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Fratele tău mai mic
In amintirile sale, clasicul literaturii 

ruse și universale. Lev Tolstoi, zugră
vește una din principalele trăsături ale 
copilăriei: dorința de a face tot ceea ce 
fac oameni: mari, spiritul de imitație, dra
gostea și admirația copilului pentru cei 
mai mar! decit dinsul — în general — și 
pentru frații mai mar; — în special. Ma
rele scriitor povestește cit de frumoase și 
de perfecte i se păreau ideile, purtările 
și gusturile fratelui său mai mare și cum 
se străduia să-l imite. Tolstoi s-a ocupat 
de epoca primei copilării, dar observa
țiile sale sînt valabile pentru orice vîrstă

Aceeași stimă și dragoste o trezești și 
tu, tinere utemist, în sufletul fratelui tău, 
pionier sau școlar. Acest adevăr — năzu
ința copilului de a fi așa cum este fratele 
mai mare — trebue să ducă la întărirea 
■relațiilor dintre frați.

Fratele sau sora mai mare poate și 
trebue să joace un rol important în edu
carea fraților și surorilor mai mici. Co- 
pilul, școlarul, pionierul de astăzi va fi 
utemistul de mîine, constructor al noii so
cietăți, va fi speranța și mîndria întregu- 
lu: popor Nu este datoria ta. t:nere ute
mist. să ajuți pe părinți și pe profesori, 
să contribui în a făuri din el un om in
tegru, sincer, modest, să veghezi ca fra
tele tău să crească harnic, viteaz. în
drăzneț ? Nu este cel mai indicat iucru 
să te folosești de spiritul de imitație și 
de admirația spontană pe care o are cel 
mic față de tine și să-l influențezi, să-i 
dezvolți dragostea pentru muncă și pentru 
carte, să faci din el un adevărat patriot, 
un om devotat cauzei partidului ?

Utemistul Niță loan, strungar la uzi
ne^ „Vasile Roa!tă“ din Capitală a înțe
les care e datoria lui de frate mai mare. 
El se ocupă mult de sora lui, Smărănd'ța. 
elevă în clasa 111-a elementară O ajută 
atunci cînd se încurcă la vreo problemă 
de aritmetică, vorbește cu ea despre în- 
tîmp'ărle zilei, îi aduce cărți și uneori 
chiar citesc împreună din povestirile lui 
Creangă. Smărăndița a văzut numeroase 
filme și piese de teatru pentru copii, da
torită griji: fratelui ei, iar cînd și-a ex
primat dorința să joace șah, Niță Ioan i-a 
cumpărat o cutie și piese de șah și a în
ceput s-o învețe.

Dar nu toți tinerii procedează ca Niță 
loan. Sînt unii care „nu au timp" să se 
ocupe de frații mai mici. Ei spun că 
trebue să învețe, să lucreze, să se plimbe, 
să petreacă și n-au timp de pierdut cu 
astfe1 de probleme. Alții socotesc că e 
treaba educatorilor și a părinților să 
crească pe cei mici și că acest lucru nu-i 
privește pe dinșii. Citeodată unii tineri re
zumă legăturile lor cu frații mai mici la 
cite un ordin: „du-te și cumpără-mi ți
gări", „șterge-mi pantofii", „adu-mi ser
vieta". Ba, unii recurg chiar la bătaie. 
Aceasta este o barbarie.

Asemenea tineri uită, că prietenia lor 
este prețioasă1 pentru cei mici, că ajutorul 
lor ușurează sarcina părinților și că da
toria lor de utemiști este să fie legați de 
familia lor, să fie buni fii, buni frați și 
mai tseziu buni soți și buni părinți. Ce fel 
de utemist va fi fratele tău, de crește cu 
teamă față de tine, de-i calci în picioare 
demnitatea de om, socotindu-J slugă, 
ban numai ca să-ți cumpere țigări ? Cit 
temei pot să pună pe ajutorul tău tova
rășii de muncă și luptă dacă nu ești în

stare să-ți ajuți propriul tău frate, atît c't 
are el nevoie ?

Ca să fii un bun utemist. tinere cit tor. 
trebue să ai o atitud’ne de om ina r.'.at in 
toate problemele vieții, să trăiești așa cum 
au trăit Lenin și Stalin. Aminteș-e-ți de 
exemplul marelui Lenin. In familia 
Ulianov au fost șase fraț- și surori. 
Alexandr. cel mai mare, s-a ocupat de 
frații săi. Vladimir Ilkri — Volodea, cum 
i se spunea — a învățat multe de ia 
acest frate; a învățat și din greșelile v 
cestuia La rîndul său. Volodea se purta 
cu multă grijă față de frații mai mici- In 
1887, Alexandr și Ana au fost ares’aț 
pentru atentat împotriva țarului. Mama 
lor a plecat la Petersburg, incercînd să-' 
salveze ș: Vofoțpa a rămascapul fam:';? . 
Toată viața au ținut m:nte surorile Șt 
frații mai mici, cit de duios și atent s-a 
purtat cu ei Volodea în aceste zile.

A te ocupa de fratele mai mic înseamnă 
să te interesezi de tot ceea ce e :n legătură 
cu educarea sa : să te duci din cind în 
cînd la școală și să vorbești cu profesorul 
lui, să te interesezi dacă n-are absențe, 
să controlezi dacă-și face teme'e și să-i 
explici unde nu înțelege, să-i răspunzi cu 
răbdare la toata întrebările ce ți le 
pune, să-i formezi gustul pentru ci
tit, dragostea de știință, să stai de 
vorbă cu el de la egal la egal des
pre toate problemele pe care le poate pri
cepe, să cercetezi care profesiune ar fi mai 
nimerită pentru el. înseamnă în acelaș 
timp să-i cauți distracțiile ce e mai potri
vite pentru virsta lu:. să-i înalți zmeul, 
să-i faci săniuțe, să-i cioplești fluere, să-i 
aduc: cărți de citit și bilete la spectacole, 
să-l înveți să patineze sau să înoate, să 
joace șah și să instaleze o sonerie, să con
struiască o turbină în miniatură și să ca
pete dibăcie executînd lucrări de traforaj, 
înseamnă să-l iei în excursii, să-l fac: să 
iubească natura. Veghează ca fratele tău 
să fie un bun pionier, să-și ducă la bun 
sfîrșit toate sarcinile de organizație, înva- 
ță-1 să fie un bun tovarăș, să iubească 
disciplina și să fie perseverent.

A-l iubi pe fratele mai mic înseamnă 
a-1 crește, necruțător ca sine însuși, gata 
să răspundă pentru faptele sale. Pentru 
aceasta, ești dator să nu-i cocoloșești 
lipsurile, să-l cerți cînd greșește.

Ajută-I pe fratele mai mic, dar nu-l 
„dădăci". Să veghezi dacă-și face temele 
nu se cheamă să i le fact tu în locul lui. 
a-l îngriji nu e tot una cu a nu-l lăsa să 
facă nici un pas singur. Dezvoltă la fra- 
telp tău spiritul de inițiativă, perseveren
ță, călește-1.

Vei reuși toate acestea dacă tu însuți vei 
proceda așa, dacă vei fi sever cu tine 
însuți, drept și neînfricat. Fratele tău mai 
mic va fi respectuos cu părinții, va 
vorbi frumos cu cei mai în vîrstă, va 
ajuta la treburile gospodăriei, dacă te va 
vedea pe tine făcind la fel. Nimic nu va
lorează povețele tale, dacă nu sînt înso
țite de exemplul personal. Fratele tău va 
deveni un om adevărat numai dacă tu, 
tînărul pe care-1 imită, vei fi un om 
adevărat.

Educarea tinerei generații și întărirea 
legăturilor de familie este o sarcină a noa
stră a tuturor. Ca să fii demn de numele 
de utemist, aî grijă ca frații sau surorile 
tale mai mici să crească și ei tineri puter
nici, inimoși, devotați patriei și poporului.

Să desfășurăm larg 
întrecerea socialistă

★ *

Tot mai rr.cîie articole de iarg CGnsum
SIBIU (dela coresponden

ta' nostru Popa Ga vrii).
In secția maroc'rrnărie a 

fabricii de încălțăminte „13 
Decembrie'' din Sibiu, se 
lucrează zi de zi tot ma; 
mu'te articole de larg con
sum

Intens 1 cmdu-și eforturile 
în muncă, colectivul de mun
citori din această secție a 
reuș't în luna ianuarie să-ș; 
depășească cu mult sarcinile 
de plan Astfel. în această 
lună au fost rea': za te peste 
plan 12 000 bucăți articole 
din piele ca portvizite, apă 
ratori de ochelari etc De a- 
semeni tot în luna ianuarie 
muncitori: secției au dat
pes‘e rlan mai bine de 1000 
bucăți serviete. In cadru! 
secției re duce o intensă 
luptă pentru realiza-ea unui 
reg:m sever de economii. A- 
plidn I metoda stahanovlstei 
sovietice Lidia Corabe-'nico- 
va muncitorii din secția 
croit, au realizat numai in
tr-o singură lună economii 
de pie'.e în valoare de peste 
6.000 lei. Printre cei care au 
contribuit la obținerea aces
tui succes se numără și u-

Și-au

temistu1 Forlș Ludovic, care 
a economisit piele în va
loare de 800 lei.ifContinuînd 
lupta pentru a 0a tot mai 
multe produse peste plan, 
muncitori acestor secții au 
obținut și în luda februarie 
rezultate însemnate. Pină Ia 
20 februarie, de pildă, au da* 
peste plan 18.000 cordoane 
de pionieri. 70 de serviete și 
a te articole S-au evidențiat 
tinerii Muntean;.: Maria, Zi- 
lianu Adolf și alții. Pentru 
a contribui tot mai mult la 
traducerea în viață a H<>- 
tărîrii p'enarei lărgite a C.C. 
al P M R. ’din august 1953, 
muncitorii acestei secții au. 
început să confecționeze noi 
produse de larg consum ca- 
poșete de damă din stofă 
combinate cu piele, serviete 
și altele

In cadrul fabricii funcțio
nează și o secție de prelu
crat deșeuri unde se confec
ționează sandala, serviete, 
curele bărbătești și alte ar. 
ticole. In urma măsurilor 
tehnlco-organizatorice ce au 
fost luate, în ultima -lună 
productivitatea muncii pe 
secție s-a mărit simțitor.

îndeplinit sarcinile lunare

Astfel, la mașina Dopei s-a 
adăugat un dispozitiv pro
pus de maistrul comunist 
Bujac loan, cu ajutorul că
ruia se poate coase 400 bu
căți minere pentru geaman
tane în 8 ore in loc de 50 
bucăți, cit se coseau înainte. 
De asemeni în cadrul fabricii 
s-au confecționat pentru sec
ția deșeuri mai multe ștan- 
țe, care înlocuiesc munca 
manuală la tăiatul pielei pen
tru serviete.

Folosind din plin capaci
tatea de producție a mași
nilor cu care este dotată 
secția, muncitorii tineri și 
vîrstnici de aici au dobîndit 
succese de seamă jn primele 
20 de zile a'e acestei luni 
Astfel, au fost confecționate 
din deșeuri printre alte ar
ticole și 700 perechi de san
dale de copii și bărbătești 
150 de serviete din bucăți, 
700 curele bărbătești și peste 
1350 portmonee de diferite 
mărimi.

Printre tinerii care au ob
ținut cele mai însemnate re
zultate. se numără și tova
rășii Căpîlnaș Vasile, Serbu 
Dumitru și Rott Ghertrude.

de plan

-e*

in gospodăria colectivă „Orumul lui Lenin“
HUNEDOARA (de la corespondentul nos

tru M. Caranfil).
Membrii gospodăriei colective „Drumul lui 

Lenin" din Hia n-au încetinit munca de pre
gătire pentru campania de primăvară, nici 
in zilele în care iarna vroia să-i țină în loc

In atelierul de fierărie nicovala n-a avut 
nici un fe! de odihnă. Tînărul fierar, utemis
tul Bratiștean Comei împreună cu tatăl 'ui, 
au reparat pînă acum cîteva zile 9 pluguri și 
9 grape.

In frecare zi tînărul colectivist Luciu Ionel 
putea fi văzut ieșind pe poarta gospodăriei 
cu sama plină de gunoi, pe care îl transpo-ta 
pe ogoare. EI singur e cărat pînă acum trei 
vagoane de gunoi.

La ferma gospodăriei, animalele n-au su
ferit nici de foame, nici de frig. Ele au fost 
îngrijite cu atenție de utemista Bogdan Ca- 
tița, care a fost toată iarna, zi de zi. la mun
că. Ea știe că gospodăria a contractat cu 
statul doi porci, cinci viței șl trei boi. și nu 
vrea ca gospodăria să nu poată preda vitele, 
la categoria exUa-gras-e. Apoi, simțea mîn
dria muncii Cînd mulgea vacile, vedea că 
peste cele 2700 kg. lapte contractate cu sta
tul. se obține o depășire lunară de 75 ia 
sută printr-o bună îngrijire dată animale
lor

Gospodăria și-a planificat să însămînțeze 
în primăvara aceasta, 18 hectare de trifoi. 21 
hectare de lucerna, 4 hectare de sfeciă fura
jeră. și 8 hectare de porumb furajer.

A apărut în limbile: rusă, rorriînă, franceză, germană, engleză șl spaniolă
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Prețul 40 bani

Cultî\'îndu=ne parcela cu legume 
nu vom merge la piață!

Țesătoarele de la fabrica 
„Filimon Sîrbu" din Galați 
lucrează cu hărnicie pentru 
a intîmpina ziua de 8 Mar
tie cu no] succese în pro
ducție. Cu toate că viscolul 
a împiedicat un timp circu
lația normală, țesătoarele au

fost prezente la lucru. A- 
ceasta a făcut ca în zilele de 
19 și 20 februarie planul de 
producție al fabricii să fie 
depășit cu peste 1 la sută 
In fruntea întrecerii au fost 
comunistele Ținea Pătrașcu, 
Valera Bălan și altele care

și-au depășit sarcinile de 
plan cu 11-16 la sută. Exem
plul lor este urmat de țesă
toarele Maria Constantin, 
Ana Munteanu, Maria Ior- 
dache care au dat peste plan 
cu 10-14 la sută mal multă 
pînză.

In fruntea întrecerii
Pînă la 23 februarie nu

meroase echipe de muncitori 
de la fabrica „Proletarul" 
din Turda și-au îndeplinit 
sarcinile lunare de pian. E- 
chipele conduse de fruntașii 
în întrecerea socialistă Săn- 
deanu Mănăilă, ilie Albu șt 
loan Bara de la secția mori, 
de pildă, pe lingă faptul că 
și-au depășit pînă la acea

stă dată cu 3-12 la sută 
planul lunar, - <au realizat 
prin folosirea rațională a 
materiei prime, economii în 
valoare de peste 4.300 de 
lei. De asemenea, muncitorii 
de la secțiile uscătorie, fa
sonare și ardere au realizai 
economii în valoare de peste 
10.000 de lei. Pe întreaga 
fabrică economiile realizare

de muncitori în luna februa
rie se ridică Ia suma de 
17.225 lei.

Cu multă stăruință lu
crează muncitoarele Lucre- 
ția Szekel^, Aurelia On-acă, 
Maria Ioszo șl Ana Boar de 
la secția fasonare, care rea
lizează în cinstea zilei de 8 
Martie, ' depășiri de normă 
între 53-65 la sută.

Aplică cu succes inijiativa
La sfîrșitul lunii trecute 

fila teriștii de la fabrica de 
postav din Buhuși au trecut 
la aplicarea inițiativei frun
tașului în întrecerea socia
listă NIcolae Militaru. Re
zultatele s-au arătat chiar 
din primele zile de la apli
carea acestei inițiative. In 
prima săptămînă a lunii 
februarie, prim-torcătorii din

echipa fruntașului în între
cerea socialistă Alexandru 
Ștefan eseu, au tors zilnic 
un plus de fire din care se 
pot țese 1,78 m. stofă pal
ton de damă, iar în cea de a 
doua săptămînă a acestei 
luni, toreînd fire pentru un 
nou sortiment de stofă, nu 
realizat fiecare un plus de

i Pesle 90 de famil'i 
■' de muncitor! din uzi- 
■ na noastră cultivă >n 
i fiecare an legume ți 
I zarzavaturi pe loturi 
I de pâmint care înainte 
I erau nefolosite.

încă din anul 1945, la propunerea mai 
multor muncitori din uzină de a se fo'.os> 
cele 6 hectare care erau in apropiere, direc
țiunea administrativă și comi'.etul de între- 

I prindere au luat măsuri pentru amenajarea 
lui. neutru împărțirea și repartizarea lui 
muncitorilor și funcționarilor uzine, noastre. 
Atunci am format o comisie pentru bunul 
mers al muncilor de cultivare a acestor lo
turi de pămmt cu legume ș zarzavaturi. Iar 
prin munca celor care au primit parcele 
de păm’nt lotul a fost cultivat.

• De atunci în fiecare primăvară, de cum 
începe să se încălzească, cultivatorii de le
gume se îndreaptă după orele de product e 
către terenul parcelat și în fiecare an de pe 
fiecare parcelă de pămînt se obțin însemnate 
cantități de legume și zarzavaturi. Aceasta 
se datorează faptului că muncitorii și func
ționarii care lucrează pămîntul șe ajută mult 
unul pe altul De pildă, aratul, plivitul, pră- 
șitul, le fac în colectiv. Am simțit din plin 
sorijinul conducerii uzinei și a comitetului 
de întreprindere oare, au fost neobosite a- 
tunci cînd a fost vorba despre ajutorul 
care trebuia dat celor care lucrează pe lo
turile individuale. La început a fost mai 
greu, nu puteam să procurăm semințe și 
răsaduri de legume șl zarzavaturi. Condu
cerea uzinei noastre a luat atunci măsuri 
pentru procurarea acestora la un preț foarte 
ieftin. In acest fel am cultivat în flecare an 
parcelele de pămînt, pînă ce noi am putut 
să ob+inem singuri semințe de legume de pe 
loturile noastre.

Dela gospodăria anexă a uzinei ni s-a tri
mis un inginer legum col care ne-a învățat 
cum să muncim pentru obținerea unor pro
ducții mari. Și aceasta ne-a ajutat mult, in 
anul trecut am obținut roșii de calitate su
perioară. în greutate de pînă la trei sferturi 
de kilogram una. O singură varză crescută 
pe loturile noastre cîntărea mai bine de 3 și 
4 kg. Numai de pe o parcelă de 300 metri 
pătrați se cules 100 kg. varză, de pe alta, 
avînd aceeași întindere, 150 kg. de roșii 
de toamnă, de pe al'a 30 kg. morcovi. Canti
tățile mari de legume de bună calitate culese 
de pe cele 6-ha.-au asigurat.celor_2P de fapil- 
lii care lucrează aceste loturi legumele ne

Alexandru Coco?
magaziner, Uzinele „23 August"

Bucureșt.

cesare pînă la recolta 
viitoare. Muncitorul 
Bubucea Grigore in a- 
fară de faptul că toată 
vara a consumat din 
legume și zarzavaturi,

pentru iarnă 'și-a făcut din roadele culise 40 
sticle de bulion, alte citeva sticle cu roșii. 
A obținut de asemeni, 200 de bucăți 
varză de toamnă. 35 kg. fasole pen
tru conserve, și alte cantități însemnate de 
zarzavaturi care-i ajung p:nă la recolta vii
toare. Asemenea exemple sunt multe. Prin
cipalul lucru este faptul că fiecare familie 
de muncitori ce-și cultivă parcela cu legume 
și zarzavaturi nu merge niciodată la piață 
pentru a cumpăra ceva din acestea.

Prin toate mijloacele posibile noi am cău
tat să popularizăm succesele cultivatorilor 
de legume și zarzavaturi în rînduriie celor
lalți muncitori din uzină iar toamna anului 
trecut s-a organizat o expoziție în uzină, cu 
toate soiurile de legume și zarzavaturi obți
nute în cursul anului. La această expoziție 
au fost puse și portretele muncitorilor și 
funcționarilor care au muncit cu multă rîv- 
nă la cultivarea parce'elor lor cu legume și 
zarzavaturi. Din mulțimea celor evidențiați 
n-au lipsit portretele ce'or mai vrednici cul
tivatori: Mihai Nicolae, Bădescu Vasile, 
Floruț Zaharia și Bubucea Grigore.

Expoziția a interesat mult pe muncitorii 
șl funcționarii din uzina noastră și inulți 
dintre aceștia au cerut să li se repartizeze 
și lor parcele să le lucreze. Tinărul staha- 
novist Mutulescu Iulian a și semănat din 
toamnă in parcela primită spanac și ceapă 
timpurie.

După publicarea recentei Hotărîrl a Con
siliului de Miniștri al R.P.R. și a C.C. a.l 
P.M.R., care a fost citită și discutată <ie 
către noi — conducerea uzinei noastre îm
preună cu comitetul de partid și comitetul 
de întreprindere au luat o serie de măsuri 
menite să vină în sprijinul cultivatorilor 
de legume și zarzavaturi. Pînă acum au fost 
comandate toate răsadurile necesare pentru 
începerea săditulul. Numai la roșii și varză 
s-au comandat 20.000 fire, la ardei 5.000, la 
gogoșari deasemeni 5.000. In acest an s-a 
mai propus îngrădirea terenului precum și 
irigarea Iul.

Să luptăm pentru obținerea unor recolte 
și mai bogate de legume și zarzavaturi de 
pe loturile individuale, pentru îndestularea 
familiilor noastre.

Contractări pentru legume

fire din care se pot țese 4,10 
m stofă .

Prim-torcătorii Gheorghe 
Sandu, Vasile iCiubotaru șl 
Elena Costea torc zilnic în 
plus o cantitate de fire dip 
care se pot țese 5,64 m. 
stofă.

In scurtă vreme, inițiativa 
lui Nicolae Militaru va fi 
aplicată și în alte sectoare 
din fabrică.

BUZĂU (de la trimisul nostru)
In comuna Simileasca din părțile Buzău

lui, țăranii muncitori au început să încheie 
contracte cu cooperativa pentru a cultiva le
gume și zarzavaturi, în vederea bunei apro
vizionări a populației muncitoare de la orașe. 
Cu cîteva zile în urmă, a fost organizată de 
cooperativă în comună o adunare obșteasca 
în care să se dezbată această problemă. La 
adunare au participat peste 160 de țărani 
muncitori Participanțli, au aflai avantajele 
ce le acordă statul acelora care contractează 
cultivarea de legume ți zarzavaturi.

Cele ce s-au discutat în adunare au st'rnit 
mult interes. 18 țărani muncitori, au contrac
tat în puțină vreme peste 10 ha.

Printre contractanți, se află tînărul Vic
tor Bucur care a încheiat contract pentru 
0,50 lîa. și țăranii muncitori Gheorghe I. Stoi
ca, Mihalache Diamandi, Constantin Gr. 
Radu șl alții.

In cursul zilei de 24 februarie, contracta::- 
(ii au și primit de la cooperativă materialul 
trebuilor pentru răsadnițe. De pilda, țăranul 
muncitor Gheorghe 1 Stoica a primit jumă
tate metru cub de seîndură. Constantin Gr. 
Radu, a primit 1,80 metri cubi seîndură, iar 
Mihai Popa, Matache Dumitri și alții au pri
mit cite o jumătate metru cub seîndură. In 
curînd, contractanți!, vo< primi oe la coope
rativă și celelalte materiale.

Vestea că contractanțiloi li s-au dat deja 
materialele de care au nevoie, că iia coopera
tivă au mai sosit încă 60 de metri cubi de 
6CÎndură pentru răsadnițele contractanților, 
a atras mai mult luarea aminte, a țăranilor 
muncitori.

Astfel, de pe acum, alți 40 de țăran: mun
citori din comună sînt hotărîți să încheie 
contracte cu cooperativa pentru a cultiva le
gume șl zarzavaturi.

Din realizările tehnicii sovietice

pentru ogoarele colhoznice

Și
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Noi mașini

industria sovietică a construc-

■4

să asigure o producție mult 
celei obținute prin munca

produse peste 80 
modele de diferite 
puri de mașini și 
nclte agricole.

Oamenii științei 
tehnicii sovietice cau
tă mereu să perfecțio
neze mașinile existen
te și să creeze noi ma
șini. Una dintre aces
tea este semănătoarea 
remorcată (fotografia 
nr. 3), construită de 
Institutul Unional de 
cercetări științifice în 
domeniul construcției 
de mașini agricole. 
Semănătoarea așterne 
o panglică de hîrtie 
îmbibată cu o soluție 
specială și face in ea 
găuri prin care cad 
semințele de legume 
și zarzavaturi. Pangli-

In l lenara sa din septembrie 1953, Co. 
mitetul Central al P.C.U.S. a elaborat un 
vast program de măsuri ce asigură avin- 
tul vertiginos al tuturor ramurilor agri
culturii. Agricultura sovietică trebue să 
satisfacă din belșug, în viitorii 2—3 ani. 
nevoile crescînde ale populației, în ceea 
ce privește produsele alimentare și să a. 
sigure cu materii prime industria ușoară 
și alimentară.

L'n rol însemnat in dezvoltarea conți 
nuă a agriculturii îl are înaintata tehni
că sovietică. Puternica industrie a 
U.R.S.S. inzestrează agricultura cu ma
șinile cele mai perfecționate. Aceste ma
șini au menirea să ușureze munca oa 
menilor și 
superioară 
manuală.

In 1953. 
ți’l ir de mașini a creat aproximativ 700 
de noi tipuri și mărci de mașini și r.ie- 
canizme din cele mai importante care a 
sigură progresul tehnic conținu al eco
nomiei naționale. Printre acestea au tost

perită cu pămînt. Umiditatea 
dura care se acumulează sub 
exercită o influență favorabilă 
dezvoltării semințelor și face ca 
le, lipsite de aer și lumină, să
poată crește. In felul acesta, prășitul se
mănăturilor nu maj este necesar.

Una din noile mașini agricole, a cărei 
producție in seric a fost organizată pen
tru prima oară în anul 1953, este planta
torul de cartofi pe patru rînduri (foto, 
grafia nr. 2). Această mașină permite 
sădirea cartofilor în cuiburj dispuse in 
pătrat și introducerea în același timp in 
cuiburi a ingrășăminteicr minerale. Folo
sirea largă a plantatorului de cartofi are 
o serie întreagă de avantagii. Ea contri
buie nu numai li sporirea productivității 
muncii ci și la reducerea simțitoare a nu 
mărului brațelor de muncă necesare.

R.S.S. Uzbecă livrează pentru industria 
ușoară a Uniunii Sovietice o uriașă can
titate de bumbac, de calitatea întiia. 
tivarea bumbacului este ramura de 
a agriculturii R.S.S. Uzbece. Mii de 
toare, semănători, cultivatoare de

bac, mașini pentru recoltat bumbacul și 
alte mașini au fost puse ia dispoziția col
hoznicilor de către Statul Sovietic. Munca 
pe cimpiile cultivate cu bumbac devine 
din~ ce în ce mai ușoară datorită meca
nizării complexe a lucrărilor ce necesită 
un mare volum de muncă.

O mașină importantă pentru prășitul 
bumbacului este cultivatorul de bumbac 

(fotografia nr. 1) care reduce munca ne
cesară pentru cultura bumbacului de 
2—2,5 ori.

t



Dintr-un carnet de însemnări
■», ;,Vai șî-amar de copiii care-or încăpea pe 
■■’thîna ta. Pungași de drumul mare or s-ajun

gă... derbedei și lepre... Întocmai ca tine.'..". 
Așa-mi' spunea directorul școlii, unui sfrijit 
la trup și minte și. titelist în politică. (Ne- 
vastâ-sa, ca o butie, de profesie gospodină și 
liberală în viața publică, mă blagoslovea în- 
tr-alt fel: curg sdrențele de pe tine, învă- 
jătorule. „Apoi de pe mine curg sdrențele, de 
pe dumneata osînza... Fiecare cu ce are". A 
doua zi am fost eliminat din școală pe trei 
săptămîni).

Odată l-am prins la înghesuială pe director 
și, pentru o părticică din cîte mi-a făcut, i-am 
vărsat, ca din greșală, o sticlă cu tuș roșu pe 
costumul de ginere. Cu prilejul acesta direc
torul a suferit două pierderi grele: una — 
cosftirritil (pentrtr care, dealtfel, nevasta l-a 
făcut piftie cu pumnii); a doua — bambu
sul, care s-a rupt (spre durerea șl uimirea 
lui) în vreme ce-mi măsura spinarea. S-a 
îndoit bambusul, s-a și rupt, eu am rămas 
țeapăn ca un strip. ,,Na, acuma dă cu pum
nii. Atît i-am zis : N-a mai cutezat".

Directorul mă socotea nimerit pentru cor
voadă, (de .cîte ori nu i-am săpat grădina de 
zarzavat — zicea că mă pricep, că-s născut 
din’hîrleț șl sapă) și jura cu mîna pe inimă 
că o să fac de rușine dăscălimea țării romî- 
nești, Eu eram în vremea aceea elev, un bă- 
iețandru puțintel la înfățișare și neastîmpărat, 
ca ochii fetei de optsprezece ani. încăpățînat 
ca un calîr și la nevoie gata să mă iau la 
triată cu oricare.

,M-.am încumetat să intru printre domni, să 
dau. din coate pentru a-mi găsi loc sub soare. 
Am înjurat întiia oară de dumnezeu cînd 
protopopul (pe a cărui moșioară lucrasem) 
m-â,sfătuit să mă fac popă — și am împăr
țit primii pumni, cu sete, cînd un oarecare

Piiiu, cu degete subțiri și piele gălbejită, ca 
de găină, mi-a zis că-s țărănoi prost. Prost 
din cale afară nu eram (în sfîrșlt, încă nu 
s-a găsit nimeni care să mărturisească că e 
prost ca noaptea) iar de învățat, învățam 
cît ?ece, cu o încăpățînare drăcească. Directo
rul,.zicea însă că pot eu să știu cîte în lună 
și-ri stele că tot „berbec" răm'n Așa au trecut 
anpuAm î'hVăfa't', ân1 și'pfîrts pentrucă filoso
fi» fui Hegel nu-și prea afla găzduire în capul 
meu (unii — ziceau că sînt eu tare de cap) 
am sorbit pe ascuns vin de Tîrnave și am 
făcut declarații de dragoste aproape în fie
care simbătă, cînd scăpăm din internat.

★
Cînd. peste ani, m-am văzut cu diploma 

în buzunar, m-am întrebat, în gînd : eu, 
Frîncu Constantin, dascăl ? Parcă vroind 
să-mi ușureze răspunsul la întrebare, direc
torul, care încă mai făcea pureci pe acolo, 
a mormăit: vai și-amar...

— ...de copiii care or încăpea pe mîna ta. 
Pungași, derbedei, întocmai ca tine, am con
tinuat eu.

Directorul șl-a dus mîna la gură și a mî- 
rîit:

— Eu n-am zis asta, niciodată. N-am zis. 
DeceHnsinuezi ? (Lui Titel și alor lui — fie- 
le țărîna ușoară ca piatra de moară — li se 
înfundase, fără drept de apel).

■Ar
M-am oprit la o răspîntie, într-un sat sta

tornicit pe malul Oltului, în Bo'ța, sat a 
cărui singură faimă în istorie, deocamdată, o 
constitue un cimitir al eroilor căzuți în două 
războaie mondiale, dar de aceleași gloanțe 
— nemțești. Eram flăcău cu livretu-n buzu
nar (plecasem tn- armată îndată după termi
narea școlii) bun de-nsurătoare, bun de orice, 
numai de director în Boița nu prea. Nici mai 
mult, nici mai puțin, decît director ajunse
sem. Director la o casă de copii orfani. Dum- 
nezeește l-am rugat pe un tovarăș dela ra
ionul Sibiu să nu-mi pună în spinare o a- 
semenea sarcină că vai și-amar...

— Tovarășe dragă, trebue să vezi problema 
în mod just, muncitorește. să pui umărul... 
(Mai multe sfaturi nu mi-a dat cu privire la 
munca de director, pentrucă „activa pe linie 
de aprovizionare").

Purtam cu mine către casa de copii o 
viogfiă. învelită Jnțr-up sac de pînză și un 
geamantan în care se aflau haine, pantofi, 
cartea de pedagogie după care învățasem în 
școală, „Poemul pedagogic" al ’ui Macarenco 
și țfteva studii, despre Pestalozzi (singurul 
pedagog pe care fostul meu director îl admi
tea sub soare).

Casa de copii fusese lăsată în părăsire 
peste vară. înaintașul meu se-nsurase și ple
case înaltă parte.. (însoțise cererea de demi
sie-de următorul motiv: am nervii s’abi și 
uneori sunt tentat să urechez copiii).

Copiii m-au primit cu sfială, mi-au dat 
flori (semănau ele puțin a buruieni, dar mer- 

. gea) și m-au rugat să le cînt din vioară. Vă- 
zîffd’ pereții scorojiți, copiii nebunatici (le-a 
trecut repede sfiala) m-am socotit că peste 
vreo săptămînă, două să renunț la directorat. 
Nu-mi închipuisem niciodată că voi fi repar
tizat la o casă de copii orfani. „La case de 
felul ăsta iți dai sufletul în scurtă vreme", 
cugetam. „Trebuie să fii și director, și învă
țător, și părinte. Nu mă simt în stare".

Intr-o dimineață, trec prin curte și văd doi 
puști, de vreo opt anișori, că se iau la trîntă. 
Unul, după ce-i arde celuilalt doi ghionți, 
se- desprinde din încăierare și dă bir cu fu
giți!. Ce’ înghiontit sughiță de durere, se a- 
pleacă, ia o piatră și svîrrr... Numai că în 
loc să-l lovească pe împricinat, face praf 
geamul de la bucătărie... Puștiul rămîne pu
țin mirat de ispravă, apoi zice: Brînza mă- 
siî...

— Cum te chiamă ? Vino aici... îi spun 
aspru.

— Fometescul ’răspunde, înțepat.
Dau să-l apuc de ureche, dar el se smulge: 
— In școala noastră e interzisă bătaia.
Am tăcut și am ’uat măsuri să pună alt 

geam „Așa-s copiii fără părinți, mi-am zis. 
Cresc la înttmplare, ca pomul in crîng".

M-am dus în cameră și m-am trîntit în 
pat. Cineva a clocăn’t în ușă Mă vizitau doi 
învățgțprț pe care n.u-J intîln sem pînă a- 
tunci. - . b ..

— Ești Supărat tovarășe director ? Nu-i 
semn bun... Abia ai venit printre noi... Ma
carenco era nervos, dar...

— M-a obosit drumul, nu sînt supărat... 
(Ehei să mai prind vreunul ținînd gea
muri I Vai de cojocul luid).

Cei doi. învățători mi-au povestit despre co
pii. Nicu a făcut așa, Ghiță așa. Ionel... (M-a 
surprins faptul că învățătorii nu pomeneau 
nume’e de familie al copiilor).

— Tovarășe director, școala trebuie repa- 
rătă... Cu aprovizionarea stăm slab... învăță
torul s-a apucat cti mîinile de păr.

— Toate merg anapoda, aici, a mal zis, 
cu durere.

— 'Da, dar mai sînt și alte probleme, a in
trat celălalt în vorbă Educarea copiilor... Eu 
unul n-am dece să mă ascund după degetul 
ce’ mic... Am învățat la școală în urmă cu 
douăzeci de ani... Toată pedagogia lui Pesta 
lozzi cu care mi-am bătut capul, nu face doi 
bani. Abia acum încep să studiez pe Maca
renco...

— Aici să ne ajutați... Tovarășii dela raion 
ne-au spus că sînteți pregătit., a intervenit 
primul, încrezător, (instinctiv am împins, sub 
niște ziare hîrtia pe care îtni scrisesem de
misia).

— Ar fi bine să deschidem un cerc de 
sttțdiu a reluat celălalt, parcă supărat că a 
fost întrerupt. învață copiii, învățăm și noi.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 27 februarie 1954

Nicolae Țic

Eu unul n-aș vrea să cresc oameni strîmbi. 
(Nici eu n-aș- vrea, am gîndit, puțin înspăl- 
mîntat. Mi s-a părut că în fața mea și a ce
lorlalți doi învățători se află cei două sute 
cincizeci de copii ai școlii și că fiecare ne 
arată cu degetul: voi ne-ați lăsat să ajungem 
mincinoși, haimanale. Tu directore, mai ales).

— Să vedem, am răspuns, s-ar putea să nu 
rămîn prea mult aici... Dela raion mi s-a 
spus...

învățătorii au z'mbît, amar.
— Așa-i... E greu să muncești aici... Și-au 

mai dat și alții demisia...
Păreau jigniți și tulburați amîndo:, parcă 

i-ași fi înjurat. Au ieșit.
★

A intrat un băiețaș cu nasul cît un bumb, 
îmbrăcat cu o haină scurtă și pantaloni largi, 
ca un sac de ciment. Părea mai degrabă o 
fetiță îmbrăcată în fusta bunici:.

— Tovarășe director, vă rog să-mi dați o 
carte poștală.

— Ce vrei să faci cu ea ? l-am întrebat, 
iscoditor.

— Scriu...
— Poftim...
După ce a scris cîteva rînduri, mi-a în

tins cartea poștală.
— Să o puneți la cutie. Mulțumesc.
Citesc: „Dragă mamă, sunt bine, sănătos 

și îți doresc și ț:e sănătate. Eu am primit 
aici pachete mari, haine și mă joc cu min
gea. Fometescu a spart un geam, iar Tudor 
Ion cîntă „Foaie verde, foi gălbină". Asta 
era toată scrisoarea

— Și adresa ? întreb. Cui '-o trimit ? Ai 
mamă? Pe carte nu era trecută n:c:o adresă. 
Copilașul se uită la mine, parca neînțelegind 
ce spun, apoi se îndreptă spre ieșire.

— Să o puneți la cutie. Mulțumesc, bună 
ziua.

Am luat cartea și am ous-o îr.tr un dosar 
Am rupt bucățele foaia de hirtîe pe care-mi 
scrisesem demisia. Am trimis vorbă învățăto
rilor: vom studia Macarenco. Nici eu nu 
cunosc pedagogia sovietică. Am cot rob it in 
geamantan, am scos tratatele despre Pesta
lozzi. Dragă domnule Pestalozzi. nu te su
păra, dar ce m-ai învățat dumneata, ru prea 
se potrivește cu ce va trebui să fac eu aia:. 
Le-am trîntit Am zis. ca Fometescu cînd 
spărsese geamul: brînza măsii!

★
— Vino să-ți arăt împărăția mea! Șt 

Sanda a venit. Era învățătoare Intr-un sat 
vecin. De cîte ori o întîlneem. numai despre 
necazurile mele îi povesteam, ineît fata s-a 
luat cu mîinile de păr. A cerut să f:e repa*- 
tizată la casa de copii. învățătoare. Rej-cde 
s-a împrietenit cu toți. L-a văzut pe ce! cj 
pantaiomi ca un sac de ciment și l-a între
bat: — Dece porți asemenea pantaloni?

— Vreau să fiu marinar. Marinarii au 
pantalonii largi; rugați-l pe tovarășul direc
tor să-mi cumpere o beretă dela Sibiu. I-am 
povestit Sandei că băiețașul ăsta scrie în 
fiecare săptămînă mamei, deși-i orfan. A- 
tunci, la îndemnul Sandei m-am dus să cer
cetez dosarul băiatului. Poate totuși o fi a- 
vînd pe cineva. Dosarul se compunea din 
două foi. Pe una scria așa : Ghițescu Ioan, 
născut în 1943. Urma semnul întrebări: Asta 
era extractul de naștere. Pe cealaltă foaie 
se dădeau explicații: a fost găsit în Bucu
rești, în urmă cu 6 ani. întrebat cum îl 
chiamă a spus : Ghiță loan. Toate strădaniile 
făcute pentru a se afla cine-i sunt părinții, 
dacă are pe cineva pe lumea asta, au fost 
zadarnice. O comisie medicală a stabilit. în 
urma unor consultații, că Ghițescu loan s-a* 
fi născut în 1943 Ziua și luna n-au putut fi 
precizate. Un tribunal d:n București a «jt-s 
la concluzia (cum anume?) că nu l-ar chema 
Ghiță Ioan cum a declarat, ci Ghițescu loan. 
Asta.i tot ce se știe despre Ghițescu.

— Bine, dar atunci dece îi scrie maniei? 
(încăpățînată P Sanda, uneori!)

Unul dintre învățători ne-a expFcat: a 
văzut pe alții că scriu mamelor Scrie și el 
Niciodată nu pune adresa (în casa din Boița 
sînt și vreo trei, patru copi’ care au părinți 
Părinții lor însă nu sînt în stare să le dea 
educație). Sanda a plîns și eu, deși avusesem 
în gînd, am evitat să-i spun că sfatul popu
lar, mi-a propus sa plec învățător în altă 
parte. Cînd copiii s-au dus să se cu’.ce, am 
trecut prin dormitoare.

— Unde-s educatorii? — a întrebat Sanda. 
— Dece ?
— Să-i ajute pe eonii să se desbrace. pe 

ăștia micii. Nu-i vezi cum se chinuiesc să-și 
scoată hainele? M:e mi-a venit să rîd. Pinâ 
la urmă m-am pomenit printre ei, acoperin- 
du-i cu pătura, trec:ndu-le degetele prin păru! 
moale.

— Tovarășă învățătoare, am unghiile 
mari, a strigat careva.

Sanda a luat în mîna ei mînuțele unul bă
iețaș de 7 ani.

— Vai de mine I Dece-i lași să umble așa? 
O forfecuță...

Am chemat educatorii și cîțiva dintre în
vățători

— Plecați mîine? m-a întrebat, careva. 
(Am priceput întrebarea și am înlemnit: cre
deau că vreau să-mi iau rămas bun).

— Ar fi bine ca în fiecare dimineață și 
seara să fim printre copii le-am spus hotărît. 
Să ne purtăm cu ei ca și cînd ar fi copiii 
noștri..

împreună cu Sanfta. am răspuns în acea 
seară am răspuns scrisorii lui Ghițescu: 
Dragul meu fiu...

— Oare Macarenco i-ar fi răspuns? — a 
întrebat ea.

— Nu știu. Eu ti răspund.
— E frumos aici...
E frumos, mai ales că ai venit și tu... (am 

îngătmat asta după ce mai bine de două 
luni mă chinuise întrebarea : în ce fel să-i fac 
Sandei declarația de dragoste?

★
In ședința consiliului pedagogic am intrat 

într-un mic conflict cu ceilalți învățători, 
într-o problemă importantă. Cîțiva susțineau 
că ducem o muncă de suprafață, ne îngrijim 
de chestiuni administrative mai mult și ne
glijăm educarea copiilor.

— Degeaba studiem Macarenco, dacă apli
căm foarte puțin Nu avem un colectiv unit, 
sănătos, care să-i pună la punct pe șmecheri, 
să i tragă la răspundere pe chiulangii. Fie
care tși face de cap (Exagerări, mi-am zis. 
Oamenii sînt puțin înăcriți și pe toate le 
văd în negru. Șmecherii.. Ce șmecheri?)

— Bine, am zis, dar aicea n-avem a face 
cu haimanale, cu mincinoși șl destrăbălați.. 
Sînt copii orfani, care n-au părinți. In schimb, 
au educatori, profesori..

— N-avem haimanale, dar pot să apară... 
N-am fost de părerea asta Am hotărît to

tuși să facem un schimb de experiență cu o 
Casă de copii din Constanța. Cînd s-a ter
minat ședința factorul ne-a adus o carte 
poștală pentru Fometescu, Băiatul are pă
rinți Părinții lui Fometescu au divorțat și 
n-au vrut să-l întrețină L-au trimis în lume. 
De scris, îi scriu, cînd tatăl, cînd mama. 
Scrisoarea aceasta apatținea tatălui: „Dragul 
meu copii, de acum ești mare Dacă poți, 
fugi din școală și intră undeva, să capeți 
haine și bani. Să citești Noul șt Vechiul Tes. 
tament. Dacă nu le ai, ți le trimit eu“. Am 
citit scrisoarea, învățătorilor, ne-am sfătuit. 
Niciunul nu a fost de părere să i-o arătăm lui 
Fometescu Învățătorii au plecat. Am rămas 
în birou. Scrisoarea pentru Fometescu mă 
pusese pe gînduri. „Cu ăsta o s-o scrîntim 
noi pînă la urmă". A intrat în birou Brinză 
Aurel și m-a întrebat: cît e ceasul? I-am

spus. Peste cîteva minute iar a venit: cînd 
ne dați caiete ? A treia oară a deschis ușa, 
a privit puțin și a plecat. Probabil nu mai 
avea ce să întrebe. Ce-o fi vrînd băiatul 
ăsta ?

Peste un ceas, am primit telefon din Tăl- 
maciu.

—La dumneavoastră învață doi copilași, 
Brînză Aurel și Fometescu ?

— La noi...
— I-am găsit aici... Vroiau s-o șteargă, la 

Sibiu.
„Vasăzică așa, mi-o făcurăți". Cînd s-au 

întors, nu i-am urechiat, nu i-am întrebat 
unde au fost. Am ținut adunare pe școală, 
în ziua aceea, și un învățător a vorbit co
piilor despre fapta lui Brînză și Fometescu.

— Și Brînză și Fometescu sînt derbedei. 
Mint de svîntă pămîntul... Ghițescu loan, fu
rios a ieșit din bancă, s-a dus în fața lui 
Brînză și Fometescu și le-a spus, enumerînd 
pe degete :

— Mîncarea ? Statui... Hainele? Statul... 
Școala ? Statul „ Atunci dece sînteți derbe
dei ?

— Brnză și Fometescu strică „aspectul" 
Casei.

Să plece de aici! strigau ceilalți.
In sală Se isca harmalaie și cel mititei, 

de șapte, opt anișori, agitau pumnișorii.
— Brînză e prieten bun cu Fometescu a 

sărit Turcu Gheorghe. li povestește din is- j 
pravile lui, dinainte de a veni în Casă: ■ 
eram o bandă de prieteni, zice. Me'geam prin t 
magazine să dăm „lovituri". Eu aveam o, 
ștampilă pe care scria ...Achitat". Căutam : 
bonuri de marfă, puneam ștampila și— I-a I 
mers Iu: Brinză o vreme, pînă cînd l-a prins 
un vinzător și i-a smuls un smoc de păr din ; 
ceafă.

Nu ne trebu:e șmecheri.
— Vreți să plecați din Casă ? i-am între

bat pe B-înză și Fometescu.
N-au deschis gura. Am suspendat adunarea, 

altfel, cel doi și-ar fi auzit multe. Ca să-i 
pun Ia încercare, le-am spus celor doi că 
pot să plece. Le-am tăcut bagajul și am che- i 
mat toți copiii, să-i conducă pe Brînză și 
Fometescu la gară.

Cei do; n-au vrut să pună mîna pe gei- 
manta~e. Le-au luat alții.

— Haideți
Fometescu a făcut cîțiva pași ș: s-a pri s 

cu mîinile de griiajul porții — Nu pisc. 
Brînză m-a învățat să fug._ Brînză îl În
ghiontea. să tacă.

— Colectivul a botărît să plecați— Trebue. 
le-am zis Eu n-am nicio putere. Aveți o 
singură scăpare: să vă cereți iertare șl să 
vă angajați că o să fiți băieți de treabă.

— Să mă bată dumnezeu, dară mai fag! 
a strigat Brnză (Asta a fost angajament.:! 
Iu: Br nză).

— Bine. rămînețL
In zilele următoare, elevii de serviciu la 

bucătar e. scriau pe tabla pe care anunțam 
menu-uî și efectivul elevlor care serveau 
masa: efectivul școl'i — 243 e!evl Nici eu. 
nici ceilalți învățători n-am băgat în seamă 
lucrul ăsta, fntr-o după amiază Intîmp’ă'or. 
l-am găs’t pe Brînză și Fometescu băt'ndu-se 
cu pumnii și piingînd. Fometescu ere sgirzit 
pe nas.

Ce-i cu tot ?
— Fometescu e zis să plecăm!
— M:nți I a sărit Fometescu. Tu m-ai che

mat.
— Ei. ce mai vreți acum ?

—Tovarășe director, dece ne-ați scos i'~ 
efectivul școlii ? N-am plecat

— Dar nu v-am scos !„ am spus, împă
ciuitor.

— Atunci scrieți pe tabla din bucătărie: 
efectiv 250 elevi, nu 248—

„N-avem haimanale, da* s-or putea sâ 
apară". Dreptate aveai învățător*.

*
Turcu Gheorghe. dacă-1 tatreN r-*-î sînt 

părinții răfflfne irnrt. fuge Șl *r'oc--ește m 
plîns Are 15 an: A fost cel mr bun elev dfn 
școală A c't:t peste cinci sute de vor”* de 
cărți, atîtea cîte avem deucam.ia'ă în biblio
tecă.. Nimeni, niciodată, nu l-a jignit E 
sfios, politicos, iar de m nțit nici nu știe să 
mintă L-am întrebat pe Turcu : — Ce școală 
vrei să urmezi, mai depa'te? Mi-a răsouns: 
Aviația...

Cînd Turcu a terminat elementara, n-e fost 
posibil să intre h aviație. L-am trim s la 
marină, ia Constanța. După cîteva zile s-a 
întors. L-am înscris la Liceu! Teoretic. S-a 
Into'*s pe jos dela Sibiu Cind i-am vorbit 
despre o școală medie tehnică nici nu a vrut 
să asculte.

— Dece nu vre: să mai înveți ?
— Nu mai pot Nu m-ajută capuL Rămln 

aici. în Casa noastră.
„Tovorășe Turcu. i-am zis. e prima oară 

cînd minți. Se vede că nu știi să minți" 
I-am îngăduit să rămînă :n Casă, eu credința 
că-m: va spune ce are pe suflet Intr-o zi am 
primit o scrisoare, scrisă de mîm lui Turcu 
Gheorghe. Dece nu mi-a vorbit doar ne în- 
tîlnim în fiecare ceas 1 „Tovarășe director, 
pe mine nu m-a jignit n'meni aici, toți s-au 
purtat frumos. La Constanța, unii m-au înju
rat alții m-au îmbrîncit, iar directorii m-au 
întrebat cine-mi sînt părinții. Eu nu pot 
trăi în altă parte, decît aici—"

Am tras o învățătură: nu. nu trebue să 
creiem copiilor o lume aparte, ci să-i pu
nem mereu în legătură cu cea adevărată, în 
care oamenii se prețuiesc și se doresc, cîntă 
și se jignesc, își cer scuze și poate — cu 
prilejul ăsta se jignesc a doua oară. Pe 
Turcu l-am trimis la Sibiu, cu treburi ad
ministrative, cu altele — l-am scos în lume. 
De curînd m-a rugat să-l ajut să se pregă
tească pentru examenul de admitere în liceu 
și tot de curînd l-am auzit injurînd — 
pentru prima oară.

★
Andreiaș Toma a ciocănit în ușă și a cerut 

audiență.
— Tovarășe director, s-a reconstituit dosa

rul meu ?
In primăvară...
I-am spus să aibă toatj încrederea. Pînă 

una, alta, Andreiaș Toma n-are niciun act 
la dosar. N-are părinți, n-are rude... De unde 
se știe că-l chiamă Andreiaș Toma? Nu cred 
că o să-i putem alcătui dosar cu extras de 
naștere...
Odată a venit în școală o femeie bătrînă și 

ne-a spus : am auzit că ar fi aici, la dumnea
voastră băiatul unei surori a mele... Ea a 
murit... Arătați-mi copilul.

— Cum îl cheamă ?
— Toma...
I l-am adus pe Andreiaș Toma. Femeia l-a 

privit și a ridicat din umeri.
— Ce știu eu ? Nu cred că ăsta... Eu nu 

l-am mai văzut de cînd avea șase luni
Dragă tovarășe Andreiaș, dosar n-o să-ți 

putem alcătui, dar la școală te vor 
primi și fără dosar. Te vor primi pentrucă 
trăiești în țara asta, în care a urcat la tri
bună poporul, pentrucă te recomandă Casa 
de copii, pentrucă... Dacă totuși, cineva te-o 
întreba cine și de unde ești, poți să-i spui 
cam așa : nu știu cine mi-au fost părinții... 
Poate că au fost săraci ca pasărea din văzduh 
și au murit și mei măcar n-au putut da veste 
că se sting. Pentru ei să răspundă regimul 
burghezo-moșîeresc.

„Eu am crescut la Casa din Boița". Dacă 
se vor uita cruciș la tine și te vor crede va
gabond, ori așa ceva, să bați cu pumnul în 
masă și să repeți : Am crescut la Casa din 
Boița 1

Te vei duce la Școala pedagogică și peste 
ani vei fi învățător. Nimeni nu-ți va spune: 
vai și-amar de copiii oare vor încăpea pe 
mîna ta...
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Prin cabinetele unei școli profesionale
Cabinetele școlare ale școlilor profesio

nale, nu mai slnt clasele, de odinioară, 
cu pereți umezi, și băncile roase de carii, 
blici elevul de azi nu mai e ucenicul de 
ieri ; îmbrăcat zdrențuros, cu, sau fără 
caiet, în care-și nota sau nu-și nota lec
țiile predate, prizărit și rebegit de frig. 
Altfel se învață astăzi in școlile profesio
nale. Elevii visează astăzi lucruri mărețe, 
iar visurile lor devin realitate. Cifi inova
tori, raționallzatori, fruntași în produc
ție și stahanoviști sînt astăzi ieșiți din 
rlndul elevilor absolvenți! Mulfi dintre el 
urmează acum în facultățile fără frecven
tă/

Să vizităm cîteva cabinete școlare ale 
Școlii profesionale nr. 2 metal din Bucu
rești.

Iată cabinetul de desen (fotografia nr. 
1} In prima bancă, elevul Dincă Anghel. 
unul dintre cei mai buni desena
tori din școală. E in anul II și învață me
seria de frezor. Cu cîteva zile în urmă, li 
s-a predat elevilor o lecție nouă: despre 
c tirea desenelor. Această nouă metodă de 
:: se citi desenele a fost aplicată pentru 
rrima dată de profesorul Ignatiev de la 
Școala profesională nr. 64 din Moscova. 
După metoda profesorului Ignatiev citirea 
desenelor se face cu ajutorul unei truse 
speciale, care conține principalele piese 
cu diierite forme geometrice. Trusa mai 
c m.ține o serie de planșe cu desene. Elupă 
desen, elevul citește și reprezintă mintal 
' -nia intregii piese. Apoi, din trusa de 
P ese i se cere să găsească elementele pe 
:r.'e le cunoaște din analiza proiecției și 

monteze din ele modelul. Profesorul de

desen Popescu Ioan, 
care aplică această me
todă, urmărește atent 
cum elevul Dincă mon
tează o piesă după un 
model pe care-l are în 
față. Această nouă me
todă de a se citi dese
nele prezintă o deose
bită importanță: ea în
vață pe elevi să des
compună mintal forma 
piesei, îi determină să 
vadă corpurile geo
metrice în forma pie
selor, și le antrenează 
vederea în spațiu.

In cabinetul de teh
nologie (fotografia nr. 
2), profesorul Teodor 
Emilian explică elevi
lor despre așezarea 
cuțitului la strung. E- 
levii strungari Toader 
Gheorghe, Dragnea A- 
lexandru și Herșcovici 
Emil sînt in anul II. 
Ei termină anul acesta 
școala. Plini de inte
res, ei urmăresc atenți 
fiecare mișcare a pro
fesorului. Cunoașterea 
așezării cuțitului este 
una din condițiile de 
seamă ce trebuesc în
sușite de către strun
gari. Așezarea corectă 
a cuțitului duce la mic
șorarea uzurii, la mări
rea preciziei și calită
ții suprafeței prelucra
te. Și aceasta fiindcă 
valorile reale ale un
ghiului de așchiere de
pind de poziția cuțitului 
față de piesa prelu
crată. De aceea elevii 
depun mult suflet ca 
fiecare lucru să-l În
vețe temeinic încă din 
școală.

Dragomir Nicolae și 
Cazacu Petre sînt a- 
mindoi elevi in anul 
II. Nicolae învață me
seria de motorist me
canic iar Petre me-.

I

înseninări

Iszak Farkaș,
CîW .’-C’, rei'.'ilKl Ia Cluj pe Iszak Farkaș 

■w-c-i bi_"-'ar. // cu ani in urmă,
la București, cînd locuiam am ndoi int’-o 

. came-i mare, cu multe patun și puține 
I becuri. Ne in:Uneam seara fi instalați comod 
re r-tu'ile cu saltele tari începeam să deci- 
nâm amintirile. Povestea frumos Farkaș șt 

: știa să rețină atenția noastră. Colindase 
multe orașe din țară, ba chiar și citeva de 
peste graniță, luptase împotriva hitleriștilor 

! și avea decorații, (întotdeauna și le punea 
cind se ducea să vorbească pionierilor des- 

. pre enxi tineretului sovietic). Citise mult Ș' 
I ne împărtășea bucuros din cunoștințele lui 
Erau pe atunci ani: dăruirii fără de rezervă. 

| cind m'ncam seara piine goală presărată 
d:n belșug cu sare, umblam cu pantalonii 
„burlan" și aveam in picioare pantofi cu 

. talpă găurită, dar discutam — pe cit ne pri- 

. cepecm — despre toate problemele vieții 
i despre poezie și filozofie.

Cind ne-am revăzut la Cluj, Farkaș m-a 
i strins in brațe și revederea noastră l-a bucu
rat mult Nu m-a lăsat singur toată ziua. 

I Mi-a arătat fotograjia unei fete la care el 
j spunea că ține tare mult, ca imediat după 
aceea sd mă tragă după el intr-o cameră pen. 
tru a-mi arăț i modesta lui bibliotecă Pa
sionat după cărți, a știut totuși să se d-s- 
partâ fără rezervă de un volum, dăruindu-mi-l, 
atunci cind a văzut că nu-mi mai deslipeam 
ochii dela el.

Zilele următoare l-am întîlnit preocupat și 
frămintat Memora anii domniei lui Alexan
dru cel Mare și se străduia să înțeleagă ca
racterul democrației sclavagiste. Avea in 
fața sa un vraf de cărți și caiete. Mi-a spus 
emoționat că dă examen in anul I al facultă
ții muncitorești și că dorința lui e să urmeze 
filozofia Intr-o zi, intorc:ndu-se dela exame
nul de geografie mi-a povestii, bucuros ca un 
copil, cum l-a „încuiat" pe profesor, arătind 
pe hartă pină și locurile unde se află morile 
in R.P. Ungară. Șt cu vocea lui caldă și pu
țin tă'ăgănată a repetat:

— Auzi ? Pînă și morile i le-am arătat 1
Intr-o seară, a rămas să studieze mai tîr- 

ziu, împreună cu alți tovarăși. La un mo
ment dat. s-a ridicat de pe scaun, și-a scos 
cravata pe care a atirnat-o in cuier, apoi s-a 
întins pe covor.

— Ce e asta. Farkaș ? l-au întrebat mirați 
tovarășii.

— Mi-e somn. Voi continuați să studiațt. 
Eu am să dorm citeva ore.

— Du-te Farkaș în camera alăturată și 
culcă-te omenește, intr-un pat. Te vom scula 
noi mai tirziu.

— Ei. dar pentru ce să vă mai deranjați ? 
Parcă pe jos nu p.ot dormi bine?

— Dar, hainele, Farkaș, ți le murdărești.

seria de frezor. A- 
nul acesta amindoi 
termină școala. Pină 
in școală ei nu s-au 

cunoscut. Nicolae e din- 
tr-o comună de lingă 
Urziceni, iar Petre din- 
tr-una de lingă Ca

ln cabinetul de educație politică (foto
grafia Nr. 4). Pe lingă cunoștințele pro
fesionale elevii iși mai însușesc in școală 
o seamă de cunoștințe de cultură generală. 
La hartă, Dinu loan și Manea Gheorghe 
inainte de începerea orei de curs urmăresc 
locurile unde au avut loc răscoalele țără
nești din 1907. E lecția la zi, Dinu e

lafat. Dar viața în 
școală, dorința unuia 
și a celuilalt, de a 
învăța, i-a unit, i-a 

legat. Ei sînt acum 
cei mai buni prie
teni, dar și printre 
cei mai buni elevi la 
fizică. lată-i în cabi
netul de fizică (foto
grafia nr. 3). Ni
colae și Petre iubesc 
mult fizica. După ter
minarea orei de curs, 
ei au rămas în cabinet 
să-și continue expe
riențele la mașina e- 
lectrică, care bazată 
pe principiul electrofa- 
rulul, produce în mod 
continuu electricitate.

un elev bun la istorie și geografie. El 
explică colegului său din anul I, cu multă 
pricepere la hartă. Ei iubesc istoria patriei 
noastre dragi și tocmai pentrucă o iubesc 
o învață temeinic. Serghianu Cornel și el 
elev în anul I, citește articolul de fond 
din „Scînteia tineretului", intitulat: 
„O formă înaintată de muncă". Iar elevul 
T. Costache studiază o revistă. La cabine
tul de educație politică elevii, pe Ungă 
însușirea geografiei și istoriei patriei 
noastre dragi, se pun la curent și cu cele 
mai noi evenimente interne și internațio
nale.

Iată doar cîteva cabinete școlare, iată 
și cîțiva elevi din viitorul schimb de mime 
al clasei muncitoare. Ei sînt animați de 
dorință de a deveni strungari, mecanici și 
frezori buni, cadre de nădejde ale in
dustriei noastre în plină dezvoltare.

GH. CIRSTEA și R. COSTIN

In tabără la schi
om de cultură
Cum ai să arăți mîine la examen ? Te cu
nosc oameni...

— Hainele, hainele... Ce sint hainele? Eu 
n-am să mă căsătoresc niciodată cu o fată 
care se uită doar la haine fără să vadă su
fletul, calitățile omului.

Și potrivindu-și mai bine mîinile sub cap, 
Farkaș a pus capăt acestei discuții, ador
mind.

Aproape în fiecare seară, Farkaș, viitorul 
student la filozofie, cel care pretinde să se 
judece omul după cultura lui. după cunoștin
țele pe care le are, cel care știe pe dinafară 
versuri din Pușkin și Petofi, care învață 
zeci de propagandiști ce înseamnă ntateiia- 
lismul dialectic șt istoric, se culcă pe covor, 
deși are locuință in oraș. Cleoputra n-a intrat 
in istorie pentru că s-a arătat lui Cezar înfă
șurată intr-un covor. Aceasta este doar o 
legendă Dormitul lui Farkaș pe covor nu 
intră insă in domeniul legendei. Aceasta e 
însăși realitatea: o realitate ridicată la rang 
de principiu de viață „necesar" condițiilor 
de astăzi.

— La ce bun să-mi fac o autocritică for
mală — spune Farkaș. Am fost deseori cri
ticat pentru neglijență în viața mea particu
lară Odată, am vrut să-mi fac autocritica 
și mi-am cumpărat o pereche de pantofi. Sint 
eu de vini că pantofii sînt strimți și nu-i pot 
incălța ? Și-apoi ciți tineri nu procedează 
ca mine!

★
- Fără îndoială, din nefericire mai sînt tineri 

care piocedează la fel ca Iszak Farkaș. Ei so- 
cot că a te îmbrăca îngrijit și curat, a folosi 
periuța de dinți, sau a dormi în condiții în 
care să nu-ți periclitezi sănătatea, sînt niște 
fleacuri, niște comodități mic-burgheze, ne
demne să fie luate in seamă. Toți aceștia, cu 
Iszak Farkaș în frunte, greșesc. Nimic nu e 
mai simplu decît să fii neglijent, dar aceasta 
este un eroism ieftin. Adevărații oameni ci
vilizați prețuiesc șt înfățișarea omului, cură
țenia. A merge murdar, cu hainele prăfuite și 
necălcate, neras, este o lipsă de respect față 
de tine însuți, față de cei cu care vii în 
contact, față de ideea de cultură.

Iszak Farkaș e un om citit. Pesemne cu
noaște ce ă scris M. I. Kalinin despre a- 
ceastă problemă.

„...Noțiunea de cultură este foarte largă, 
incepind cu spălatul feței și ajtingind la cele 
mai înalte culmi ale gindirii umane. Și nu 
uitați că aici e, mai ușor decît oriunde să cazi 
în filistinism. Miini curate, îmbrăcăminte în
grijită... etc. toate acestea sînt indicii ale 
gradului de cultură...".

1 DELEANU 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Cluj.

Asociația sportivă „Rezervele de muncă" 
a organizat în anul acesta la Pîrîul rece o 
tabără de schi. Sub îndrumarea atentă a. 
unor antrenori pricepuți și avînd la dispo
ziție materia’ul necesar : schiuri, echipament 
sportiv, tinerii schiori se pregătesc să de-~ 
vină instructori de schi, speciaiizîndu-se în 
deosebi pentru normele.de schi ale comple
xului G.M.A.

In această tabără — care constituie tot
odată și un bun mijloc de recreere sint 
veniți tineri care S-au dovedit sîrguîncioși 
în însușirea cunoștințelor. Aci ai să-i în- 
tîlnești pe elevii Petre Usatov, Gheorghe 
Voicu sau Ștelian Lungu care sînt fruntași; 
atît în învățătură cit și în activitatea prac
tică. Pînă la sosirea în tabără niciunul din-~ 
tre ei nu știau să schieze Acum însă eî- 
cunosc bine tehnica mersului pe schi.

Printre cei 60 tineri care .au. venit pînă 
acum în această tabără se află și un număr 
de 21 eleve ale școlilor profesionale din di-" 
ferite regiuni ale țării. In timpul care a 
trecut de la deschiderea taberei și pînă în 
prezent, ele s-au antrenat cu grijă. Tinerele 
Victoria Șeitan și Elena Alămîie (care fac 
parte din lotul de atletism ai asociației „Re
zervelor de muncă") au învățat să schieze 
foarte tine. Deseori coboară cu mare vite-- 
ză, executind pînă și „cristiane". Sint'- 
aici șl eleve ca Rozalia Tanțău sau Elena 
Qiaconu care n-au mal purtat niciodată, 
pînă la venirea în tabără schiuiile, iar a-; 
cum coboară cu d'băcie pe pîrtiile de schi 
ale taberei.

. Desfășurînd o muncă susținută pentru bu
na organizare a taberei, consiliul central al 
asociației „Rezervelor de muncă" a reușit să 
facă aici o tabără model în care tinerii își 
petrec folositor timpul .liber și se pregătesc, 
bine pentru concursurile din timpul iernii cît 
și pentru cele ale verii.

Un aport de seamă 11 dau antrenorii de 
schi și profesorii de educație fizică ca. 
Munteanu Nicolae și Ion Bărăscu, care pre-: 
gătesc cu grijă pe sportivii asociației „Re
zervele de muncă".

Pe lîngă faptul că în tabără își vor pe
trece minunat vacanța peste 300 de elevi, 
asociația va reuși să ridice un număr mare 
de tineri schiori bine pregătiți. Această in.P 
țiativă a asociației „Rezervele de muncă" 
care merită a, fi un exemplu demn de ur
mat și de celelalte asociații, va fi un ajutor 
de seamă în munca de antrenare a unul 
mare număr de tineri la cucerirea Insignei 
G.M.A.

--------•---------

Pregătiri pentru însămînțări în raionul Odorhei
In raionul Odorhei din Regiunea Auto

nomă Maghiară lucrările de pregătire pen
tru campania agricolă de primăvară sint în 
plină desfășurare.

La gospodăria agricolă de stat „Alexan
dru Petofi" s-au terminat lucrările de re
parație a mașinilor agricole necesare însă- 
mînțărilor. In gospodăriile agricole colective 
din raionul Odorhei a fost terminată repa
rarea a 76 la sulă din mașinile și uneltele 
agricole.

Pentru a veni în ajutorul mecanizatori
lor de la stațiunile de mașini și tractoare 
din raion, muncitorii Uzinelor Metalurgice 
din Vlahița și cei de la cooperativa mește
șugărească „Gabor Aron" au pus la dispo

ziția lor materiale și piese de schimb nece
sare reparațiilor. Datorită acestui ajutor, 
planul de reparație a tractoarelor de la 
S.M T.-Odorhei a fost îndeplinit pînă acum 
în procent de 90 la sută, iar cel a! mașini
lor și une'te'.or agricole, în procent de 95 
la sută. Colectivul întreprinderii industriale 
„Ioszef Attila" a organizat trimiterea unei 
brigăzi la sate care să sprijine lucrările de 
reparare a mașinilor și uneltelor agricole. 
Această brigadă a reparat în comuna Mur
gești, într-o singură zi, 14 semănători, 12 
grape, 8 fiare de plug, etc. Brigada a mers 
șl prin alte sate, sprijinind pe țăranii mun
citori să termine lucrările de reparație a 
mașinilor și uneltelor agricole.

A apărui nr. 2 al revistei 
„Rezervele de muncă1*

Revista cuprinde următorul sumar:
— Mecanicul de pe 50.003 ; ■
— Armata păcii și Utertății ;
Moscova — Școala profesională nr. 9 

telecomunicații ;
— Răsplata, celor vrednici;
— Feroviarii ;
— Din școli și ateliere;
— Un’titan al științei'; D. 1. Mendeleev;
— Reproduceri din Expoziția anuală de 

stat a artelor plastice;
— Iarna într-un S.M.T. ;
— De. la plugul de iemn la tractorul 

electric ;
— Petrol pe fundtîl mării;
— Ciclo-crosul;
— Izvoare de viață (sfatul medicului);
— Humor.

normele.de
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In legătură cu conferința de (a Berlin
20.000 kg. cartofi 

la hectar
TURCU PETRE 

președintele G.A.C. 
Șoldanu reg. București

Gospodăria noastră colectivă 
a încercat în anul 1953 plan
tarea! de vară a cartofului pe o 
suprafață de 1,80 hectare. Iată 
rum am precedat: după îndru
mările tehnicienilor dela sfatul 
popular raional și ale celor din 
Ministerul.Agriculturii și Silvi
culturii, am a.las pentru planta
re cartofi buni, sănătoși, pe care 
i-am pus'la iarovizat. Iaroviza
rea a durat 40 de zile: după a- 
ceasta i-am pus în pămînt. 
Noi n-am plantat și îngrijit car 
tofii conform cerințelor. Terenul 
in care i-am pus a fost slab pre
gătit. iar. ca lucrări de întreți
nere am dat numai două prașile, 
ceeace tiu-i deajuns pentru car
tofi, și i-am .udat de trei cri. 
Totuși, recolta a uimit pe colec
tiviști. Am strins 36.000 kg 
adică 20.009 kg. la hectar. Cul
tura obișnuită, în care colecti
viștii aveau mult .mal multă în
credere, a dat numai 5.500 kg. 
la hectar. Acest lucru a .dat ce 
gindit tuturor.

Anul trecut, noi am cultivat 
cu legume și zarzavaturi 30 hec
tare de pe care am obținut 450 
tone produse. Venitul a- 
dus de grădină se ridică 
la suma de 138.000 lei, în 
afară de banii împărțiți colecti
viștilor pentru zilele-muncă. 
Prin urmare, în afară de contri
buția la îmbunătățirea aprovi
zionării orașelor, cultivarea le
gumelor, zarzavaturilor și carto
filor face să crească și venitu
rile gospodăriei și ale membri
lor ei. Acesta este un motiv în 
plus ca să luptăm pentru creș
terea producției.

Pentru anul 1954, noi ne-am 
or omis să cultivăm în vară 10 
hectare cu cartof!, lei acest sc-p 
ne-am asigurat cartofi de sâ- 
mînță, pe care i-am pus la păs
trare în șanțuri, am făcut ară
tură adîncă de toamnă și am 
gunoit terenul. Ingrășămintele 
chimice necesare le vom procu
ra prin cooperativă ș:, cn plus, 
vom strînge 5060 kg. cenușă.

cui-
vom strînge 5000 kg.
care este foarte folositoare 
terii cartofului.

Neîncrederea 
a fost risipită 

D. ROȘCA, președintele 
gospodăriei colective 

din Făîcoiu, reg. Craiova

Cad a fost vorba sj apHcăs 
metoda plantări: te vâri a ca*- 
tofulul, cclectivlștn noștri aa 
fost destul de ■ riser?ti
Pini la urmă însă, ts a 
organizației de partid, am 
să-i convingem, astfel ci 
narea generală a aprob 
'ncerce această 
ha. Terenul acesta a 

tot în 1953,
>ă ce s-a

Discuțiile din Bundestagul dela Bonn
„alegeri libere", propus la conferință de 
Eden. ......

Contrazic-îndu-1 însă pe 'Adenauer, el Ș de
clarat că cu ajutorul unor organizații de' fe
lul „comunității defensive europene" ; nu 
este cu putință să se obțină o securitate elec
tivă". „Dezbaterile asupra acestei probleme 
la conferința de la Berlin, a subliniat 
Ollenhauer, au întărit și mai mult poziția' ne
gativă a socîal-detriocraților față de comuni 
tatea defensivă europeană". Ollenliauer a re
cunoscut că tratatul cu privire la această 
„comunitate", „va îngreuna unificarea’ Ger
maniei". In legătură cU'aceasCa. el a jp'&’.a 
rat că viitorul guvern al întregii Gerpjapi 
„nu trebuie să fie legat prin țfâtățelejjS'm 
na te de Republica Federală". Ollenhauer r. 
cerut apoi guvernului Adenauer „să 'rețitlnța 
la acțiunile de natură să adâncească 'scinda
rea Germannei". Printre aceste măsuri el ; 
enumerat încercarea iui Adenauer dej r. 
schimba constituția de la Bonn, incluzțncFîi; 
aceasta un articol despre sțrvîciul militar <5- 
blîgator. Ollenhauer a prevenit că „urijase- 
menea pas poate să provoace .o.'țielinijfe'țțe- 
rioasă în țifrile lumii occidentale".

„Consider, a adăugat el,’-'că tin aseițiehe:: 
act este în contradicție cu interese b propf. u 
lui .nostru popor".

Dezvoltarea culturii cartofului în R. P. R.
Cultura cartofului în țara noastră 

a pornit pe un drum nou, .pe un drum 
ce prezintă . perspectiva de a se îmbu
nătăți în foarte scurt timp problema 
aprovizionării populației cu cartofi 
pentru con-sum și a industriei cu 
materie primă.

Pentru a ști mai ușor ce avem de 
făcut în privința culturii cartofului 
trebuie să amintim, tntîi moștenirea 
pe care o avem în această problemă 
de’.a - vechiul regim. Cultura cartofu
lui în treput era răspîndită în unele 
regiuni din zo-fia foarte favorabilă și 
favorabilă, adică acolo înde cartoful 
găsește condițiuni bune de umidi
tate și temperatură. In zona de cul
tură socotită ca potrivită pentru car
tof, se cultiva în mod sporadic, iar 
mari suprafețe erau socotite nefavo
rabile. Aici lipsa de ploi și călduri e' 
mari din timpul verii făceau șă nu 
-se obțină . nicio producție Ia cartof, 
sau producții oare abia depășeau une
ori cantitatea de cartofi plantați. Da
torită acestui fapt, aprovizionarea 
pieții cu cartofi. în zona potrivită și 
în zona nefavorabilă se făcea cu cei 
produși în celelalte zone.

Soiurile care se cu tivau erau în 
cea mai mare parte importate din 
străinătate, îndeosebi din Germania și 
după un an, doi de producție se ames
tecau atât de mult încât nu se mai 
putea vorbi de existența unui soi. In 
plus, aceste soiuri fiind create în alte 
condițiuni de mediu, unele din ele 
erau nepotrivite pentru țara noastră.

O aha moștenire grea era boala 
numită rîia neagră a cartofului, rare 
poate distruge complect cultura <le 
cartofi. Apariția râiei negre tocmai în 
regiunile bune producătoare de car
tofi -a dus !,a micșorarea suprafețelor 
cultivate cu această plantă și deci 
la micșorarea producției totale a car
tofului.

Agrotehnica ce s’a aplicat la cul
tura cartofului nu era o agrotehnică 
specială, stabilită pe baza unor cer
cetări și observații îndelmgate. Acea
sta a făcut ca țărănimea muncitoare 
să nu cunoască bine nu numai cerln- 
țe'e plantei, dar nici minimul de lu
crări ce se aplică la cartof. Iarovl- 
zareia cartofului nu se făcea în nicio 
regiune. Cultura extratimpurie a car
tofului, obținerea a două reco'te pe an 
și alte metode agrotehnice nu erau 
cunoscute în cultura cartofului.

Industria nu folosea în mare mă
sură cartoful ca materie primă, el fi
ind fo'osit în deosebi în altoa 
și într’o oarecare măsură la hrana 
animalelor și anume Ia îngrășsrea 
pxcilor, la vacile cu lapte, dar numai 
In regltnile din zona foarte favora
bilă. Numai pentru aceste sco; 
ținînd seama de faptul 
sută din populată țării 
dki zona nefavorabilă 
viii culturii cartofuiu 
cartofi, recolte te erau cocs:rkrati 
tipică soare.

Astăr pretteeM ere a tori.1 
aspect. Carterul e ScicsK ki 
a&nertarâ perrtes fabcioerea 
a a dexrr irtei.
ț-a. Populași» text orașe ți 
kxfcstriate. ca o consecință 
a procesului de industrializa: 
Fstă a Jărc, a crescut mult față de 
perioada de dinainte de război. Țără- 
r.unea muncitoare înceoe să consume 
din ce in ce mai uruit cartof. De.ise- 
meoei cartoful e introdus în mare 
Eăsnră în alimentația animalelor.

Desigur, pentru a satisface toate 
aceste certate mur: de c-artof: tr< 
mărită suprafața ocupată cu ac: 
plantă, car îndeosebi trebue să 
ținem producții mult mal 
tatea de siprafațâ.

In zona foarte favorabilă și tn zona 
favorabilă culturii cartofului trebue să 
se dezvclle industria care are ca ma
terie primă principală cartoful. De 
aceea aceste regiuni nu vor mai f: fur
nizoare de cartofi pentru consum pen
tru celelalte regiuni din zona potrivită 
și nefavorabilă culturii cartofi lui. Aici 
trebuie produs cartoful pentru consum 
pe loc, atît pentru consum în timpul 
primăverii, verii șl iernii, cît și pen
tru sămînță. Metodele sovietice și 
experiențele Institutului de Cercetări

Jng. V, Comarnescu 
Ing. M. Berindei

Dela Institutul de Cercetări 
Agronomice al R.P.R.

se aplică iarovizarea tuberculilorsta
înainte de plantare, metodă prin care 
se obțin producții mai mari cu 50 la 
sută, se forțează cartofii 
tuberculi și să se dezv’o te în lunile 
mal și
abundente și cu temperați ri scăzute, 
adică tocmai condițiile cerute de car
tof, Acum se experimentează altă me
todă menită să scurteze și mai mult 
perioada de vegetație, și în deosebi 
timpul de la plantare la răsărire șl 
anume înrădăcinarea în mediu urnei, 
înainta de plantare, a tuberculilor i.i- 
rovizați. Prin experiențe e executate 
la Institutul de Cercetări Agronomice 
în anul 1953 s-a găsit că în condițiî’e 
acestui an, timpul dela plantare la 
răsărire a fost de 35 zilft în cazul 
cînd s-au plantat cartofi neiarovizăți. 
de 24 zile cînd s-au plantat cartofi 
iarovizați și de numai 17 zile cînd 
s-au plantat cartofi iarovizați și anei 
înrădăcinați în mediu umed. Pro
ducțiile în aceste cazuri au fest de 
100% în cazul plantării cu tuberc: I: 
neiarovizați, de 173% cînd s-au folo
sit tuberculi iarovizați și de 244 
cînd s-3 folosit tuberculi iarovizați 
și înrădăcinați în mediu umed, lată 
deci că prob tema aceasta se n ,ate re
zolva ușor pentru regiunile din aceste 
zone .iar zona nefaveramli 
numită de perspectivă Per.tr-.- mar- 
tările de primăvară însă, cn tubercul! 
iarovizați. trebuie ic’ -sit - t-r- 
numai material rezultat din p’antărf 
de vară.

Dar și tn: 
vorabilâ trei 
vară pentru 
de sămînță. 
comoal 
aceste 
mana,

an.
Pert 

Insă d 
sebi d

Per 
neagră

să formeze

iunie, luni cu preclpitațiuni

pentru îmulțirea rapidă a soiurilor 
valoroase și pentru producerea carto
fului timpuriu și extratimpuriu. Para
lel cu aceasta trebue trecut la apli
carea metodelor care ajută cel mai 
mult la obținerea de recolte mari și 
anume la aplicarea tnei agrotehnici 
pe zone de cultura, mecanizarea în 
mare măsură a culturii cartofului și 
irigarea culturilor de cartof.

Incepînd cu lucrările de pregătirea 
terenuki, de aplicarea îngrășăminte
lor, de pregătirea tuberculilor înainte 
de p'entare și apoi continuînd cu lu
crările de întreținere și pînă la re- 
co tare trebuesc stabilite reguli agro
tehnice pe z'xie de cultură, ținînd 
soama de biologia cartofului, de ce
rințele 
acest scop trebuie 
tă munca de cer 
zona de perspect 
vită culturii cart 
cel mu t 3 ani să 
cele mai juste 
experiențelor executate

Cartoful f 
necesit, 
aceasl 
și b 
mulți 
caută

In
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că cca. 50 Ii 
ți anume cea 
și zroa potrr

Iria 
soirtu?- . 
iacurilre 
centrele 
firească 

re socia- 
față

reoș*t 
adu

să se 
metodă pe 0.68 

‘ost ocu
pat , tot în 1953, cu ceapă de 
arbag’c. După ce s-a necri ’t 
ceapa, an» făcut o arături adîn- 
că, la 20 centimetri ș! am. mgro- 
nat sub brazdă 50 de care cte 
bălegar bine d-rep t. Arăt”.* 
an» șrăpat-o ș! jr* rr**1
£”ă?3t-O C^2tâ C2“2

• Ptnl la ph ■ mai da:
»de dcuă ori prâșîtoarea. ca 
să distrugem bcr_>r•"» Jnr'ă- 
tate din teren a frs: 
ceMMtă jumi*ate. avut po
sibilitatea să faern? irtceție. 
Plantrrei cartofilor am facut-o 
in eutburi. Ia distanța de 60x^0 
centimetri ți la adîncimca de 
15 centimetri. Luc-ările de în
treținere s-au mărginit la două 
prașile: prersa cînd plantele 
au avut 10 centimetri înălțime 
și a doua la 20 de zile după 
prima. A treia prașilă nu s-a 
mai făcut tot din pricina neta- ____ .... _______ _____________
trederr multora dinire colecti- Agronomic© arată că se poate realiza 
viști. Numai brigadierul și ctți- "" ‘ i--— ™
va uteir.lștl au plivit o parte din 
suprafață.

Cu mult înainte de recoltare, 
la 20 august, am făcut un son
daj în lan și am găsit cartofi 
de mărimea unei nuci. Cînd 
em 'acut al doilea sondaj, la 15 
septembrie, am găsit cartofi de 
390—100 gr., iar la 10 ncembrie, 
cînd am 
sit mulți
1.250 kg. 
trimis și 
va. Recolta globală a fost de
10.250 kg. la ha.

Deoarece acum toți colectiviș
tii și-au alungat neîncrederea 
față de plantarea de viară a car
tofului, anul acesta vom culttea 
după această metodă 3 hectare 
de cartofi pe care-I vom îngriji 
cit mai bine, pentru a obfne o 
producție și mal mare.

■ebuse 
aastă 
i ob- 

mari la uni-
<. -

cules cartofii am gă- 
cartofi în greutate de 
unul. Din aceștia am 
la expoziție, la Craio-

cu ușurință acest lucru. In acest scop 
trebuie extinsă cultura de vară a car
tofului pentru producerea materialu
lui de sămînță și pentru consum în 
regiuni te secetoase și călduroase și 
numai pentru producerea materialu
lui de sămînță în celelalte regiuni. 
Se știe că în regiunile secetoase, cu 
temperaturi ridicate, cartoful plantat 
primăvara degenerează din pricina 
căldurilor mari din timpul verii. Prin 
cultura de . vară, cartofii fiind plan
tați în prima jumătate a lunei iulie, 
formează tuberculi în linile răcoroase 
(septembrie și octombrie) și .se obține 
astfel, pe lângă recoltele destul de 
mari, și material de sămînță complect 
sănătos, care se poate păstra în con
dițiuni bune pînă în iuna iunie a 
anului următor. Acești cartofi se pol 
consuma în timpul iernii, dar pentru 
consum în timpul primăverii ș; toam
nei trebuiesc produși cartofi prin 
plantări de primăvară Pentru acea-

raZ jra &
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șa. ton e czn
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și în «nt’tăți 
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aba. Ostbote.
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res.ttl re- jru cr încă <: ta decsebi 
pentru steoă $S antestepă s-a 
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cla. Mai Kcaig. G
Merrer. Prtsăa. și Ackersegen. pentru 
reglsniîe din zaua secetoasă-câldu- 
r-.îsj rortal solar e timpuri; și pen
tru ceWake regiuni tna> soiirile.

Deoarece hnulțirea acestor cartofi 
trebuie făcută numai în cultura de 
vară, nu putem aplica metodele care 
se practică la îmu’țirea rapidă a 
cartofului ta ciltura de primăvară, 
f indcă la cultura de vară nu se 
recomandă tăierea. Pentru aceasta.se 
va face fmbinație între îmulțiren 
rapidă prin cultură de primăvară și 
apoi cultură de vară. Primăvara 
timpuriu se plantează cartofi iarovi
zați pe care ii tăiem în ziua plantării 
in at:t?a bucăți Cîți colți bine dez
voltați au. Pe Ia mijlocul 'unii iunie 
se recoltează și toată producția înce- 
pmd cu tuberculii de 20 gr. pînă ia 
cei ma; mari se plantează iar. Pentru 
aceasta rep folosește metoda produ
cerii a două recolte pe an, metodă 
care dă rezultate mai bune î.n con
diții de irigare. Astfel într-un singur 
an, printr-o muncă susținută și prin
tre» justă organizare se pot îmulți 
cartofi suficienți. In acest scop 
trebuie ca în prealabil să se recunoască 
toate culturile cu solurile indicate. In 
timnul recunoașterii se vor elimina 
toate plantei; de alte soiuri și cele 
bolnave, apoi la recoltare trebuie să 
se facă a doua a'egere.

Odată îmulțite cantitățile necesare 
de cartofi, se poate trece la producerea 
cartofului timpuriu și extratimpuriu 
cu soiuri curate.

Producerea cartofului timpuriu se 
face prin plantări de primăvară tim
pi riu pe un teren bine pregătit din 
toamnă, cu tuberculi iarovizați 
zile și apoi înrădăcinați 6—10 
mediu umed. Prin aplicarea 
metode, la sfîrșitul lunii mai 
ceputul lunii iunie se pot 
10—15.000 kg. cartofi la ha.
cu acesta, în jurul centrelor industri
ale și al orașelor mari, se trece și ia 
producerea cartofu'ui extratimpuriu, 
care poate fi recoltat în luna aprilie, 
întrebuințînd metodele recomandate 
la cultura forțată a cartofului.

căile pentru extinde- gospodării pînă la încetățenirea meto- 
toatc regiunile țării dei plantărilor de vară.
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sară mecem zarea euEurii 
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Ac! introdusă suprafețe
r-.-j ir t1'te și la cultura de prtmc- 
wă a cartofului pentru producerea 
eertcfa'ui timpuriu și la cultura 
v->ră. Toate auprafe’ele ocupate 
varza de toam—ă trebuvsc folosite 
măsara timpuriu pentru plani 
cartofu'-ji. Astfel în prima jumătate a 
Izrri runie se recoltează cartofii Ș1 
«o~i se plantează varza. Numai prin 

roducereacestei cultiri duble su
prafețele ocupate cu cartofi în condi- 
’ 'ni de Irigare se pot mări consk'ero- 
bțl. In afară de aceasta trebuie folo
site însă ș: alta suprafețe cu posibi
li tați de irigare

Gospodării e agricole colective care 
au avut în anul 1953 cartofi în cul
turi de vară, precum și gospodăriile 
raionale de producerea seminței elite, 
trebuie să extindă suprafețele ocupate 
cu cartofi plantați vara. Deosebit de 
important est-e să se repartizeze numai 
soiuri curate ds cartofi la aceste 
podarii.

Gospodăriile agricole de stat 
gospodăriile agricole colective 
au plantat în acest an cartofi în 
tură de vară, pot să troacă la produ
cerea cartofului timpuriu și extratlm- 
puriu. Pentru aceasta trebue plantați 
cartofi Iarovizați din soiuri timpurii, 
iar 10—15% din suprafața planificată 
pentru cultura timpurie a cartofului 
din jurii centrelor industriale și a 
orașe'or, trebue ocupată cu cartofi 
pentru producerea de recolte extratim- 
purii. Aici un rol deosebit îl joacă 
soiul. Dacă pentru plantările de vară 
pentru obținerea cartofului de consum 
soiul are o importanță mal mică, pen
tru producerea cartofului timpuriu 
amestecul de soiuri pe care-1 furni
zează acum întreprinderea LS.A.P.V.S. 
duce la compromiterea acțiunii.

Gospodării'e agricole de stat și sta
țiunile experimentale cu posibilități 
de irigare 
rea rapidă 
purii prin 
recolte pe 
mare atenție la alegerea cartofilor. 
Mal bine se pornește cu cantități 
mici, dar sigur din acelaș soiu, decât 
cu cantități mari și împurificate cu 
alte soiuri.

In.regiunfe din zona f-av-orabilă și 
foarte favorabilă culturii cartofului 
trebue ca o parte din gospodăriile 
agricole să se specializeze în cultura 
acestei ptante. Aici trebuie să se in
troducă asotemente speciale șl să se 
îmulțeăscă soiurile cîte unul d® fie
care gospodărie), pentru aproviziona
rea loturilor semincere din celelalte
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elor

pra
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gos-
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care 
cul-

trebue să treacă la îmulți- 
a solurilor de cartofi tim- 
metoda obținerii a două 
an. Aici trebue cea mai

Acestea sînt 
rea culturii în

Știința ne ajută 
să învingem greutățile

CURTU DRAGH1NA 
președinta G. A. C. 

Șemlac-Arad
Vreau să vă arăt cîte ceva 

din experiența gospodăriei noas
tre colective in cultivarea le
gumelor, zarzavaturilor și carto
filor. In 1953, noi am avut 17 
hectare de grădină irigată în 
care am cultivat roșii, ardei, 
varză de vară, varză de toamnă. 

.Neirigate am avu. 3 hectare cu 
fas- le pentru boabe, un hectar 
cu fasole pact 
tar mazăre p 
hectare cartofi 
coltele au f< 
de toamnă: 3 
tar, la ard“i: 60 
la fasole și ma: 
tăi: câte 4000 kg. la hec

In primăvara cnutul 
s-3 t-~n* Ia t

boa b<
ru păstăi, un hec- 
pentru păstăi și 8
1 de toarnă. Re- 

fost bune : la varza 
«goane la hoc- 
OT ka. la hectar.

BONN 26 (Agerpres). — In ședința din 
25 februarie a Bundestagului, cancelarul vest- 
german Adenauer a făcut o declarație în 
legătură cu rezultatele conferinței de la Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe ai celor 
patru puteri. După declarația lui Adenauer 
au urmat discuții în cadrul cărora a luat 
cuvîntui liderul social-democrat, O.lenhauer.

Scopul declarației Iul Adenauer a fo.st de 
a sprijini și justifica poziția pe care Dulles 
și partenerii lui occ dentali s-au situat la 
conferință în problema germană. Adenauer 
s-a dedat la atacuri fa adresa politicii exter
ne sovietice și a încercat să denatureze sen
sul propuner lor prezentate de delegația so
vietică la conferința de la Berlin. El a făcut 
aceasta pentru a proclama odată mai mult 
tendința guvernanților de la Bonn de „a tra
duce in viață comunitatea defensivă europea
nă".

Ollenhauer, care a luat apoi cuvîntui, a de- 
c'.arat că „conferința d-e la Beri n nu poate 

,’i apreciată numai negativ". El a arătat că 
la conferința de la Berlin „nu s-a reușit să 
se înlăture divergențele", dar a salutat fap
tul că ’ ” ’ 
pui micșorări 
iionale". 
generale'

;ratat:ve.e vor fi continuate în sco- 
ncordărli ic relațiile interna- 

Oiler,hauer s-a pronunțat ,,in linii 
pentru plar.ul englez de așa zise
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Discuțiile din parlamentul austriac
(Agerpres). — TASS trans- 

24 februarie, ministrul afacerilor 
Aus’.riei. Figi, a făcut în fața par- 
o declarație guvernamentală în 

uitatele d scutirii problemei 
sferința de 13 Berlin a mi
or externe îi celor patru pu

sa. rîg* a căutat să jus- 
te.ulu austriac de a înche-

strt cr Auririi pe baza propu- 
•1 ccx'erința de delegația so-
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oal la guvernamentală răs- 
detlartnd că articolul si
de Molotov referitor la o- 
de a nu intra în nicio co
in Htară și de a nu admite 
■Ețitare străine în țara 

cu suveranitatea" Austri- 
leraî ți ministrul afacerilor 

nn că Austria nu va 
ță militară șl nu va 

e crrz.rea de baze militare pe teritoriul 
el. Aceasta corespunde tntrj totul completă- 
r for făcute de Molotov In acest caz de ce

.rea guvernul să confirme în scris această 
declarație ? a întrebat Fischer-

Fischer a subliniat ta continuare că dele
gația austriacă Ia conferința de la Beri n 
a miniștrilor afacerilor externe nu avea li- 

lua hotărîri, ci acționa potrivit

â.-3 Austr.- 
e s» aHin

—?• I ■ I
irti* fi
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t.-o țj rtrio
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i lecf i’e predate la ci
dwic trienal
cărți și broșuri fotosltca-1

re. Ne propunem $5 punem 5c ’ 
practkă și alte metode înain
tate, pentru a da producții din 1 
ce în ce mai mari de legume, bertatea.de a
zarzavaturi si cartofi. indicații.or americanilor.

Ocupîndu-se de propunerea ministrului z 
facerilor externe al U.R.S.S., V. M. Moî&V v 
cu privire la răm’nerea trupelor 1:1iale ' hi 
Aus’ria, Fischer a subitei; t că aceste' trup 
ar garanta independenta Austriei, iar stj- 
ționarea lor ar exclude posibilitatea unui nov 
Anschluss.

Conferința de la Berlin, a continuat Fis
cher, n-a fost viridecum fără rezultat, F-ap 
taie arată că această conferință marcheaz.: 
nu sfirșitul, ci începutul une noi per.ioâd, 
u: viața internațtonală, începutul unor efbr- 
f:r mult promițătoare în lupta; pentru Rac 
fn întreaga lume. t ,

Trebuie ca si guvernul austriac să ia. în 
C’rsircrare noua situație internați.mală dacă 
dorește să scoată Austria d n impas. Anii 
îndelunga;: în decursul cărora s-a acor-d.it 
ajuter Americii în războiul rece împotriva 
l’r.iuni; Sovietise nu au adus nim-c Austri 
ei. a declarat în continuare Ftecherj. îrri’fim 
ce cele clteva luni de slăbire a încordăr i 
Internaționale i-au adus ușurări con'sidera- 
b e. S-ar fi putut reaTza mult mii mu'.ț dacă 
guvernul ar fi acceptat ceea ce i s-a prapur 
la Berlin. Austria este în prezent la o răs
cruce de drumuri. Dorim din toată inima? ci 
ea să apuce nu pe drumul trecutului ci-pe 
cel al viitorului. ' "t

După Fischer, a luat. .cuvintuL-depuțațul 
socialist Pitlerman, Gorbach și Slflber din 
partea partidului populist, care au aprobat 
poziția delegației austriaco la conferința de 
la Berlin. ...... ' -

După dezbateri a fost adoptată cu majori
tate de voturi (voturile partid-.Ior guverna
mentale) rezoluția sprijinind poziția 'delega
ției austriace la conferința de la Berlin,

cartofii 
producții 

cartofi nu 
recolteze 
pusă în

Nu ne vom opri aici
PETCU AUREL, grădinar 

în G.A.C. Progresul 
reg. Constanța

La noi, în Bărăgan, 
au dat 'întotdeauna 
slabe. Cultivatorii de 
ajungeau uneori să 
nici măcar sămînță
pămînt. Mereu a existat primej
dia ca din cultura de cartofi să 
nu se obțină niciun venit ci 
numai pierderi. Noi socotim că 
această primejdie este înlătura
tă pentru totdeauna prin plan
tarea de vacă a cartofului. Gos
podăria noastră a cultivat anul 
trecut 1 hectar în acest fel. Te
renul a fost arat în aprilie și ți
nut curat de burueni ipână la 
plantare. Cartofii de sămînță 
1-a.m al&s și i-am iarovizat timp 
de 30 zile, cu începere dela 22 
și 23 mai. înainte de plantare, 
am participat la un schimb de 
experiență la gospodăria colec
tivă „Olga Banele" din Fetești, 
unde am văzut cum trebue să 
se execute lucrarea. La noi, car
tofii au fost plantați la 12 centi
metri adînclme. Pentru a ob
ține cît mal bune rezultate, 
cultura a -fost Irigată de patru 
ori șl prășită. La 5 noembrie 
am cules, de pe acest hectar, 
cantitatea de 14.660 kg. de car
tofi pe cînd din cuiitura obiș
nuită am cules doar 3.800 kg. 
la hectar. Nu avem însă de 
gînd să ne oprim aici. Din pro
ducția obținută am rezervat 
3000 kg. cartofi de sămînță, pe 
care-i vom planta în vară. Sîn- 
tem hotărîți să aplicăm toate 
măsurile agrotehnice necesare 
pentru a obține 20.000 kg. car
tofi la hectar.

In fotografia din stingă — participanții la consfătuire urmăresc cum se fac culturile 
nutritive cu ajutorul unui dispozitiv simplu, iar în cea din dreapta — se explică iarovlza- 
rea cartofului.

La consfătuirea pe țară a cultivatorilor de legume, zarzavaturi șî cartofi din gospo
dăriile colective și gospodăriile de stat, tehnicieni șl oameni de știință au explicat colec
tiviștilor și muncitorilor din gospodăriile de stat metodele înaintate în cultura legumelor, 
zarzavaturilor și cartofilor, demonstrînd practic cum se aplică aceste metode.

■ • •IX ■■ ■X

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA 26 (Agerpres).
In cadrul dezbaterilor din Camera Comu

nelor în legătură cu rezultatele conferinței de 
la Berlin, laburiștii Wilson șl Warbey au 
ridicat otiecțiuni vehemente împotriva re- 
înarmării Germaniei occidentale.

Harold Wilson, fost ministru al comerțului 
în guvernul laburist, care se afla în fruntea 
opoziției din partidul laburist, față de politi
ca liderilor de dreapta al partidului, care se 
pronunță ta favoarea reînarmăril Germaniei 
occidentale, a criticat poziția reprezentanți
lor puterilor occidentale la conferința de la 
Berlin a miniștrilor afacerilor externe ai ce
lor patru puteri.

Wilson a declarat că după ce Germania 
occidentală va fi reînermată, va exista întot
deauna pericolul ca ea să acționeze împo
triva Germaniei răsăritene.

Laburistul William Warbey, care împreu
nă cu alți 20 de laburiști membri al parla
mentului a prezentat recent în parlament’ o

rezoluție care cheamă la neutralizarea Ger
maniei, a condamnat poziția conducerii par
tidului laburist. Referindu-se la rezoluțiile a- 
doptate la ședințele fracțiunii parlamentarea 
partidului laburist și ale Comitetului execu
tiv al partidului laburist cu o - majoritate .de 
voturi cu totul neînsemnată, Warbey a .de
clarat: „Morrison a remis la 24 februarie gu
vernului două rezoluții. Ele nu se bucură d'- 
sprijinul larg al parildițlui laburist nlejpjîn 
Camera Comunelor și nici în țară". . ;

Warbey a adăugat: „Dacă s-ar fi putut 
controla care este atitudinea membrilor de 
rtnd ai partidului laburist în problema 're
înarmăril Germaniei, ar deveni clar , că ma
joritatea lor se pronunță împotriva liniei care 
se promovează. Sînt î.n posesia a numeroase 
scrisori și telegrame, primite din toate col
țurile țării, în care-este - sprijinită poziția 
mea șl poziția prietenilor mei în problefaă 
reînarmăril Germaniei. Nu există nlcio scri
soare sau telegramă care să sprijine politica 
guvernului".

—■« ........................... .

Prietenia dintre 
francezi

Asociația Franța-Romînia a organizat în 
întreaga Franță, între 15 decembrie 1953 și 
15 ianuarie 1954, Luna prieteniei franco-ro- 
mîne.

Cu acest prilej, numeroși oameni ai mun
cii din țara noastră au trimis scrisori de 
salut unor oameni al muncii francezi. De cu- 
rî.nd ei au primit răspunsuri de la prietenii 
lor din Franța.

In aceste scrisori sînt înfățișate viața și 
lupta d-usă de poporul francez pentru pace, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și 
de muncă. Mulți dintre autorii scrisorilor au 
vizitat țara noastră în diferite ocazii și a- 
cum își exprimă impresiile culese din timpul 
acestor vizite și cer vești despre noile vic
torii obținute de poporul nostru în munca 
pașnică de construire a socialismului.

„Am putut să cunosc prietenta pe care 
muncitorii romînl o au pentru toți muncito
rii din lume — scrie Raymond Boogaerts, 
muncitorului romîn Grigore Chiș de ia uzi
nele „Steagul Roșu" din Orașul Stalin. Eu 
păstrez o amintire de neuitat orelor pline de 
fericire șl de sinceră prietenie din timpul 
șederii mele la București. Fii sigur că a- 
ceastă prietenie este împărtășită de oamenii 
muncii din Franța. Manifestările de priete
nie franco-romîne se văd acum pretutindeni 
în Franța. Astfel. Expoziția de artă populară 
romînă care a fost prezentată la Paris va 
fi transportată și la Lyon. Tinerii francezi 
care au luat parte la Festivalul de la Bucu
rești organizează cu „Corala din Paris" con
certe în diferite orașe din provincie.

In continuare, după ce arată că și el este 
strungar la o uzină de autocamioane, Ray
mond Boogaerts îl felicită pe Grigore Chiș 
pentru titlul de fruntaș în întrecerea socia- ’ 
listă pe care l-a obținut. „Este de prisos 
să-ți spun că munca noastră sporește profi
turile patronilor, fără a ne aduce nouă nici 
cea mai mică mărire a salariilor și nici re
ducerea prețurilor".

In scrisoarea pe care pjetalurgistuil Julien 
Roger o adresează muncitorului Marin Co- 
man-, de la uzinele „Mao Țze-dun" din Bucu
rești se scrie: „Anul trecut am fost 1a Festi
valul de la București. Am văzut atunci ce 
progrese s-au realizat în cîțiva ani de de
mocrație populară în țara voastră.-Am vă
zut și „Expoziția economică a R.P.R.“. E o 
expoziție care te face să cunoști Romînia de 
astăzi. Prin presa democratică am aflat de

oamenii muncii
și romîni
curînd de măsurile luate de guvernul romîn 
pentru îmbunătățirea continuă a vieții -voas
tre. Voi aveți asigurat dreptul la muncă’,;Eu> 
însă am fost concediat dintr-o uzină în iu
nie anul trecut din cauza ^cțivlfățil melel 
sindicale. In semn de protest tovarășii mei 
au încetat lucrul timp de o zi și jumăta,te. 
Muncitorii metalurgiști luptă cu curaj pen
tru libertatea muncii și pentru libertate^ o-' 
piniei".

„Și eu sînt strungar într-d îritfeprîridere 
de materiale electrice — scrie Rene Carpels, 
muncitorului Constantin. Stroe de la între
prinderea „Electromagnetica" din București. 
Puterea de cumpărare a noastră, a muncitoj- 
rilo-r a scăzut astăzi cu 50 la sută față de 
anul 1938. Prețurile s-au urcat de 32 de ori, 
în timp ce salariile nu s-au mărit decît de 
10—15 ori) de la .caz-la cazi".- h i' ' << 5

Soția muncitorului Rene Carpels, Yvette, 
într-o scrisoare adresată soției muncitoru’ui 
Constantin Stroe își exprimă dorința .ca -ea 
să-i scrie despre femeile romîne, despre via
ta lor, despre activitatea lor.

„Voi ne îmbărbătați, ne dați neîncetat cu
rajul de a lupta mai bine, scrie muncitorul 
francez J. Tardy, muncitoru’ui Eellci Dușfăn 
de la Uzina de tractoare dia Orașul Sta in. 
Simțind alături de noi prieteni ca tine, a- 
propiați de inimile noastre, înțelegem că; 
lupta pentru pace și unitate nu sînt simple'* 
cuvinte, ci o rea’itate."

Adresîndu-se unui confrate din țara noas
tră, învățătorul J. Suret-Cauale înfățișează ■ 
activitatea pe care o duc numeroși ' îri -.Mții- 
tori din Franța pentru a face cunoscute re
alizările poporului romîn.

Adresînd călduroase urări de succes mun
citorilor din învățămintubdim ț.fra .n-,-as!r.ă„ în- 
vățătorul Jeon Claude Romand-scrie. - prinir? 
altele: „In pragul acestui nou an am ăflri 
cu mare bucurie că rotațiile comercial-, fr.m- -. 
co-ro-mîne se vor întări". Jn. încheierea -.scr: 
sorii sale învățătorul Jean .Claude Rom : u 
își exprimă dorința de a’ larg" ’ctoespctaden ' 
ța cu învățătorii din țara noastră.

■ (Agerprei),

„Scînteia tmereiului'*
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al
Cel de al Vl-lea Congres 
Partidului Comunist Bulgar
Raportul de

Dezbaterile 
din Senatul italian

Nole politice

activitate al Comitetului Central
•SOFIA 26 (Agerpres). — Agenția Tele

grafică Bulgară transmite:
In ședința din dimineața de 25 februarie 

a Congresului al Vl-lea al Partidului Comu
nist Bulgar, Vîlko Cervenkov, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Bulgar, a pre
zentat raportul de artivitate al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar.

Prima parte a raportului lui Vîlko Cer
venkov a fost consacrată situației interna
ționale și politicii externe a Bulgariei.

Vorbind despre politica externă a Bulga
riei, Vîlko Cervenkov a declarat:

Bulgaria democrat-populară este indisolu
bil legată de lagărul democrat și socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică. Lupta pen
tru pace a fost întotdeauna o sarcină de im
portanță primordială pentru partidul nostru 
și pentru puterea populară. In perioada la 
care se referă raportul, Partidul Comunist și 
guvernul popular au întărit din toate pute
rile prietenia bulgaro-sovietica — inima și 
sufletul independenței naționale bulgare, te
melia progresului, libertății și fericirii po
porului, temelia dezvoltării socialiste a pa
triei noastre.

Atât partidul cit și .guvernul popular au 
oners și vor merge totdeauna umăr la umăr 
cu Uniunea Sovietică în lupta împotriva a- 
țlțătorilor imperialiști la un nou război mon
dial, în lupta pentru pace și securitate, pen
tru colaborare internațională și înțelegere 
reciprocă.

Referindu-Se Ia relațiile dintre Bulgaria și 
țările capitaliste, Vîlko Cervenkov a decla
rat că partidul și guvernul sint pentru re
lații normale eu aceste țări, pentru dezvol
tarea comerțului. Este necesar, a spus el, să 
subliniem aici încă odată că guvernul nos
tru este gata să îmbunătățească relațiile cu 
statele vecine din sud Și din apus. Este ne
cesar și trebuie să fie înlăturate obstacolele 
care împiedică stabilirea și dezvoltarea re
lațiilor de bună vecinătate și legăturile co
merciale normale. Vîlko Cervenkov a subli
niat că în ultimul timp relațiile cu Grecia și 
Iugoslavia ș-au îmbunătățit și a declarat că 
este de așteptat ca în scurt timp să fie res
tabilite relațiile diplomatice între Bulgaria 
și Grecia. Guvernul popular luptă și va lupta 
pentru pare, deoarece Republica Populară 
Bulgaria și poporul nostru au organic nevoie 
de aceasta. Ia legătură cu aceasta, statul 
nostru consideră că are dreptul legitim de a 
face parte din O.N.U.

Vîlko Cervenkov a subliniat că în dome
niul politicii externe sarcinile partidului sîilt 
următoarele :

1. să dezvolte și să consolideze neîncetat 
prietenia cu marea Uniune Sovietică, ca 
pază și garanție de neclintit a libertății și 
independenței naționale, a dezvoltării socia
liste a țării;

2. să întărească legăturile frățești și cola
borarea cu țările democrat-populace, cu po
poarele lagărului democrat;

3. să continue lupta pentru pace, pentru 
soluționarea pașnică a problemelor interna
ționale litigioase, să sprijine în modul cel 
mai energic politica de pace a Uniunii So
vietice ;

4. să continue eforturile îndreptate spre 
normalizarea relațiilor cu țările capitaliste 
vecine, să dezvolte legăturile de afaceri și cu 
celelalte țări capitaliste.

Trecînd la situația internă a Bulgariei și 
la sarcinile partidului comunist, Vîlko Cer- 
venkov a spus:

In dezvoltarea economică internă a țării, 
perioada la care se referă raportul este o 
perioadă excepțională prin importanța ei. Ea 
reprezintă un salt în dezvoltarea forțelor de 
producție fără precedent în istoria țării noas
tre, un salt spre socialism.

După cum a arătat Vîlko Cervenkov, ra
portul disitre producția globală a industriei 
și producția globală a agriculturii Bulga
riei, care în 1939 a fost de 33,8 la 66,2, :n 
1948 a fost de 50,7 la 49,3, iar în 1952 — 
66,6 la 33,4.

Raportul realizat la 
între producția globală 
a agriculturii, a spus
Cervenkov, dovedește în mod Incontestabil 
că țara noastră s-a șl transformat dintr-o 
țară agrară înapoiată intr-o țară industrial- 
agrară. Producția mijloacelor de producție 
(grupul ,,A“) a constituit în 1939, 23% din 
producția industrială, iar în 1953. potrivit 
datelor preliminare, a constituit 40,6%.

In agricultură au avut lo: schimbări care 
au dus la o cotitură hotărîtoare în recon
struirea ei pe baze cooperatiste. Masele de

sfîrșitul anului 1952 
a industriei și aceea 
in conti-nuare Vîlko

SOFIA 26. (Agerpres). — Agenția Telegra
fică Bulgară transmite : La 26 februarie, 
Congresul el Vf-'.ea al Partidului Comunist 
Bulgar a început discuțiile asupra rapcâtu-. 
lui de activitate al Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Bulgar și a raportului 
de activitate al Comisiei Centrale de Revi
zie. Delegații care au luat cuvîntul în ca
drul ședinței din 26 februarie au aprobat po
litica Partidului Comunist Bulgar îndrep
tată spre construirea socialismului în țară 
și au subliniat marile realizări obținute de 
poporul bulgar în industrializarea țării, în 
transformarea agriculturii pe baze socialiste, 
în ridicarea nivelului material și cultura! al 
oamenilor muncii.

.Nedialko Hristov, organizator de partid al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar la com
binatul chimic „I. V. Stalin" din Dimitrov-

bază ale țăranilor săraci și mijlocași s-au 
încadrat, mai cu seamă în regiunile cerea
liere ale țării în cooperative agricole de pro
ducție. In 1952, suprafața pământurilor coo
perativelor a reprezentat 50,5%, iar numărul 
gospodăriilor unite în cooperative — 52,3% 
din totalul gospodăriilor țărănești. Problema 
cerealelor a fost rezolvată.

Structura socială a comerțului nostru inte
rior a fost schimbată radical. Comerțul de 
stat și cooperatist a constituit în 1952, 99,3% 
din totalul circulației mărfurilor, în timp ce 
comerțul particular a fost redus la 0,7%.

A.șa dar, în țara noastră au avut loc trans
formări sociale și culturale fundamentale. 
La sate a devenit dominantă orânduirea coo
peratistă (gospodăriile agricole cooperative 
de muncă).

La cel de al Vl-lea Congres al său, par
tidul nostru poate declara că sarcinile tra
sate de el pentru primul plan cinci ia! al 
economiei naționale au fost îndeplinita. Ma
joritatea acestor sarcini au fost îndeplinite 
în patru ani. Ele au fost îndeplinite datorită 
ajutorului dezinteresat al Uniunii Sovietice, 
datorită muncii neobosite a muncitorilor, ță
ranilor și intelectualității populare bulgare, 
datorită politicii juste și uriașului roi orga
nizator al partidu ui și al statutui.

Vîlko Cervenkov a înfățișat in continuare 
un tablou sugestiv al dezvoltării industriei, 
agriculturii, circulației mărfurilor, mijloace
lor de telecomunicații, a: ridicării nivelului 
material și cultural al oamenilor Tiimrii și 
a insistat asupra lipsurilor existente in dez
voltarea economiei naționale și usuxa sar
cinilor în vederea înlăturării lor.

Vîlko Cervenkov a acordat o mare atenție 
problemelor întăririi continue a -jrinJu'rii ce 
stat demccrat-populare din Bulgaria. Statul 
nostru democrat-popular, a declarat el. creș
te șl se dezvoltă ca stat iubitor de pace, pu
ternic și viabil. In istoria Bulgariei n-a 
existat niciodată o putere mai viguroasă, mai 
viabilă și mai stabilă decît actuala noastră 
putere de stat democrat-populară. Cu cit va 
crește și se va întări mai cu succes baza 
economică a statului nostru — proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de producție — 
cu atît mai puternic si mai stabil va deveni 

el în viitor.
După ce a subliniat întărirea unității mo- 

ral-poliiice a oamenilor munciii, Vîlko Cer
venkov a continuat: întreaga experiență a 
istoriei Uniunii Sovietice, a P.C.U.S., și ex
periența pe care o avem noi confirmă teza 
marxist-leninistă că, în condițiile perioadei 
de trecere dela capitalism la socialism, cu 
cît se întărește mai mult sistemul socialist, 
cu cît se îngustează mai mult baza elemen
telor capitaliste și se apropie sfârșitul lor, cu 
atît împotrivirea lor devine mai înverșunată 
și mai disperată.

Lupta pentru ascuțirea vigilenței este una 
din sarcinile principale ale partidului, orga
nizațiilor de partid, de stat, economice și cul
turale, ale întregului popor.

Principalele sarcini ale partidului în dome
niul politl:ii interne, sânt :

1. să organizeze și să îndrumeze munca 
pașmică constructivă a poporului nostru pen
tru îndeplinirea și depășirea celui de al 11-lea 
plan cincinal al economiei naționale și pen
tru rezolvarea cu succes a sarcinii lui cen
trate — ridicarea simțitoare a nivelului ma
terial și cultural al oamenilor muncii prin 
sporirea veniturilor reale ale muncitorilor, 
funcționarilor și țăranilor, printr-o intensă 
construcție de locuințe, prin dezvoltarea con
tinuă a învățămîntului public, a ocrotirii să
nătăți», a științei, culturii și artei socialiste;

2. să dezvolte și pe viitor industria grea, 
mai cu seamă producția de energie electrică 
și industria cărbunelui, lichidând rămînerea 
în urmă față de nevoile de cărbune și ener-, 
gie electrică ale țării, să desfășoare cu cea 
mai mare energie lucrări de prospectări geo
logice pentru descoperirea bogățiilor noastre 
naturale, să asigure creșterea la maximum 
a producției mijloacelor de consum, să lupte 
pentru ridicarea la maximum a productivi
tății muncii, pentru o calitate superioară și 
un sortiment bogat al mărfurilor, pentru în
tărirea lioz^asciotulul și a disciplinei in pro
ducție, pentru lichidarea muncii în asalt, pen
tru îndeplinirea planurilor in termen și la toți 
indicii, pentru continua reducere a prețului 
de cost al producției în scopul asigurării re
ducerii sistematice a prețurilor cu ridicata și 
cu amănuntul la mărfuri ;

3. să asigure avîntul conținu al agricul
turii, lichidând rămânerea ei in urmă față 
de nivelul dezvoltării industriei și în deosebi

Ședința din 26 februarie 
grad, a vorbit despre succesele colectivului 
acestui gigant al industriei chimice bulgare, 
construit în anii primului cincinal cu aju
torul Uniunii Sovlet'ce.

Lucezar Avramov, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Popular al lui Dimitrov, 
a vorbit despre tinerii constructori ai socia
lismului — tineretul dimitrovist. Invățînd 
de la gloriosul tineret sovietic, tineretul 
bulgar, unit în Uniunea Tineretului Popular 
al lui Dimitrov, are un rol tot mai mare în 
viața economică, socială șl culturală a țării. 
Trăsătura cea mai caracteristică este pa
triotismul fierbinte și dragostea pentru Parti
dul Comunist Bulgar și pentru Uniunea So
vietică. Lucezar Avramov a încredințat Con
gresul că partidul se poate bizui întru totul 
pe tineretul dimitrovist în luptă pentru înde-

rămânerea în urmă în domeniul creșterii ani
malelor, să rezolve în acest scop problema 
furajelor, să asigure îndeplinirea ” principale
lor sarcini în domeniul agriculturii, — spori
rea continuă a. veniturilor din cultivarea 
plantelor și creșterii animalelor, sporirea nu
mărului vitelor în scopul asigurării în țară 
a unei cantități suficiente de alimente pentru 
populație șl materii prime pentru indus ria 
ușoară, — să întărească prin toate mijloa
cele gospodăriile agricole cooperative de 
muncă (G.A.CM.), gospodăriile agricole de 
stat (G.A.S.), și S.M.T.-urile, să ridice ni
velul material și cultural al țăranilor mem
bri ai G.A.C.M., să-i facă oameni înstăriți:

4. să asigure îmbunătățirea continuă și 
multilaterală a comerțului de stat și coope
ratist care trebuie să satisfacă tot mai civi
lizat și mar complet cerințele crescânde ale 
oamenilor muncii:

5. să înfăptuiască cel mai strict regim de 
economii în toate domeniile economiei națio
nale și administrației;

6. să dezvolte tot mai mult și să folosea
scă tot mai complet Inițiativa creatoare a oa
menilor muncii, întrecerea socialistă, metodele 
stahanovis’.e de muncă, propunerile de rațio
nalizare :

7. să lupte și mai energic pentru întărirea 
disciplinei de stat, împotriva birocratismului 
ji atitudinii lipsite de suflet față de om. sa 
ridice conștiința răspunderii față de patrie ș! 
popor pentru indep.inirea exactă și precisă 
a sarcinii încredințate ;

8. să întărească din toate puterile orândui
rea socială și de stat democrat-populară. să 
dezvolte democratizarea întregii noastre vieți 
sociale, atrăgînd tot mai mult pe oamenii 
muncii la conducerea țării, să educe pe oa
menii muncii în spiritul dragostei față de pa
trie. să întărească și de acum înainte priete
nia bulgaro-sovietică și solidaritatea interna
țională, să întărească unitatea moral-politică 
crescândă a poporului nostru muncitor;

9. să întărească și pe viitor capacitatea de 
apărare a țării scumpa noastră armată și or
ganele de securitate, să ascută vigilența față 
de dușmani.

fn capitolul consacrat partidului, Vîlko Cer
venkov, subliniind coeziunea partidului co
munist, a spus :

Unitatea de neclintit a partidului, legă
tura lui tot mai strânsă cu poporul, încrede
rea crescândă și devotamentul poporului față 
de partid, atașamentul de neclintit al parti
dului și poporului față de prietenia bulgaro- 
sovietică, stau la baza tuturor succeselor ob
ținute.

încă la începutul perioadei la care se re
feră raportul, partidul nostru a demascat și 
a zdrobit banda de trădători în frunte cu 
Traicio Kostov, care se camuflase adine ta 
rândurile sale. Lupta pentru zdrobirea acestei 
bande a călit partidul nostru, vigilența de 
care a dat dovadă partidul l-a făcut și mai ! 
puternic, mai experimentat, mai matur, mai 
intransigent față de propriile sale lipsuri.

In încheierea raportului său, Vîlko Cerveh- 
kov a spus : „După cum vedeți, avem suc
cese mari.

— Avem lipsuri, une'e greșeii. Succese'e nu 
trebuie în niciun caz să ne amețească, iar lip
surile și greșelile, pc care nu le-am ascuns 
niciodată, ci am procedat la îndreptarea lor, 
trebuie să fie lichidate pentru a netezi calea 
în vederea unor noi succese și mai mari.

Vîlko Cervenkov a rostit cuvinte de salut 
în cinstea victoriosului Partid Comunist Bul
gar, in cinstea Frontului Patriei, în cinstea 
prieteniei bulgaro-sovietice dătătoare de viată 
și de nezdruncinat.

Urmînd fără șovăire învățătura atotbirui
toare a lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, și-a în
cheiat raportul Vîlko Cervenkov, credincioși 
poruncilor lui Gheorghi Dimitrov, — înainte, 
spre noi victorii !“

★
SOFIA 26 (Agerpres). — Agenția Tele

grafică B-u’.gară transmite: In ședința din 
25 februarie a celui de al Vl-lea Cong es al 
Partidului Comunist Bulgar, după raportul 
președintelui Comisiei de revizie s-a dat cu
vîntul șefului delegației Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietise P. N. Pospelov, 
secretar a] (C.C. al P.C.U.S., care a fost în- 
tîmplnat călduros de particlpanții la Con
gres. P. N. Pospelov a dat citire mesajului 
de salut a! Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

Mesajul a fost primit cu ovații furtunoase 
în cinstea Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice,

ROMA 26 (Agerpres).—La 26 februarie au 
continuat dezbaterile în senatul italian în le
gătură cu votul de învestitură a noului gu
vern.

După ce Mario Scelba, primul ministru 
desemnat a luat cuvîntul, s-a trecut la vot, 
noul guvern obținind 123 de voturi pentru, 
110 voturi contra și s-au înregistrat două ab
țineri.

Majoritatea întrunită de Sceiba a fost ob
ținută datorită sprijinului acordat de parti
dele de dreapta.

Pentru ca noul guvern să intre în funcți
une, el urmează să se prezinte în fața came
rei deputaților.

--------•

Președintele Siriei 
silit să dem sioneze

pre-ALEP 26 (Agerpres). — Agențiile de 
să occidentale relatează că un tăți'e armatei 
siriene din partea de nord a Siriei, precum 
și din orașul Alep și împrejurimile lui, s-au 
răsculat împotriva actualului regim al gene
ralului Șișakli. Unitățile răsculate au ocupat 
postul de radio Alep și au adresat un aver
tisment lui Șișakli, somîndu-1 să demisioneze 
din postul de președinte al republicii și să 
părăsească ța.ra.

Presa subliniază că Șișakli a hotănît să-și 
prezinte demisia după ce comandamentul 

’.cupelor armatei siriene, situate la periferie, 
mai ales în regiunile Alep, Horns, Deir-Ez- 
Zor, au adresat prin postul de radio Alep lui 
Șișakli următorul ultimatum :

„Aveți timp să vă prezentați demisia pînă 
la ora 18. După expirarea acestui termen veți 
fi dat în judecată".

Agenția France Presse relatează că gene
ralul Șișakli, președintele Siriei, a abando
nat puterea și a părăsit teritoriul țării cu 
avionul

--------•---------

Scurte știri
La 25 februarie a părăsit Moscova ple- 
în Argentina o delegație de cineaști

1

plinirea celui de al doilea plen cincinal de 
construire a socialismului tn (ară.

La discuții au luat de asemenea cuvîntul 
și a'.ți delegați. Conducători ai organizații
lor locale de partid, membri de rînd ai 
partidului, activiști ai organizațiilor ob
ștești și culturale, au discutat viu raportul 
de activitate al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar.

In ședința din 26 februarie, au luat cu
vîntul pentru a saluta Congresul al Vl-lea 
al Partidului Comunist Bulgar: în numele 
Consiliului Național al Frontului Patriei — 
Petr Popzlatev, membru al Biroului perma
nent al Consiliului Național al Frontului 
Patriei, și în numele Uniunii populare agrare 
din Bulgaria — Gheorghi Traikov, secretar 
al acestei Uniuni.

•înd ....... =-------- - -- ,
sovietici în frunte cu Petr Zimin, director al 
„Sovexportfilmului". Din delegație fac parte: 
artistul Serghei Bondarciuk ; regizorul cine
matografic Aîexandr Ptușko; operatorul cine
matografic Alexandr Șelenkov.

împreună cu delegația cineaștilor sovietici 
a plecat în Argent na și un grup de muzi
cieni sovietici: violonistul David Oistrah, 
artist el poporului din U.R.S.S., pianista Ta
tiana Nikolaeva și dirijorul Wolf Iampolski.

• Doi soldați belgieni, care după cinci zile 
de la semnarea armistițiului au trecut de 
partea forțelor populare de pc frontul Kîmhva, 
au sosit la 23 februarie în R.P. Chineză ve
nind din Core-a de nord. Aceștia sint Roger 
Devrient din Gând și Louis Verdijck din 
Schi’-de, provincia Anvers. Cei doi belgieni 
au declarat că la 31 iulie 1953 au părăsit po
ziția deținută de batalionul belgian șl s-au 
predat unui detașa.tent de voluntari chinezi.

• La 21 februarie, ora 24, comisia neutră 
de repatriere a fost dizolvată în mod ilegal, 
înainte de a-și fi îndeplinit funcțiile și sar- 
cinle prevăzute în acordul cu privire la com
petența comisiei neutre de repatriere.

In cadrul Hnui Interviu acordat :ca nte de 
plecare, generalul Thimavya a subliniat încă 
odată că oartea americană a strecurat în la
gărul de la Tonjanni un mare număr de a- 
genți semeți care terorizau pe prizonierii de 
război. El a condamnat de asemenea princi
piul american al așa numitei „repatrieri vo
luntare".

© O știre din New Delhi anunță că pri
mul ministru al Indiei, Nehru a calificat „a- 
jutorul" pe care americanii intenționează să-l 
acorde Pakistanului, ca un „pas care con
tribuie la mărirea primejdiei și la agravarea 
’nrordării internaționale".

e Ziarul irakian „Saut-al-Aha'.i“ anunță 
că 18.649 cetățeni irakieni — partizani ai 
păcii, reprezentând diferite pături ale popu
lației, eu semnat un manifest cerind rezol
varea problemelor internaționale pe cale paș
nică, evacuarea trupelor engleze de pe teri
toriul Irakului, anularea tratatului anglo- 
irakîam din 1930. In manifest se cere admi
terea Republicii Populare Chineze în O.N.U.

• După cum anunță agenția France Pres
se, 500 de foști deținuți evrei din lagărele de 
concentrare naziste care se află actualmen
te în lagărul american din Foehrenwald, Ba
varia, au demonstrat pe străzile orașului 
Muinchen, cerind eliberarea, lor, Poliț a ba
vareză i-a atacat pe manifestanțl cu bastoa
ne. S-au înregistrat numeroși, răniți. Doi 
maniîestanți au fost arestați.

Știri sportive

I. VîșinskiScrisoarea adresată de A. 
secretarului general al O. N. U.

ți'.cc din comerțul Internațional și elabora
rea de către (Consiliul economic și social a 
unor recomandări concrete pentru întărirea 
și lărg(rea legăturilor economice internațio
nale ar contribui la micșorarea încordării 
internaționale și ar servi la întărirea păcii 
in întreaga lume.

Prezentînd propunerea ca prontema „Cu 
privire la înlăturarea dificultăților din ’co
merțul internațional și la mijloacele de dez
voltare a legăturilor economice internațio
nale'’, să fie inclusă ,pe ordinea de zi a celei 
de a 17-a sesiuni a Consiliului economic și 
social, delegația Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste își exprimă profunda con
vingere că o discutare constructivă a aces
tei probleme va servi interesele tuturor ță
rilor, lărgirii colaborării economice interna
ționale între toate popoarele și întăririi cau
zei păcii".

NEW YORK 26 (Agerpres). - TASS 
transmite :

Secretariatul O.N.U. e editat ca document 
oficial al Organizației Națiunilor Unite 
scrisoarea adresată de reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., A. I. Vîșinski. 
secretarului general al O.N.U.

După cum se arată în scrisoare, reprezen
tanța Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste pe lingă Organizația Națiunilor Unite, 
referlndu-se la memorandumul secretarului 
general privitor la ordinea de zi preliminară 
a celei de a 17-a sesiuni a Consiliului Eco
nomic și Social, anunță că delegația U.R.S.S. 
la această sesiune propune să se includă pe 
ordinea de zi a sesiumi problema „Cu pri
vire la înlăturarea dificultăților din comer
țul internațional și la mijloacele de dezvol
tare a legăturilor economice internaționale".

Reprezentanța U.R.S.S., pe lîngă O.N.U. 
cere secretarului general să transmită
ceasta propunere Consiliului spre a fi exa
minată. la cea de a 17-a sesiune atunci cind 
se va aproba ordinea de zi

La scrisoare este anexată o notă explica-

a-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 27 februarie 1954

mo-
ex-

tivă a delegației U.R.S.S., în care este 
tivată propunerea susamintită. In nota 
plioativă se spune:

„In conformitate cu regulile procedurale 
ale Consiliului economic și sociai, delegația 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia'lste 
propune să se includă pe ordinea de zi a 
celei de a 17-a sesiuni problema „Cu privire 
la înlăturarea dificultăților din comerțul in
ternațional și la mijloacele de dezvoltare a 
legăturilor economice internaționale", ca 
problemă importantă și urgentă.

Pornind de la principiile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite și călăuzindu-se în
deosebi după articolele 55 și 56 ale Cartei, 
care se referă la rezolvarea problemelor in
ternaționale în domeniile economic și so
cial, delegația U R.S.S. consideră important 
ca Consiliul economic și social să exami
neze această problemă î.n cadrul celei 
17-a sesiuni și să adopte, recomandări 
dreDtate spre înlăturarea dificultăților 
comerțul internațional și spre lărgirea 
țlilor prietenești pașnice intre națiuni

In această privință, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste pornește de la faptul că 
comerțul constituie o bază sănătoasă și 
trainică pentru dezvoltarea relațiilor pașnice 
între toate țările, indiferent de deosebirile 
in structura lor economică șl socială. Se 
știe de asemenea că înlăturarea dificultă-

de a 
în
clin 

re’a-
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NEW YORK 26 (Agerpres). TASS transmi
te : —Secretarul general al O.N.U., Hammar- 
skjoeld, a declarat în mod oficial că problema 
propusă de delegația Uniunii Sovietice „Cu 
privire la înlăturarea dificultăților în corner 
țul internațional și la mijloacele de dezvol
tare a legăturilor economice internaționale" 
a fost inclusă în ordinea de zi preliminară 
a celei de a 17-a sesiune a Consiliului eco
nomic și social al O.N.U.

In spatele declarațiilor 
despre ,,unitatea occidentală

Grație străduințelor delegației sovietice la 
conferința de la Berlin șl a spiritului de co
laborare de care a dat dovadă s-a reușit să 
se ajungă la un acord în două probleme im
portante : în chestiunea continuării eforturilor 
pentru soluționarea cu succes a problemei de
zarmării sau cel .puțin pentru reducerea con
siderabilă a înarmărilor și în chestiunea con
vocării la Geneva a unei conferințe la care 
să participe reprezentanți ai S.U.A., Franței, 
Angliei, Uniunii Sovietice și R.P. Chineze 
precum și ai țărilor direct Interesate în pro
blemele ce vor fi examinate. La Geneva se 
vor discuta problemele reglementării defi
nitive a chestiunii coreene șl a restabilirii 
păcii in Indochina.

In celelalte probleme discutate la Berlin, 
adică în cea germană și austriacă, nu s-a 
ajuns la niciun acord. Cauza este binecunos
cută. In problema germană refuzul încăpățî
nat al puterilor occidentale de a accepta orice 
propunere care ar fi deschis calea unificării 
Germaniiei, a încheierii rapide a tratatului de 
pace și a organizării de alegeri. In problema 
austriacă, după cum se știe, propunerile so
vietice urmăresc res'abili rea independenței 
Austriei și ferirea ei de pericolul unui nou 
Anschluss (alipirea forțată a Austriei la Ger
mania occidentală). Apreciind .aceste rezul
tate ale conferinței de la Berlin, opinia pu
blică din întreaga lume a văzut .posibilitatea 
continuării eforturilor menite să ducă la des
tinderea încordării internaționale. Pașii tă
cuți în această direcție la Berlin insuflă spe
ranțe popoarelor. Nu este întâmplător deci că 
unele ziiare burgheze occidentale au fost ne
voite să sublinieze acest aspect al conferinței. 
„Conferința de la Berlin — a scris ziarul 
conservator englez „Daily Express" — a ce
lor patru puteri a fost încununată de un a- 
cord care dă speranțe de pace". Iar ziarul 
reacționar francez „Le Figaro" este nevoit să 
constate că „opinia publică franceză a aflat 
cu satisfacție că „cei .patru" au ajuns în pritn- 
cipsu la un acord cu privire la convocarea 
unei conferințe la Geneva".

Orice om . cinstit nu poate spune decît: 
foarte bine, azi s-a realizat un acord într-o 
problemă, mâine dacă va exista bunăvoință, 
se va .ajunge la o înțelegere în alte chestiuni. 
Dar nu tot așa gîndesc uniii politicieni occi
dentali, și în special cei americani De sub 
jobenul lor diplomatic se văd cale de o poștă, 
urechile de măgar ale regilor tunurilor intere
sați în .menținerea încordării internaționale. 
Aceștia au dat alarma. Ei sânt speriad de 
satisfacția cu care au fost primite hotărârile 
pozitive de la Berlin ca și de sprijinul de 
care .se bucură, chiar și în unele cercuri bur
gheze vest-europene, diferitele propuneri so
vietice. Miliardarii americani sint nevoiți să 
constate în sânul opiniei publice occidentale 
creșterea dorinței de tratative cu țările de
mocratice. Pentru a curma acest curent cercu
rile agresive americane au urmărit dela în
ceput să ducă la un. spectaculos și rapid in
succes conferința de la Berlin. Dacă confe
rința ar fi eșuat scribii presei dolarizate ar 
fi fost puși să scrie: nu putem duce trata
tive cu Uniunea Sovietică, deci să grăbim 
cursa înarmărilor. Totodată eșuarea confe
rinței de la Berlin ar fi trebuit să joace — 
con.orm planurilor americane —• rolul de 
frunte în grăbirea ratificării în Franța a „co
munității defensive europene". In acest sens 
este semnificativă declarația făcută de depu
tatul laburist Tom Driberg care a spus des
chis : „Dulles face în mod evident tot posi
bilul pentru a duce conferința la un eșec".

Acum, după ce conferința de la Berlin s-a 
ținut, cercurile agresive au schimbat tactica 
urmărind pe de-o parte minimalizarea im
portanței hotărârilor de la Berlin, iar pe de 
altă parte învinuind delegația sovietică că 
nu s-a putut ajunge la un acord favorabil în 
problema g rmană și austriacă. Astfel, hotă
rârea cu privire la discutarea problemelor 
coreeană și indochineză la con'erința de la 
Geneva — relatează presa americană — „a 
fost întâmpinată cu răceală in Congresul 
S U.A." Nu este de mirare deci că comuni
catul separat publicat după conferința de la 
Berlin de miniștrii afacerilor externe ai 
S.U.A., Angliei și Franței nu suflă o vorbă 
despre acordurile realizate, și este consacrat 
în întregime problemelor germană și austri
acă. Acest comunicat de vădită inspirație a- 

i mericană încearcă — pare-se — să dea linia 
discursurilor lui Bidault și Eden în parla- 

. mentele respective și să îndrume discuțiile 

. pe un anumit făgaș. In ciuda uneltirilor 
S.U.A. insă numeroase cercuri politice din 
Anglia și Franța desaprobă poziția lui Bi
dault și Eden la Berlin care au urmat întru 

■ totul pe Dulles.
Este deosebit de semnificativă atitudinea 

. unor numeroși deputați laburiști. Aceștia au 
, dezaprobat cu vehemență planurile de reînar

mare a Germaniei occidentale. In ciuda pre
siunilor conducerii de dreapta a partidului 
laburist 104 deputați ai acestir partid, au vo
tat împotriva rezoluției lui Attlee și Morisson 
redactată :n favoarea reînarmării Germaniei 
occidentale. Revista engleză „Tribune", care 
oglindește vederile aripei de stingă a laburiș
tilor scrie: „Rezultatele senzaționale ale 
votului oare a avut loc în cursul acestei săp-
- ---- -----------------------«----------------------------—

Joi Ia amiază a părăsit capitala, plecând în 
R, Cehoslovacă, lotul reprezentativ de tenis 
de masă al R.P.R. (băieți și fete), care va 
susține o serie de întâlniri prietenești cu ju
cătorii cehoslovaci. După turneul care-1 va 
întreprinde în R. Cehoslovacă, jucătorii ro- 
mîni vor pleca în R. P. Ungară unde Se vor 
întâlni cu cei mai buni jucători , și jucătoare 
maghiare.

Lotul jucătorilor de tenis de masă cu
prinde pe maestra emerită a sportului Ange
lica Rozeanu. T. Reiter, M. Gantner, P. Pesch, 
Elia Zeller, M. Popescu și Geta Strugaru.

★

Astăzi după amiază se va desfășura la 
Arad pe stadionul Locomotiva întâlnirea de 
fotbal dintre echipele Spartac Finanțe Bănci 
din București și Metalul Cîmpia Turzii, con
tend pentru turneul de calificaie în campio
natul categoriei A. întâlnirea se anunță 
foarte echilibrată, mai ales că în cele două 
formații fac parte o serie de jucători experi
mentați ca Iordache, Smărăndescu, Gică An
drei și Horvath de la Spartac și Mari Fe- 
lecan, Lucaci și Palft de la metalurgiști.

★

Astă seară, cu începere de la ora 18, sala 
de festivități a uzinelor 23 August va găzdui 
a doua reuniune de box din cadrul fazei a 
11-a a concursului republican de calificare. 
Programul cuprmde 7 întâlniii în care vor 
evolua boxeri de Ia Flamura Roșie, Metalul 
23 August, Spartac Alimentație Publică, Fla
căra și alte colective sportive

- U

tămîni în fracțiunea parlamentară a partidu
lui laburist în legătură cu problema înarmă
rii Germaniei, au constituit. evenimentul cel 
mai remarcabil din istoria partidului laburist 
după înfrîngerea lui în alegerile din anul 
1951. Rezultatele votului pot exercita^ în 
curînd o influență directă, adică’ pot zădărni
ci campania dusă de Dulles, Eden și Adena
uer pentru crearea comunității defensive eu
ropene și a celor 12 divizii germane.. Dacă 
astăzi-s-ar ține o conferință a partidului la
burist, conducerea oficială Șr avea prea 
puține șanse de victorie". '

Deci situația im parlamentul englez nu 
este atît de strălucită, un numeros grup 
de deputați dezaprobând politica urmată 
de Eden la Berlin. Aceasta în ciuda „colacu
lui de salvare" aruncat de Attlee șl compa
nia guvernului conservator care a scăpat 
astfel de discuții prea amănunțite în ches
tiunea conferinței de la Berlin.

Dealtfel, se subliniază că poziția lui Eden 
este dezaprobată nu numai de numeroși de- 
putați laburiști ci chiar de parlamentari a: 
partidului conservator. „Iii cercurTe brita
nice — scria în comentariile sale încă în 
cursul conferinței de la Berlin1 z’iarul „Tri
bune des Nations" — care de obicei slut 
foarte favorabile șefului Foreign Offîce-ului 
(Ministerul de Externe englez N.N ) se ex
primă nedumerirea de a-1 vedea prezentând 
un punct de vedere englez puțir. conform ace
luia, dacă nu al guvernului în majoritatea 
sa, cel puțin al unei fracțiuni importante a 
partidului conservator".

La Paris, o vie nemulțumire în cercurile 
parlamentare a provocat cramponarea lui 
Bidault de ;,comunitatea defensivă europea
nă" — Instrument american de refacere ofi
cială a dușmanului secular al Franței — mi
litarismul german. Nu degeaba doar agenția 
americană „Associated Press" transmitea că 

„delegațiile occidentale (la Berlin N.N.)... 
cred că avertismentul lui Molotov asupra te
ribilului pericol al militarismului german a 
găsit ecou în sânul opiniei publice din Fran
ța".

D?r dacă Bidault, ministrul de externe al 
Franței, este criticat în Franța, în schimb el 
se poate consola cu laudele lui herr Ade
nauer care a declarat recent:

„Bidault și amicii săi doresc într-adevăr să 
fie alături de noi..." Ntimai că a fi alături 

I de Adenauer, sau mai bine zis sub ordinele 
americane, înseamnă să fi departe de voin;a 

. poporului francez care nu dorește .să vadă 

. din nou mărșăluind la Paris soldați! Wehr- 
machtului, camuflați in uniforma, „armate: eu
ropene".

Dar nici chiar în Germania occidentală si
tuația nu este at t de roză precum încearcă 
s-o prezinte Adenauej și acoEțil săi. Cu- 
noscînd opoziția populației față de planurile 
de reînarmare a Germaniei occidentale, 
Ollenhaeur, președintele partidului social-de
mocrat vest-german încearcă să profite în 
scopuri demagogice de această opunere și 
în Bundeșbagul de la Bonn el a. declarat 
„dezbaterile asupra acestei probleme 
securității colective în Europa N. N.) au în
tărit și mai mult poziția negativa a sccial- 
dcmocrațiior față de comunitatea defensivă 
europeană".

Desigur că în lumina acestor fapte" unita
tea occidentală" nu-i atît de roză precum au 
încercat s-o prezinte la Berlin Dulles, Eden 
și Bidault.

Deosebirile de interese dintre puterile occi
dentale ca și presiunea exercitată de opirna 
publică vest europeană care cere o politică 
pașnică, fac ca în spatele declarațiilor oficiale 
a unor politicieni vînduți Vall-Streetului să 
apară contradicțiile dintre S.U.A., Anglia și 
Franța. Zilele de după conferință au scos in 
lumină acest aspect al actualei situații poli
tice din occident. Recunoașteri în legătură 
cu contradicțiile dintre puterile occidentale 
răzbat chiar șl in presa burgheză. „Nu tre
buie să nc ascundem — scrie ziarul socialist , 
„Le Peuplc“ — că uniunea occidentală este 
pusă în acest moment la grea încercare. Ame
ricanii pe de o parte, continenialii și, brita
nicii pe de alta parte nu-șU Cruță criticile și 
reproșurile,."

Acest fapt întărește' neliniște? cercurilor 
agresive americane care se îngrozesc la orice 
semn de destindere a încordării Internațio
nale. Senatorul american Homer Ferguson a 
declarat chiar că ,a accepta să se înceapă 
convorbiri diplomatice cu China comunistă 
prezintă un mare pericol. Acest lucru ar pu
tea aduce pacea.,"

Faptele arată că pe această linie, a încor
dării în relațiile internaționale, caută cercu
rile agresive americane să îndrume și ,pe vii
tor politica lor. In Europa ele grăbesc pune
rea în aplicare a planurilor de constituire a 
„comunității defensive europene", iar în Asia 
între altele, — după cum o dovedesc ultimele 
evenimente continuă să se amestece în răz
boiul din Indochina. Toate aceste urzeli ale 
dușmanilor păcii și colaborării internaționale 
sînt urmările cu vigilență de sutele de m:- 

cinstiți din întreaga lume 
triumful ideii tratativelor

lioane de oameni 
care luptă pentru 
și a cauzei păcii.
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fizică și spcrt

Cel de al IVdea turneu international de șah al R.P.R
Ieri s-a desfășurat cea de a doua rundă din 

cadrul celui de al IV-lea turneu internațional 
de șah al R.P.R. Partidele desfășurate au dat 
posibilitatea unor lupte pline, de combativi
tate.

In partida Wade—Sliwa s-a jucat gambitul 
damei (varianta Indicată de Alehin). Jocul 
a fost foarte ascuțit. Sliwa a făcut un sacri
ficiu de calitate (tur contra nebun).

Adversarul său n-a acceptat sacrificiul 
dînd două figuri pentru un turn. După un 
joc foarte complicat partida s-a întrerupt cu 
posibilități de ambele părți.

In partida Holmov—Troianescu, maestrul 
sovietic a adoptat împotriva apărării indiana 
veche, o dezvoltare originală. In jocul de rrr'j- 
loc s-a ajuns la o poziție cunoscută a indianei 
vechi, rn care Holmov cunoscut ca un bun 
jucător de atac a întreprins acțiuni energice 
pe aripa damei. El și-a mărit necontenit pre
siunea și deși reprezentantul nostru s-a apa
rat cu îndîrjire, a fost obligat să cedeze la 
mutarea 45-a.

Marele maestru Stahlberg a avut de în
fruntat în această rundă pe relevația cam
pionatului R.P. Ungaie pe anul acesta, maeș- 
trul Klfiger

Folosind mai bine decît adversarul său, 
resursele poziției, maestrul maghiar a reușit 
să cîștige o figură și apoi partida printr-un 
frumos sacrificiu, amenințînd astfel cu mat 
imparabil. In fața matului marele maestru 
suedez s-a recunoscut învins. Aceasta este o 
prețioasă victorie a lui Kliiger, unul dintre -ti
nerele talente șah iste maghiare.

Atenția spectatorilor a fost atrasă în acea
stă rundă în mod deosebit de partide dintre 
maestrul sovietic Furman și reprezentantul 
nostru V. Ciocîltea. In indiana veche varianta 
Sâmisli, negrul a inițiat un atac îndrăzneț. 
El a presat puternic poziția albului, recurgând

la un atac pe aripa damei. Intr-o poziție 
foarte dificilă, Furman s-a apărat cu tenaci
tate pornind apoi la un atac impetuos. Cio- 
cîltea a pierdut material. Poziția insă s-a în
trerupt cu mari șanse de câștig, pentru tînărul 
nostru reprezentant.

In partida Korcinoî-Szabo, maestrul sovie
tic a adoptat un sistem de dezvoltare nem-ai- 
întîlnit în practica turneelor. Szabo a jucat 
corect deschiderea, dar la un moment dat a 
sacrificatdoi pioni pentru atac. Intr-opoziție 
dificilă Korcinoi s-a apărat cu multă inven
tivitate și a sacrificat două figuri pentru un 
turn. In urma unor manevre abile a reușit 
să-l aducă pe Szabo intr-o poziție' de mat 
imparabil. -

In partida Bălănel—Nejmetdinov s-a dus 
o luptă foarte strînsă în care avantajul a 
alternat de o parte șl de alta. Comițând o 
inexactitate in criză de timp, Bălănel a per
mis o frumoasă combinație de sacrificiu a 
maestrului sovietic care a întrerupt într-o po
ziție cu mari șanse-de ciștig ȘahisttiT ceho
slovac Filip și maestrul O-Kelly după o luptă 
plină de schimburi mai cu seamă în1 deschi
dere, deși maestrul ceh a obținut un Ușor a- 
vantaj pozițional, au făcut remiză.” -

Partida Voiculescu—Șandor a avut o des
fășurare foarte palpitantă. La început tînărul 
nostru reprezentant a atacat puternic. Cam
pionul R.P. Ungare a contratatacăt ’la timp 
și, după câștigarea unei figuri, a Cucerit vic
toria. In partida Paoli—Packman, s-a dus o 
luptă completă cu atacuri de ambele părțî, 
iar partida s-a întrerupt într-o poziție plina 
de posibilități pentru adversari.

Astăzi se desfășoară partidele întrerupte 
din runda I-a și a 11-a.

E. REICHER 
maestru al sportului
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