, Miorița: Cavalerul fără 
lege; Cultural, 23 August: Ca- 
rola Lamberti; Unirea : Tăunul; 
C. David : Tinerețe zbuciumată ; 
Flacăra; Cei doi; T. Vladimires- 
cu : Serenada străzii; Arta : Prie- 
tenia marilor popoare; Carpați, 
G. Coșbuc: Drum periculos j

STAS - 3452 - 52


