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Asigurarea securității colective în Europa Lupta pentru economii 
continuă

năzuință fierbinte a poporului nostru
F Guvernul Republicii Populare Romîne 

a dat publicității o declarație cu priviie 
la asigurarea securității colective în Eu-

- ropa. Această declarație constituie un nou 
/ și convingător document al politicii ex

terne de pace a statului nostru democrat- 
popular, o nouă mărturie a dorințil fier
binți a poporului nostru de a contribui la 
asigurarea securității europene, la apăia- 
rea păcii în lumea întreagă.

Poporul nostru năzuiește sincer spre 
crearea unui climat favorabil eforturi'or 
pașnice, constructive. Oamenii muririi 

i din patria noastră sînt angajați pe șan- 
1 tierul unei construcții mărețe, construcția 

unei vieți noi. Ei înalță fabrici și uzine, 
< zidesc școli și universități, făuresc locuri 

de cultură și odihnă. Poporul romîn do
rește să trăiască în pace cu toate 
popoarele lumii și dorințele sale își găsesc 
expresie în polltida externă a guvernului 
nostru.

Consecvența politicii de pace a Repu
blicii Populare Romîne a putut fi verifi
cată în repetate rînduri. Statul nostru 
sprijină cu căldură propunerile prezentate 
de Uniunea Sovietică în vederea destin
derii încordării internaționale prin regle
mentarea pe cale pașnică a problemelor 
litigioase. Exprîmînd simțămintele oame
nilor muncii din țara noastră, guvernul'
R. P.R. a arătat în repetate rînduri con
vingerea sa profundă în posibilitatea 
coexistenței pașnice a țărilor cu sisteme 
sociale diferite ACeasta s-a oglindit în 
intensificarea relațiilor de afaceri și a 
schimburilor culturale cu diferite țări de 
pe glob, indiferent de organizarea lor 
politică și socială. Chiar în ziua în care 
a fost dată publicității declarația guver
nului R.P.R., ziarele publicau vestea în
cheierii primului acord comercial și de 
plăți între R.P.R. și India. Acorduri ase
mănătoare au fost încheiate și cu mul te 
alte țări capitaliste.

Poporul nostru, asemeni majorității 
oamenilor simpli de pretutindeni, este 
convins ca prin eforturile tuturor statelor 
interesate în menținerea păcii, pacea 
poate fi menținută și consolidată. Desigur, 
aceasta nu presupune vorbărie 
ideii păcii așa cum procedează cercurile 
diriguitoare din apus, ci acțiuni concrete, 
menite să apropie omenirea de 
care primejdia războiului va fi Înlătur3’ă. 
Cerdurile conducătoare din occident vor
besc despre pace, dar se pregătesc de 
război Ele duc o politică de scindare a 
Europei în blocuri opuse, de ațîțare a unor 
popoare împotriva altora. O asemenea 
politică este străină de interesele păcii

Lucrările conferinței de la Berlin a 
miniștrilor afacerilor externe ai celor pa
tru puteri au arătat cu claritate care e-te 
drumul pe care puterile occidentale vor să 
Urască popoarele Europei „Comunitatea 
defensivă europeană" a cărei înființare o 
pro'ectează cercurile conducătoare din
S. U.A., Anglia și Franța, conține în sine 
germenii unui nou război. Tratatele de la 
Bonn și Paris pe baza cărora se creează 
această „comunitate", lipsită de altfel 
complet de orice caracter ...defensiv, nu 
sînt altceva decît o încercare de a acoperi 

^renașterea militarismului prusac.
A devenit nespus de greu pentru ori

care din adepții tratatelor militariste să 
conteste caracterul agresiv al acestora, 
încercările lor de a justifica necesitatea 
unei grupări militare occidentale, com
pusă din 6 state, prin referiri la un pre
tins „echilibru al forțelor" ce ar trebui 
stabilit în Europa, sînt lipsite de orice 
temei Experiența Istoriei a dovedit că 
grupările militare create sub pretextul 
păstrării unui „echilibru al forțelor" n-au 
avut alt rezultat decît declanșarea primu
lui și celui de al doilea război mondial, 

b războaie care au produs omenirii pagube 
■ incalculabile.

Poporul nostru înțelege primejdia pe 
care o reprezintă pentru securitatea sa și 
a celorlalte popoare europene refacerea 
mașinii de război germane. După cum se 
subliniază în declarația guvernului R.P R. 
„Poporul romîn nu poate uita că patria 
sa a fost totdeauna un obiectiv de acapa
rare șî de subjugare al politicii de 
„Drang nach Osten" a imperialismu'ui 
german, ceea ce în primul război mondial 
a dus la invadarea țării de armatele ger
mane, iar în cursul celui de al doilea 
război mondial, pînă la sîărîmarea jugu
lui hitlerist, la pierderea totală a indepen
denței Romîniei".

Criminalii vinovați de atîtea și atîtea 
suferințe pe care le-au pricinuit popoare
lor europene fac astăzi noi planuri 
agresiune. Republica de la Bonn a 

k. Adenauer este un primejdios focar 
război

în jurul

ziua in

de 
lui 
de

la Berlin puterileLa conferința de 
occidentale au continuat să-și afirme ho- 
tărîrea de a sprijini reînarmarea Germa
niei occidentale. In contrast cu această 
politică. Uniunea Sovietică a prezentat o 
propunere istorică, menită să indice dai ea 
spre asigurarea securității popoarelor din 
Europa și anume, încheierea unui Tratat 
general european de securitate colectivă 
in Europa.

Propunerea sovietică a trezit un uriaș 
interes în toate țările europene. Interesul 
acesta provine de la faptul că la baza 
propunerii sovietice se află îdeea creării 
unui sistem de securitate colectivă deschis 
tuturor statelor europene indiferent de 
orînduirea lor socială. Prin aceasta s-ar 
realiza lichidarea scindării Europei în 
grupuri ostile și s-ar crea o pavăză îm
potriva oricăror încercări de a amenința 
securitatea europeană. Aceasta înseamnă, 
în fond, crearea unui lagăr unic al tutu
ror statelor europene iubitoare de pace.

Sistemul de securitate colectivă propus 
de Uniunea Sovietică este eficace și real. 
El conține atît măsuri pentru preveniiea 
agresiunii, cît și pentru trezirea la reali
tate a eventualilor agresori. Este limpede 
că în felul acesta popoarele europene ar 
putea să dobîndească sentimentul de si

■ guranță ’a care aspiră, sentiment pe care 
insă pregătirile militare din occident li-1 
răpesc.

Poporul nostru, la fel ca și toate 
popoarele europene, sprijină propunerea 
sovietică pentru că vede întrînsa singura 
garanție efectivă împotriva încălcării 
păcii în Europa. Propunerea sovietică co
respunde intereselor vitale nu numai ale 
poporului nostru și ale altor popoare .ci și 
celor ale poporului german, popor pe care 
cercurile militariste prusace l-au adus de 
atîtea ori pînă în pragul prăpastiel. Cea 
mai fierbinte năzuință a patrioților ger
mani este unificarea democratică a Ger
maniei, or această unificare nu este cu 
putință într-o Europă sdindată. Crearea 
unui sistem de securitate colectivă la care 
să participe atît Republica Democrată 
Germană cît și Germania occidentală va 
ușura considerabil sarcina unificării Ger
maniei.

La Berlin reprezentanții occidentali au 
respins propunerile sovietice. Poziția lor 
este dezaprobată de cele mai largi cercuri 
din propriile lor țări. Chiar și ziarul 
„New York Times" a recunoscut că pro
punerile sovietice au „un răsunet în rîndul 
acelor oameni . care consideră că euro
penii pot să se odupe ei înșiși de regle
mentarea treburilor lor".

Indercările de a micșora importanța 
propunerii sovietice cu privire la asigu
rarea securității colective în Europa s-au 
soldat cu un eșec categoric. Propunerea 
sovietică cîștigă neîncetat adeziunea ma
selor largi din țările capitaliste tocmai 
datorită caracterului ei rezonabil și pe 
deplin realizabil.

Poporul romîn a primit cu mult interes 
propunerea Uniunii Sovietice în legătmă 
cu proiectul Tratatului general european 
de securitate colectivă în Europa. Acest 
interes s-a oglindit în declarațiile repre
zentanților diferitelor pături ale poporului 
nostru, care în unanimitate susțin pro
punerea sovietidă. Declarația guvernului 
Republicii Populare Romîne, dînd viu 
grai voinții poporului nostru, declară că : 
„Republica Populară Romînă este gata 
să colaboreze cu toate statele din Europa 
in cadrul unui astfel de tratat care dă o 
soluție eficace problemei europene celei 
mai arzătoare, problema feririi Europei 
de un nou război provocat de militarismul 
german sau de oricare alt agresor".

Țara noastră este gata să depună toate 
eforturile pentru realizarea principiilor 
fundamentale ale Tratatului general eu
ropean de securitate colectivă în Europa.

' Republida Populară Romînă, acționînd în 
spiritul Cartei O.N.U., întărește colabo
rarea sa cu diferitele state, colaborare 
multilaterală, și stăruie să se pună capăt 
situației anormale și nedrepte pe care au 
creiat-o Statele Unite ale Amerlcii și alte 
guverne prin împiedicarea admiterii Ro- 
mîniei în O.N U. Statul nostru prin în
treaga sa politică, prin toate acțiunile pe 
care le-a întreprins, și-a cîștigat dreptul 
de a face parte din Organizația Națiunilor 
Unite.

Poporul și tineretul nostru, au convinge
rea că omenirea poate fi ferită de suferin
țele unui nou război. Propunerea sovietică 
de asigurare a securității colective în Eu-

■ ropa arată singurul drum posibil în aceas
tă direcție.

■e>---------------------

GALAȚI (De la corespondentul nostru 
lancu Trifan). — Tinerii muncitori de la uzi. 
rele metalurgice „Progresul" dta Brăila, an
trenași in întrecerea socialistă, obțin noi 
succese în producție. în frunte cu u'.emiștii 
din „Secția tineretului", ei au reușit să-și 
îndeplinească sarcinile de plan pe această 
lună pînă în ziua de 20 martie a. c. Printre 
cel care au contribuit din pita la obținerea 
acestui rezultat se numără utemiș:ii Ene Ni
co lae. Bucur Nicu, Enescu ion, Grosu Dobre 
și aițit

Suc:esele înregistrate de tinerd din acea
stă secție se datoresc în mare parte folosirii 
metodelor sovietice Bîkov-Bortchevici pre
cum și Voroșin.

Paralel cu lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, tinerii de la uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila duc o activitate susținută pen
tru realizarea de însemnate economii. Astfel, 
în secția mecanică, de la începutul anului și 
plnă in prezent tinerii au economisit mate
riale în valoare de 15.435 lei. Urmînd pilda 
tinerilor din secția mecanică și tinerele bobi
natoare din secția reparații electrice au reali
zat însemnate economii. In perioada de la 
1—20 martie tinerele din această secție au 
economisit peste 30 kg. sîrmă de bobinaj. La 
aceste economii și-au dat contribuția în mod 
deosebit, utemisteie Georgescu Elena și Gher- 
menis Alena predum și tinărul electrician 
Popescu Dumitru, care de curind a confecțio
na! un nou dispozitiv de bobinat.

Cu ajutorul dispozitivului construi: de ti
nărul Popescu Dumitru productivitatea mun
cii a crescut considerabil, iar caFtatea pro
duselor este din ce în ce mai bună.

Aceste succese stat numai o parte a reali
zărilor tineretului din această uzină, care se 
străduiește zi de zi să stea în fruntea celor 
ce 
de

Tractorul cere grijă 
și atenție

SATU AVARE (De la tri
misul nostru)

Poporul nostru are o vorbă:

luptă cu puteri sporite pentru realizarea 
tot mai multe economii.

A doua conferința 
asupra calității 

tractoarelor K. D. 35
ORAȘUL STALIN 25 (Agerpres). - Ieri 

după amiază au început în sala de festivități 
a Uzinei de tractoare din Orașul Stalin lu
crările celei de a doua conferințe asupra ca
lități'' tractoarelor K.D. 35. La conferință par
ticipă delegați ai Ministerului Industriei Me. 
talurgice și Construcțiilor de Mașini, ai Mi
nisterului Agriculturii și Silviculturii, dele
gați din întreprinderile furnizoare de materii 
prime șl auxiliare, din S.M.T.-uri și gospo
dării agri role de stat precum și fruntași în 
întrecerea socialistă din cadru! uzinei.

In cuv’ntul de deschidere, tov. Ghiță Ște
fan, director general adjunct al Uzinei de 
'ractoate a arătat succesele obținute de mun- 
ritori: constructori, de la prima consfătuire 
asuora calității tractoarelor care a avut loc 
anul trecut ș' pînă în prezent. îmbunătățirea 
calității tractoarelor K.D, 35 și a pieselor 
de schimb în cursul anului 1953 este oglindită 
în scăderea de șase ori. față de 1952, a 
rlamațiilor de pe teren pentru tractoare 
în garanție cu toate că, în ultimul an 
ducția de tractoare a crescut în mod
țitor. De asemenea rebutul valoric pe în
treaga uzină a scăzut anul trecut cu 28,7 la 
sută față de anul 1952.

In cadrul lucrărilor din prima zi a confe- 
rinței, inginerul șef al uzinei, Gheorghe 
Timco, a prezentat un referat cu privire la 
rezultatele obținute în domeniul îmbunătă
țirii calității tractoarelor și reducerii rebu
tului în 1953 și la sarcinile ce revin munci
torilor constructori pe anul în turs. 

Lucrările conferinței continuă.

re
date 
p ro
st m-

nu lăsa pe mîlne ce poți face 
astăzi. Este o vorbă lnțe’.eațră 
care te îndeamnă să ne trtndă- 
vești, să nu-ți amîi treburile 
fără rost, de pe o zi pe alta. Sînt 
însă unii care înțeleg această 
vorbă în felul lor. Unul dintre 
ei este tractorist’^ Dumitru Co
bea de la S.M.T. Apa.

Tractoarele ieșiseră din repa
rație și firește avese nevoie de 
cîteva zile de rodaj pentru a 
se obișnui cu eforturile ce le aș
teptau. Orice tractorist știe: după 
reparație dacă pui motorul 5n vi
teza a II-a sau chiar a IlI-a el 
trage. Insă pentru puțină vreme 
doar; apoi se oprește. $i o nouă 
reparație devine necesară. Con
ducerea stațiunii le-a explicat 
în nenumărate rînduri tractoriș
tilor acest adevăr simplu. Se 
pare însă că el nu era totuși 
ia mintea tractoristului Dumi
tru Cobea. A ieșit omul cu trac
torul pe brazdă și a început să-l 
strunească. A mers, ce-i drept, 
la început cu viteza a I-a dar 
apoi, galopul i s-a părut mai a- 
trăgător și a început să mîne 
tractorul cu viteza a Iii-a. Re
zultatul ? Așa cum era firesc, a 
doua zi, remorcat de un altul 
tractorul lui Cobea și-a făcu! 
apariția în curtea S.M.T.-ului. 
Motorul fusese stricat. S-a do
vedit tractoristul a fi ca și ca 
iul dricarului care din pricina 
ochefarilor nu vede decît bise
rica și cimitirul

Cobea n-a vrut să vadă decît 
viteză mare și a stricat de aceea 
un motor de tractor.

Ar fi însă cu totul nedrept 
dacă veni vorba de S.M.T Apa, 
să nu amintim măcar numele 
unui tractorist utemist care fa
ce cinste stațiunii. Spre deose
bire de Cobea, tractoristul loan 
Mlhalca este fruntaș ta muncă 
In anul ce a trecut el și-a rea
lizat planul în proporție de 120 
la sută. Pe orice ogor ar lucra, 
toți îi aduc laude, toți vorbesc 
despre randamentul pe care-1 
dă, despre calitatea muncii. Bine, 
dar mașina lui? ar întreba poa
te unii, de pildă. Cobea. Utemis- 
tul Ioan Mihaâca a lucrat an,ui 
trecut tot timpul în primăvara, 
vara și toamna in șir, fără re
parații la tractor. Și poate că 
auzind aceasta tractoriștii care 
socot că una e să-ți faci norma 
șl alta e să port! de grijă mo
torului. poate se vor convinge 
că nu au dreptate de fel.

Pe ogoarele gospodăriei agricole colective ,.6 Martie" din 
comuna Șelimbăr, raionul Sibiu, tractoriștii și colectiviștii 
au ieșit la insămînțări. Agregatele sovietice C.K.-2 cu care 
se execută lucrările pentru insămînțatul cartofilor șl sfeclei 
pe o suprafață de 14,5 hectare dau un prețios ajutor colecti
viștilor in lupta lor pentru recolte cît mai sporite.

în fotografie: tractoristul Mociofan Ștefan dela S.M.T.-Tur- 
nițor, împreună cu secretarul organizației U.T.M. din gospo
dărie și cu tinărul Benkovschi Gheorghe mînuiesc cu price
pere agregatele sovietice.

Vești de la S.M.T. Peciul Nou
PECIUL NOU (prin telefon de 

la trimisul nostru ȘTEFAN 
HALMOȘ).

Biroul directorului de la 
S.M.T. Peciul Nou se trans
formase intr-un adevărat stat 
major. Toată ziua nu găsești in 
clădirea administrației decît vreo 
câțiva funcționari. Dacă întrebi 
de director sau de inginerul șef, 
ți se răspunde: „Pe teren".

Seara însă, clădirea se însu
flețește. Sosește un agronom de 
sector, un pontator, directorul 
primește telefoane... începe for
fota.

In birou încep să fie folosite 
harta, graficele șl alte indica
toare. „Statul major" cercetează 
desfășurarea .,operațiilor". Co
mentariile sună astfel: „Nimic 
neobișnuit. înaintăm cu succes"

In seara aceasta de 25 martie 
tov. Brătoiu împreună cu ingi
nerul agronom au sosit ca de 
obicei de pe teren pe inserate 
cu șareta. In birou îi aștep’a 
pontatoru! de la brigada a 11-a 
a lui Ranca Emil, lată prima 
veste ce sosește aici la „Statul 
major", astă seară: „Brigada 
fruntașului Ranca Emil care a 
plecat la 12 martie să lucreze 
la G.A C. Lisenko din Ivanda a 
realizat 305 hantri. Asta înseam
nă 80 la sută din planul lucră
rilor de primăvară și depășirea 
normei zilnice cu 125 ta sută" 
Ranca Emil

la sfîrșitul săptămînii viitoare 
va isprăvi in întregime planul.

Mai tîrzior sună telefonul. Di
rectorul ridică receptorul. Pe 
față-i flutură un zim.bet. Vestea 
e importantă. Papp Ștefan din 
brigada 6-a a lui Herbei Ștefan 
a tras ultimele brazde ale celor 
96 de hantri cît a avut de exe
cutat pentru primăvara lui 1954. 
Deci în 14 zile Papp Ștefan apli- 
cind metoda Buneev și-a termi
nat in întregime planul.

In seara asta a străbătut pînă 
aici și o veste de la brigada lui 
Chioreanu Constantin care lu
crează la G.A.C. Diniaș. Apli- 
cind metoda Buneev, brigada a 
realizat 65% din plan.

Altă veste: Dihel Mihai, pre
ședintele G.A.C. din Crai 
anunță că tractoriștii i-au aju
tat să termine comp’et însă- 
mînțările din etapa I-a și eă 
Ghilezan Alexandru, șeful bri
găzii a Ș-a este „cel mai bun 
băiat din lume" fiindcă și-a 
condus in așa fel brigada că a 
făcut o arătură cum nu s-a mai 
văzut la Crai Nou
S-a întunecat de-a binelea, dar 

veștile sosesc mereu. La 25 
martie, orele 21,20, 34% din 
planul stațiunii era îndeplinit.

Angajamentele luate de către 
colectivul S.M.T.-ului Peciul 
Nou cu cîteva zile în urmă, de 
a termina cu 4 zile mai devre
me lucrările de primăvară, vor 
fi cu siguranță îndeplinite.

Nou

De cîteva zile Răileanu Năstase, ofici
ant sanitar la centrul școlar sanitar nr. 
14 Buzău, era In grea cumpănă. Se per
pelea toi timpul neștiind ce să facă. Să 
rămână mai departe la școală, sau să nu 
rămînă. Ca oficiant sanitar mergea, și 
încă mergea bine, că aoar la treaba asta 
se pricepea. Dar să fie trecut așa de oda
tă ca responsabil tehnic al gospodăriei a- 
nexe, să se ocupe de grădina de legume, 
i se părea că este peste puterea lui. De 
unde și pină unde descoperise directorul 
că el se pricepea la grădinărit ? Vrea să 
se facă de rușine ? Mai adineauri conta
bilul Botezatu Constantin îl intimplnase 
in glumă:

— Hai noroc grădinarule, ce mai faci ? 
Merge, merge treaba ?

Asta îl înfuriase peste măsură.
Pe doctorul Tinea losif, directorul șco

lii, l-a găsit în biroul^ său, ocupat cu ve
rificarea 
sat totul 
curos :

— Imi 
Năstase. 
stăm de

unor acte. Cînd l-a văzut a tă
ia o parte și l-a întimpinat bu-

Va

Aștept
a transmis că pină

cu nerăbdare să încep munca 
pe iotul meu individual
aflat că sfatul popu

spre folosință.
! de pămînt

Cînd am 
Iar ne va 
loturi individuale 
pentru cultivarea de legume, 
chiar a doua zi m-am înscris 
alături de tovarășii mei de mun
că Georgescu Adam, Sachelarie 
Barbu, Nedelcu Flore.a și alții. 
La noi în uzină sînt tovarăși 
care au cultivat legume pe lingă 
casă și în anii trecuti. De la 
ei am aflat cît de avantajos este 
acest lucru.

Pe cei 300 metri pătrati de 
pămînt pe care i-am primit, voi 
cultiva anul acesta cartofi, cea-

pă. roșii, vinete și unele verde
țuri. Un sprijin prețios îl pri
mim din partea uzinei. In afară 
de faptul că pămîntul este arat 

cu tractorul, întreprinderea noas
tră ne ajută în procurarea unel
telor și a semințelor necesare.

Mă voi strădui ca lotul meu de 
pămînt să devină o grădină în 
care să găsesc legumele și zar
zavaturile necesare gospodăriei 
mele atît în timpul verii cît 
iarn.a sub formă de conserve.

PETRF. N1COLAE 
strungar 

la uzinele „Matyas Rakosi"

Și

Convocarea Sovietului Suprem al U.R. S.S.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — vietului Suprem al U R.S.S cu privire la con-

TASS transmite decretul Prezidiului So- vocarea Sovietului Suprem al U R S.S.

In baza articolului 55 din Constituția U.R.S.S., Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. decide:

Să convoace prima sesiune a Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste al celei de a 4-a legislaturi la 20 aprilie 1954 în orașul Moscova.
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem

al U.R.S.S.
K. VOROȘILOV

Moscova, Kremlin, 24 martie 1954.

Secretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U R.S.S.

N. PEGOY

pare bine că ai venit tovarășe 
Tocmai îmi propusesem să mai 
vorbă. Cum merge treaba, te-ai 

gindit ce măsuri trebuie să iei ?
Chipul oficiantului s-a întunecat,

să zică directorul crede că a acceptat și 
și-a luat munca in primire ? Dar o să i-o 
spună ei acum !n cap insă i se învălmă- 
șau gîndurile. Cuvintele parcă-i muriseră 
pe buze; nu știa cum să înceapă.

— Stai jos, l-a îndemnai directorul
Năstase a dat din cap cu ciudă și tră 

gînd lingă el un scaun s-a așezat țeapăn, 
incomod

— Tovarășe director... și-a recăpătat el 
graiul. Eu nu mai vreau să stau la școa
lă... Vreau să demisionez.

— Să demisionezi ? făcu directorul ui
mit. De ce ?

— Or puneți pe altul la grădină în lo
cul meu, ori...

O sarcină de răspundere
— Alipi exclamă directorul, înțelegînd 

despre ce era vorba.
O clipă tăcerea s-a împămîntenit între 

cei doi Directorul și-a aprins o țigară și 
privindu-l deschis pe Năstase l-a între
bat;
- Cu

Așa e 2
- Să
— Da, 

muncă folositoare, de răspundere și 
vrei s-o îndeplinești se cheamă dezertare 
de la datorie.

— Dar eu...
— Știi cine dezertează ? continuă di

rectorul. Lașii... Numai lașii fug de răs
pundere. Dece ție teamă 2

— Pentru că nu mă pricep Să rida 
lumea de mine nu vreau... Nu vreau să 
dau cinstea pe rușine!

— Vorbe mari Mai bine spune că fugi 
de răspundere.

— Da- atunci cînd mi-ați încredințat 
conducerea administrației am fugit ? se 
aprinse Năstase

— N-ai fugit, dar la început dădeai din 
colț in colț

— Pentru că nu mă pricepeam. Dar 
am învățat și nu m-am făcut de rușine.

— Exact, așa te vreau, spuse directo
rul Te știu că ai mare putere de mun
că. De aceea te-am ales. Dacă faci și la 
grădină la fel treaba merge. Ce zici 2

Se priviră din nou in tăcere. Năstase 
făcuse ochit mari și spuse apoi cu o 
oarecare indoială

— De. știu eu /... Administrația-l ad
ministrație. . dar acolo lucrez cu plante 
Adică... ști ce... oi vedea eu!

☆
Stătuse Năstase Răileanu de vorbă cu 

un prieten agronom la sfatul popular 
II prinsese singur in birou tocmai cind 
era pe punctul să plece. Cu altul n-ar fi 
vrut să stea de vorbă și chiar de ar fi 
vrut erau toți plecați căci perioada pregă-

alte cuvinte, vrei să dezertezi ?

demistonez, îl corectă Năstase. 
da, tot una e. Cind capeți o 

nu

incepuse.
să treacă

titoare muncilor de primăvară 
Degeaba ii spusese agronomul 
peste cîteva zile ca să-i poată explica în 
amănunțime ’.oate cele despre ridichi, 
spanac, cartofi și alte legume, căci Năs
tase o ținea încăpățînat una și hună.

— Acum să-mi spui... Oi veni eu și pe 
urmă. Ce era să facă agronomul ? S-a 
întors frumușel, i-a dat in brațe un vraf 
de cărți și a început să-t explice în cîteva 
cuvinte despre felul cum trebuie să facă 
primele lucrări Dacă o să întîrzie puțintel 
de la treburi n-o să se facă gau'ă in cer. 
Și grădina școlii, era destul de importan
tă ca și alte treburi.

întors acasă, Năstase se apucă să ci
tească. Pe un caiet alăturat, creionul a- 
lerga nestăvilit umplînd pagină după pa
gină cu diferite schițe și însemnări.

— „In răsadri'țe calde se seamănă pen
tru răsad pătlăgele roșii, vinete și var
ză timpurie..." scria el silabisind în mo
mentul cînd Evenița. soția lui îl chema 
pentru a nu știu cita oară la masă

— încă puțin nevastă... încă puțin.
— Hai Năstase că lucrezi pe urmă. Am 

încălzit mincarea de atîtea on !
A vend la masă Minca cu poftă uimin

d-o pe Evenița mai ales cu dispoziția lui, 
căci aproape mai în tot timpul făcea cite 
o glumă, ba la adresa cartofilor care erau 
in mâncare, ba la bulion sau verdețuri.

— Iți veni graiul, nu se putu stupim 
să nu spună Evenița care luase pină a- 
tunci pprte la toate frămîntările lui. Ma
re minune cărțile alea

— Adevărată minune Dar să vezi tu 
atunci, mai minune, cînd oi minca legume 
crescute de noul grădinar, Răileanu Năs
tase

Rîseră amîndoi. Cîteva clipe mai tîrziu 
Evenița st rinse masa și apoi se cu'.că. Dar 
la masă aplecat peste cărți și caiete mai 
stătu încă o parte din vreme noul grădi
nar.

Năstase își scosese bicicleta de sub șo-

După exemplul 
mecanizatorilor 

de la S.M.T. Peciul Nou
Am citit în ziare angaja

mentele mecanizatorilor de la 
S.M.T. Peciul Nou, regiunea Ti
mișoara. Ca mecanizator, gă
sesc că în perioada de față ini
țiativa tinerilor de la Peciul Nou 
are o importanță deosebită. Ea 
ajută la rezolvarea problemei 
executării la un nivel inalt și 
în timp scurt a muncilor de pri
măvară.

Eu am chibzuit cu atenție fie
care punct din angajament și 
împreună cu ceilalți tovarăși din 
brigada mea ne-am propus să 
1« urmăm exemplul.

In primul cînd. întreaga bri
gadă se angajează să-și înde
plinească In întregime planul 
anual de producție, străduin- 
du-ne să terminăm la vreme 
toate lucrările agricole.

Acum, în plină desfășurare a 
lucrărilor de primăvară, ne 
luăm angajamentul să terminăm 
toate muncile cu trei zile înainte 
de termen. Totodată ne propu
nem să executăm numai lucrări 
de cea mai bună calitate.

Ca șef de brigadă, am să spri
jin toți tractoriștii din brigada 
mea pentru a-și îndeplini sar
cinile de producție.

Noi am calculat și ne-am an
gajat să realizăm economii de 
peste 6 la sută la carburanți și 
piese de schimb și să reducem 
totodată prețul de cost al fie
cărui hantru arat cu 5 la 6ută, 
aolicînd cele ma! avansate me
tode de muncă, care ne vor a- 
juta totodată să obținem și re
colte sporite la hectar. Noi ne 
angajăm ca pe suprafețele pe 
care le vom ara șl însătnința, să 
crească productivitatea la pă- 
ioase cu 300 kg. la hectar.

Ne vom strădui să folosim 
întreaga capacitate de lucru a 
tractoarelor, atașînd la plugul 
„Ilie Pintilie" cea de a 4-a 
trupifă și vom îngriji zilnic 
tractoarele și mașinile respec- 
fînd cu strictele normele de în
grijire tehnică. In s’cpul unei 
rationale exploatări a parcului 
de mașini și tractoare și pentru 
ridicarea productivității la hec
tar. vom ari tasămîâța, treera 
și desmiriști după metoda so
vietică a graU'uîui orar

Brigada noastră se angajează 
ca în această campanie să întă
rească și mai mult legătura 
cu brigăzile de cîmn. deoarece 
în felul acesta vom contribui la 
grăbirea lucrărilor agricole dta 
tot cursul anului 1954.

PIRVU ILIE 
tractorist, șef de brigadă 

la S.M.T. Fetești

Insămînțări 
în regiunea Bacău

BACAU (de la corespondentul 
nostru B Dumitrescu).

Oamenii muncii din satele ra
ionului Bacău se avîntă cu entu
ziasm în bătălia pentru asigura
rea pîinii poporului muncitor. In 
fiecare comună, îndată ce se 
zvîntă pămîntul, țăranii munci
tori ies cu atelajele pe ogoare și 
încep lucrările de primăvară. 
Pînă în prezent au fost făcute 
arături de primăvară pe o supra
față de peste 12 hectare.

In primele rînduri se află ță
ranii muncitori din comuna 
Odobeștl. Aici au fost arate 
peste 7 hectare. In fruntea țăra- 
nitor muncitori se află comunis
tul Vasi'.e Lozincă ce a însă- 
mînțat hectar cu orz. Ion Fră- 
țeanu care a însămințat un hec
tar cu orz, Vasi'le Scarlet care a 
arat pentru a însămînța mai tîr
ziu cu porumb și a grăpat o ju
mătate de hectar. Au mai înce
put lucrările de arături și însă- 
mînțări de primăvară în comu
nele: Plopana, Orgeștl. Secuenl, 
etc.

Țăranii muncitori îndrumați 
de comuniști, aplică în viață lo
zinca: „Nici un petec de pămînt 
neînsămînțat".

pron și ieși în stradă. Făcuse el o soco
teală, bineînțeles toi cum il învățaseră 
cărțile. Astăzi trebuia să fi ieșit spanacul. 
Parcă ceva il mina intr-acolo mai repede, 
lată-l ajuns! A proptit bicicleta de un 
pom și s-a apropiat cu pași șovăielnici de 
locul pe care-l știa Ochii ii alergă neli
niștiți deasupra păm'tnlului. S-a aplecat 
în genunchi. O exclamație de mulțumire 
ii înecă pieptul. Pe întinderea neagră, 
greblată cu îngrijire se zăreau niște firi
șoare plăpinde, verzi.

Vîntui călduț de primăvară le mingtta 
ușor parcă ocrotindu-le la sinul său. Năs
tase își făcea o socoteală cu glas tare, 
sigur pe sine.
— Colo... or să răsară ridichi, colo cea
pa... usturoiul... cartofii.

Aceasta s-a intimplat in primăvara lui 
1953. Gospodăria anexă a centrului șco
lar sanitar nr. 14 Buzău condusă cu chib
zuință de responsabilul tehnic Răileanu 
Năstase a obținut însemnate succese, asi- 
gurînd elevilor o hrană abundentă și sub
stanțială S-a obținut o cantitate de 90 t72 
kg: zarzavaturi. Prin schimbul de produse 
făcut cu gospodăria colectivă „Drumul 
gloriei", gospodăria anexă a școlii s-a îm
bogățit cu 11 porci tineri, 6 porci mari, 
6.000 kg. prune, 50 oi și 96 păsări. Anul 
acesta se vor depune eforturi sporite in 
cultivarea celor 6 hectare grădină primi
te de la sfatul popular. S-au luat din 
timp toate măsurile pentru ■ a se întocmi 
paturi calde și a se obține răsaduri de 
pătlăgele roșii, vinete, salată, varză tim
purie etc... Se va cultiva o nouă specie 
de cartofi a cărei sămânță a fost adusă 
din comuna Voroșnețu Mere (Regiunea 
Autonomă Maghiară) core se adaptează 
foarte bine in regiunea Buzău și care dă 
o productivitate mai mare. In anul 1951 
s-a prevăzut 2.000 kg. îngrășăminte chi
mice și se, speră ca recn’ta să fie mult 
mai bogată ca in cursul anului 1953.

VASILE A1IHAILESCU



Viafa U.T.M,

Să conducem concret fiecare organizație de bază
. In întărirea muncii organizațiilor de bază 
U.T.M., un rcl deosebit de important îl are 
comitetul raional. El este acel organ care are 
legătură directă cu organizațiile de bază din 
raion. De aceea, de munca comitetului raio
nal, de ajutorul acestuia, depinde in mare 
măsură întărirea organizațiilor de bază Co
mitetul raional este chemat să ducă o mun
că perseverentă pentru ridicarea nivelului 
muncii .politico-orgauizatorice al organizații
lor .de. bază, „pentru ridicarea combativității și 
.vig'lentei lor. revoluționare, ajutîndu-le să 
.îmbine -în. mod just , munca politică cu cea 
.economică,, sș..traducă. în viată hotărir'le ple- 
msrei.din august a,iC.C al P.M.R. și hotărî- 
riie, plenarei a'X-ța'a C.C. al U.T.M.

Ga organ al conducerii colective, cele mai 
importante probleme ale activității organiza
țiilor de_ bază, trebuie să fie discutate și re
zolvate în plenarele comitetului raional. De 
curând a avut loc o ședință plenară a comite
tului nostru raional în care s-a analizat 
munca utemiștilor și a tinerilor din comerțul 
de stat și cooperatist. Raportul prezentat în 
această plenară, a fost alcătuit de un grup 
de tovarăși, format dintr-un membru al bi
roului comitetului raional și alți activiști, 
oare au studiat amănunțit ipe teren această 
problemă. Raportul prezentat și discuțiile 
•purtate, au dat posibilitatea comitetului ra
ional să;: facă o analiză a.dîncă a muncii tine
rilor d’’n comerțul de ștat și cooperatist din 
orașul Reghin. Din această analiză a reeșit 
că unii tineri, dintre care mulți utemlști, lip
seau nemotivat de la lucru, nu aveau o ati
tudine justă,-plină de grijă față de cumpără
tori. Cum s-a ajuns la asemenea situație? In 
ultimul timp, așa cum a reeșit din plenară, 
munca politică în rîndul tinerilor care mun
cesc în comerțul de stat și cooperatist a fost 
slab organizată. Apoi, existau și unele slăbi
ciuni organizatorice. In întreg orașul era o 
singură organizație de bază care cuprindea 
pe toți utemiștii din un’tățile comerțului de 
stat și cooperatist. Datorită acestui fapt, o 
bună parte din utemiști nu au primit sarcini 
concrete de organizație, frecvența la adună
rile generale era foarte slabă, organizația du
cea o muncă, uni Laterală, sporadică. Plenara 
■a scos ta iveală și o lipsă mare a comitetului 
raional care pînă.. la aceaistă dată nu a dat 

- importanța cuvenită muncii utemiștilor din 
sectarul .comerțului de stat și cooperatist. Din 
acest motiv, comitetul raional nu a putut se- 
zisa.din tim® lipsurile amintite și cauza exis
tenței lor. In urma acestei plenare, -s-au luat 
o serie de măsuri menite să lichideze lipsuri’e 
existente. Astfel, la O C.L., la cooperativa de 
desfacere „23 August" și în alte magazine de 
stat și cooperative au fost create organizații 
de bază U.T.M. care, fiind ajutate îndeaproape 
de comitetul raional desfășoară o vie muncă 
politică și organizatorică în rîndul tineretului.

Pentru conducerea Concretă a organizații
lor de bază, comitetul raional ascultă perio
dic rapoarte de ia secretarii organizațiilor de 
bază Rapoartele se referă la o problemă pre
cisă, pe care ascultând-o, biroul comitetului 
raional poate să-și dea seama de adevărata 
situație care există în-munca organizației de 
bază respective, poate să indice căile de îm
bunătățire a muncii, să învețe pe secretarul 
organizației de bază cum să-și însușească 
cele mai hune metode de muncă Și în acest 
caz, comitetul raional studiază cu atenție 
munca organizație' de bază respective Ca 
exemplu voi da ședința de birou in care s-a 
ascultat raportul toy Mărcuș Ion din orga
nizația de bază UT M din cofnuna Gurghiu 
Scopul acestei ședințe a fost de a analiza 
felul cum se ocupă organizația de bază de 
învățămîntul politic Cu cîteva zile înainte 
de ședința de birou un grup de activiști !n 
frunte cu un secretar al comitetului raional, 
au „mers pe teren pentru a cunoaște adevă
rata-stare de lucruri Procedând astfel, biroul 
comitetului raional a avut posibilitatea să 
facă o analiză profundă asupra problemei 
discutate Din aceas.ța analiză a reeșit că co
mitetul organizației de bază nu se ocupă cu 
spirit de răspundere de învățămîntul politic, 
ba mai mult, chiar unii membri din comi
tetul U.T.M. în frunte cu tov secretară Vaida

Cedar Alexandru
secretar al comitetului raional U.T.M. 

Reghin

Elisabeta, manifestă dezinteres pentru studiul 
marxism-leninismului, al po iticii partidului, 
neparticlpînd cu regularitate la lecții 
și seininarii Ceea ce este insă mai 
important e faptul ' că lecțiile și se
mințiile se desfășurau într-un mod ne
corespunzător. Problemele nu erau adine 
dezbătute, nu erau explicate. Multe teze 
erau asimilate de către elevi în mod mecanic, 
rupte de viața. Seminariile nu erau destul de 
interesante și atrăgătoare. A reeșit deasemeni 
că nu erau ©reiate nici condiții pentru ca 
lecțiile și seminariile să se desfășoare așa 
cum trebuie, cursanții st-înd de cele mai multe 
ori în frig In urma acestei ședințe, biroul co
mitetului raional a însărcinat pe activistul 
Buteanu Bela să meargă pentru un timp mai 
îndelungat in această organizație de bază și 
s-o ajute in muncă. Astfel, comitetul orga
nizației de bază U.T .M. cu ajutorul tov. Bu
teanu și al organizației de partid a pregătit o 
adunare generală, :n care a discutat problema 
învățăminiului politic. De asemenea propa
gandistul cercului politic a fost instruit si 
ajutat asupra felului în care trebuie sa-și al
cătuiască planurile lecțiilor și seminariilor. 
Cu ajutorul sfatului popular comunal, s-a gă
sit o sală spațioasă și călduroasă în care se 
țin acum lecțiile și seminariile cercului poli
tic. Ședințele biroului comitetului raional s-au 
dovedit a fi un bun mijloc de conducere și 
ajutorare concretă a organizațiilor de bază.

Comitetul nostru raional acordă un spri
jin prețios organizațiilor de bază și prin 
consfătuirile organizate pe ramuri de pro
ducție cu secretarii organizațiilor de bază. 
Aceste consfătuiri sint pregătite cu grijă. 0 
importanță deosebită acordă comitetul nos
tru raional alegerii temelor care se vor dis
cuta, urmărind ca acestea să fie cît mai ac
tuale și variate. Pentru a se asigura o des- 
batere vie a problemelor, comitetul raional 
ia măsuri ca ordinea de zi să fie anunțată 
din vreme tuturor participanțllor. Secretarii 
organizațiilor de bază desemnați pentru a 
prezenta rapoarte, sint ajutați pentru a le 
pregăti. Ei sînt îndrumați să se consulte în 
vederea întocmirii raportului, cu ingineri, 
tehnicieni, președinți ai sfaturilor populare, 
cu specialiști din agricultură, cu diferiți spe
cialiști pe tărim cultural, după specificul 
problemei despre care urmează să raporteze 
Procedînd astfel, se asigură ca raportul să 
fie multilateral, să analizeze problema sub 
toate aspectele ei. Înainte de consfătuire co
mitetul raional studiază și controlează pe 
teren problema care face obiectul raportului. 
In felul acesta el ajută direct organizația de 
bază și are posibilitatea ca la consfătuire să 
tragă concluzii juste, bazate pe cunoașterea 
terenului. Asemenea consfătuiri am organizat 
de pildă, cu secretarii organizațiilor de bază 
de la sate unde s-a analizat munca utemiș
tilor cu privire la predarea cotelor către stat, 
la achiziții și contractări de animale. Cons
fătuirea a fost un bun mijloc de instruire și 
educare a secretarilor organizațiilor de bază, 
de cunoaștere a activității lor, de generalizare 
a experienței bune în muncă.

Experiența muncii de pînă acum a dovedit 
că oricit de importante ar fi sfaturile și in
dicațiile dale secretarilor organizațiilor de 
baza ptiu consfătuiri sau în diferite ș*-dl țe, 
ele nu pot înlocui munca vie, organizatorică 
și politică la fața tocului, dusă de comite'ui 
raional prin membrii și activiști săi Toate 
ședințele, toate hotărtoiie juste adoptate în 
aceste ședințe, pot rămine fără rezultate dacă 
organizațiile de bază nu sînt ajutate direct 
pe teren în procesul muncii. Astăzi, la comi
tetul nostru raional s-a înrădăcinat ca o 
metodă permanentă legătura vie cu organi
zațiile de bază Membrii biroului și instruc
torii comitetului raional, nu mai vizitează or
ganizațiile de bază la întâmplare, ci în mod 
sistematic, pătrund in conținutul muncii lor 
și le dau ajutor pe loc pentru înlăturarea 
lipsurilor Comitetul raional a repartizat în 
așa fel instructorii săi îneît ei pot cuprinde 
toate organizațiile de bază Pentru ca in
structorii să poată munci cît mai bine, îna

inte de a pleca pe teren ei sînt instruițl asu
pra problemelor principale care stau în acel 
moment în fața organizațiilor de bază. In 
același timp ei studiază rapoartele și procesele 
verbale din organizațiile de bază respective 
care se găsesc la comitetul raional cum și 
ultimele hotărâri ale partidului și guvernului 
nostru. înainte, instructorii stăteau mai mult 
timp la comitetul raional, erau schimbați des 
de la o organizație la alta iar cînd plecau pe 
teren nu aveau sarcini precise. Acum, instruc
torii sînt îndrumați să stea cea mai mare 
•parte pe teren, în organizațiile de bază de 
care răspund avind astfel posibilitatea să 
cunoască mai bine munca acestora, să le 
dea un ajutor cit mai calificat. Datorită a- 
cestui fapt, instructorii manifestă acum mai 
multă inițiativă, vin in fața biroului comi
tetului raional ou propuneri concrete pentru 
rezolvarea unor probleme din organizațiile 
de bază Iată un singur exemplu în această 
privință. înainte de a pleca pe teren, acti
vistul Nagy Gaspar a studiat un ra-port din 
care a aflat că in ultimul timp utemiștii din 
comuna Toldal nu duc o intensă viață de 
organizație. Una dm cauzele acestei stări de 
lucruri a fost și lipsa unui sediu proprm. 
Mergînd pe teren, activistul și-a propus să 
rezolve în primul rind problema găsirii se
diului. Cu ajutorul organizației de partid din 
comună și a sfatului popular, această ches
tiune a fost rezolvată. Din inițiativa activis
tului Nagy Gaspar utemiștii au efectuat a- 
proape 500 de ore de muncă voluntară, că- 
rind lemne din pădure pentru încălzirea se
diului. Acum organizația de bază U.T.M. din 
comuna Toldal desfășoară o bogată viață de 
organizație devenind un ajutor de nădejde al 
organizației de partid.

Mult timp activitatea comitetului organiza
ției de bază U.T.M. din comuna Sîntu a avut 
lipsuri serioase. Comitetul raional cercetind 
în amănunțime cauzele muncii slabe a aces
tei organizații de bază, a elaborat unele mă
suri concrete pentru îmbunătățirea activi
tății ei. A elabora măsuri nu este insă totul. 
Comitetul raional a desfășurat in același timp 
și o intensă muncă organizatorică. Un secre
tar al comitetului raional tov. Sava Ion, in
structorul Boeru Alexandru și alți activiști, 
au stat în această organizație de bază mai 
mult timp, instruirvd comitetul U.T.M. și aju- 
tîndu-1 în mod practic. Curînd, activitatea a- 
cestei organizații de bază s-a întărit simți
tor. La adunările generale participă acum a- 
proape toți utemiștii. un număr tot mai mare 
de utemiști au sarcini concrete, a crescut 
numărul membrilor iar activitatea culturală 
și sportivă s-a îmbunătățit simțitor. Organi
zația de bază din comună a ajutat mai mult 
organizația de partid in desfășurarea muncii 
politice în rîndul țăranilor muncitori pentru 
a-și preda cotele către stat și a se pre
găti pentru muncile agricole de primăvară. 
Datorită acestui fapt, în comună cotele au 
fost predate în proporție de sută la sută.

Rezultatele bune pe care le-am obținut pină 
acum în munca noastră, dovedesc că întări
rea legăturii comitetului raional cu organ! 
zațiile de bază, cu utemiștii și tinerii, duce 
la întărirea capacității organizațiilor de bază 
de a rezolva cu succes sarcinile mărețe în
credințate de partid Fără îndoială însă că 
mai avem unele rămîneri în urmă in 
această privință. Acum, in organizațiile 
de bază continuă să se desfășoare adunările 
pentru dări de seamă și alegerile noilor or
gane conducătoare U T.M Aceasta face po
sibilă ridicarea în munci de răspundere a 
multor tineri capabil: să conducă organizațiile 
de bază, cu dragoste față de această muncă, 
dar unii din ei lipsiți de experiență In fața 
comitetului nostru raional stă acum sarcina 
de a acorda tot sprijinul noilor organe alese 
Prin legătura dintre comitetul raional și or
ganizațiile de bază, pe care căutăm să o su
dăm tot mai mult, prin iicnidarea lipsuri
lor noi vom reuși ca utemiștii noi aleși în 
conducerea organizațiilor de bază să poată 
fi ajutați sistematic să-și îmbogățească 
cunoștințele și metodele lor de muncă, 
Să învețe priceperea de a munci cu un scop 
bine determinat, cu perspectivă In felul a- 
cesta noi vom reuși ca toate organizațiile 
de bază U.T.M. din raion sa lucreze bine.

Poetul Emil Isad 
a încetat din viața

CLUJ 25 (Agerpres). — Joi dimineața, a 
încetat din viață la Cluj, în vîrstă de 68 ani, 
poetul Emil Isac, membru corespondent al 
Academiei R.P.R. Poetul Emil Isac a de
mascat fără cruțare pe asupritori, pe ațîță- 
toni la război și ai combătut fascismul. Emil 
Isac a militat împotriva asupririi naționale 
și sociale, pentru prietenia dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale.

In anii puterii populare, în semn de pre
țuire, poetului Emil I&ac i s-a conferit „Or
dinul Muncii" clasa I-a.

-------•-------

Plecarea unei delegații comerciale 
a Republicii Populare Romine in Indonezia

Delegația comercială a Republicii Populare 
Romîne care a semnat la 23 martie a.c. Acor
dul comercial și de plăți cu India, va pleca 
zilele acestea în capitala Indoneziei, Djakar
ta, pentru a duce tratative cu guvernul indo
nezian în vederea încheierii unui Acord co
mercial șl de plăți.

(Agerpres)
-------•-------

Ziarul „Viața Capitalei" 
va purta denumirea 

„Steagul Roșu”
Comitetul Regional București al P.M.R. a 

hotărit schimbarea denumirii ziarului „Viața 
Capitalei" in „Steagul Roșu", continuîndu-se 
astfel tradiția de luptă a ziarului „Steagul 
Roșu", organul Comitetului Organizației 
București al Partidului Comunist din Ro- 
mînia, în anii ilegalității.

Cu începere de sîmoătă 27 martie 1954, 
organul Comitetelor Regional și Orășenesc 
București ale P.M.R. și al Sfaturilor populare 
ale regiunii și orașului București se va nu
mi „Steagul Roșu". (Agerpres).

-------•-------

Micii agrotehnicieni
In detașamentul IV se discută „Partici

parea pionierilor la muncile agricole". Pio
nierii își spuneau cuvintul, legînd învăță; 
mintele culese din experiența anilor treeuți 
cu sarcinile lor imediate in sprijinirea cam
paniei însămînțărdor de primăvară, potrivit 
Hotărîril partidului și guvernului.

Nu sînt multe zile ca acea zi.
In salul Hințești, regiunea Suceava, pio

nierii îndrumați de utemiști, au început să 
pună in aplicare cele învățate.

Țăranul muncitor Dumitru Luca îl asculta 
pe fiul său Constantin Luca și dădea ne
încrezător d:n cap. Ce-o mai fi și aia probă 
de germinație ? gindea el. Are 2,72 ha. Are 
sămînță. Ce-1 interesează pe el proba de 
germ nație? Este adevărat că a auzit deseori 
la cămiaul cultural din Hințești despre a- 
ceasta, Har nu i-a dat importanță.

Acum însă, cînd Costică a început să-i 
vorbească, parcă a început să-l asculte mai 
cu atenție.

Să încercăm, băiatule — zise el, să vedem 
ce o să iasă.

Atît îi trebui lui Costică O șterse pe 
ușă afară și cu cele 50 boabe de porumb, 
pregătite dinainte, fugi la șccală După ce 
le puse în lădiță, pe, pervazul ferestrei, se 
inteerse la joacă.

Copiii din școală cîntau. Glasul utemistei
Glaru Mîr.odora Și ale pionierelor Cazacu
Marfa și Scmnu Ala ria se auzeau pînă de.

1 „Bate vftih
Se auzfccu frîr tari din cintsc.
Luca Consmntin cînta șl el Era mulțumit.
După două să? tăm .ni a văzut șl rezultatul

probei. In fiecare zi vedea cîte ceva, da' in
această zi ,'âzu că au încolțit cincizeci de
boabe Bună sămînță Și Luca Constantin 
fugii repede să ducă vestea ecasă.

Cunoscută este mai ales proba de ger
minație a semințelor făcuta de Ahingănitei 
Elednona, cea mai bună activistă din cercul 
tinerilor naturaliști. Ea a pus 20 boabe po
rumb, 20 semințe cînepă și 20 boabe de 
grîu. Mult s-au bucurat toți clnd au văzut 
rezultatele. Rezultatele obținute din expe
riențe vor ajuta pe părinții lor să cunoască 
cantitățile de sămînță necesare pentru în- 
sămînțări.

Corespondent
ADY ABRAMOV1C1

La cooperativa de confecții „Cotex" din Oradea calitatea produselor este din ee 
în ce mai bună.

In fotografia noastră: utemiștii Chirilă Dumitru, Uiloky Alexandru și Olah Olga 
din brigada’de tineret a cooperativei, făcînd ultimul control al costumelor gata penfru 
vînzare.

Foto: RADU COSTIN

„Ultima vacanță în această școală"
Pentru elevele clasei a X-a A dela Școala 

medie de 10 ani nr. 1 fete a început ultima 
vacanță din viața de eleve. Mai sînt doar 
trei luni de școală și -se vor despărți... Fa
cultățile voc primi absolventele unei clase 
cu tradiție, ale unei clase fruntașe.

In prima zi a ultimei vacanțe, fetele s-au 
adunat la școală. Au început să vină încă 
din timpul dimineții. Pînă după amiază pe 
la ora 16, s-au strins toate. Erau îmbrăcate 
în uni’ormele lor de eleve. De altfel, oricum 
s-ar fi îmbrăcat, n-ar fi mai elegante decît 
în bluzele lor albe, călcate cu grijă, cu 
fustele albastre și fundele albe în păr. Au 
fost invitați la școală profesorii cu care 
au învățat ani de-a rîndul, de asemenea și 
părinții. Toți au venit bucuroși, să petreacă 
împreună o după amiază plăcută de dumini
că, de care-și vor aminti cu bucurie, peste 
mulți ani...

Serbarea n-a început încă. In amfiteatrul 
scufundat încă în semiîntuneric, tată! uneia 
din viitoarele absolvente montează cu gri
jă un reflector, care va lumina scena. La 
școală vin mereu alți și alți părinți; nicio
dată n-au șovăit să răspundă la chemarea 
școlii care le-a crescut copiii. Mamele și 
fiicele au gospodărit împreună, și au adus 
la școală torturi, prăjituri, cornulețe, tot 
soiul de bunătăți, pe care le vor mînca îm
preună după serbare.

In clasă, în sala de științe naturale, în 
sala de gimnastică a școlii, e mare anima
ție. Se stabilesc ultimele amănunte, se ma
chiază „artiștii", se pregătește bufetul. Dacă 
încerci să vorbești cu diriginta clasei sărbă
torile, trebuie să străbați kilometri pe cori
doarele școlii, pentru că e cînd în amfiteatru, 
— unde cercetează dacă s-au montat de
corurile, — cînd în sala unde s-a organizat 
bufetul, cînd în sala de machiaj — unde 
„Conu Leonida" discută prietenește cu ,,Mir
cea cel Bătrîn", ultimele amănunte de 
regie. De șase ani de cînd e diriginta clasei, 
tovarășa profesoară Lucia Ropescu nu și-a 
schimbat obiceiul de a muncii oricît e ne
voie. $s nu-i de mirare după ani de muncă 
neobosită, ea nu se odihnește nici cu prile
jul acestei sărbători. Poate că tocmai rezul
tatul pe care l-a obținut — o clasă fruntașă 
pe școală la învățătură și disciplină, un co
lectiv închegat de eleve bune, o legătură 
strînsă cu .părinții elevelor — o face să nu 
simtă niciodată oboseala.

Amfiteatrul e acum plin ; profesoare, pă
rinți și eleve așteaptă începutul serbării. 
Deși sînt ani de cînd de la catedră, își dăru
iesc zi de zi cunoștințele, și tovarășa E. 
Siătiescu, și tovarășa Olga ionescu și tova
rășa profesoară loan, sini emoționate ca și 
elevele lor.

•Ar
O voce caldă melodioasă, recită „Scri

soarea III-a“ de Mihail Eminescu. Cortina 
s-a ridicat. Pe scenă, în cortul sultanului, 

cele două prietene bune — fruntașele clasei
— Catrina Florica și Ileana Lăzăcescu, se 
înfruntă cu bărbăție. Machiajul artistic, 
costumele bogate, nu te lasă să ghicești că 
sub aceste vestminte se ascund două fete 
subțirele, de 17 ani.

—- Tu ești Mircea ?
— Da-mpărate!
— Am venit să mi te-nchini,
Să nu schimb a ta coroană intr-o ramură 

de spini.
— Orice gînd ai, împărate, șl oricum vei 

fi sosit,
Cît sîntem încă pe pace, eu îți ric: 

„Bine-ai venit!“
Aplauzele care le răsplătesc sînt mai calde, 

mai bogate parcă, decît cele care răsplătesc 
pe artiștii consacrați.

Elenele clasei a X-a A au realizat, sub 
conducerea actorului Chirii Economu, scene 
de valoare.

Decorurile s-au schimbat. Fiorosul sultan 
Baiazid a păcăsit roiul. Florica Catrina in
terpretează un rol mai drag.

Mama și sora ei o privesc cu drag din 
sală. Poate că n-iau știut pînă acum că 
Florica nu e numai pricepută la matema
tici, la fizică, la chimie. Iar ceilalți specta
tori nu știu nici ei că ieri, cînd a auzit că 
probabil nu va avea perucă, Florica s-a dus 
la frizer, și a cerut cu un gest să-i taie 
•părul prea lung pentru rol. Elena Udubașa 
secretara clasei regretă mai mult decit ea 
parcă : „Uite s-a tuns degeaba ; are pe
rucă..."

Acum s-a schimbat atmosfera. Hohote de 
rîs răsplătesc ioterprețiț comediei „ Conu 
Leonida față cu rsacțiunea". Rid și părinții 
Vioricăi Cruceanu, și al Georgetei Birlădeanu 
ai. Oliviei Suciu și ai Rodicăi Filimon. Sînt 
bucuroși și pentru rezultatele clasei și pen
tru rezultatele fiicelor lor. care se numără 
printre cel mai bur.e eleve.

★
Serbarea s-a terminat
La mesele pline de bunătăți din sala de 

gimnastică s-au înfiripat’ discuții între pro
fesori, părinți și eleve despre prezent și viitor. 
Un fotograf adus de nu se știe cine, are 
mult de lucru cu fetele care vor. să aibă a- 
mintiri bogate. Mereu, noi grupuri se așează 
în fața obiectivului, luminile se aprind, seîn- 
teiază, fetele stau, neclintite și zîmbesc apoi 
ușurate. Se dansează...
Ultima vacanță de eleve a început bine. Fe

tele sînt vesele. ■
— Ce faceți cu banii pe care-i strtngeți ?.

— o întreb pe Elena Udubașa
— După examenul de maturitate, toată 

clasa, plecăm în excursie în munți.
ILEANA RACOVIȚĂ

100 de ani
de la nașterea lui Alexandru Macedonski

Născut în martie 1854, poetul Al. Mace
donski' face parte din generația de scriitor' 
care au avut mult, de suferit din partea mai 
marilor vremii, pînă la prigoana la care 
singur a fost nevoit să se supună. Critica și 
istoria literară burgheză căutau să înșele 
opinia publică prin vînturarea sistematică și 
stereotipă a unor aprecieri superficiale, u- 
nilaterale și trunchiate în legătură cu o- 
mul Și opera să, ’fie ignorind-o, fie — in 
cel mai „fericit" caz — trecînd sub tăcere 
acea parte din creația sa. care va dăinui

Dacă pentru clasele exploatatoare opera sa 
era incomoda, desigur că nu mai puțin in
comod era pentru ele și omul. Este știut 
faptul că ele nu puteau privi cu indiferență 
atitudinile de protest ale poetului — uneori 
mai vehemente, alteori mai puțin pregnan
te —, prin care. el acuză și demască mas
carada edificiului social-politic burghezo- 
moșieresc din Romînia de eri.

Inca din fragedă tinerețe sufletul poetului 
e răscolit de întrebări în fața nedreptăților 
sociale, in fața ipocriziei și egoismului ex
ploatatorilor. Se. vădește în opera lui Ma
cedonski, de.alunguj întregii sale cariere ar
tistice, o intensă preocupare — cu rari inter
mitențe — pentru problemele sociale. In ciu
da faptului că apele turburi ale decadentis
mului își făceau loc în literatura timpului 
și au dominat chiar o parte din opera poe
tului, Macedonski are meritul de a fi pus 
în poezia sa accente de autentică și adesea 
vehementă revoltă împotriva împilatorilor.

Anii 1870-71 marchează în activitatea po
etului un început promițător și prodigios în 
această direcție. Lirica socia’ă a poetului 
din 1882 e vestită încă de pe acum : „A mea 
dulce consolare, gîndind la viitor! Cînd c-o 
unică strigare/ Va striga acest popor:/ 
Jos tiranii ce oprimă!/ ...Jos acuma tirania!/ 
Sus dreptatea și frăția ! / Jos infamilor pa
gini./ Jos voi oameni de nimic./ Boieri mari 
cu suflet mic!“ (poezia în manuscris „Sin
gura mea consolare").

Deși în perioada în care a scris Macedon
ski era la modă în cercurile salonarde genul 
poeziei dufcege, vaporoase Șl sentimentalis- 
te și cel al romanțelor amoroase, poetul își 
propune alegerea unei noi căi de exprimare

........... .... ............■■■——■• ••

„Scînteia tineretului0
Pag. 2-a 26 martie 1954 

a unui drum nou, acela al liricei sociale, a- 
cordînd o mare importanță cunoașterii ne
mijlocite a vieții Poetul își expune aceste 
principii, mărturia sa de credință în prefața 
volumului de „Poesii", din 1882 : „Poezia 
socială, este după mine, adevărata poezie 
a inimii... Poezia are în lume o misiune ma
re : aceea de a înnobila simțirile și de a bi
ciui viciuriJe'*. Poezia trebuie ,,să-și aibă re
flexele și asupra societății și epocii'. Mace
donski e împotriva genului înduioșării, care 
nu e altceva decît un amestec meșteșugit de 
cuvinte și fraze dulcege. Adevărata poezie, 
spune poetul, trebuie să vorbească despre om 
și despre suferințele lui, iar poetul să cugete 
adine. „Omul este baza poetului", iar poezia 
să vorbească mai mult despre om și inima iui 
decît despre frunze și despre stele... 
„Și orice se va zice, — nici critică, nici 
invidie, nici calomnie, nu-mi va răpi puterea 
de a lupta pentru a face ca poezia să-ș! re- 
dobîndească suveranitatea ce trebuie să aibă 
în mișcarea ideilor sociale". Socotind, asemeni 
lui Victor Hugo in „Fonction du poete", că 
poetul trebuie să stea în fruntea mulțimilor, 
să fie un model de abnegare, „cea mai înaltă 
expresie a omului", îl îndeamnă să cînte des
pre oameni, să fie pătruns de ideile epocii 
și societății în care trăiește, să fie expresia 
„întregii omeniri", să simtă adine ceea ce 
scrie.

Alexandru Macedonski e conștient de va
loarea creației sale, de misiunea artistului, 
de rolul pe care-I joacă în societate scrisul 
său. In colocviul pe care poetul îl are cu 
condeiul său, se evidențiază faptul că de
viza acestuia e „Dreptate", iar scopul „Li
bertate", acuzînd și dind un avertisment că
lăilor popoarelor („carneficii" exploatatori), 
prevestind furtuna maselor răsculate pentru 
cucerirea dreptății sociale. Rind pe rînd, 
poetul va înfiera de aici înainte tarele so
cietății burghezo-moșierești care îngenun- 
chiază demnitatea omului și-l aruncă în 
ghiarele mizeriei și viciului. Astfel, în poe
zia „Ocnele", deplînge soarta condamnaților 
la muncă silnică ; spectacolul îngrozitor al 
vieții de ocnă îl face ipe poet să-și pună între
bări, să reflecteze asupra contrastului izbi
tor dintre viața săracilor condamnați și cea a 
„bogătașilor nătărăi" îmbogățiți din „spina
rea bietului popor nerod"; Macedonski con
stată cu multă rnîhnire că în organizarea sta
tală burgheză „dreptatea e strimbătatea". In 
poezia „Providența", acuză pe boierul haipsîn 
și imoral care necinstește o fată de la țară, 
cinstită, sinceră și iubitoare, pentru ca a- 
ceasta, părăsită, din disperare să se arunce 

în brațele prostituării. La fel, în „Noaptea de 
februarie", asistăm la tabloul sumbru și în
fiorător al decăderii morale și fizice a le- 
meii — victimă a societății burgheze care 
nu-i crea condiții de muncă Și trai. îndurerat 
poetul cugetă „că poate injositele ființe,/ 
Dacă n-ar fi fost în lipsa ticălosului metal,/ 
Ar fi mame, coronate cu speranțe și credințe,/ 
Iar nu frunze tăvălite intr-al uliței canal".

Adînc m.ihnit și scîrbit peste măsură de viața 
contemporană, Macedonski exclamă cu Amă
răciune și ironie necruțătoare: „A! Civilizare! 
Secol de progres și industrie,/ Ai mașini de 
aburi duse, și cu trăznetul te joci,/ Secol plin 
de prevedere, secol de filantropie,/ Tu ai în
trecut desigur ale Romei vechi epoci,/ împă
rat atotputernic, pe uscat ca și pe valuri,/ 
Iți îndeplinești menirea, și nu am de zis ni
mic. Dai femeilor calvaruri, și poeților spi- 
taluri,/ Secol de filantropie, cine zice că 
ești mic ?“ Poezia „Formele" este o aspră și 
usturătoare satiră îndreptată împotriva di
feritelor sectoare ale vieții civico-adminis- 
trative dirijate de aparatul de stat burghe- 
zo-moșieresc : „In armată este formă, în drep
tate este formă. ' — In biserică tot formă, și-n 
gazetarii — reformă./ Formă în căsătorie, 
în virtute formă iar.../ Forma este-n fruntea 
legii, fondul este la dosar."

Un loc de seamă în opera scriitorului — 
ca de altfel in întreaga noastră literatură — 
îl ocupă minunatul ciclu de poezii ăl Nopți
lor ,în care se vădesc ascuțite accente ale 
realismului critic. Aceste poezii se remarcă 
prin forța artistică deosebită cu care dau 
glas — într-o limbă bogată și nuanțată, 
plină de farmec și culoare — semnificațiilor 
adinei pe care Je conțin.

In „Noaptea de decembrie", de pildă — care 
e un simbol, o alegorie, — poetul e furat de 
mirajul depărtărilor ademenitoare; poetul- 
emir tinde să atingă culmile idealului său 
poetic — Mecca, dar idealul i se năruie în'fața 
pustiului, deșertului — lumea burgheză care 
îngen-unche personalitatea și înăbușe aspira
țiile spre lumină ale artiștilor și creatorilor îi 
doboară înainte de a-și vedea visul realizat.

„Noaptea de noiembrie" conține accente 
•to ură și dispreț — unite cu rîsul amar, 
si nu rareori sarcastic, exprimînd dezapro
barea poetului față de clasele exploatatoare 
cupide și ingrate. Poezia e axată pe tema 
unui vis: într-o noapte, poetul visase că 
murise; în timp ce coșciugul său trece pe stră
zile Capitalei, poetului i se dezvăluie pentru 
o ultimă dată dezgustătorul tablou al vtoții 
cotidiene de aici: peste tot e o goană după 

speculă, o sete obsedantă de îmbogățire, o 
adevărată idolatrie pentru falsa „maiesta
te" a banului cum numește el.

Bucureștiul, în care poetul a petrecut zile 
amare, în care s-a izbit de opinia inertă a 
acelora cu suflete de pigmei, — pe care el 
nu i-a cruțat niciodată, aruneînd masca 
de pe figura lor hidoasă, arătîndu-i în toată 
goliciunea lor spirituală — orașul și stă- 
pînii iui din trecut, prind viață în
tr-un viguros tablou : „Cînd însă Bucu
reștii. in care-am suferit, Rămase-n urma 
noastră în ceață învelit/ Cu turnuri de bi
serici, cu teatre și palate, / Cu-ntreaga Iui 
satiră de lux și de păcate. Cu oameni ce de
clamă strigînd : Patriotism,/ împinși de-ace- 
leași patimi șl-același egoism,/ Cu corpuri 
fără inimi și țeste fără creieri. Sub care 
cintă-ațîțla sticleți. ș-atîția greieri Oraș în 
care zilnic Dreptatea, în genunchi, De corbii 
sugrumării e roasă la rărunchi;/ Prăpastie 
in care virtutea este-o crimă, Și crima cea 
mai neagră, virtute mai sublimă." ; în acest 
București cu falsă strălucire și bucurie fac
tice, unde colcăia sărăcia și viciul, umbla 
„Trufia în trăsură, Mizeria pe jos".

Viața cetor mulți se scurgea aici monoton, 
fără perspective; viața amploiatului Nicu 
Dereanu, din nuvela cu același nume, petre
cută intre dosare și hîrțoage roase de ger
menul birocratismului, e grăitoare în acest 
sens . Drama vieții acestui tînăr, nepregătit 
pentru a cuceri viața, ni se desfășoară pe 
un plan larg, prinsă de poet cu multă as
cuțime. Fire visătoare, Nicu Dereanu e lipsjt 
de energie și incapabil să protesteze 
împotriva claselor dominante. Dereanu 
e copist la un minister; el a devenit 
un om-mașină, un sclav al formulelor bi
rocratice stereotipe. In timpul liber dădea 
frîu liber fanteziei, văz:ndu-se rind pe rînd 
poet, inventator, conducător de oști e‘c; dar 
atît. El rămine un om lipsit de vigoare, un 
infirm al visului și fanteziei; orînduirea 
burgheză îi retează omului orice visuri. Lip-, 
sit de simțul practic și de o concepție justă 
asupra vieții, doborît de mizerie, — e bol
nav și apoi concediat din serviciu — va 
muri ducind cu sine șl vise și aspirații. E- 
roul lui Macedonski reprezintă categoria de 
intelectuali învinși, victime ale regimului de 
cruntă exploatare. Macedonski scoate toto
dată în re’lef plaga ce bîntuie în lumea ca
pitalistă ■ șomajul intelectual; absolvenți cu 
diplome și licențiați aleargă după slujbe, 
adeseori fără să găsească. Nuvela are ca
racterul unui fidel document de epocă, la 
care poetul a lucrat, i-a adus îmbunătățiri 
și după publicare, ceea ce demonstrează că 
Macedonski a manifestat o preocupare aten
tă față d© tema aleasă.

Dar Macedonski nu se oprește aici ; 
pe coardele lirei sale vor răsuna mereu 
accentele de revoltă care nu _ cunosc 
opreliști; în poezii ca : „Accente intime", 

,.Deraș fi scris...", Macedonski stigmatizează 
fără cruțare atitudinea refractară a societății 
burgheze față de scriitori, lipsa de înțele
gere pentru arta lor ; nu fără amărăciune și 
durere in suflet poetul constată. îngîrbovirea 
prematură a artistului și mutilarea persona
lității sale într-o epocă dominată de oprima
re și samavolnicie; sînt elocvente în acest 
sens, mărturii’e sale din poeziile „O umbră 
de dincolo de Styx", „Melancolie", „Rondelul 
înălțimilor", „Accente intime" și „Poeții" în 
care se întreabă, ca și Vlahuță, care s cau
za întristării poeților, înfierind ironia șl dis
prețul cu care clasele exploatatoare încon
joară pe scriitori, lată cum erau tratați ar
tiștii cuvîntului în România burghezo-mo- 
șierească: „De suferlnțl ei sînt exemple,/ 
Cînd mor li se ridică temple/ Și falnice sta
tuie./ In viață insă duc o cruce/ Pe care 
toți, se-ntrec s-apuce / Să-i răstignească-n 
cuie !". In același timp, poetuț îi respinge cu 
multă vervă satirică și sarcasm pe criticaș
trii vremii care cereau o poezie dulceagă, 
parfumată, bună de pus în galantarul unei 
farmacii : „Nu pot să zbor cu voi pe-o ra
ză.../ Mi-e frică luna să nu cază/ Să ne tur
tească impreună,/ Că-n iadul cel de groză
vie/ Am merge în tovărășie/ Și-atuncea: 
Noapte bună!/ ...Voi preferați in lăcrămioare/ 
Ca într-o baie răcoritoare / Să v-afundați 
pînă Ia gît/ Ș-astfel din apa lor căldicică/ 
Să dați afară o cărticică / Bună de leacuri 
și de urît."

Poetul ere oaze largi da speranțe și lu
mină în creația sa ; simțirea sa rănită nu 
descurajează. Accente de viguros optimism 
dublate de o adincă înțelegere a rolului u- 
nui artist, străbat opera sa. El alungă ză
branicul melancoliei de pe fruntea sceptici
lor, le sfîșie vălul îndoielilor, arătînd cu 
mina spre viitor. „Sonetul puterii", scris 
spre sfîrșitul vieții poetului, dovedește o- 
dată mai mult atitudinea sa față de trud
nica mesei ie a scrisului, crezul său în forța 
artei autentice care îl ajută ps creator să 
treacă peste barierele austere ale neînțelege
rii, peste „granitul" mentalității și concep
țiilor retrograde ale cercurilor reacționare. 
Războiul de independență din 1877, a făcut să 
vibreze coardele lirei sale, sensibilă la glasul 
luptei de eliberare de sub jugul otoman; 
dragostea și admirația lui Macedonski pen
tru eroismul ostașilor ce și-au jertfit sîngele 
pe cimpul de bătaie, pentru eliberarea po
porului nostru, și-au găsit expresia în po
eziile „Stegarul", oda „Armatei romîne", ș.a.

Patriotismul poetului, legătura sa cu poporal 
de pe spatele căruia se îmbogățeau asupri
torii, se desprind și din mul,te alte poezii ale 
lui Macedonski, din fragedă tinerețe și pînă 
la sfîrșitul yieții sate sbuciumate. „Sonetul 
din zări", „Reîntoarcerea", „Două cuvinte" 
„Rondelul trecutului" și altele, sînt mărturii 
elocvente ale căldurii și dragostei sate fără 
margini pentru patria sa. pentru popor.

Opunînd simpatici și înțelegerii sale pentru 
cei mulți, dușmănia sarcastică față de stă
pânii țării, față de cel mai mare exploatator 
— regele, poetul a scris puternice pam
flete în versuri. oare iau rămas celebre. Parti
dele politice, și în special monarhia, au fost 
obiectul unor îndârjite și susținute/atacuri 
din partea lui Macedonski, fapt pentru care 
poetul a suferit și penalități. Intr-o serie de 
art’cole, note, poezii, epigrame, pe care le-a 
publicat în ziargle „Tarara", „Oltul", 
ș.a., poetul a folosit ironia mușcătoare și 
sarcasmul literar împotriva dinastiei Hohen- 
zollennilor, situîndu-se‘ cu fermitate pe po
zițiile maselor populare care urau și dispre- 
țuiiau 'monarhia. Printre poeziile antimonar
hice cele mai reușite, care s-au. bucurat de 
mare răsunet și își păstrează întreaga ascu
țime demascatoare la adresa regalității se 
numără „Piesa Măriei-Sale", „Doi franci", 
„Odă — La șoarecii din odaia mea", 
„Noaptea", Banchet la curte", etc.

Dar poetul, a cărui operă e pătrunsă de 
contradicțiile epocii în care a trăit, nu a fost 
scutit în creațlia sa, de influențele nefaste ale 
curentelor literare decadente de la sfîrșitul 
secolului 'al XlX-le.a, ceea ce l-a făcut să .alu
nece pe poziții greșite, străine intereselor po
porului. Din permanenta dorință de a fi un 
inovator al formei, un original, Macedonski 
s-a lăsat ademenit de teoria falsă a „măes- 
triei în sine", a artei pure, căzînd pradă uneia 
din manifestărite subtile ale ideologiei bur
gheze. El a ajuns astfel să susțină forma ca 
un scop în sine, de dragul sonorității exteri
oare a cuvintelor, cum a făcut de piildă în 
•așa zisele sale armonii imitative (în care 
încearcă în mod gratuit — prin acrobații 
sonore — să imite în poezie sunetele unor 
anumite obiecte din natură : clopote, trom
pete etc.). Datorită legăturilor directe pe 
care le-a avut cu reprezentanți ai curentului 
simbolist francez, ei a propagat !a noi acest 
curent, scriind ei însuși poezii străbătute de 
o .atmosferă întunecată, de viziuni miste
rioase, macabre — lucrări minore, lipsite de 
valoare. Astfel, poetul a contribuit la ră'spîn- 
direa în literatura romînă din vremea sa și 
de mai apoi a simbolismului, — manifestară 
caracterisiică pentru decăderea culturii bur
gheze.

Adevăratul mesaj artistic al poetului, îl 
transmit însă peste ani acele părți ale 
operei sale asupra cărora s-au imprimat pros 
nunțate trăsături ale •realismului diitic.

Alexandru Macedonski rămâne un poet care 
a atacat cu curaj problemele sociale ale 
epocii. In versurile sale cristalizate în focul 
vieții", cum însuși mărturisește și smulse din 
adâncul sufletului său, poetul a răsfrânt cu 
limpezime de cleștar, vigoarea, setea de 
viață. Cele mai bune din creațiile sale sînt 
asemeni nestematelor ce „să piară n-ag 
vreodată și nici să-mbătrînească“.

IOAN MIHUȚ



Crește belșugul de produse al agriculturii sovietica
Va spori recolta

îndeplinind hotărtri. 
le Plenarei din septem
brie 1553 a C.C. al 
P.C.U.S., colhozurile și 

sovhozur le așezate în apropierea marilor 
orașe și a centrelor industriale, lărgesc sim
țitor producția de legume și cartofi.

In luna ianuarie a acestui an, de exemplu, 
colhozurile și sovhozurile din jurul Moscovei 
au obținut o producție de peste două ori mai 
mare decît în luna ianuarie a anului 1953 
Capitala primește o cantitate din ce în ce 
mai mare de legume.

Colhozurile de lingă orașele Gorki, Kiev, 
Harkov. Rostov, Baku, Stălino și de lîngă 
alte orașe au dat populației in luna ianuarie 
și la începutul lui februarie 1954 legume în 
cantitate de 2—3 ori mai mare decît în ace
iași perioadă din anul trecut. Jn orășelul mi
nier Karaganda din R.S.S. Kazahă, o seră 
nouă cu o suprafață de 1.000 m. pătrați a 
început să aprovizioneze pe mineri încă din 
decembrie 1953 cu legume timpurii proaspete 
ca — ceapă verde, ștevie, pătrunjel, iar acum 
— cu salată și castraveți.

Guvernul Sovietic și Partidul Comunist au 

I. Emelianov

trasat ca sarcină ridicarea continuă a 
greutății specifice a culturilor legumicole. In 
anul 1954, colhozurile și sovhozurile vor în- 
sămînța aproximativ o suprafață de 1.100.000 
ha cu plante legumicole. Se va ridica simți
tor și productivitatea culturilor legumicole.

Un rol esențial în ridicarea productivității 
culturilor de legume aparține serelor și ră
sadnițelor.

In acest an, colhozurile și sovhozurile au 
ca sarcină să mărească suprafețele cu ră
saduri din sere șl răsadnițe la aproximativ 
500.000 ha șl să mărească producția la legu
mele timpurii.

In legătură cu aceasta se duce o muncă 
intensă in domeniul construed de noi ră-
sadnițe și sere. In anul 1953 șl mai ales 
în ultimul trimestru, colhozurile din R.S.S. 
Ucraineană au construit peste 425.000 rame 
pentru răsadnițe și au amenajat aproximativ 
7.000 de metri pătrați de sere. In anul 1953 
colhozurile din R.S.S. Bic-lorusă au depășit 
planul de construcții a răsadnițelor de peste 
două ori și jumătate, iar la sere aproape de 
3 ori și jumătate. Colhozurile din R.S.S. Ka- 
zahă au depășit pla-nul fixat pentru anul 
1953 cu privire la construirea de răsadnițe 
cu 19 la sută. $1 în colhozurile .din alte 
regiuni și republici a fost depășit planul cu 
privire la construirea de sere și răsadnițe 
In anul acesta, colhozurile și sovhozurile 
trebuie să construiască peste 2.700.000 de 
rame pentru răsadnițe și peste 250000 de
metri pătrați de sere.

Multe colhozuri din raioanele așezate lingă 
orașe construiesc sere și răsadnițe din ma
teriale deosebit de durabile Spre exemplu, 
în 250 de colhozuri din jurul Moscovei se 
construiesc răsadnițe din piese standard ale 
unor construcții metalice, executate ca în 
uzină. Pentru încălzirea serelor și răsadnițe
lor multe colhozuri folosesc căldura eliberată 
de întreprinderile industriale sub formă de 
apă caldă și aburi fierbinți și de asemenea 
gaz și electricitate.

Intc-un număr de colhozuri din regiunea 
Moscova și din alte regiuni se construiesc 
răsadnițe mecanizate. In colhozul ...Novala 
jizni" din raionul Krasnopolianski, reg-u- 
nea Moscova, pentru încălzirea acestor sere 
se folosește abur fierbinte din întreprinde
rile industriale locale. Fiecare răsadniță are 
o lungime de 102,5 metri și o lățime de 2,6 
metri. Toate muncile de bază privind însă- 
mințarea și îngrijirea răsadurilor în sere 
se face cu ajutorul unei combine speciale. 
Și strânsul legumelor s-ia ușurat simțitor. 
In serele mecanizate se cheltuiește în com
parație cu serele obișnuite de 3—5 ori mal 
puțină muncă. In construirea răsadnițelor 
colhozul primește un ajutor prețios din par
tea unei întreprinderi a Ministerului căilor 
de comunicație.

In regiunea Harkov din R.S.S. Ucraineană 
opt colhozuri din apropierea orașelor con- 
struesc sere cu trei secții, cu o suprafață de 
1.000 metri pătrați pentru fiecare seră. Aceste 
colhozuri au primit ajutor prețios în munca de 
construcție din partea colectivului de mun
citori de la uzina de tractoare djn Harkov.

Pentru cultivarea răsadurilor și a legume-

Am întîinit-o ,pe Natalia Stefa novici 
în Kremlin, la consfătuirea pe întrea
ga Rusie a fruntașilor în agricultură.

In vasta sală de ședințe se adunaseră a- 
tunci din toate colțurile republicii, maeștrii 
recoltelor bogate: președinți de colhozuri, 
agronomi și zootehnicieni. tractoriști și com
biner!, directori de stațiuni de mașini și 
tractoare, activiști de partid și de comsomol.

Ej au venit la Moscova la consfătuirea 
convocată de Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. și Consiliul de Mi
niștri al R.S.F.S.R. pentru a-și împărtăși ex
periența, pentru a găsi căile creșterii conti- 
nuie a agriculturii.

Aproape toți cei aflați în sală purtau or
dine și medalii. Pe pieptul multora strălu
cea steaua de aur de Erou al Muncii Socia
liste. Alături de un colhoznic cărunt din re
giunea Volgăi ședea o femeie tînără cu fața 
energică. Era Natalia Stefanovici — agro
nom' șef în colhozul ,,Hrușciov“ din raionul 
Lenin — unul din cele mai bogate colhozuri 
din regiunea Moscovei.

Ascultînd cuvîntările participanților la 
consfătuire, tînăra agronom se străduia să 
nu scape nici un cuvânt. Ea își nota în grabă 
tot ceea ce era interesant și nou, ceea ce pu
tea să o ajute în munc.a e> de fiecare zi.

lată că vorbește Nicolai Filatov, agronom 
șef al sovhozului de legumicultura ..Gorki". 
Cuvântarea lui a interesat-o în mod deosebit 
pe Natalia Stefanovici. Doar ea și cu Nicolai 
Filatov au aceeași sarcină — să dea locui
torilor Moscovei cît se poate mai mulți car
tofi, legume cît mai multe și mai variate.

Natalia își notă în carnet: ,.Trebuie să-mi 
procur neapărat schița mașinii lui Filatov. 
Să organizez prepararea ghivecelor nutriti
ve după exemplul sovhozului „Gorki".

Mai departe apăru următoarea însemnare: 
„Ca și în sovhozul „Gorki", să prevăd la 
p'roiectarea serelor stelaje demontabile. A- 
ceasta ne va permite să mărim de două, ori 
recolta de legume pe aceeași suprafață".

Spre sfîrșitul ședinței, carnetul Nataliei 
Stefanovici era plin de cifre și exemple. Se

lor timpurii în colho
zuri și sovhozuri se vot 
folosi anul acesta apro
ximativ 9.200 000 de 

rame pentru răsadnițe șl peste 500.000 de 
metri pătrați de terenuri pentru sere, adică 
dublu față de anul 1953.

C'i mare rol în ridicarea productivității 
culturilor legumicole îl joacă folosirea în 
producția colhoznică a metodelor agroteh
nice înaintate — răsădirea răsadurilor cul
turilor de legume în ghiveciuri de turbă cu 
mraniță, iarovizarea și încălzirea semințelor 
de castraveți, folosirea îngrășămintelor gra
nulate, folosirea de semințe selecționate din 
sorturile caionate.

fn acest timp, în colhozuri se acordă o 
atenție deosebită pregătiri; de ghiveciuri de 
turbă cu mraniță, folosite pentru răsadurile 
culturilor legumicole. Despre eficacitatea lor 
ne convinge exemplul multor colhozuri și 
sovhozuri. De exemplu, în colhozul ..Pamiat 
Ilicia" din raionul Mîtișcinsk, regiunea Mos
cova, a început să se folosească din șnul 
1937 răsădirea în ghiveciuri de turbă cu 
mraniță. In anii 1952 și 1953 colhozul a pre- 
parat cîte 2,5—3 milioane de ghiveciuri nu
tritive pentru răsadurile de varză, roși: și 
castraveți. In anul trecut varza de toamnă 
al cărei răsad a fost crescut în ghiveciuri 
nutritive și plantat cu mașina a dat o re
coltă de 158 de chintale la hectar Varza cui- 
tivată fără ghiveciuri a dat o recoltă de 278 
de chintale Va ha.

Experiența colhozurilor și sovhozurilor a 
dovedit că răsadurile cultivate în ghiveciuri 
de turbă cu mraniță dau în medie un sur
plus de recoltă de 40—50 la sută. Colhozul 
.Luci" din raionul Krasnogorsk, regiunea 
Moscova, prepară 1.600.000 de ghiveciuri pen
tru a cultiva în ele răsadurile de roșii și 
varză. Aceasta permite colhozului ca numai
cu ajutorul aceste- me'-ode să mărească pro
ducția de legume cu aproximativ 500 tone, 
cheltuind putină muncă și mijloace.

Răsadul cultivat în ghiveciuri asigură nu 
numai o creștere a recoltei, dar și o coa
cere a legumelor cu 20—30 zile mai repede 
decit în mod obișnuit. Aceasta permite să 
se obțină legume proaspete din răsadnițe 
mult mai devreme.

In toate republicile și regiunile Uniunii 
Sovietice colhozurile desfășoară larg munca 
de preparare a ghiveci uri lor de turbă cu 
mraniță. Numai în regiunea Moscova, colho
zurile și sovhozurile pregătesc pentru pri
măvara aceasta 400.000.000 de ghiveciuri. 
Aceasta înseamnă de patru ori mai mult de 
cît în anul t-ecut

Pentru prepararea acestor ghiveciuri s-au 
constrult diferite mașini — lr»cep:nd cu me
canisme simple mânuite cu mina și terml- 
nînd cu mașini de o înaltă productivitate 
cu toate procesele de producție mecanizate 
Mașina automată „I G.-9" prepară în timp 
de o oră 9.000 ghiveciuri de dimensiune 
6X6X® em- Ș* 5000 ghiveciuri de dimensiune 
8x8x8 cm Pentru colhozurile mai mari și 
pentru sovhozuri s-au construit mașini de o 
productivitate și mai mare.

In colhozurile și sovhozurile din U.R S.S. 
se vor prepara in anul acesta cîteva mi!la*de 
de gh:veciuri de turbă cu mraniță .

O imensă însemnătate în ridicarea produc
tivității și reducerea cheltuielii de muncă în 
cultura legumelor o are mecanizarea mun
cilor. In anul 1954 In colhozuri va fi me
canizată o jumătate din semănatul și lu
cratul printre rîndurî la culturile legumicole. 
Astfel, sădirea plantelor legumicole se va 
face, de regulă, prin metoda sădirii in cui
buri așezate în pătrat, ceea ce va permite 
să înlocuim în întregime munca manuală de 
îngrijire a plantelor prin mașini, și se va 
ridica simțitor recolta. In colhozul ..Politot- 
delețu" din raionul Verhne-Uralsk, regiu
nea Celiabinsk, brigada lui Kadocinicov a 
obținut anul trecut prin cultivarea în cuiburi 
așezate în pătrat cîte 400 chintale la varză 
„Slava" și cîte 780 chintale de varză din 
sortul „Moscovskaia pozdniaia". la ha.

Introducerea metodelor înaintate de culti
vare a legumelor, folosirea în mal mare mă
sură a îngrășămintelor și folosirea largă a 
mecanizării, va permite S.M.T.-urilor și col
hozurilor să asigure în acest an o creștere 
rapidă a productivității culturilor legumicole.

Agronomul Natalia Stefanovici
făcu seară. Consfătuirea luă sfîrșit. Tînăra 
femeie porni pe străzile viu luminate ale ca
pitalei. Natalia dorea să fie singură. In min
te îi reveneau anii trecuți.

»
...Orașul sudic Simferopol. Sub platanii 

umbroși s-a adunat un grup de școlărițe. Ele 
visează la viitor. Natașa Stefanovici o fată 
sveltă, cu och> căprui spune:

— Nu, fetelor, ori ce ați spune, eu voi fi 
căpitan de cursă lungă.

Dar mai tîrziu Natașa a fost atrasă de 
științele naturale și, absolvind școala medie 
cu diplomă de fruntașă, hotărî; voi deveni 
agronom.

Au venit anii Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei. In perioada aceasta grea, stu
denta Natalia Stefanovici de la facultatea 
de horticultura a Academiei agricole ,,K.A. 
Timiriazev" se afla în apropiere de Samark
and. Aici se desfășura prima sa practică de 
studentă. Ea lucra ca tractoristă la unul din 
colhozurile Asiei Centrale și studia știința 
agronomică sub conducerea renumitului pro
fesor Edelștein.

In anul 1945. Nataliei Stefanovici i s-a 
înminat diploma de absolvire a Academiei. 
In fața tinerei specialiste s-au deschis mari 
posibilități. Ea putea lucra pe întinsul fără 
sfîrșit al stepelor Kubanului, pe ogoarele 
Siberiei, ale Extremului Orient și Asiei Cen
trale, în Crimeea sau Caucaz.

După o îndelungată chibzuir€ Natalia și-a 
spus: „Voi pleca la Kolcmenskoe". Hotărî- 
rea aceasta nu era întîmplătoare. Tînăra 
specialistă era bine cunoscută în colhozul 
„Hrușciov". Aici, în anul 1944. ea a făcut 
timp de cîteva luni ultima practică de stu
dentă și fiind incă studentă, ea a știut să 
ciștige autoritate șl respect in mij'ocui le
gumicultorilor cu experiență.

Nu au fost ușori primii pași de muncă in
dependentă al Nataliei Stefanovici. Oamenii

Agricultura sovietică este deservită de 
un număr din ce în ce mai mare de me
canizatori cu o înaltă calificare.

Școala de mecanizare a agriculturii 
din Kaliningrad a pregătit în ultimii 5 
ani peste 2.000 de tractoriști și combi
ner!. In primăvara aceasta vor absolvi 
școala peste 460 tractoriști și combiner! 
care vor lucra Ia S.M.T.-urile din regiune.

In fotografie : elevii școlii de mecani
zare făcînd practică pe o combină auto
propulsată.

Cînd vacile sînt mulse cu mina, pentru 
a mulge 20 de vaci, un muncitor are ne
voie de o zi de muncă. In colhozul „Mo 
lotov“ din regiunea Moscova, operația 
aceasta durează acum in total o oră și j«- 
mătate-două ore. Toate procesele grele de 
muncă de la ferma de lapte a acestui col
hoz au fost în întregime mecanizate.

In fotografie: sala de muls a fermei. 
Tînăra mulgătoare Zina Pilnova urmă 
rește cu atenție cum funcționează apara
tele de muls.

Inițiativa tinerilor crescători de vite din colhozul ,,Krupskaia((
In orice direcție ai pomi din 

satul Orlovka. In fata ochilor ți 
se deschide priveliștea stepei ne- 
mărg'niie. La nord și sud, la a- 
pus și răsărit — în toate părțile 
se Întind ogoarele colhozului 
„Krupskaia" din r atonul Budion- 
nî: ținutul Stavropol.

Am porni’ țe cim? însoțit de 
tovarășul Alexandr Ivanov, se- 
ere ta ml x’gamza.îe! de eoni- 
somol din colhoz. Privind în
tinderea șesului el spune gindi- 
tor :

— Unui nou venit ținatul 
nostru, acum, in timpul iernii, 
poate să nu-i placă. Pare tare 
monoton : stepă și iar stepă. In 
schimb să vedeți cum e la noi 
primăvara sau vara. O adevă
rată minune Ca o mare undu
iește griul înalt înverzesc o- 
goarele de lucerna, înfloresc 
grădinile Atunci, nimic nu e 
mai frumos decît cîmpia noas
tră I

In glasul lui Alexandr Ivisnov 
se simte mindria de stăpân al 
acestor păminturi. Flăcăul a- 
cesta s-a născut șl a crescut 
aici. La începutul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, 
cînd era încă un băiețandru, el 
a început să pască vițeii colho
zului, iar mai tîrziu a devenit 
cioban în colhoz

Alexandr Ivanov duce o inten
să muncă pe tărîm social Cu 
cițiva ani în urmă a fost primit 
în Comsomol De doi ani el 
conduce organizația comsomo- 
listă din colhoz.

Împreună cu el am mers la 
ferma de lapte a colhozului 
unde lucrează în special tineri 
colhoznici — crescători de vite.

La fermă, Ivanov a vizitat

.0. Vinogradov și G. Ulianov
■o---------

cu care a trebuit să-și ducă munca erau 
maeștri experimentați în cultivarea legume
lor. Această experiență fusese acumulată în 
decurs de zeci de ani. Ascultînd cu atenție sfa
turile colhoznicilor, Natalia introducea în a- 
celași timp în producția colhozului agroteh
nica nouă. înaintată. Lucrările lui Viliams, 
Miciurin, Dokuceaev, Lîsenko erau cărțile ei 
de căpătîi, cei mai apropiați prieteni și sfă
tuitori.

An de an se măreau terenurile colhozului 
„Hrușciov". In anul 1952 s-au contopit cu 
el încă trei colhozuri vecine. In acest timp 
uzinele țării începuseră să dea agriculturii 
din ce în ce mai multe mașini noi, perfec
ționate. In fața tînărului agronom a apărut 
sarcina de a-i învăța Pe oameni să foloseas
că just și rațional tehnica nouă. In colhoz au 
fost aduse combine de cartofi, cultivatoare, 
mașini pentru semănatul morcovului, care 
au scutit pe colhoznici de munca manuală 
grea.

Datorită folosirii largi a mecanizării, re
coltele au sporit de trei ori. In anii de mun
că în colhozul „Hrușciov", Natalia Stefano
vici a învățat pe mulți colhoznici și colhoz
nice metodele înaintate de lucrare a pămîn- 
tulu'.

In serile lungi de iarnă într-o încăpere 
confortabilă a clubului, se adunau elevii și 
elevele agronomului-șef. Ca rezultat al aces
tor lecții, care s-au transformat apoi în 
cursuri de trei ani. Natalia Ștefanovici a că
pătat zeci de ajutoare.

★
...Agronomul s-a întors seara tîrziu la hote

lul „Moscova" Mîine se va întoarce în col
hoz. Cîte lucruri noi și interesante vor auzi 
de la ea membrii artelului 1

A. Plehanov

co'țul reșu. sala de mese, s-a
interesat de grajduri. EI a dis-
cutat miilt timp cu tineretul . S-2
interesat amâ nuntit rjm rnerg
treburile la 1fermă.. In anul a.
ceste a câziit multă zăpadă
ce?a ce se ntimplă rar la iliU
Trebuia să se asigure iernatei 
vite’or tn condiții cit mai n-:ne. 
Intr-o seară Alexandr a adunat 
pe comsomol'ști și le-a aratat 
că, la propunerea organizației 
de partid, comitetul de «xjțpso- 
m Y a hotărît să înființeze la 
ferma de vite o grupa comsomo- 
listă

— Aceasta va ridica cu mult 
rolul comsomoliștilor în cadrul 
fermei, — a spus secretarul co
mitetului, — și va da posibili
tatea să organizăm mai bine 
munca tinerilor vescălori Je 
vite.

Alexandr a propus să se 
înceapă o întrecere pentru îngri
jirea vitelor, pentru folosirea ra
țională a nutrețului, penlru ob
ținerea de cantități mari de 
lapte Tineretul a susținut cu 
căldură propunerea secretarului. 
Ch:ar în cadrul adunării, fiecare 
coms nmolist a primit o sarcină. 
Ana Agulova și Vladimir Kon- 
dracov au primit oa sarcină să 
scoată o foaie agitatorică, Nine; 
Kațuba. îngrijitoarea de viței, i 
s-a încredințai afișarea ziare
lor într-o vitrină specială, [van 
Kațuba împreună cu a.Iți comso- 
moliști a intrat în postul com- 
somolist de control. Nici un 
comsomolist nu a- rămas fără 
sarcini.

Inițiativa comsomoliștiloir a 
fost aprobată și de Vasili Sinu- 
lin, responsabilul fermei

Zilele au trecut Colectivul 
ferme; a inițiat o întrecere pen
tru desfășurarea în cele mai

bune ccnditiuni a iemării vi
telor ina:nte, in mod obișnuit, 
odată cu sosirea iernii cantita
tea de lapte scădea, simțitor. 
Acum aceasta nu s-a mai >n- 
tîmplat De asemenea sa intro
dus un rețrim de economii în 
privința nutrețurilor.

Cornsomol știi au dus o mun
că intensă pentru a populariza 
în rindul colhoznicilor hotăririle 
Plenarei din septembrie a CC. 
al P.C.U S în legătură cu dez
voltarea continuă a agriculturii. 
Numai comsomolistul Vladimir 
Condracov a ținut 18 convorbiri, 
explicind consătenilor măsurile 
Partidului Comunist și Guver
nului Sovietic privitoare la creș
terea vitelor

In foaia agitatorică se vorbea 
despre viața fermei, era popu
larizată experiența mulgătoarei 
fruntașe Ana Morozova, prima 
mulgătoare care a obținut dela 
vacile îngrijite de ea o cantitate 
mai mare de lapte. Erau < riti- 
cate lipsurile mulgătoarelor care 
rămîneau în urmă Se arăta 
mersul întrecerii socialiste a 
crescătorilor de vite. Se vorbea 
de asemenea despre felul cum 
se ajută între ei comsomoliștii

Mult timp tînăra mulgătoare 
NaJejda Selina nu a putut să-și 
organizeze bine munca : adesea 
încălca programul de hrănire a 
vitelor, folosea nerațional nutre
țul. Un rezultat direct al aces
tor lipsuri a fost scăderea can
tității de lapte. Grupa corns o- 
molistă i-a trasat cia sarcină A- 
nei Agulova să o ajute pe tînăra 
mulgătoare, să o obișnuiască cu 
o îngrijire bună a vitelor. Com. 
somolista Agulova a început să 
o ajute cu multă tragere de 
inimă pe Nadejda. I-a arătat 
cum să alcătuiască rația de nu- 
treț, cum să se îngrijească de

In seara aceea, sala mare de spectacole 
a clubului colhozului „Hrușciov" era arhi
plină. Cînd se făcu liniște, de la masa pre
zidiului se ridică Gheorghi Sobciuk, preșe
dintele colhozului.

— Tovarăși ! — se adresă el colhoznicilor 
— Zilele trecute s-a încheiat la Kremlin 
Consfătuirea pe întreaga Rusie a fruntașilor 
în agricultură. Agronomul-șef al colhozului 
•nostru, Natalia Stefanovici a avut cinstea 
de a participa la această consfătuire. Tov. 
Stefanovici are cuvîntul.

— E greu de redat prin cuvinte toate sen
timentele și gândurile care mă stăpinesc a- 
cum, după ce am petrecut cîteva zile în Ma
rele Palat al Kremlinului — spune Nata
lia Stefanovici. — Ascultînd cuvîntările par
ticipanților la consfătuire, ale conducătorilor 
partidului și guvernului, am înțeles că deși, 
noi am făcut mult, vom avea de făcut și 
mai mult Aceasta e legea vieții noastre. Să 
lucrăm astăzi mai bine decît eri iar mîine 
mai bine decît astăzi. Avem cu toții tovară
și, datoria de a crea în viitorii doi-trei ani o 
abundență de cartofi și legume. Pentru aceas
ta avem toate posibilitățile.

Da.r cum le vom folosi ? Vom spori pro
ductivitatea cartofilor printr-o îngrășare mai 
bună, prin lucrarea perfectă a pămîntului, 
prin însămmțarea la timp cu semințe selecțio
nate și mai ales prin metoda cuiburilor așe
zate în pătrat. Mecanizatorii brigăzii de 
tractoare a Iui Kl’șin de la S.M.T. din Le
ninsk ne vor ajuta să organizăm la perfecție 
prășitul printre rînduri, iar apoi și strînsul 
recoltei. Aceste măsuri vor asigura o recol
tă de cel puțin 25 tone cartofi la hectar.

Creșterea vitelor și păsărilor ocupă la noi 
un loc important. Muncitorii din aceste ra
muri au obținut succese mari. In anul trecut 
cantitatea de lapte obținută de la fiecare va
că .a fost de 2.400 litri. S-au obținut de a- 
semeni prin îngrășarea porcilor 295 chintale 
carne.

vite, cum să le mulgă. Aceasta 
a ajutat-o pe Selina să obțină 
cantități mari de lapte de la 
fiecare vacă îngrijită de ea

Organizația de comsomol a 
dezvoltat critica și autocritica 
pentru a înlătură lipsurile exis
tente în munca unor tovarăși. O- 
dată s-a întîmplat următorul 
caz . Ivan Kațuba care se îngri
jea de aproviztonare a întîrziat 
să aducă la fermă nutreț în
câlcind prin aceasta, programul 
zilei de muncă din fermă

Spre seară, la fermă a apărut 
un număr nou al foii agitatorice 
in care era criticat Ivan Kațuba 
A doua zi a avut loc o adunare 
comsomolistă. Comsomoliștii au 
discutat fapta tovarășului lor și 
el a fot scos pentru un timp din 
postul comsomolist de control 
Atunci cînd Ivan Kațuba și-a în
dreptat greșeala printr-o muncă 
cinstită și conștiincioasă, el a 
fost ales din nou în postul 
comsomolist de control

Intr-o zi a venit la fermă Piotr 
Griaznev, secretarul organiza
ției de partid din colhoz. El a 
stat de vorbă cu .'.rescătorii de 
vite, le-a- povestit cum luptă 
colhozul pentru îndeplinirea ho
tărârilor Plenarei din septembrie 
a C.C. al P.C.U.S.

Inițiativa comsomoliștilor din 
ferma voastră — a spus el în 
încheiere, — a fost urmată de 
toți crescătorii de vite din col
hoz. Și aceasta a avut, desigur, 
rezultate bune. Prin economisi
rea de nutreț colhozul a obținut 
o creștere de 25 la sută a can
tității de lapte în comparație cu 
începutul iernatului.

In toate acestea o mare în
semnătate a avut.o întrecerea, 
exemplul personal al comsomo
liștilor și tineretului.

Dar noi ne dăm silința să dezvoltăm și 
mai mult creșterea vitelor-proprietate obș
tească. Numărul vitelor de prăsită va trebui 
să reprezinte 60-65 la > sută din numărul 
total al vitelor cornute mari.

In legătură cu mărirea cirezii colhozului 
se lărgește și construcție de încăperi. In a- 
nul acesta trebuie să construim un grajd 
pentru 500 capete porci și un coteț pentru 
1.000 păsări. In colhozul nostru a luat ființă 
o brigadă de construcție.

Numărul mereu crescînd de vite-proprie
tate obștească cere o bază furajeră bine or
ganizata. In anul acesta vom trebui să a- 
doptăm asolamentul cu plante furajere. Pe 
lîngă ferme vom însămînța cu plante fura
jere 6 hectare. Afară de aceasta, vom desti
na pentru perioada de iarnă 200 tone car
tofi.

Ne vom îngriji îndeaproape și de pomicul
tură. Din această ramură obținem de ase
meni venituri importante. Pentru ca livezile 
noastre să dea un venit și mai mare vom 
planta suplimentar cu pomi fructiferi o su
prafață de 8 hectare.

Legumicultura este ramura principală a 
colhozului nostru. Noi ne vom strădui să 
ridicăm această ramură a producției colho
zului pe treapta cea mai înaltă. Avem în 
fața npastră sarcina de a construi în anul 
acesta 5.000 de răsadnițe cu paturi de betas) 
armat încălzite cu alburi. Aceasta ne va, da 
posibilitatea de a cultiva mari cantități de 
legume timpurii pentru locuitori' Moscovei.

...In seara aceea luminile s-.au stins tîrziu 
la club. Membrii consiliului de conducere a 
colhozului, fruntașii recoltelor bogate au dis
cutat planurile pentru viitor, concluziile 
Consfătuirii pe întreaga Rusie a fruntașilor 
în agricultură. Ei au ascultat cu atenție și 
cu adînc respect sfaturile agronomului Na
talia Stefanovici.

Ia vederea lucrărilor 
de primăvară

Din an în an, agricultura Țării Socialis
mului se dezvoltă tot mai mult, tot mai 
multe produse agricole sînt puse la dis

poziția oamenilor muncii sovietici.
Hotăririle adoptate recent de Partidul 

Comunist al /Uniunii Sovietice și Guvernul 
Sovietic cu privire la agricultură au fost 
întîmpinate de întregul popor cu o mare 
bucurie. Colhoznicii, munc'torii din sovho
zuri, mecanizatorii, s-au angajat să îndepli
nească cu cinste sarcinile puse în fața lor 
de partid. Despre felul cum își respectă ei 
angajamentele vorbesc . pregătirile pentru 
însămînțările de primăvară și primele rezul
tate la însămînțări.

Un mijloc prețios pentru ridicarea ferti
lității solului îl formează îngrășămlntele. 
Colhozurile din regiunea Harkov au .așezat 
încă din toamnă sub arătură cîte 3,5—4 
ch'ntale de îngrășăminte minerale la hectar. 
In regiunea Odesa, colhoznicii au început să 
împrăștie îngrășăminte pe ogoare în apa pro
venită din topirea zăpezii. E! au îngrășat 
pămînturile cu cenușă, cu diferite îngrășă
minte locale și minerale.

Un mare .ajutor primește agricultura sovie
tică din partea aviației agricole. Anul acesta, 
în raioanele Ivanovski, Liubașevski, Bere- 
zovka, și altele din regiunea Odesa se vor 
împrăștia de două ori mai multe îngră
șăminte ou ajutorul avioanelor decît în anul 
trecut.

Hotăririle Partidului Comunist și ale 
Guvernului Uniunii Sovietice au pus o nouă 
sarcină în fața agriculturii : folosirea pămîn- 
turilor înțelenite și virgine pentru ridicarea 
producției de cereale. Fiind înzestrate cu o 

I puternică tehnică, colhozurile, sovhozurile și 
stațiunile de mașini și tractoare se angajează 
să valorifice noi pămînturi, nefolosite pînă 
în prezent.

S.M.T.-ul din Cerlaksk, regiunea Omsk, 
și-a propus să dea anul acesta agriculturii 

I 21.000 ha. de pămint nevalorificat încă, 
dintre care 6000 ha. vor da recoltă anul 
acesta.

Colectivul de muncitori de la S.M.T.-ul 
din Zabarov regiunea Altai a hotărît în 

I unanimitate ca anul acesta să f!e un an de 
cotitură în lupta pentru un avînt vertiginos 

' al culturilor de cereale. Prin valorificarea 
, păminturilor înțelenite și virgine vor fi în- 
sămînțate supl'mentar 5000 hectare cu grîu 
de primăvară. Colectivul muncitorilor S.M.T.- 
ului a hotărît ca anul acesta să rețină apa 
provenită din topirea zăpezilor pe 20.000 hec
tare în loc de 4.000 pe cît a reținut anul 
trecut.

Și în regiunea Stalingrad se duce o muncă 
intensă de pregătire a însămințărilor. In ra
ionul Pallasovski, colhozurile și S.M.T.-urile 

J s-au angajat să are în această primăvară 
25.000 hectare de terenuri înțelenite. Sovho
zurile din acest raion și-au propus ca fără un 
ajutor suplimentar din partea statului să are 
cel puțin 30.000 hectare de pămînturi noi. in 
întreaga regiune Stalingrad vor fi valorificate 
peste 100.000 de hectare pămînturi virgine și 
înțelenite. Nemărginite sînt pămînturile sovie
tice. In timp ce in Siberia iarna e în toi și 
muncile de primăvară abia se pregătesc, 
în alte ținuturi însămînțările au începijf.

La începutul lunii martie, în regiunea Sim
feropol au început însămînțările de cereale. 
S-au însămânțat primele hectare' de grîu și 
orz. Și în colhozurile sudice din ținutul Kras- 
noiarsk au început însămînțările. Se plan
tează cartofi în cuiburi așezate în pătrat, iar 
cultivatorii de ceai și-au mărit suprafețele 
cultivabile cu 55 hectare.

In marea operă de valorificare a pământu
rilor virgine și înțelenite, oamenii muncii 
primesc un ajiTtor prețios din partea oameni
lor de știință. Zilnic din Institutul unional de 
fitotehnie sînt trimise spre Altai, Kazahstan 
și Ural colete care conțin diferite soiuri de 
grîu. Oamenii de știință se străduiesc să ob
țină noi soiuri de grîu rezistent pentru noile 
pămînturi valorificate.

Mărețele sarcini’ pe care trebuie să le re
zolve agricultura cer cadre bine pregătite. 
La cursurile agro-zootehn'ce care pregătesc 
maeștri pentru agricultură, cuisanțîi învață 
temeinic. Se apropie examenele care se vor 
termina în ajunul muncilor agricole de pri
măvară. Aceste cursuri care au fost înfiin
țate acum cîțiva ani ,au dat pînă acum peste 
un milion de maeștri ai agriculturii. Anul 
acesta, încă un milion de colhoznici vor 
primi titlul de maestru al agriculturii.

Pentru valorificarea 
păminturilor înțelenite 

și virgine
Hotăririle Partidului Comunist și Guvern» 

lui Sovietic cu privire la avîntul agriculturii, 
au însuflețit întregul popor sovietic. Fiecare 
om sovietic, fiecare tînăr este cuprins de 
dorința de a-și da aportul său în munca pas 
triotică de valorif'care a pământurilor vir
gine și înțelenite contribuind astfel la spori
rea producției de cereale.

Constructorii de mașini din Uniunea Sovie
tică desfășoară o muncă plină de avînt pen
tru a ajuta agriculturii.

Din uzina „Altaiselmaș" din Rubțovsk 
pleacă zilnic trenuri întregi încărcate cu ma
șini pentru raioanele din Alta,i, unde se va
lorifică pămînturi virgine și înțelenite. In 
această uzină se fabrică pluguri cu. cinci 
brăzdare. Uzina a trimis pînă în prezent 
S.M.T.-urilor aproximativ 6000 de asemenea 
pluguri.

Uzina de tractoare „Kalinin" din Altai a 
fabricat și a trimis S.M.T.-urilor cîteva mii 
de mașini cu șenile necesare agriculturii. 
Pînă la începerea campaniei de primăvară, 
S.M T.-urile din Altai vor mal primi încă 
peste 7000 de tractoare, aproximativ 5000 de 
combine și alte mașini necesare lucrărilor 
agricole.

Nici muncitorii uzinei de mașini-unelte din 
Tbilisi nu au rămas în urmă. Anul acesta ei 
■au dat agriculturii înainte de termen 360 de 
aparate pentru prepararea ghivecelor nutri
tive, 500 de stropitori și alte unelte agricole.

Hotăririle privind creșterea producției de 
cereale au pus sarcini mari în fața uzinelor 
de tractoare. Constructorii de tractoare pră- 
șitoare „H.T.Z. 7“ din Hafkov și-au luat 
angajamentul să livreze în acest ah sute de 
tractoare peste plan. Ei au dat deja agricul
turii sute de mașini. Muncitoarea Zaharcenko, 
matrițer în secția a 11-a la uzina .Secera și 
ciocanul" din Harkov s-a angajat să-și în
deplinească norma cu cel puțin 200 la sută. 
Ea își ține cuvîntul Zilnic, ea îndeplinește 
norma de schimb cu 230 la șută.
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Congresul al XII-lea al Comsomoluluî
Ivan Cernîșev, delegat la Congres

Foileton
De ce a avut nevoie Pentagonul

de o „Comisie pentru problemei entuziasmului"
Trenul! mergea spre Moscova, Ivan Cernî- 

șev, un tânăr înalt și spătos în uniformă de 
marinar stătea la geam și trăgea cu nesaț 
din țigară.

Prin fața ochilor ii treceau cu repeziciune 
bornele kilometrice, copaci singurateci și din 
clnd în cînd cîte un acar cu stegulețul în 
mină, ridicat ta trecerea trenului. In rest nu
mai zăpadă, o întindere de zăpadă fără mar
gini.

...Din momentul în care Cernîșev a pășit pe 
peronul gării din Murmansk și s-a. urcat în 
trenul Murmatisk-Moscova, ginidurite lut se 
îndreptau spre îndepărtata și minunata capi
tală pe care nu o văzuse încă niciodată. Tî- 
năruil marinar mergea la Moscova pentru a 
participa. la cel de al XII-lea Congres at 
Comsomolu'.ui, la care fusese aiies delegat de 
către tovarășii săi.

In urmă au rămas coastele stîncoase ale 
peninsulei Kola, marea Bacenț și... casa. Da, 
casa lui. Vasul! pescăresc ,.Orocen", denumit 
așa în cinstea unei naționalități din Siberia, 
a devenit de mult un adevărat cămin pentru 
Ivan Cernîșev.

In anul 1950, cînd Cernîșev a terminat 
școala navală din Murmansk și a fost repar
tizat pe vasul „Orocen", tînărului nu i-a plă
cut acest vas. Ivan năzuia să călătorească 
pe vapoare mari, iar „Orocen11 în comparație 
cu asemenea vase gigantice ca „lila Repin" 
sau „Vologda" părea o coajă de nucă. Dar 
iată că au trecut cîteva tuni și pe tînărutl ma
rinar nu l-a mai mîhnit faptul că „Orocen'1 
este un vas mic, că are o viteză mai mică 
deoît cea a vaselor de pasageri, că uneori e 
cu neputință să cureți complet puntea de 
solzii argintii de pește. El s-a obișnuit repede 
cu noul loc de muncă, s-a împrietenit cu 
tovarășii săi și peste cîteva luni a fost ales 
secretar al organizației comsomoliste de pe 
vas.

Micul vas „Orocen" îndeplinea o muncă de

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS trans
mite:

La • 24 martie Congresul al XII-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.) al U.R.S.S. a discutat cu însufle
țire problema activității organizației de pio
nieri „V. 1. Lenin" care grupează milioane 
de școlari sovietici.

De la tribuna Congresului au luat cuvîntul 
instructori ai unităților de pionieri din școli, 
directori de școală, conducători ai organi
zațiile.- comsomol iste

Institutoare» Raisa Brusnicîklna, directoa
rea școlii nr. 605 din Moscova, a vorbit des
pre însemnătatea ajutorului reciproc între 
corpul didactic și organizația de pionieri în 
desfășurarea muncii educative în rîndurile 
copiilor.

Ludmila Ghireva, secretar al Comitetului 
regional Kirov al Comsomolului, a arătat că 
trecerile în revistă ale creației artistice a co

Pentru asigurarea securității colective în Europa
Declarația guvernului R. Cehoslovace

PRAGA 25 (Agerpres). — CETEKA trans
mite:

La 24 martie,' guvernul cehoslovac a dat 
publicității o declarație în problema asigu
rării securității colective în Europa în care 
se spune: Guvernul Republicii Cehoslovace 
acordă în med sistematic atenție problemelor 
privind relațiile internaționale actuale care 
se dezvoltă sub semnul uriașelor eforturi 
ale forțelor internaționale ale păcii în frunte 
cu Uniunea Sovietică, îndreptate spre micșo
rarea încordării internaționale și spre rezol
varea tuturor problemelor litigioase pe calea 
tratativelor.

Poporul cehoslovac, care năzuiește spre 
construirea pașnică a unei vieți noi în 
patria sa și care dorește.să trăiască în pa.ee 
și în relații bune cu popoarele celorlalte 
țări, salută orice încercare de a se obține 
destinderea încordării internaționale și înlă
turarea obstacolelor care împiedică înțelege
rea reciprocă și colaborarea prietenească între 
popoare. De aceea, guvernul Republicii Ce
hoslovace a văzut în recenta conferință de 
la Berlin posibilitatea de ai se obține rezol
varea celor mai arzătoare probleme interna
ționale, ceea ce ar‘reprezenta un nou pas im
portant înainte pe calea înlăturării încordă
rii în relațiile internaționale.

La conferința de la Berlin nu s-a ajnnis la 
o înțelegere în problemele securității euro
pene, în problema germană și în problema 
austriacă, deși proiectele prezentate de de
legația sovjetică au creat premize de nădejde 
în acest scop.

Guvernul Republicii Cehoslovace și între
gul popor cehoslovac au salutat cu un sen

Declarația Consiliului național al Frontului Patriei și a 
a R. P. Bulgaria

Prezidiului Adunării Popu are

SOFIA 25 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite:

La 23 martie a avut loc o ședință comună 
a Biroului permanent al Consiliului națio
nal al Frontului Patriei și a Prezidiului A- 
dunăirii Populare a R.P. Bulgarie, la care 
s-a adoptat o declarație în legătură cu con
ferința de la Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri. Politica de 
opunere a unui grup de state europene altui 
grup, se spune în declarație, nu numai eă 
nu a înlăturat, dar a înlesnit dezlănțuirea 
celor două războaie mondiale. De aceea, 
examinând rezultatele conferinței de la 
Berlin e miniștrilor afacerilor externe, po
porul nostru nu poate să nu acorde aten
ție condițiilor asigurării păcii în Europa.

Poporul bulgar, care timp de 20 de ani 
a avut de suferit de două ori de pe urma

Ruperea tratativelor 
angio-egiptene

CAIRO 25 (Agerpres). După cum anunță 
agenția France Presse, ta 24 martie guvernul 
englez a informat oficial Egiptul despre ru
perea tratativelor anglo-egiptene. In nota ofi
cială adresată Ministerului egiptean al Afa
cerilor Externe se spune că Anglia consideră 
inutilă continuarea tratativelor cu privire la 
viitorul bazei engleze din zona Canalului de 
Suez.

Anunțând nota engleză referitoare la ru
perea tratativelor anglo-egiptene. Ministerul 
Afacerilor Externe al Egiptului a refuzat să 
facă vreun comentar.
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ARTICOL SCRIS PENTRU 
„SCINTEIA TINERETULUI** 

de B. Kfasvski
----- «a»-—

seamă : pescuia o anumită specie de scrumbii 
cunoscute și foarte apreciate de consumatori 
nu numai în Uniunea Sovietică ci și peste 
hotare. Prinderea acestui pește nu e un lucru 
ușor. De aceea „Orocen", pregătit ca pentru o 
expediție de lungă durată, pleca la mii de 
kilometri de țărm. Scrumbiile acestea se pes
cuiesc îndeosebi iarna. In acest timp, oceanul 
e foarte agitat. Intr-o jumătate de oră, vre
mea frumoasă poate fi înlocuită de o furtună 
puternică, cea mai-desăvîrșită liniște se trans
formă intr-un uragan. Dar vasul trebuie să 
înainteze cu orice preț.

Pilotul Ivan Cernîșev conduce cu precizie 
vasul. încă de la începutul muncii sale el a 
studiat amănunțit tehnica pescuitului. „Oro
cen" își îndeplinise planul: 6.400 chintale de 
scrumbii pe an. Dar oare nu se poate obține 
mai mult? Cernîșev a ridicat această pro
blemă la o adunare de comsomol.

— Se poate, — au răspuns hotărit comso- 
mdliștii și au chemat echipajul de pe vas să 
înainteze propuneri de raționalizare, să lupte 
pentru îmbunătățirea pescuitului.

Primp! care a răspuns la chemarea tinere
tului a fost căpitanul vasului — Anatoli Se- 
mîonov. El a propus o perfecționare tehnică 
ingenioasă, care a îmbunătățit cu mult pro
cesul pescuitului. Cernîșev a propus să se 
folosească mai multe năvoade. Ei lansează 
acum 150 de năvoade în iloc de 100 cite se 
lansau mai înainte. Aceasta a dus la ridica
rea cantității de scrumbii pescuite

In anul următor, „Orocen" a dat statului 
peste 8000 chintale de scrumbii de calitatea 
l-a.

In 1953, echipajul vasului și-a luat anga
jamentul să pescuiască 10.000 chintale de 

Ședința din 24 marți
piilor, excursiile prin regiune centru cunoaș
terea ținutului natal, competițiile sportive ale 
pionierilor, întrecerile de modelare tehnică, 
au contribuit în mare măsură la stimularea 
activității pionierilor.

Profesorul Ivan Kairov, ministrul învăță- 
mîntului al R.S.F.S.R., care a luat cuvântul la 
Congres, a subliniat că în Țara Sovietică a 
fost realizat în linii generale învățămîntul 
obligator de șapte ani și se introduce învăță
mîntul general de zece ani. Numărul elevilor 
din clasele superioare ale școlilor medii din 
R.S.F.S.R. crește an de an. Pînă la sfîrșitul 
cincinalului, numărul elevilor va crește a- 
praape de cinci ori în comparație cu începu
tul lui.

Profesorul Kairov a comunicat că Ministe
rul învățământului a revizuit planurile de în
vățământ, programele șl manualele, actual
mente în vigoare. La această muncă au fost 
atrași oameni de știință, pedagogi, învățători
--------------------------------------------------------------  

timent de recunoștință propunerile 6ov!etice 
cu privire la crearea unui sistem european 
de securitate, a căror adoptare ar însemna 
înlăturarea primejdiei unui nou război mon
dial și ar duce la stabilirea unor relații not 
sănătoase, între statele europene ș: la reorga
nizarea pașnică a Europe.

Planul de asigurare a securității europene 
și propunerile în legătură cu tratatul genera' 
european cu privire Ia asigurarea securități: 
colective, prezentate de delegația sovietică, 
sînt documente de însemnătate istorică: în
făptuirea lor ar însemna o eră nouă în dez
voltarea. Europei. Principiile acestor propu
neri corespund în întregime năzuințelor și 
intereselor poporului cehoslovac și a’.e celor
lalte popoare europene care vor să trăiască 
în pace și securitate.

Guvernul Republicii Cehoslovace respinge 
în modul cel mai hotărît concepția care 
duce la crearea de grupări militare care in
stigă unele state împotriva altora. De aceea, 
el respinge chiar de la început în modul cel 
mai hotărît încercarea de creare a „comuni
tății defensive europene", parte integrantă 
a blocului agresiv al Atlanticului șl. dimpo
trivă, salută și va sprijini proiectul de creare 
a unui sistem de securitate colectivă la care 
să .poată participa toate statele europene, in
diferent de orînduirile lor politice.

Guvernul Republicii Cehoslovace. în de
plină concordanță cu opinia întregului popor, 
declară că Republica Cehoslovacă este gata 
6ă participe la tratatul general european cu 
privire la securitatea colectivă și va sprijin! 
năzuințele spre încheierea unui asemenea 
tratat.

militarismului german, sprijină politica U- 
niunii Sovietice, politică de pace și înțele
gere reciprocă pașnică între popoare, pen
tru că poți să mergi înainte și să construiești 
numai în condiții de pace, pentru că regimul 
nostru democrat-popular este incompatibil 
cu orice manifestare de agresiune, asuprire 
națională și exploatare.

In condițiile internaționale actuale, care 
se deosebesc radical de condițiile existente 
în ajunul celui de al doilea război mondial, 
pacea Europei poate fi asigurată în modul 
cel mai trainic pe baza proiectului „Trata
tului general european cu privire la securi
tatea colectivă în Europa", prezentat de de
legația sovietică la conferință de ia Berlin. 
Acest proiect înlătură posibilitatea creării u- 
nor grupări de state europene îndreptate îm

Amestecul american în
WASHINGTON 25 (Agerpres). - Intr-o 

declarație făcută presei la 23 martie, minis
trul apărării al S.U.A., Charles Wilson, a 
arătat că propunerea unor senatori americani 
de a se trimite în Indochina tehnicieni ame
ricani din Taivan care să ajute la instruirea 
trupelor baodaiste „este studiată în prezent 
-de autoritățile militare americane și fran
ceze".

Precizând poziția S.U.A. față de intensifi
carea operațiunilor militare din Indochina, 
Wilson a declarat: „Cercurile militare ame
ricane consideră că actualul program de in
struire a trupelor vietnameze ar putea fi 
accelerat și îmbunătățit. Guvernul american 
este dispus să sprijine instruirea trupelor 
băștinașe, prin toate mijloacele posibile, așa 
cum a făcut și în numeroase alte țări".

PEKIN 25 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite:' In telegramele lor, agenția 
France Presse și agențiile americane de 
presă confirmă participarea aviatorilor ame
ricani în luptele de la Dien Bien Phu. 

scrumbii și angajamentul a fost îndeplinit 
Pentru un astfel de vas, rezultatul acesta 
constituie în felul său un record morudiai Ia 
pescuit Din inițiativa colectivului de pe ,,Oro
cen'*, în rîndul marinarilor de pe vasele de 
pescuit din flota cordului a început mișcarea 
„zecemiiștilor**. Pentru depășirea planului ia 
pescuit echipajul vasului a primit steagu de 
producție al Ministerului Industriei Peștelui 
din U.R.S.S. și un premiu în valoare de 
20.000 ruble. Comsomoiiștii echipajului au 
fost distinși cu di-pioma de onoare a Comite
tului regional de Comsomol din Murmansk iar 
Ivan Cernîșev, secretarul organizației, cem- 
somoliste. a primit o diplomă de oroare a Co
mitetului Central a! Comsomoluluî.

Tinerii din echipajui vasului (ce! mai în 
vîrstă dintre ei — căpitanul Setnionov — 
de abia a împlinit 26 de ani) se pricea nu 
numai să muncească bine ci și să-și organi
zeze timpul liber. După o zi de muncă, în 
salonul vasului răsună muzica : pe vas se 
află un nikup cu numeroase plăci și 2 acor- 
deoane. Tot aici se joacă șah, se face lectură. 
Adesea se organizează vizionări de filme. 
Pentru munca depusă, ministerul a premiat 
echipajul vasului cu un aparat de filmat 
sonor. Cu regularitate se țin lecțiile cercului 
pentru studierea cursului scurt de Istorie a 
Partidului Comunist a! Uniunii Sovietice. 
De deuă ori pe lună se țin adunări de com- 
somol.

Se duce o intensă viață comsomolistă în 
micul colectiv de pe „Orocen" și acesta este 
în mare parte meritul lui Ivan Cernîșev. In 
rîndul tovarășilor iui el se bucură de o deose
bită autoritate. De aceea, cînd la adunarea 
comsomolistă a flotei de pescuit s-a pus pro
blema alegerii unui delegat la ce! de a! XII- 
lea Congres a! Comsomolului, primul a fost 
propus pilotul vasului „Orocen" — Ivan Cer
nîșev.

e
și' alți specialiști. Noile programe au fost ela
borate ținindu-se seama de sarcinile învăță
mântului politehnic al școlarilor. Din aceste 
programe au fost scoase materialele de stuck 
de ordin secundar.

In ședința din seara zilei de 24 martie ă 
rostit o cuvintare de salut Todi Liubonia, se
cretar al C.C. al Uniunii Tineretului Munci
tor din Albania. El a spus :

Noi vedem în comsomolist un patriot în
flăcărat, un tînăr cu idealuri înalte ș: nobile, 
un om curajos care nu ezită în fața nici une 
greutăți, un om care își găsește menirea în 
slujirea intereselor partidului, poporului. Vi 
urăm succese continue în munca pentru cts- 
struirea comunismului.

Delegații la Congres au întâmpinat cu ova
ții urarea rostită de vorbitor în cinstea veșni
cei prietenii puternice dintre tineretul a’.bzr.x: 
și cel sovietic.

Guvernul Repub’ cii Cehoslovace urmâreș:-: 
cu mare interes și evoluția problem»! an - 
triace. Tergiversarea discutării și mcVro : 
tratatului de stat cu Austria, mașltiziroroe 
cu așa zisul „tratat prescurta:** ț: pez : a 
miniștrii or puterilor occidentale la cooierrsta 
de la Berlin dovedesc ca ta ccccietua ge - 
mană, ca și în problema austrixă. prttr: e 
occidentale nu manifestă dor ața Șt vut-ța O 
e se rezolva cit mal grabnic și pe «Se ra - 
nică aceste probleme. Ca vecin* âreedutâ a 
Austriei. Republica Cehoslovacă este prof3*4 
interesată ca tratatul de stat cu Anstra și 
fie încheiat ceea ce va contriteri fără ixr 
și poate la normalizarea reețlllor reorotet. 
Guvernul Republici: Cehoslovace tra t»ra e 
să nu țină seamă de fapta* că în legătură 
cu încercările de reînviere a mlȘtars.- ihă 
agresiv tn Germania occidentală se usacdiestă 
din nou tendința spre un .Anschluss.

Această tendință creară o atuă primejdie 
pentru poporal cehoslovac, an ' rri**e că 
curînd dună Anschlussal dri 1938 a urmat 
Munchena! și ocuparea patriei kri. In propriu’ 
ei Interes. Tn interesul păcă în Etror-z și a! 
păcii în întreaga lume. Cehoslovacia ntreș'e 
să a bă ca vecini atât o Germanie anită și 
democ-ată. c:t și o Austrie decxrcată. in
dependentă.

Guvernul Republicii Cehaslos-ace decari 
că in acest sens va sprîjni efcrtwCe impor
tante îndreptate spre slăbirea tncordlr . -- 
temaționate. In acest spirit e salntă șl spri
jină proiectul Guvernului Soviet c de creare 
a unui sistem eficient de securitate colectivă 
corespunzînd intereselor vitale ale jnocrriui 
cehoslovac șl ale întăririi păci: !q întreaga 
lume.

Turneul international de șah al R. P. R.
Desfășurarea ultimei mode a turneului 

‘ intemahcriai de șah al RJ’.R. cuprindea c 
serie de partide decisive atît pentru locul 
intî: cit șt pectriz restul clasamentului. Vic
tor Koreiooi. ■□al dintre cei doi pretendenți 
la foca! M3 se Mflnea maestrul bel
gian O’Kelly. Dopă o partidă plină de com- 
ptecații ți manevre pociționale, la mutarea 

| 30. cei doi parteneri aa căzut de acord esu- 
pr« remizei. Tjnărtil maestru sovietic Korci- 
nci șj-a tacheiat astfel partidele din cadrul 
toraenM. toializktd 13 puncte din 17 posi
bile. Celălalt candidat la primul loc, maes
tru. sovietic Nejmetdinov a avut o partidă 
grea ca Furman. Dopă o luptă pozițională 

I Furman a reușit pnntr-o frumoasă combi- 
I nație să eștige un pion. Partida s-a Între
rupt cu avantaj pentru Furman.

Repreze"ta""*.--I R.P.R-. maestrul Troianes- 
I cu. a confirmat comportarea bună din ultl- 
| me parte a turneului, repurtînd o nouă vic

torie in partida cu Wade. Troianescu a to
talizat 8 paacte și mai are o partidă între
ruptă în poziție favorabilă cu maestrul ma
ghiar ICuger. Holmov a cîștigat la Ciocîl- 
tea. Cu remiză s-au termmat partidele Bă- 
lâAel-Sandor. Fllip-Pachman și Stahiberg- 
Szabo. Tot remiză s-a terminat partida 
Sliwa-Kirger prin repetarea de trei ori a 
aceleiaș: pozl'it. Volculescu a jucat activ in 
fa;a lui Pao’i, reușind să ciștige un pkm. 
Paoli a găsit însă resurse d» apărare și la 
jntrerooere păstrează șanse de remiză.

Clasamente; după ultima rundă se prezin
tă astfel: Korcinci (URSS) 13 puncte, Nej- 
metdmov (URSS) 12 I 2 și o partidă între
ruptă. Holmov (URSS). Filip (R. Cehoslo
vacă) 11 puncte. Kinger (R. P. Ungară) 
10 puncte și o partidă întreruptă. Ptchman 
(R. Ceh» ovacă) 10 puncte, O’KeHy (Belgia) 
9 1/2. Furman >URSS) 9 puncte și o partidă 
întreruptă. Stah’.berg (Suedia) 9 puncte. 
Troianescu (R.P.R.) 8 puncte și o partidă 

. ruptă. Șandor (R P. Ungaria) 8 puncte. 
Bălane! (R.P.R.), Szabo (R.P-R). Sliwa 
(R. P. Polonă) 7 puncte fiecare. Wade (Noua 
Zeeiandă) 612 puncte, Cioc l'ea iR.P.R.) 
6 puncte. Peoli (Italia) 3 puncte și o par
tidă întreraptă. Voiculescu (R.P.R.) 2 1/2 
puncte Și o partidă Întreruptă.

Meciul Botvinn k - Smîslov
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 25 martie s-a jucat cea de a cincea 

partidă a meciului de șah pentru titlul de 
campion mondial, dintre marii maeștri Mi
hail Botvinnik și Vasili Smîslov.
La mutarea 41-a ce doi șahiști au căzut de 
acord asupra remizei. După cinci partide, 
scorul meciului este de 4-1 în favoarea lui 
Botvinnik. Următoarea .partidă se va juca la 
27 martie.

potriva altor state europene. Pentru asigna
rea securității în Europa. Uniunea Sovietică 
propune să se încheie un acord între toate 
statele europene, indiferent de orânduirea kt 
socială, inclusiv Germania, care să prevadă 
ajutorul reciproc in cazul unei agresiuni 
îndreptate împotriva oricărui stat european, 

însuflețit de măreața cauză a păcii și de 
interesele securității șale, poperu’ bulgar, 
care luptă pentru slăbiră încordării interna
ționale și pentru rezolvarea tuturor litigiilor 
și conflictelor Internaționale pe cale pașnică, 
prin tratative, sprijină întru totul propunerea 
guvernului sovietic, este gata să participe la 
„Tratatul general european cu privire la se
curitatea colectivă în Europa" și va face tot 
ce-i va sta în putință pentru menținerea și 
consolidarea păcii în Balcani și în Europa.

războiul din Indochina
La 20 martie, agenția France Presse a- 

nunță că „avioane <fe transport „C-119** de 
la societatea americană de transport aerian 
Chenault au intrat in lupta de la Dien Bien 
Phu“.

Agenția Associated Press transmite că a- 
viatori despre care americanii spun că sînt 
„civili" execută zilnic, împreună cu aviația 
franceză, misiuni de parașutare a munițiilor 
și proviziilor pentru unitățile franceze în
cercuite în fortăreața de la Dien Bien Phu. 
Avioanele americane își încep misiunea :n 
zorii zilei și continuă să zboare penă t*- 
ziu în noapte.

De asemenea s-a anunțat că doi aviatori 
americani s-au aflat ta Dien Bien Phu după 
ce un avion de transport „C-119", a fost si
lit de focul artileriei forțelor populare să 
aterizeze. Cei doi aviatori au reușit ulterior 
să scape din fortăreață zburînd pe bordul 
unui avion poștal la Hanoi. Ei erau înar
mați cu pistoale automate.

Manevrele S, U. A, 
în legătură 

cu conferința de la Geneva
NEW YORK 25 (Agerpres). — TASS 

transmite:
După cum reiese din știrile publicate de 

prese americană, cercurile guvernante din 
S.UA. manifestă neliniște în legătură cu a- 
propiata conferință de la Geneva, din cauza 
divergențelor dintre puterile occidentale, în 
special în problema restabilirii drepturilor 
Republicii Populare Chineze și admiterii ei 
în O.N.U., în problema ratificării tratatului 
eu privire ta „armata europeană", precum și 
din cauza tratativelor dintre Franța și Ger- 
maria occidentală referitoare la Saar — care 
au intrat în impas. Tocmai aceasta, scrie 
ziarul „Christian Science Monitor", explică 
faptul că Washingtonul este preocupat în 
preze-t să organizeze la Paris o ședință a 
Consiliului Uniunii nord-atlantice cu cîteva 

e Ir.ainte de deschiderea conferinței de 1a 
Gereva. După cum declară ziarul. Statele 
Ur.l'.e var ca această întrunire să fie „o do- 
vaca a unității și forței occidentului" îna- 
:r.:e de conferința de la Geneva. Totodată, 
„Christian Science Monitor" își exprimă în- 
c ■!. !: in ceea ce privește posibilitatea rezol-

■ pozitive la Paris a problemei Saar-ului 
s' ajunge la concluzia că este puțin probabil 
ca Franța să ratifice tratatul cu privire la 
..arma'.a europeană" înainte de conferința de 
la Geneva. Condițiile puse de Franța în le- 
gătero cu regiunea Sa3r și d.e Italia in le- 
gătură cu Triestul — scrie ziarul — lasă 
?u .".e speranțe că occidentul se va putea 
pro -: ta a Geneva dispunînd de o armată 

I europeană ca expresie a unității și comunl- 
tâț. sale de scopuri.

— o—

Scurte știri
• La 24 martie î.n raionul Kîrov din Mos- 

ro - a a avut Iac o mare reuniune în cinstea 
Sâ: ît.;- Mondiale a Tineretului. La reuni
une au asistat tineri muncitori și muncitoare 
c raionul Kîrov. precum ți tineri și tinere

I cin Coreea. Polonia și România, care studiază 
\ prezent în școlile superioare din Moscova. 
I foîtmiri similare ale tineretului eu fost mga- 

iă.r.e in numeroase institute și case de
, cultură cin capitala sovietică.

• Ațenția A D5. anunță că în cadrul săp- 
tixlniî de luptă a tineretului vestgennan tm- 
potr.va acordurilor de ta Bonn și a recrută- j 
- or forțate, numeroși tineri d.n sectorul ( 
brii»- z al Berlinului occidental s-au Întrunit

I Oi țața primăriei din Spandau (sectorul bri-1 
; laxei unde au ars în mod demonstrativ, zăa- j 

rele și literatura mîlitaristâ publicată In | 
vreme ta Genuanta occidentală. Tineri’ ‘ 

; avu* -toci ce ta tramvaie au manifestat pe j
• s.'ăi. e district?!» Scboreberg. pariind per.- 
•. carte ș șcanâ’nd toclnc- tnmotrfva acordurilor

de ia Bem țî raris. O altă manifestație a 
avst lor ta distr.rtal M'edtng. sectorul fran
cez. uri» de-aons'ra—ii au sri'ăbâtut străzile* 

xtvaî F M-T-D.
• Va grup ie reariimari canadie-i

I Leu JovSat pe .'fcCar-bv să viziteze Ca- • 
ț să a csvtaral ia » aprilie 

l ia o tatm re pubroâ. ta legătură o
• aceasta, prinwru! orașucii Toronto. Aitan 

Larițxori. a ce;taro" că vizria lui Mc- j
, Cartby este tadeztaabiH. La rindal lor. ste- ! 
1 âec;-: usriersftă:- dta To-on.o au tăcut <m- 
I aoscat că dacă MtCarthv va sosi ta orașul j 

iar. ei _□ vor bombarda cu fructe putrede", j
e Coeris i pentru afacerile externe a Adu- 

I nMI Mattonale franceze a publicat o deda-1 
I rație h care arată că Ministerul de Externe I 
iFmacex a fost informat că Inalții comisari occi- j 
I deaaaF dm Germania au hotărî: ca deooam- 
! ât-i să nu «probe amendamentele ta consti- 

rirpa ce la Bonn, rotate de parlamentul 
i vestferman pentru a imesn; relnannarea I

'r—»e « XațonaJei Ctasei Mayer
iSJFXO a roorur ca: aaxai â-;ă «aează 
ricexponează să trieze o dată pentru înce
perea i scu.'V tar prrv.rjd ratiffoerea tratatului I 
de ta Boon inai-te de a se fi ajuns la un I 
acord «sup*a Saar-nlui ți de a se fi precizat | 
«ța nuuriteie garau;:: cerute de Frânte Anglie: ; 
si Stateioc Vni.e-

• Lu’-.d cr. întul tn Camera reprezentanți- • 
tar a S-U-A Brady Gentry, deputat democrat. <

I din statui Texas, a chemat la reglementarea i 
probleme or ternațîonaie prin „conciliere și | 

I tafElecvre''*- EI a subliniat „necesitatea ex- 
treerta de a se stabili o pace justă și ono- ; 

i rabt.i ta întreaga lume", întrucît „știm cu 
. lîttâ nu este bună".

Parafrazindu-l pe Hamlet, • cunoscutul co
mentator american Hanson Baldwin exclamă: 
„Am impresia că e ceva putred cu cadrele 
forjelor armate".

Ce oare l-a împins pe stimabilul Baldwin, 
om de casă al Pentagonului, să facă o ase
menea afirmafie ?

Răspunsul îl găsim tot într-un articol al lui 
Baldwin care scrie despre „refuzul manifes
tat in gura mare de către majoritatea ti
nerilor noștri de a servi ca ofițeri și sub
ofițeri. In fiecare lună, aproape 3000 oameni 
dezertează din armată". Mai deschis scrie 
ziarul „Chronicle" care apare la Heawston 
(statul Texas) și care recunoaște „desgustul 
tineretului american față de serviciul mili
tar".

Deci, „mirosul de putregai" care supără 
simțurile lui mister Baldwin are drept ori
gină refuzul tinerilor americani de a sluji 
într-o armată de agresiune. Acest fenomen 
a luat, începind cu anul trecut, o întindere 
din ce în ce mai mare și produce o adevărată 
neliniște diferiților hingheri yankei de carne 
de tun.

S-a ajuns pînă acolo incit în cadrul Pen
tagonului s-a format cu toată solemnitatea, 
fără ca nimeni din cei prezenți să înțelea
gă ridicolul ei. o „Comisie specială pentru 
problemele entuziasmului". Și dacă s-ar a- 
plica zicala englezească „omul potrivit, la 
locul potrivit" atunci conducerea acestei Co
misii ar fi trebuit încredințată lui Cațavencu 
și nu unui prea distins contra-amiral, pe 
nume Wamble.

Pentru „entuziasmarea" tinerilor ameri
cani în fața perspectivei de a muri pe front 
în slujba lui Morgan sau Dupont s-au gă
sit repede specialiști. Unul dintre aceștia 
este în primul rind, desigur, sus-citatul 
Hanson Baldwin.

Intii, supărat, el acuză pe tinerii americani 
că „preferă să șadă în hamac... și nu în 
fotoliul din carlinga avionului". Sînt intr-a
devăr de neințeleși Tom, George sau Bill care 
— auzi crimă 1 — preferă să se balanseze 
intr-ur. hamac, în loc să stea într-un ditai 
fotoliu de avion Cînd este știut că și Bald
win preferă un fotoliu, dar acela nu intr-un 
avion — doamne ferește s-ar putea să se și 
rrăbușecscă — ci in redacția lui „New York 
Times'.

Dar Baldwin nu se mulțumește numai să 
constate. El caută cauzele, dorește să fie 
cit mai de folos entuziaștilor din birourile 
Pentagcnului. Șt după o matură chibzuință 
el scrie că una din cauzele dezertărilor este 
„ir.cl.r.z:-.a întregii generații de astăzi de a 
se căsători de la o vîrstă jragedă". Nu știm 
dacă Baldwin este un convins celibatar 
sau dacă s-a căsătorit de timpuriu, in orice 
ccz ar putea să-l sfătuiască pe McCarthy să 
:'-.eme in fața uneia din comisiile de anchetă 
fasciste ale Congresului S U.A. pe orice .,ti- 

care îndrăznește să se căsătorească 
înainte de a fi împlinit ..majoratul maccarthist'' 
care ar putea fi stabilit la.„ 50 de ani 3 
luni și 8 zile. Iar „tinerii" care îndrăznesc 
să aibă fi copii înainte de 55 de ani să fie 
: - -damnați direct ca— „agenți ai Mosco
vei".

Dar nu vă grăbiți cu concluzii pripite, 
căci mai sînt și uiți factori care acționează 
asupra tinerilor americani și care îi împing 
pe aceștia in ispita dezertării.

Să dăm deci cuvîntul altor specialiști.
In familia americană, asupra copilului 

jnai este iacă puternică influența delicată 
■ fenuă fi insufidenii influența disdplina- 
:v-.e a bărbat——". Evrica, in sfirșit iată ade
vărul gol goluț. Aceasta este cauza dezertări
lor din armata americană — ne spune cu de
plină seriozitate, nu un oarecare, ci Anthony 
Standish, un ditai colonel, bine cunoscut ca 
„psiho'.og-teoretician". El nu scrie într-un 
ziar de duzină ci chiar in răspîndita revistă 
militară. ..United States Army Combat For
ces Journal" care i-a pus la dispoziție spa
țiu în două numere pentru a-și publica ar
ticolul intitulat „Criză de curaj."

Și Standish a intimpmat zîmbetele celor 
ce citesc concluziile lui scriind: „Noi fa
cem multe glume in legătură cu toate aces

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ministru al Finlandei la București

Joi, 25 martie, trimisul extraordinar șl 
ministru.! plenipotențiar al Republicii Finlan
dei. Ake Gartz, a prezentat scrisorile de a- 
creditare președintelui Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, dr. Petru Groza.

La solemnitate au participat: Grigore 
Preoteasa, prim locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe, Gheorghe Marussi, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Mircea Bălănescu, director în Ministerul A- 
facerilor Externe, Dionisie Ionescu, directo
rul Protocolului Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ion Vrabie, directorul cancelariei 
Prezidiului Marii Adunări Naționale .

Ministrul Republicii Finlandei a fost în
soțit de Consilierul de Legație, Ernst Soh.l- 
berg și de al II-lea Secretar de Legație, 
Kaarlo Lassila.

Prezentând scrisorile de acreditare, minis
trul Finlandei șl-a exprimat speranța că re
lațiile dintre Finlanda și Republica Populară 
Romină vor continua să se dezvolte, pe baza 
înțelegerii mutuale care a format fundamen

Concurs de pronosticuri sportive
Peste cîteva zile va fi introdus în țara 

noastră un concurs de pronosticuri sportive 
organizat de către „Pronosport". Prin acest 
concurs se va da posibilitatea celor ce cu
nosc bine valoarea echipelor sportive să cîș- 
tige însemnate premii bănești.

Introducerea „Pronosport"-ului va contri
bui la popularizarea intensei activități de pe 
terenurile de sport și la creșterea interesului 
maselor față de competițiile sportive din ța
ră și străinătate. Buletinele de pronosticuri 
Pronosport vor conține meciuri de fotbal din 
categoriile A și B, din cupa R.P.R., întilniri 
internaționale între diferite colective și re
prezentative naționale. De asemenea, în ve
derea dezvoltării interesului și pentru alte 
jocuri sporFve. buletinele Pronosport vor 
conține și întilniri de baschet, volei, rugbi 
și altele.

Din totalul sumelor depuse ca taxă de par
ticipare la concurs, jumătate se alocă pre
miilor. iar cealaltă jumătate este destinată 
fondului din care se vor construi terenuri 
sportiv.’*, ajutînd astfel la dezvoltarea bazei 
materiale a mișcării noastre sportive, la 
crearea de condiții cit mai bune pentru prac
ticarea sportului.

Faptul că la completarea buletinului nu se 
cere scorul întîlnirilor, înlătură caracterul în- 

tea. Atunci însă cînd educarea greșită a ge
nerației noastre masculine are drept rezul
tat faptul că numai o parte neînsemnată a 
eț este curajoasă... nu mai e loc de glumă. 
Aceasta devine o problemă militară critică".

Elucubrațiile lui Standish au făcut însă 
ca și ziarul „Chicago Tribune" să scrie i- 
ronic într-un articol intitulat „De ce nu vor 
ei să lupte": „Precum se vede — scrie zia
rul —- colonelul Standish intenționează să 
înceapă cu jefuirea leagănelor și să fami
liarizeze tineretul american cu condițiile u- 
nei educații militare spartane. Casele se vor 
transforma în cazărmi, iar mamele in ser
genți instructori..." Ar mai trebui adăugate 
cîteva precepte ca hrănirea copilului cu 
coca-cola în loc de lapte, înlocuirea păpu
șilor cu mici bombe cu napalm, agățarea de 
gîtul copilului în locul tradiționalului săculeț 
cu camfor a unei bombe atomice în minia
tură.

Lui Standish i s-a alăturat și un oarecare 
Bill Davidson care își publică mîzgălelile 
în revista de scandal „Collier’s". La între
barea „de ce nu trag jumătate din soldyțil 
noștri în timpul luptei" — mister Bill răs
punde cu seninătate că vina o poartă părin
ții care nu știu să insufle agresivitate copii
lor... „Fiecare copil — scrie sigur Davifsort 
— se naște cu tendințe agresive. Nenorocirea 
pare a fi că tendința copilului de a comite 
violențe este înăbușită repede de familie. Pă
rinții, amenință că-l vor pedepsi pe copilul 
care îl pocnește pe frățiorul său Bill cu bas
tonul de basse-baU".

In urma acestor concluzii McCarthy ar pu
tea propune introducerea în Constituția a- 
mericană a unui articol care să sune așa: 
„Devotamentul față de Statele Unite ale A- 
mericii de Nord cere fiecărui cetățean să or
ganizeze, cel puțin odată pe săptămînă bă
tălii în sinul familiei. Se recomandă ca mi
cii cetățeni americani între 1 și 2 ani să 
folosească drept arme biberoanele. împroș
carea cu lapte să poarte numele de „bătă
lie navală". Dragostea față de Statele Unite 
ale Americii este probată prin numărul 
de capete sparte săptăminal în fiecare fa
milie americană. Fiecare părinte are liber
tatea — conform tradiției noastre democra
tice — să aleagă ce oase își vor rupe re
ciproc copiii între ei".

*
Căsătoriile „la o vîrstă fragedă" sau 

„influența delicată a femeii" sînt cauzele 
care împing pe tinerii americani să caute 
să scape de armată sau chiar să dezerteze?

Desigur că nu.
In fapt tinerii americani înțeleg mereu 

mai clar că nu în interesul apărării S.U.A. 
s-a purtat războiul din Coreea ci în interesul 
unui pumn de miliardari.

Tinerii americani sînt sătui de isteria răz
boinică. ei doresc să poată duce o viață care 
să nu fie mereu amenințată. Unii tineri înțe
leg aceasta conștient, văd forțele care doresc 
un nou război, alții sînt numai' doritori de un 
trai liniștit. In orice caz campania uriașă și 
îndelungată de intoxicare a tineretului ame
rican cu veninul urei și al crimei nu cores
punde pe deplin așteptărilor autorilor ei. Este 
semnificativă declarația lui Sam Goldwin. 
proprietarul uneia din cele mai mari case de 
filme de la Hollywood care la Londra, nu de 
mult, a spus: „Am făcut filmul „I want you" 
(„Te doresc") deoarece Washingtonul era în
grijorat că nu se prezintă destui tineri ca 
voluntari pentru Corcea și credeam că pot da 
o mină de ajutor. Dar nu a mers prea bine 
cu publicul deoarece acestuia îi plac filme 
in care să vadă pe băi.eți intoreîndu-se acasă 
de la război și nu dueîndu-se acolo".

Sam Goldwin ca și Baldwin, ca și Stan
dish, ca și Davidson ca și alții de teapa lor 
au încercat să dea „o mină de ajutor" vină- 
torilor de recruți de la Washington dar ti
nerii americani văd in spatele acestor mîini 
o singură mină: cea a Wall-Streetului. 
Și ei nu vor să moară pentru ca noi 
teancuri de dolari să umple casele de bani 
ale morganilor, chiar dacă la Washington 
se vor mpi forma încă zece „comisii pentru 
entuziasm".

SERGIU BRAND

tul schimburilor reciproce între cele două 
țări in cursul ultimilor ani.

Ministrul Finlandei a arătat că, pentru în
deplinirea misiunii ce i-a fost încredințată, 
crede că poate conta pe ajutorul și înțelege
rea Prezidiului Marii Adunări Naționale și 
al guvernului Republicii Populare Romîne.

I.n răspunsul său, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, dr. Petru Groza, 
șLa expriîjat dorința pentru dezvoltarea mai 
departe a bunelor relații dintre Republica 
Populară Română și Republica Finlandei și 
a schimburilor economice și culturale dintre 
cele două țări, în interesul păcii și colaboră
rii internaționale.

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, dr. Petru Groza, a asigurat pe mi
nistrul Finlandei că, în eforturile pe care 
le va depune în vedere'a întăririi și dezvol
tării relațiilor dintre Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Finlandei va întîlni înțe
legerea și întregul sprijin al Prezidiului Ma
rii Adunărj Naționale și al guvernului Repu
blicii Populare Romîne.

(Agerpres).

timp'.ător al pronosticului și dă prilej parti- 
cipanților să facă într-adevăr, o analiză te
meinică a rezultatului cel mai posibil.

Participarea la Pronosport 6e va face prin 
agenții și ghișee speciale. Fiecare buletin va 
conține 12 întilniri de bază și 4 de rezervă 
In cazul cînd unul dintre meciurile de bazt 
nu s-a desfășurat, se va lua în considerație 
în alcătuirea punctajului, rezultatele indicat: 
pentru meciurile de rezervă, în ordinea ti
părită pe buletin. Concurenții vor nota cu > 
meciurile care cred că se vor termina la e 
galitate, ou 1 cele în care indică victori: 
echipei gazde, iar cu 2 cele care socotesc ci 
vor fi câștigate de oaspeți.

Pentru orientarea și informarea concuren 
ților la Pronosport, va apare un buletln-pro 
gram săptămînal de comentarii, în care s 
vor găsi materiale de analiză a rezultatei; 
precedente, comentarii și prezentări asupr 
echipelor sportive și asupra șanselor Io: 
Buletinul va publica de asemenoa rezultate 
clasamente și știri atit din țară cît și di: 
străinătate.

înființarea Pronosportului va constitui un 
stimulent pentru toți acești slmpatizanți ai 
sportului și va contribui la sporirea interesu
lui pentru întîlnirile și concursurile sportive 
din țară și de peste hotare. (Agerpres)
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