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Proletari din toate țările, unifi-vă! Toate forțele pentru executarea la timp 

a lucrărilor agricole de primăvară
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Oamenii muncii din agricultură au muncit cu 
mult avtnt reușind ca pinâ la această dată 
să obțină însemnate succese tn campania de 
primăvară Totuși, fată de timpul scurt rămas 
pentru executarea lucrărilor agricole din pri
măvara acestui an. regiunile București, Pitești 
și Galați au rămas mult in urmă.

Spre a evita urmările grave ale intîrzierli 
insămintăriior și pentru a asigura recolte îm
belșugate. menite să îndestuleze cerințele oa
menilor muncii, să depunem toafe eforturile 
pentru te-minarea grabnică a lucrărilor agricole 

de primăvară I
Cu mal multă chibzuință trebuie folosi'ă ca

pacitatea de lucru a tractoarelor, mașinilor a- 
gricole și atelajelor. Trebuie prețuit și folosit 
din plin fineai e minei prielnic pentru termina
rea grabnică a lucrărilor agricole 1

Au început însămînțatul orezului
La gospodăria agricolă de stat Salonta, re

giunea Oradea însămtntările de primăvară au 
fost executate cu mull înainte de vreme, Che. 
zășia acestui succes a constituit-o pregătirea 
temeinică și din vreme a mașinilor și trac
toarelor și folosirea în timpul insămînțărilor 
a întregit lor capacități de lucru. In felul a. 
cesta colectivul gospodăriei a depășit viteza 
zilnică la însămînțări cu 30-35 la sulă.

In prezent, conducerea gospodăriei se pre
ocupă de tnsămînțarca orezului și aplicarea 
unor noi măsuri agrotehnice pentru sporirea

sporită pe întreaga suprafață cultivată cu 
orez, colectivul acestei gospodării a executat 
din vreme arături adînci la 25-28 cm. și a 
aplicat cîte 200 kg. azotat de amoniu și 200 
kg. de superfosfat la hectar, după care a tre. 
cut pe întreaga suprafață cu polidiscurile. 
Totodată, cele 45 de motoare ca și pompele 
existente în gospodărie au fost reparate și 
puse in stare de funcționare. De asemenea, 
au fost revizuite digurile și canalele de iri
gație. Zilele acestea, muncitorii gospodăriei 
au -Inceout însămînțările orezului. Numai în.

Utilaj pentru agricultură
Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 

august 1953 a elaborat o serie de măsuri 
menite să ducă la lichidarea rămînerii în 
urmă a agriculturii, să asigure un ritm 
înalt de creștere a producției agricole în 
vederea aprovizionării oamenilor muncii 
de la orașe și sate cu produse agro-ali- 
mentare și a industriei ușoare cu materii 
prime.

O contribuție însemnată la realizarea 
acestor obiective o aduc mijloacele me
canizate puse la îndemina țărănimii noa
stre muncitoare de către statul democrat- 
popular.

Clasa muncitoare — clasă conducătoare 
în statul nostru — acordă prin trimiterea 
la sate a mașinilor și uneltelor agricoe, 
un mare ajutor aliatului ei principal, ță
rănimea muncitoare. Numai anul acesta, 
ca urmare a creșterii investițiilor și a 
sporirii producției de mașini agricole, 
S.M.T.-urile și gospodăriile agricole de 
stat vor primi 1625 tractoare K. D. 35, 
1150 cultivatoare, 1400 secerători-legători, 
1350 batoze, 3460 pluguri-tractor, 1310 
semănători cereale etc-

Intelegînd măsurile luate în scopul 
creșterii continue a bunăstării oameni
lor muncii, tinerii muncitori văd in aju
torul dat de ei celor de pe ogoare, un aju
tor frăjesc menit să contribuie la întări
rea alianței dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, la întărirea stalului 
nostru democrat-popular. Astfel se expli
că faptul că la chemarea partidului nostru 
mii de tineri din fabrici și uzine au cerut să 
plece pe ogoare să ajute la mecanizarea 
lucrărilor agricole. Astfel, se explică rit- 
mul în care muncesc cei din fabricile și 
uzinele constructoare de «naș și 
agricole pentru îndeplinirea $j depi 
planului. Și unii și a.ții iși dau seama că 
numai printr-o muncă = • :
la producerea mașinilor agricole cit și ia 
conducerea lor pe «c:.'«*.  pt
va rodi mai mult și astfel aceaș’.ă ~j-.ca 
va asigura un trai îmbelșugat poporului 

îndeplinirea la timp a prevederilor pla
nului la mașini, unelte agricol^ și la pie
sele de schimb și punerea acestora la in- 
demîna oamenilor muncii din agricultură 
— iată una din verigile principale care 
duce la grăbirea lucrărilor agricole. Intr-un 
timp scurt au prins viața proiectele Insti
tutului de cercetări pentru mecanizarea și 
electrificarea agriculturii cu p<. re la 
construirea noului tip de semănătoare 
manuală pentru semănatul porumbului in 
cuiburi așezate în pătrat. Numai la uzinele 
„Semănătoarea-1 — de pildă — în mai 
puțin de 10 zile de la intrarea în fabri
cație au fost construite 1.100 semănători 
care au fost de îndată trimise țăranilor 
din regiunile Craiova ș; Bacău. La cons
truirea lor o contribuție însemnată au dat 
și utemiștii Barbu Constantin, lăcătuș, și 
Lungu Vasile, controlor.

Pentru respectarea îndeplinirii planu
lui, în cadrul întrecerii socialiste se iiu 
măsuri de organizare a muncii în așa fel 
îneît să se asigure succesul deplin al re
alizării iui- In interiorul brigăzilor ute- 
miste, al secțiilor și atelierelor, sint îm
părțite în așa fel sarcinile îneît crește sim
țul răspunderii personale a membrilor lor, 
se întărește disciplina socialistă în pro
ducție- Cu puțin timp în urmă, mai mulți 
tineri de Ia uzinele de mașini și unelte- 
agricole „7 Noiembrie’- din Craiova 
printre care și utemis-tul Nisipeanu 
Mihai, dădeau rebuturi ce întreceau 
de multe ori procentul de 8 la sută, 
ceea ce influența negativ ritmul îndeplini
rii planului și calitatea fabricatelor. La 
îndemnul organizației de partid și cu spri
jinul comitetului organizației de bază 
LI.T.M , tinerii care dădeau rebuturi s-au 
constituit într-o brigadă de tineret sun 
conducerea utemistului Nisipeanu. Aceas
ta a dat prilejul fiecăruia în parte să-și 
revizuiască atitudinea față de muncă, să 
înceapă să lucreze cu mai mult simț de 
răspundere și au reușit ca în numai cîte- 
va zile să reducă procentul de rebuturi 
sub 3.5 la sută- Ei au adus în felul acesta 
o contribuție de seamă la îndeplinirea cu 
10 zile mai devreme a angajamentelor 
luate in cinstea zilei de 1 Mai.

Organizai ea muncii in vederea execu
tării unor repere pe faze de operații pre
zintă mari foloase în producție.

Aceasta duce in primiri rind la o și 
mai înaltă calificare a muncitorilor, apoi 
la folosirea din pliu a capacității mașini
lor și a timpului de lucru și în ultimă 
instanță la sporirea productivității muncii,

la îmbunătățirea calității produselor. Fap
tul că colectivul întreprinderii Metalurgi
ce de Stat-Roman, care fabrică piese de 
schimb, și-a îndeplinit planul pe luna mar
tie la producția globală cu 115 la sută și 
la producția-marfă cu 104 la sută, se da- 
torește măsurilor luate: organizării unor 
linii tehnologice pentru fabricarea pieselor 
în serie.

De asemenea în luna martie, fabrica 
„Infrătirea'-Oradea — a livrat gospodă
riilor agricole de stat O'adea, Sălard, Sa 
lonta și S.M.T.-ului Episcopia Bihorului, 
cantități însemnate de piese de schimb

In legătură cu îndeplinirea planului de 
mașini și unelte agricole și punerea a- 
cestora la îndemina mecanizatorilor mai 
sint încă serioase lipsuri. Deși uzinele ie 
tractoare din Orașul Stalin, de pi’.di, au 
livrat regiunii lași un număr însemnat de 
tractoare, nu peste tot unde era nevoie au 
fost primite însă pluguri de tractor. La 
S.M.T. Negrești, de pildă, nj s-au pri
mit pluguri nici pină Ia data de 14 
aprilie.

In afară de aceasta, calitatea produse
lor nu este totdeauna la înălțime. V-ați 
gîndit voi tineri ce fabricați mașini și u- 
nelte agricole și cniar piese de schimo. a 
necazul ce-l provoacă mecanizatorilor pro
dusele întreprinderilor voastre ? In acti
vitatea voastră de producție v-ați pus voi 
o asemenea întrebare ? Voi tineri de la 
..Semănătoarea*'  cunoașteți necazul me
canizatorilor din brigada 5-a de la S-M-T- 
Tumișor? Cinci semănători I A R-511 
noi-noute i-au ajutat numai dteva zî e a- 
poi s.au defectat automatele de r z care 
a discurilor fiind astfel nevoiți ca la ca
pătul tarlalei să le manevreze cu mina!

Acesta este un singur caz Sint insă 
semnalate defecțiuni mai frecvesie la 
grape mecanice, secerâtori-egatori. ba
toze ș« altei*  pentru înlăturarea cărora ti
neretul din fabricile ce prodne mj-ni <- 
unelte agricole trebuie sa i-poc cu »aie 
forțele

Sub conducerea organizației de partid 
și antrenați de organizațiile U.T_M. ei 
trebuie să depună toate străduințele, 
toată capacitatea lor de muncă pentru 
realizarea la timp a sarcini’or de pro
ducție și îmbunătățirea calitătn mașinilor 
și uneltelor agricole

De asigurarea Îndepliniri- tre
buie să se ocupe in aceeași măsură to*  
tinerii și aceștia treouie să primească j3 
permanent și prețios sprijin din parte; 
membrilor comitetelor organizat i or de 
bază U.T.M. din întreprinderile c?~struc- 
toare de mașini și unelte agricole. La ria
dul lor aceștia să fie îndrumați și spriji
niți de către comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M.

Nu trebuie scăpat din vedere făptui că 
organizarea-temeinică a munci: in cadrul 
brigăzilor, defalcarea și urmărirea 
plinirii sarcinilor pe fiecare cm $ mași
nă, ca și ducerea la îndeplin re a măsu
rilor tehnico-organizatorice sint cbeia în
deplinirii planului de producție.

In întrecerea socialistă sint deseori ne
glijate tocmai aceste sarcini- In unele 
locuri în rindurile tineretului este desfă
șurată o slabă muncă politică spre a-i de
termina pe aceștia să nu admită să se 
lucreze anarhic sau cineva să lucreze sub 
normă.

La întreprinderile I.M.B. Timișoara,, 
IM.D. Brăila, „Muncitorul liber” Bacău, 
„Drum Nou” Mediaș, se confecționează 
piese de ansamblu și de schimb, <?e cali
tate slabă care sînt trimise apoi altor în
treprinderi spre a le folosi- De asemenea 
unele întreprinderi trimit piese turnate 
rebut altor întreprinderi spre a le uzina 
(I.M.B, Timișoara către l.M.S. Roman).

Comitetele organizațiilor de bază U.T..M 
din aceste întreprinderi, sprijinite de ce
lelalte organe și organizații U.T.M. tre
buie să ia măsuri pentru realizarea unei 
producții sporite și de bună calitate.

in fiecare întreprindere defecțiunile cele 
mai frecvente sint cunoscute prin sezisă- 
rile ce le fac întreprinderile beneficiare Ca 
S.M.T.-uri, GAS.-url etc. Sa lie îndru
mați tinerii să cunoască aceste defecțiuni 
și să se creeze un curent de masă pentru 
ca aceștia să propună măsuri concrete 
pentru înlăturarea neajunsurilor.

Este o mare cinste pentru tine tinere 
muncitor, de a depune toată străduința 
și capacitatea ta de muncă, pentru a con
tribui din plin la înzestrarea agriculturii 
noastre cu noi mașini și unelte agricole de 
bună calitate 1
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producției. Anul trecut, respectînd regulile a- 
grotehnice, muncitorii acestei gospodării au 
obținut de pe unele parcele cîte 7.900 kg de 
□rez la hectar. Pentru < obține o producție

tr.o singură zi s-au însămînțat peste 30 ha. 
cu orez.

In întreaga gospodărie se va insămînța anul 
acesta cu orez o suprafață de 1.200 ha.

Vești din S. M. Ț. Criș

Inovații de preț
Antrenat în lupta pentru 

descoperirea și folosirea 
zervefor interne, colectivul 
muncitori de la Rafinăria 
I Pîoești a obținut

co.ecl
re
de
nr. 

primele
succese.

In cadra! măsurilor tehnico, 
organ zatorxe, tovarășii Ște- 
tânescu și Toporiea au făurit 
cu nou sistem hidraulic de 
scos grupurile de rotoare de 
la turbepompe.

De asemenea echipa tova
rășului Pantof Gheorghe. ior. 
mată din utemișt:: Bjoi*<4

Mircea. Marinică Aurel și 
Badiu Gheorghe. au confec
ționai un cap de mo:or din 
fier vechi prin sudură, tn loc 
de fontă prin turnare 

Această tnox-ație permite 
mult depășirea sarcinilor 
plan și scurtează rimp-1
lucru cu 60 la sută Brig^Je 
utemisti nr. 3 din secția .cn- 
d x'e. condusă de tava ășul 
Păun Gheorghe a econom st 
tn ui—ima perioadă 
în vaioare de 5.039 iei.

Tinerii din atelierul reci-

c-j 

de 
A»

nic au confecționat 8 truse de 
chei tabulare. 20 xâtra'e. 53 
clești de toc și 50 truse r*o-  
tru compare.

Roadele Întrecerii social's 
te se simt in fiecare Ioc de 
munci din rafinărie. Tinerii 
de la Uzina Electric*  își de

ARAD (de ia corespondentul nostru).
Foaia volantă a S.M.T .ului Cr:ș a adus 

ultimele noutăți Fiecare brigadă discută cu 
aprindere despre mirele even meni. Multe 
brigăzi și-au îndeplinit $• depășii planul.

Brigada a 12.a a primii drapelul de bri. 
gidâ fruntașă Că și-a realizai planul in pro- 
porț e de 179.7 la sută Nici brigada 7-a con
dusă de tinăru Vas te Viasa (venit de curînd

d:n industrie de la Turda) nu s.a lăsat mai 
prejos Ea și-a realizat planul în proporție de 
145 la sută. Iar brigada S.a condusă de Nico. 
lae Drăgan și-a îndeplinit angajamentul 
Acum se numără și ea printre brigăzile frun
tașe.

Pină acum la S M T Criș s au economisit 
3211 kg de motorină.
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viet-ce Voroșia și A. «a.ida-

AsdeL ei depășesc iu tar 
planai latre 74—111 la sută 
și jcreezl In consul lunei 
septembre 1335.

Corespondent
CONSTANTIN AXINTA

Au realizat noi economii
Cootianfn*  inițiat ■>a -te a 

j realiza cît ct mrite pro- 
• duse finite din ecuoonj 
i tinerii lăcătuși da seccoril 
i aoecanjcă grea li. M P-o- 
! g-esui-Brătie. ooțj noi rea- 
I lizlri tu «met

Ca întotdeauna factorii! cei 
I mai pretăm Ia' realizarea *ar-  
| cir. ior îl coosttru e metodele 

sovietice. Apik'nd pe tocul de 
producție metodele Voroțr-u
Lidia Corateiniccr. a și Cuzr.e-

|a*.  brgada nr. I de lăcă- 
t-j. condusă ie utemîstul 
P-eda Gheorghe a realizat 
pfaă In ziua de 17 aprilie 
econo- In vaioa-e de 
7 r^_?7 in.

De a«craet> brigada nr. 6 
condusă de ■*ent  stei Rrato- 
» - Vas ie. a rea za' pl-.ă la 
aceeași dată o econom e tn 
valoare de X(Bă.7o lei.

AV prejos nu s-a taxat nici 
b-g--tj eon-cesă de Petre 
Ion, care a rea', zat o econo

mie In valoare de 1.603 lei.
In afară de tinerii înca

drați In brigăzi mal sint a Iți 
tineri care au deschis con
turi de economii personale, 
printre care utemîstul Bălă- 
nică Vasile care a realizat 
economii de 495,85 lei. tînărul 
Constantin Munteanu 293,78 
lei și tînărul Iile Popa, 
224,90 Iei.

Corespondent 
TUDORACHE BOERU

î- ui: —.e'e z le r.tmul Insămînțărilor de 
?-- â -â s-a intensificat s mțitor în toate 
regiunile.

Țărâmmsa muncitoare, folosind din plin 
' '.'.pj! d r-seb l «le fax arabil, face eforturi sus
ținute pentru terminarea la timp a însămîn- 
ță*  '.<>r de primăxară.

Ncmai in ultimele două zile s-au însămîn- 
peste ) ha. real:zîndu-se pînă în pre

zent aproape 73 la sută din suprafața care 
trebuie însămânțată.

Pegiunea iași a Însămînțat peste 92 la sută 
1 n suprafață, iar regiunile Oradea. Stalfn, 
Baia Mare și Bîrlad au realizat peste 85 la 
su.ă din plan.

Progrese simțitoare s-au înregistrat în re- 
g’u.nea Pitești, care și-a dublat viteza zilnică 
de. lucru.

legiunile Arad, Bacău. Cluj, București, Ga
lați, au depășit viteza zilnică de lucru cu 3—31 
la sută

Cu toate acestea în regiunile Galați, Pitești 
și în special regiunea București, care sînt 
mult rămase în urmă, depășirea vitezei zilnice 
de lucru înregistrată în ultimele zile este încă 
nesatisfăcătoare față de condițiile și posibil1- 
tățile existente.

Aceste regiuni, trebuie să folosească din 
plin vremea deosebit de favorabilă și toate 
forțele de lucru pentru a grăbi și a termina 
în timpul cel mai scurt însămînțările de pri
măvară.

a început însămfnțarea bumbacului, sfaturile 
populare trebuie să ia măsuri -pentru grăbi
rea semănatului acestei .plante, astfel îneît să 
fie terminat în întregime pînă cel mai tîrziu 
la 12 mai a.c.

Săptămîna aceasta este hotărîtoare pentru 
cuiiura porumbului.

In regiunile Galați București, Constanța, 
Arad și Timișoara, unde gospodăriile agri
cole de stat și gospodăriile agricole colective 
au de însămînțat, în cuiburi așezate în pă
trat. suprafețe mari cu porumb, planul nu 
a fost realizat decît în proporție -de 8—30 la 
suiă. Această situație arată că în aceste re
giuni nu s-au luat toate măsurile pentru asi
gurarea realizării planului, sfaturile populare 
și tehnicienii agricoli nepreocupindu-se în su
ficientă măsură de extinderea acestei metode 
prin care se pot asigura producții sporite de 
porumb la hectar.

Exemplul regiunilor Oradea, Baia Mare și 
Regiunii Autonome Maghiare unde pianul în
sămînțări lor de porumb după metoda însă- 
mînțării în cuiburi așezate în pătrat a fost 
depășit, trebuie urmat de toate celelalte re
giuni.

Țărani muncitori I Folosiți din plin toate 
mijloacele -pentru a termina însămînțările 
tntr-un timp cît mai scurt, asigurînd astfel 
condiții bune de dezvoltare a plantelor ceea ce 
duce la sporirea producției la hectar.

In regiunile din sudul țării, unde de curînd (Agenpres)

Oameni și fapte din

Intr = o haltă ca
patria noastră

oricare alta...
și-l spun că n-a aflat 
tot. Că M-aria Jalbă i-a 
ascuns un lucru și încă 
cel mal însemnat.

— Inima, pricepi dum

„Ștafeta Scînteii tineretului11
La 9 mai 1954, se va desfășura pe distanta Breaza-Bucu- 

rești cea de a 8-a edit ie o tradiționalei competiții sportive 
„Ștafeta Scînteii tineretului”.

înscrierile pentru această competiție se pot face pînă 
în ziua de 7 mai orele 20 la Comisia de atletism din cadrul 
Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport al orașului Bucu
rești, Str. Vasile Alecsandri nr. 6

Halta Triîeștl. O hal. 
ti ca oricare alta. CI- 
iitorii din rap-'de și ac. 
celerate. dacă nu s-au 
plkniait si priveasci pe 
fereastră, văd o ca
bină. o barieră lăsată și mai departe printre 
copaci, clteva case: din goana trenului, con
turul caselor abia se deslușește. Aici rapideie 
și acceleratele nu opresc. Călătorii coboară 
de obicei In gări mari, în orașe unde poți ve
dea atîtea și atitea lucruri.

Și totuși... CInd intervine acest „totuși" ci
titorul se așteaptă să audă un lucru cu totul 
deosebit. De pildă, că In halta Trifești din ra
ionul Roman, s a Intîmpiat cine știe ce...

Nu s-a intîmpiat Insă nimic neobișnuit. Toc
mai acesta e rostul cuvîntului totuși aici : să 
semnaleze că urmează ceva foarte obișnuit, 
însă demn de luat în seamă Primăvara, cînd 
sini [lori puține, oamenii le privesc altfel de
cît vara, cînd peste tot vezi numai flori. Și 
totuși florile sînt aceleași...

*
Trenul personal oprește în halta Trifești. 

Cobori din tren, mergi vreo 100 de metri și o 
arcadă vopsită de mult îți lămurește rostul 
celor cîteva case — de fapt, cele mat multe, 
se văd acum, sînt grajduri — pierdute în 
acest șes moldovean ..Gospodăria agricola 
de stal Secueni, secția zootehnică Trifești".

Dincolo de arcadă, o alee străjuită de co
paci Bătătorită aleea Pe vremuri, au mers 
pe ea musafirii domnului Moștnschi — u:i 
moșier care slăpînea aici o lermă Moșierul 
îi întîmpirta și, înainte de a t pofti în casă, 
unde pe mese așteptau feluri și feluri de bu
cate și carafe cu fel de fel de vinuri, ii ducea 
în grajduri. Multe vite Și oameni mulți Mu
safirii nu se uitau la oameni. Numai la vite. 
Și cu invidie , că din vitele astea ieșea băne
tul gazdei Oameni mulți aveau și ei ; nu era 
mare lucru să stăpînești oameni... Moșinschi 
se lăuda, adică și lăuda vitele; la urma ur
mei, tot aia...

Mult e umblată aleea și azi. Vin tractoriști, 
care lucrează pe pămîntul secției ; vin țărani, 
să vadă și să învețe a scoate produse „re
cord" ; vin reporteri și fotografi, care vor să 
arate și altora ceea ce se întîmplă aici, deși 
asemenea întîmplăil sini multe, nenumărate, 
în patria noastră. Pe toți aceștia, de cele mal 
multe ori, îi întîmpină Gheorghe Uță, admi-

- st.-atorul tehnic al secției. Și-i invită să vadă 
g-ajdurile. Acolo, vorbește cu mîndrie vădită, 

despre vite șl mult mai mult despre oa
meni.

— Crede-mă, tovarășe, zice el. Despre fie
care din ei, poți scrie o carte întreagă... Eu, 
ce felul meu, nu-s prea darnic cu lauda, dar 
nici nu mă uit la iucruri cu binoclul întors. 
V e. numai fata aceea. Da, aceea care supra
veghează mulsul.

★
Maria Jalbă. Numele de familie amintește a- 

p.sa vreme a jalbelor, a țăranilor îngenun- 
chîați in fața ceardacurilor, ori la ușile cance
lariilor. Ea însă, prin viața ei, plin faptele ei, 
reprezintă viața de azi, a drepturilor firești, 
pemru totdeauna cucerite.

Maria are 22 de ani ; sora ei — 30. Opt ani 
diferență Sini ani care intre ieri și azi au des
chis o prăpastie greu de înfățișat în vorbe. 
Sora Măriei a rămas cu cele 4 clase primare, 
și acelea cu mulie greutăți urmate, și a reerli 
tal soarla mamei, a bunicei, a străbunicei.

Din Timișeșii - satul ei natal - Maria a 
plecai să învețe la școala profesională zoo
tehnică din Tîrgul Neamț. De atunci au trecut 
ani puțini, însă folosiți din plin.

Astăzi Maria Jalbă conduce o brigadă zoo
tehnică și are în grija ei 125 de vaci, 3 tauri 
și vițeii, al căror număr crește mereu. Briga
diera utemistă și a organizat brigada așa cum 
a învățat din Hptărîrea partidului, repartizind 
vilele dupâ pioducție. Munca ei se înoieș'.e 
mereu, pe măsură ce studiază broșurile și căr
țile despre care obișnuiește să spună . „As
tea s scrisori de la prietenii noștri cei mai 
buni". Și, de multe ori, cînd citește despre 
munca vreunei mulgătoare din Ucraina sau 
Tadjikistan. Măriei Jalbă ii pare că ține în 
mînâ o scrisoare trimisă chiar ei și că prie
tena de departe așteaptă de la dînsa un răs
puns bogat în fapte. Datorită acestor 
„scrisori", zootehriiciana a fost printre cei 
dinlîi care au înțeles că producția de lapte se 
poale planifica. Nu de mult, cîtid la o adu
nare, termenul a fost întrebuințat pentru prima 
oară, rîsetele au acoperit glasul vorbitorului.

Planificare I Păi, ce-l vaca ? Strung ? Șl rîsul 
n-a contenit nici cînd s-a dat citire planului 
de producție. La urmă, din mijlocul sălii, s-a 
ridicat o fată subțirică, și nu tocmai riăltuță, 
care, spie nedumerirea tuturor, a spus cu gla
sul cel mat liresc : „Eu îmi iau angajamentul 
să depășesc planul. Cu cît, încă nu știu, dar 
am să-i depășesc". ,

De atunci, angajamentul s-a reînoit mereu și 
întotdeauna a fost îndeplinit. Iată, de piidă, 
situația din primele luni ale acestui an : ia
nuarie: planificat — 17.510 litri de lapte, rea
lizat — 18.582; februarie: planificai - 18 810. 
realizat — 19.057; martie: planificat 20 220 
realizat — 21.176.

lucep a se aduna lapte penlru un răspuns 
la scrisorile amintite. Oamenii din Triiești și 
din satele din jur nu numai că nu se mai nuri, 
dar folosesc și ei vorbe ca: planificare, record 
etc... Silii renumite cele 8 vaci „record" ale 
brigadierei utemiste: Sora - 5.000 litri lapte 
pe an; Tisa - 4.200; Rozica - 4.200; Băla
ia - 4.200 etc... Sint renumite și cele 10 vaci 
„elită"; Mălină — 3.130 litri de lapte pe an; 
Cubilia — 3.130; Cristina—3.130... Dar și ce
lelalte vaci ,,obi^nuite’ ț dau o producție de 
lapte de loc obișnuită - in medie 2.600 litri 
anual.

Cunoscînd aceste realizări, vizitatorul graj
dului caută să afle și „secretul" lor. Vede 
încăperi spațioase, luminoase, potrivit încăl
zite ; vede vite frumoase, odihnindu-se pe aș
ternuturi de paie curate ; vede un șanț cură
țat adesea de mulgătorii „de serviciu". 
La ceasuri anumite, are loc „vizita medicală". 
Ulemistul Gheorghe Muha, tehnician veterinar, 
secretarul organizației UTM din secția aceasta 
a gospodăriei de stat, controlează sănătatea 
vitelor și, dacă este razul, ia masuri pe loc. 
Acesta este jumătate din „secret". Cealaltă 
jumătate o dezvăluie Maria Jalbă : mulgerea 
în cruce, aplicarea masajului înainte și după 
muls, spălarea ugerului, hrană rațională în 
raport cu producția, adăparea regulată de pa
tru ori pe zi, plimbarea.

Utemiștii Filaret Moroșanu șl Gheorghe 
Dăudu, pe care brigadiera îi califică la locul 
de muncă, II chiamă de o parte pe vizitator

neata ?
— Care Inimă ?
— Inima brigadierei noastre... Pune inimă. 

Acum pricepi ? Fără asta nu iese nimic, me
todele sînl literă moartă dacă nu pui inimă. 
Ce ți a spus ea despie vițeii noștri ?

Vizitatorul își amintește : ,,Diri noiembrie, 
n-ain avut nici un caz de mortalitate. In uiți
mele trei luni s-au născut 42 de viței. Fătări 
duble la 4 vaci. Măsurile pe care le-am luat î 
Păi, e simplu. Cu două luni înainte de a tăia, 
vaca intră in repaus și primește o hrană spe 
cială lucoio, măsurile obișnuite"

Simplu. Obișnuit, Și iată că cei doi uternișli 
îți vorbesc despre nopți de veghe lîngă vaca 
liniștită ca prin farmec, despre ceasuri nenu
mărate petrecute lîngă vițeii mai plăpînzi. 
despre aprinse discuții cu Gheorghe Muha, 
despre seri întregi petrecute întie cărți și ca 
iete.......Inima, pricepi dumneata ?"

Muma Măriei Jalbă este răsplătită din plin 
Bucuriile crescătoarei de vite sînt multe. A 
colo, în grajd .pînă și oiltii triști ai vaciloi 
parcă se luminează cînd o văd ; vițeii răspund 
la chemarea ei și se apropie cu boturile r< ze, 
întinse, ad'jlmecînd ; bidoanele curate se uin 
piu de lapte, de lapte mult și bun și porne.si 
spre creșe, spre spitale, spre piețe, spre fabrici 
de prelucrare.

Și munca tovarășei Maria Jalbă nu se poate 
spune că nu este răsplătită. La vitrinele ma 
gazinelor din Roman, se uită cu ochi de cum 
părător șl în serile zilelor de odihnă, se în 
toarce acasă cu brațele încărcate de pachete. 
In luna martie Maria Jalbă a cîștigat 831 de 
lei; despre cîștigul pe aprilie, contabilul pre
supunea că va ajunge la 1.200 lei.

Și nu numai atît : Maria Jalbă este stimată, 
iubită de colectivul în oare muncește; munca 
ei este prețuită ; ea simte că pentru înflorirea 
patriei noastre își aduce aportul din plin.

GHEORGHE ȘTEFAN
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VIA TA PE ALTE PLANETE
au vrutDin cele mai vechi timpuri oamenii 

să știe dacă există viață și pe alte planete 
în afară de Pămînt. Multă vreme ei au fost în. 
șelați de reprezentanții claselor . reacționare, 
care au apărat cu îndărătnicie concepția că 
Pămîntul are o situație excepțională î’h Uni
vers, că el se află în centrul lumii și că viața 
nu există decît pe. suprafața lui, unde, cică, 
ar fi fost creată de o forță divină.

Numerdși oameni de știință au combătut 
această părere înapoiată. Astfel, marele filo
zof și scriitor italian Giordano Bruno, pe care 
inchiziția l-a ars pe rug In anul 1600 pentru 
că ideile sale.-contraziceau dogmele bisericii 
catolice, nu s-a sfiit să afirțne că „există. 
nenumărate lumi asemănătoare Pămîntului", 
că Universul este nesîîrșit și că globul terestru 
nefiind decît una din nenumăratele planete, 
nu poate fi singura planetă unde există viață.

Fantezie și șfiinfâ
S-au Scris sute de romane fantastice, de

scriind călătorii închipuite ale unor pămînteni 
pe diferite corpuri cerești și vietățile tntîln’te 
de ei acolo.

Scriitorul francez care a trăit în Veacul al 
XVIl-lea, Cyrano de Bergerac, povestește în
tr-un roman o călătorie în Lună și în Soare. 
In Lună el cunoaște „Seleniții", făpturi în
chipuite care au patru metri înălțime, umblă 
în patru labe, se hrănesc cu aburii mîncăruri- 
lor și vorbesc o limbă compusă din sunete 
muzicale. Mulți alți scriitori cunoscuți, ca de 
pildă Jules Verne și H. G. Wells, au dat și 
ei frîu liber fanteziei, descriind în fel și chip 
locuitorii imaginari ai diferitelor corpuri ce
rești. Astfel de lucrări nu lămureau însă știin
țific problemele care îi frămîntau pe oameni.

Apariția materialismului dialectic a făcut 
cu putință o înțelegere adîncă a fenomenu
lui vieții. Marxismul consideră viața drept 
o etapă calitativ superioară în dezvoltarea 
materiei, care apare pretutindeni acolo unde 
există condiții favorabile. Viața apare pe orice 
corp ceresc unde materia a ajuns la această 
etapă de dezvoltare, fiind un mod de exis
tență a corpurilor' albuminoide, . care Constă 
în esență în schimbul permanent de sub
stanțe cu natura. în autoreînoirea neîntre
ruptă a componențelor chimice. Pe această 
concepție s-au bazat oamenii de știință 
sovietici atunci cînd au pășit la începutul 
chiui de al cincilea deceniu al, veacului nostru 
la rezolvarea problemei existenței vieții pe alte 
planete.

filei. Realitatea este că benzile de absorbție 
a clorofilei se află mai ales în sectorul ra
diațiilor roșii și portocalii, pe care plantele 
marțiene le absorb, tie aceea, aceste benzi 
devin șterse sau dispar cu totul.

Cercetările efectuate de G. A. Tihov și cola
boratorii săi âsupra unor plante care trăiesc 
pe Pămînt în condiții care se apropie de cele 
din Marte (în ținuturile subarctice și pe po
dișuri înalte de mii de metri) au confirmat 
în mod strălucit aceste presupuneri. S-a do
vedit că și aceste plante reflectă slab razele 
infrăroșii, prezintă în spectru benzi cloro
filiene șterse și au uneori culori bătînd în 
albastru.

Goncluzia este limpede' și totodată de o im
portanță deosebită: plantele zonelor tempe
rate și calde de pe Pămînt caută să scape 
de radiațiile termice .vizibile de la roșu pînă 
la galben și invizibile (infrăroșii) ale lu
minii solare și de aceea le reflectă. în timp 
ce plantele marțiene, asemenea vegetației 
din ținuturile terestre cu climă rece, le ab
sorb, pentru a se încălzi.

Printre cercetările astrobiologiei care pre
zintă o mare însemnătate sînt și cele în legă
tură cu „autoradiația" plantelor. Plantele 
nu reflectă doar radiațiile solare, ele emit 
totodată în anumite condiții unele radiații 
(mai ales roșii și infrăroșii), emisiunea fiind 
cu atît mai intensă cu cît temperatura este 
mai ridicată. Aceasta înseamnă că vegetația 
regiunilor calde are încă un mijloc de a scăpa 
de excesul de căldură, pe lîngă reflectarea 
razelor termice ale Soarelui : emisiunea de 
raze termice. Pe această bază, savanții sovie
tici au ajuns la concluzia că viața vegetală 
este posibilă și pe Venus, planetă care se 
află lâ o distanță cu o treime mai mică de 
Soare decît Pămîntul și unde domnește o 
temperatură foarte ridicată.

Astrobiologii au descoperit că și unele flori 
din zonele reci posedă însușirea de a emite 
intens radiații. S-a stabilit că o serie de 
plante timpurii de primăvară, ca anemona 
din Altai și ghiocelul, topesc zăpada prin 
autoradiație și ies astfel Ia suprafață.

Există viată pe planetele

sistemului solar?

Marea putere de adaptare

a formelor de viată
extrem de 
adaptează

și manifestare, 
la condi-vieții 

mare, 
optic 1-a con-

îndepărtată de Soare 
de aceea o climă aspră, 
cu mult mai rarefiată 
terestru. în care există

Astronomia a săvîrșit în ultimele două se
cole lucruri care în trecutul îndepărtat ar fi 
fost considerate adevărate „minuni". Cerce
tătorii lumii astrelor au reușit să măsoare 
distanțele pînă la stele și să le stabilească 
temperatura, să determine compoziția atmbs-. 
ferelor planetare, să fotografieze corpuri 
rești care se află la sute 
lumină distanță de noi I

Dar despre viața de pe 
ce poate să ne spună 
modernă ? Există oare viață pe planetele 
vecine nouă, pe Marte și pe Venus și dacă 
da, ce forme de viață ? Dar pe Mercur, oe 
Jupiter, pe Soare, pe stele, pe 
vreo vietate ?

, Ca în atîtea alte domenii 
cercetare, savanții sovietici au 
tori de drumuri și în ce privește studiul vieții 
pe alte corpuri cerești, creînd O știință nouă, 
astrobiologia. Din rod al fanteziei, problema 
existenței vieții pe alte planete a devenit un 
Obiect «I științei celei mai riguroase.

Trebuie spus că formele pe care viața le ia 
pot fl cît se poate de diferite, după condi
țiile mediului înconjurător. Nici uscăciunea 
extremă, nici temperaturile foarte scăzute, 
nici lipsa de oxigen nu împiedică dezvoltarea 
unor vietăți.

Pe Pămînt, de pildă, s-a descoperit exis
tența unor forme de viață’ chiar și în peșteri, 
pe ghețari, la mare înălțime în atmosferă și 
la mii de metri-adîncime în oceane. Savănții 
sovietici au găsit în Gamciatca alge care 
trăiesc în ape fierbinți la o temperatură de 
+820 șj ierburi care nu sînt distruse de un 

ger de —50° Există spori de ciuperci care 
rezistă la temperaturi de +140° și spori de 
bacterii și alge care suportă temperatura 
heliului lichid (—271»). Unele specii de bac
terii și 
oxigen 
soluții 
rezistă 
blimat
S. N.
existenței vieții într-un mediu

Această diversitate extraordinară a condi-

ce
de milioane de ani

alte corpuri cerești 
concret astronomia

Lună, trăiește

importante de 
fost deschiză-

ciuperci, numite anaerobe trăiesc fără 
liber.' Există ciuperci care trăiesc în 
saturate de salpetru și infuzori care 
pînă și în soluții concentrate de su- 

corosiv. Cercetările savantului sovietic 
Vinogradschi au dovedit posibilitatea 

pur mineral.

cîteva concluzii carepe
viața pe 
solar în-

I

Un tînăr dirijor la pupitrul Filarmonicii
blului C.C.S. a cărui orchestră o conduc*  
precum și din concertele organizate în ulti
mul timp de orchestra ansamblului pentru 
stahanovisti și fruntași în producție. Conduce
rea primei formații simfonice a țării, a fost 
fără îndoială o încercare de mare răspundere 
pentru el.

Trebuie spus de la început că Sergiu Comi
ssiona a corespuns așteptărilor publicului, reu
șind să treacă cu succes acest examen difi
cil. El a dovedit că posedă multe dintre ca
litățile care se cer unui bun dirijor : de a 
stăpîni orchestra, de a-i cere și obține de la 
ea nuanțele cele mai adecvate conținutului 
muzicii executate. Aceste însușiri i-au permis 
să scoată din plin în evidență optimismul 
și elanul tineresc din concertul lui Taktakiș- 
vili, bogăția melodică și atmosfera grațioasă 
a simfoniei clasice, sau voia bună populară 
și entuziasmul care se degajă din suita de 
balet a lui Mihail Jora.

O impresie puternică a produs auditoriului 
temperamentul dirijorului și gestica sa bo
gată. largă și expresivă.

Este un fapt îmbucurător că la pupitrul or
chestrei simfonice a Filarmonicii de Stat din 
București, s-a încredințat în ultimul timp 
bagheta unor tineri dirijori de talent cum sînt 
Edgar Cosma, Mircea Basarab, Mihai Btedi- 
ceanu și Sergiu Comissiona. Acest început 
lăudabil trebuie continuat cu și mai mult cu
raj, dîndu-se astfel posibilitatea unor diri
jori talențați, dar nu destul de cunoscuți, de 
a se afirma.

M. P

Ultimul concert al orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat din București care a 
fost condus de tinărul dirijor Sergiu Comissio- 
na s-a bucurat de un frumos succes atît da
torită valorii lucrărilor executate cît și pentru 
interpretarea lor.

In afară de uvertura Euryanthe de C. M. 
Weber, concertul pentru pian și orchestră al 
tînărului compozitor sovietic Otar Taktakiș- 
vili, laureat al Premiului Stalin (în primă au
diție) și Simfonia clasică de Serghei Proko
fiev, ^yiult apreciată de publicul nostru, în 
concert s-au executat și ultimele două părți 
ale suitei de balet „Cînd strugurii se coc" 
de Mihail Jora. „La cramă" și „Ospățul". 
Suita de balet, un-a din cele mai recente lu
crări ale compozitorului, este inspirată din 
atmosfera de muncă și voie bună dintr-o gos
podărie agricolă colectivă, în zilele culesului 
strugurilor. Lucrarea se bazează pe melodii 
proprii ale autorului, create în spiritul cînte- 
celor și dansurilor noastre populare. Vestmîn- 
tul armonic și orchestral al acestei lucrări, 
lucrat cu multă pricepere, o situează printre 
creațiile de frunte ale muzicii noastre din 
ultimii ani. Maestrul Mihail Jora a reușit în 
această lucnare să redea dragostea de muncă, 
optimismul și încrederea în viață a țăranilor 
noștri colectiviști.

Sergiu Comissiona face parte din generația 
tînără de dirijori talfentați. El este cunoscut 
publicului Capitalei din spectacolele Ansam

MARTE. Este mai 
decît Pămîntul și are 
Posedă o atmosferă 
decît cea a globului 
atît oxigen, cît și vapori de apă. deși în can
tități mai mici decît pe Pămint.

Cea mai mare parte a suprafeței planetei 
este formată din deșerturi roșcate. La cei -doi 
poli se văd mari suprafețe albe, din zăpadă 
și ghiață. Pe lîngă acestea mai sînt însă vizi
bile, prin instrumente optice puternice, regi
uni albastre-verzui. zonele de vegetație. „Pu
tem spune — arată G. A- Tihov — că existența 
unor plante superioare, cu clorofilă în Marte, 
nu poate fi pusă ia îndoială de cine gîndește 
dialectic".

Plantele de pe Marte — spun astrobiologii 
— au culori variind între verde-albăstrui și 
violet, avînd o capacitate de reflectare a raze
lor infrăroșii extrem de scăzută. Există atît 
plante cu frunze căzătoare (unele pete albă
strui de pe suprafața planetei devin 
spre sfirșitul verii), 
păstrează frunzele în timpul iernii.

Invățații presupun că. asemenea vegetației 
subarctice pămîntene. plantele de pe Marte 
sînt scunde, deobicei tîrîtoare (cum e de 
pildă ienuperul polar). Ele mai sint caracte
rizate printr-o mare adaptabilitate la varia
țiile rapide ale temperaturii. Starea de acti
vitate din timpul zilei alternează cu o adevă
rată hibernare nocturnă. Datorită micii can
tități de apă și oxigen disponibile, plantele 
marțiene posedă mijloace de economisire și 
păstrare a acestora.

Majoritatea astrobiologilor sînt de părere 
că pe Marte există și viață animală. Un cu
noscut autor sovietic de popularizare. A. I. 
Perelman, presupune, că animalele marțiene 
sînt scunde, au mușchii slab dezvoltați ți 
straturi groase de grăsime. El crede că tot 
corpul lor este acoperit cu o blană groasă, 
care le apără de frig și că organele respira
torii sînt extrem de puternic dezvoltate, ele 
trebuind să facă față unei 
oxigen.

Jupiter, Saturn, Uranus 
planete care au atmosfere 
din metan 
organismele 
pariate de 
căldura și 
foarte slabe. La suprafața norilor jupiterieni. 
de pildă, temperatura este de —138°. Este 
posibil ca la suprafața planetei gerul să nu 
fie atît de puternic, ținind seama de faptul 
că masele gazoase din atmosferă au o miș
care rapidă și neîntreruptă, 
cercetători s-ar datora unor 
cendenți.

In aceste condiții este cu
rea vreunei forme de viață ? Astrobiologia 
răspunde pozitiv la această întrebare. Sa- 
vanții sovietici din școala lui G. A. Tihov tj 
descoperit prin analiză spectrală că metanul 
și amoniacul din atmosfera acestor planete 
sînt de origină organică, ele provenind din 
descompunerea microorganismelor moarte.

LUNA. Pe satelitul Pămîntului nu există 
viață. Lipsa atmosferei (aceasta este atît de 
rară. încît practic poate fi considerată nulă) 
o face imposibilă.

Pe Soare și pe alte stele viața este de ase. 
menea cu neputință, datorită faptului că 
acolo temperatura să ridică la cîteva mii de 
grade.

cafenii
cît și vegetale care-și

cantități infime de

»„

și Neptun. Aceste 
compuse mai ales 

și amoniac, gaze toxice pentru 
pămîntești. sînt mult mai înde- 
Soare decît Pămîntul. De aceea, 
lumina pe care le primesc sint

care, după unii 
curenți calzi as-

putințâ dezvolta-

Pentru a răspunde la această întrebare, 
astrobiologia pornește de la o serie de prin
cipii. consecvent materialiste :

1) . Legile vieții tn Univers sînt unice în 
esență însă diferite în formă

2) . Puterea de adaptare a 
țiile mediului este

3) . Plantele se 
dițiile mediului.

Să vedem acum
astrobiologia le-a tras în ce privește 
diferitele planete din sistemul nostru 
cepînd cu cele mai apropiate de Soare.

MERCUR. Este planeta cea mai apropiată 
de Soare. Una din emisferele sale este per
manent îndreptată spre Soare, temperatura 
atingînd 
timp ce 
în bezna 
peratura 
neta nu 
condiții, 
bilă.

VENUS. Această planetă care are o atmos
feră densă, se află la o distanță de două 
ori mai mare de Soare decît Mercur, dar este 
mai apropiată de astrul zilei decît Pămîntul.

Datorită temperaturii medii de +80° care 
domnește la suprafața planetei, astrobiologii 
presupun că vegetația de pe Venus emite in
tense radiații infrăroșii, pentru a scăpa de 
surplusul de căldură solară și că reflectă in
tens radiațiile infrăroșii ale luminii solare.

Tot pentru a scăpă de excesul de căldură, 
plantele de pe Venus reflectă razele termice, cu 
lungimi de undă. mari aje spectrului vizibil 
(roșii, portocalii, galbene). De aceea vegetâ-

. ția are o culoare portocalie sau galbenă,
O confirmare a acestei ultime presupuneri 

vine de la cercetările lui A. P. Cutîriova, cară 
a constatat că în ape fierbinți, a căror tem
peratură atinge +70°. algele au o culoare 
predominant portocalie. Tot Cutîriova a des- urmă de neînțeles, ale florii marțiene. ci să 
coperit că o aceeași plantă care într-o climă 
temperată are o culoare Verde-albăstruie, 
este galbenă în zone cu temperatura ridicată.

In Venus avem probabil de a face cu o ve
getație de , deșert fierbinte, de culoare gal- 
benă-portocalie, - care reflectă 
țiile purtătoare de căldură ale 
Ia infrăroșii la galbenă) și se 
printr-o autoradiație intensă.

acolo de aceea sute de grade, în 
cealaltă emisferă se află cufundată 
unei nopți veșnice și reci, unde tem- 
este aproape de zero absolut. Pla- 

are nici un fel de atmosferă. In aceste 
nici o formă de viață nu este posi-

Astrobiologia contribuie la studiul

viefii pe păminf
Deși scopul primordial al astrobiologilor 

este acela de a studia viața pe alte corpuri 
cerești, concluziile lor științifice au de ase
menea o importanță deosebită în agrobiolo- 
gie, în studiul regimului de radiație al plan
telor de cultură, tn studierea particularită
ților calitative alb dezvoltării în stadii a 
plantelor, în schimbarea dirijată a eredității 
plantelor etc.

G. A. Tihov a 
gătură cu viața 
loc cu un an în
țările astrobotanice I-au ajutat nu numai să 
explice caracterele, pînă cu cîțiva ani în

arătat la consfătuirea în Ie
pe alte planete care a avut 
urmă la Leningrad că cerce-

proprietă-

o știință 
Progresele

fiilor în care există viata pe Pămînt repre- •
zintă o indicație prețioasă 
posibilitatea viefii pe alte 
condiții care diferă foarte 
care le întîlnim deobicei în

pentru a aprecia 
planete, chiar 
mult de cele 
jurul nostru.

în 
pe

Realizări ale uneia

dintre cele mai tinere științe
Vîrsta astrobiologiei, al cărei părinte este 

pe drept cuvînt considerat marele- astronom 
sovietic G. A. Tihov, nu trece de 13 «iii. Ti- 
hov a studiat proprietățile optice ale „pete
lor albastre" de pe planeta Marte, despre 
care se presupune că sînt văi pline de vege
tație. El a reușit să explice de ce se deose
besc atît de mult proprietățile optice ale plam 
telor de pe Marte de proprietățile optice ale 
plantelor obișnuite pe Pămînt.

Să vedem mai întîi care sînt aceste de
osebiri.

In primul rînd e vorba de culoare. In timp 
ce plantele pămîntești sînt verzi, zonele de 
vegetație marțiene sînt albastre, violete sau 
indigo. O altă diferență constă 
plantele de pe Pămînt reflectă 
zele infrăroșii. în timp ce cele 
reflectă foarte slab. In sfîrșit.
luminii reflectate, de zonele presupusei vege
tații de pe Marte lipsesc benzile spec’fice 
clorofilei, care se văd âttt de limpede la plan
tele pămîntene.

G. A. Tihov a dovedit că «ceste proprietăți 
curioase ale vegetației marțiene se datoresc 
climei aspre care domnește acolo. Vegetația 
de pe Mârte, avidă de căldură, absoarbe radia
țiile solare termice, mai ales cele infrăroșii, 
roșii, portocalii, galbene și verzi. Din acest 
motiv, culoarea plantelor este albastră, 'n- 
digo sau violetă, singurele radiații pe care 
aceste plante se reflectă. Așa se explică și ne- 
reflectarea razelor infrăroșii. care transportă 
aproape jumătate din căldura solară. In ce 
privește lipsa benzilor clorofiliene, motivul 
nu este — așa cum s-a crezut — lipsa cloro-

în aceea Că 
puternic ra- 
marțiene le 
tn spectrul

„Scînteia tineretului*
Pag. 2-a 6 mai 1954

intens radia- 
spectrului (de 
caracterizează

descopere și noi legi cu privire Ia 
țile plantelor terestre.

Deocamdată astrobiologia este 
tînără, aflată la începuturile ei.
rapide ale astronomiei moderne și aplicarea 
consecventă a principiilor biologiei miciuri
niste îi deschid perspective unei dezvoltări 
însemnate tn anii c6 vin.

Zilele însorite ale lunii mai atrag pe a- 
leile parcurilor bucureștene zeci de mii de 
vizitatori. De bună seamă 
dintre aceștia nici cei 
cial amenajate mîini 
pricepere căldărușele 
se bucură de venirea

că nu lipsesc 
mici. In locurile spe- 
harnice mînuiesc cu 
și lopețile. Cu toții 
primăverii.

Cu dalta și ciocanul

ml
ce

Un film închinat eroicilor soldați chineziCutiile cu surprize
Am văzut odată o jucărie, i se spunea, 

se pare, „Cutia cu surprize". De îndată
deschidea:' această cutie sărea în sus un cap 
de clown caraghios vopsit, făcîndu-i pe copii 
să pufnească în hohote nesfîrșite de rîs.

De curînd am 
surprize de alt | 
puteau dispune 
asemenea cutie 
proprietăți cu 
obișnuită cutie 
o etichetă pe care scrie : 
Cooperativa „Oltenia“-Craiova, 
neagră, după circumstanță.

Comedia. începe deabia după deschiderea 
cutiei. — 
cremă 
adine, 
cremă, 
decît primul, are proprietatea de 
rele periei și a mînji 
da lustru.

Așa că nu sfătuiesc 
de primul strat care. 

Dar dacă 
pe răspunderea 
risca ți să dați și 
patrulea strat de

văzut mai multe cutii cu 
gen și care numai la rîs nu 
pe cineva. Văzînd la început o 
nici n-ai putea bănui că are 
totul deosebite. E cea mai 
de cremă și poartă pe capac 

Cremă de ghete 
maron sau

Faci această operație, moi 
și... stai cititorule, nu muia 
căci riști să dai de un alt 
Acest strat are o culoare

a
pantofii tn

peria în 
peria mai 

strat de 
deosebită 
încleia fi-

loc de a le

să înaintezepe cineva 
precum se vede, e de 
vreți să înaintați n-a- 

dumneavoastră, 
de al treilea și 
cremă, calitativ 
natură încît cu

„reclamă", 
veți decît. 
Căci uneori 
chiar de al
deosebite. Situația e de așa 
cît coborîm mai în adincime în explorarea 
cutiei dăm de straturi de așa zisă cremă din 
ce în ce mai proastă oare devine chiar inuti
lizabilă.

Dacă cooperativa ..Oltenia" vrea să-și dis
treze clienții n-are 
să-i anunțe înainte 
straturi, pentru ca 
nu spre distracție 
țămintei.

Așteptăm din partea cooperativei 
mintite o 
dar bun.

decît, dar ar fi bine 
de această distracție în 

să-și .cumpere altă cutie 
ci spre îngrijirea

surpriză: un singur strat de

•—

încăl-

sus a- 
cremă.

B. D.

0 nouă întreprindere 
de panificație

„Soldatul de oțel", una din noile producții 
ale studiourilor de stat din Republica Popu
lară Chineză, ne aduce pe ecran un crîmpei 
din măreața luptă a poporului chinez pen
tru libertate, pentru pace.

...Sîntem la începutul anului 1946. Clica 
reacționară a Gomindanului, înarmată și 
instruită de americani, violează acordul de 
armistițiu închei-at în același an cu forțele 
populare. Avioanele bandiților gomindaniști 
mitraliază țăranii de pe ogoarele regiunilor 
eliberate, care se bucură pentru prima oară 
de recolta strînsă de pe pămîntul luat de la 
moșieri. Soldați: armatei populare iau din nou 
armele în mîini și pornesc în marșul măreț 
de eliberare a Chinei. Printre ei îl vedem pe 
Cian Ci-cien, conducătorul unui pluton care 
a primit greaua misiune de a acoperi retra
gerea unui regiment al armatei populare, 
dintr-unul din sectoarele frontului.

în Cian Ci-cien sînt întruchipate trăsături
le caracteristice ostașului chinez revoluționar: 
dîrzenia și eroismul, răbdarea și înțelepciunea. 
Iată-1 îmbărbătîndu-și tovarășii care luptau 
în condiții extrem de grele, încercuiți de un 
inamic cu mult superior în oameni și arma
ment. Și ostașii plutonului lui Cian Ci-cien 
resping atac după atac, rezistă Cu tot mai 
multă îndîrjire.

Filmul dezvăluie, tn scene pline de drama
tism, dragostea fierbinte și încrederea pe 'care 
ostașii Armatei Populare Chineze o nutresc 
pentru Partidul Comunist. In cele mai grele 
clipe, ei jură partidului credință pînă la 
moarte.

Scenele filmului ne poartă mai departe în 
spatele frontului, într-un oraș cotropit de 
gomindanîști Aici bandiții lui Cian Gai-și de
pun toate eforturile pentru a afla de la prizo- 
nieri locul unde au fost ascunse de Armata 
Populară armamentul și proviziile. încercări
le lor sînt însă zadarnice. Nici bătrînul co

munist Uan câre și-a dedicat întreaga viață 
luptei pentru eliberarea poporului, nici micul 
Liu crescut și educat de comuniști, nu-și 
trădează tovarășii Ei rămîn credincioși pînă 
la moarte revoluției, jurămîntului pe care l-au 
făcut partidului. Nici un fel de vicleșug, nici 
un fel de torturi nu reușesc să înfrîngă în
crederea lor în victoria armatei populare.

Deosebit de interesant este urmărită în film 
figura comunistului Cian Ci-cien (artistul 
Cian Pin). în deosebi în Scenele în care el 
este torturat de gomindaniști, Chinurile fizice 
și morale la care-1 supun dușmanii sînt de 
nedescris Pe chipul dîrz și plin de ură al pri
zonierului se citește limpede hotărîrea lui: 
nimeni și nimic nu-1 poate determina să tră
deze. Dacă oasele și mușchii acestui brav os
taș, care au rezistat unor asemenea schin
giuiri pot fi asemuiți cu oțelul, tăria conștiin
ței lui de fiu devotat .al poporului și Partidu
lui Comunist nu are seamăn.

Cu astfel de oameni a luptat și a învins 
Armata Populară de Eliberare. Dînd lovitură 
după lovitură inamicului, izgonind rămășițele 
gomindaniste, ea a scăpat multe milioane de 
oameni din ghiarele trădătorului Cian Cai-și 
aducînd pacea și libertatea pe întinsele me
leaguri ale Chinei.

Zugrăvind lupta eroică a poporului chinez 
pentru eliberarea sa din jugul asupritorilor, 
filmul are o deosebită actualitate în ’condițiile 
internaționale actuale în care transformările 
social-economice și politice din China au o 
imensă însemnătate pentru Asia și întreaga 
lume.

Prin bogatul său conținut de idei, prin mi
nunata sa realizare artistică, filmul „Soldatul 
de oțel" constituie unul din noile succese ale 
cinematografiei din R. P. Chineză. El inspiră 
spectatorului dragoste profundă față dă 
marele popor chinez care și-a cucerii liberta
tea și fericirea Cu prețul atîtor jertfe.

IOSIF SAVA

i I 
M. ȘTEFAN I

De cîteva zile a intrat în funcțiune în ora
șul Vaslui noua întreprindere de panificație, 
înzestrată cu utilaj modern, această fabrică 
de pîine are 4 cuptoare de pîine încălzite prin 
injectoare, iâr sitele, malaxoarele și întrea
ga instalație sînt în întregime mecanizate. 
Fabrica dispune de o capacitate de 12.000 kg. 
de pîine în interval de 24 ore.

Pe lîngă magaziile de făină și celelalte a- 
nexe, în interiorul fabricii sînt instalate o 
baie și un dispensar medical Printre munci
torii care s-au evidențiat în lucrările de a- 
menajare, precum și în activitatea de pro
ducție a fabricii se află Constantin Socea, Ion 
Alexandru, Nicolae Burlacu, specialiști
frămîntat și cOcătorie, precum și Vasile Bu- 
joreanu și Avram Schwartz.

la

Filme noi în luna mai
In cursul lunii mai vor fi prezentate pe ecra- 

nele cinematografelor noastre noi producții a- 
le studiourilor romînești, sovietice și ale ță
rilor de democrație populară.

De la 8 mai. la cinematografele „Patria" și 
„I.C. Frimu“, iar de la 10 mai la cinemato
grafele „Maxim Gorki" și „înfrățirea între 
popoare" va rula filmul „Pentru pace și prie
tenie", film documentar în culori despre cel 
de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la București.

In zilele următoare va rula filmul sovietic 
în culori „Epoleții purpurii", realizat după 
povestirea cu același titlu a scriitorului Boris 
Iziumski. Filmul este inspirat din viața elevi
lor școlii militare ,,Suvorov". In continuare, 
va fi prezentat publicului bucureștean filmul

sovietic în culori „Vassa Jeleznova", o trans
punere pe ecran a piesei cu același titlu d*  
Maxim Gorki

In a doua jumătate a lunii mai vor putea ff 
vizionate pe ecranele cinematografelor din Ca
pitală alte noi filme sovietică : „Petroliștii 
din Căspica" și „Zborul în lună", precum și 
filmul chinezesc „Poarta nr. 6". De asemenea, 
va rula filmul maghiar „întreceri vesele" și 
filmul german „Mica și marea tericire",.

Tot în cursul lunii mai va fi prezentat și 
filmul „Flăcări deasupra ’ Asiei", producție â 
studiourilor sovietice închinat vieții și, activi
tății revoluționare a lui Suhe-Bator. întemeie
torul Partidului Popular Revoluționar Mongol 
și al statului democrat-popular mongol.

(Agerpres).

Ne-am reîntîlnit, după doi ani. în trenul 
de Constanța. Am întins brațele să te cuprind 
dar privirea ta severă m-'a dezarmat. Inti
midată, am bîiguit cîteva cuvinte care se o- 
biștiuiesc între oameni ce nu se doresc, nu au 
nimic comun linul cu altul. Te-am întrebat 
ca pe un străin, dacă îmi dai voie să mă a- 
șez lîngă tine. O, Adriana, cît de tragică a 
fost întrebarea aceea I înainte de a ne des
părți. ne plîngeam că n-ăvem timp să vorbim 
între noi. să ne împărtășim gîndurile, să ne 
plimbăm. Șl acum? Eram doi călători oare, 
datorită unui bilet C.F.R., aveam dreptul să 
călătorim cu același tren, în același compar
timent... Păreai tulburată. Te chinuiai să 
găsești ceva să-mi spui. Țineai pe genunchi o 
carte în franceză. Mi-ai zis, arătîndu-mi-o: 
Am făcut o constatare tristă... aproape am 
uitiat franceza... M-am sălbăticit... E a patra 
sau a cincea carte pe care o citesc de cînd 
sînt aici... Apoi ai oftat, ai rîs și ți-ai amintit 
că trebuie să mă întrebi: ce cauți prin părți
le astea ? Cînd ai aflat că voi fi profesoară 
într-un sătuc dobrogean ai mormăit, ca și 
cînd mi-ai fi cîntat prohodul : „aleluia, s-a 
zis și cu tine I'

Ai tăcut o vreme, privind cîmpurile și din- 
tr-o dată, neputîndu-ți stăpîni bucuria, mi-ai 
adus la cunoștință vestea care m.a lovit ca 
ascuțișul securii : peste 
mult o să-mi iau rămas 
uita de la locurile astea 
ai exclamat privindu-mă 
tu vrei să rămîi aici ? Fată dragă... ai o sin
gură viață.,.

Mi-ai arătat ciorapi de nylon. — „Știi, E- 
milia mi-ai spus, n-am mai purtat ciorapi 
din ăștia de cînd am plecat din București. 
Aici — bocanci, obiele... Da... aici și-a în
țărcat dracul copiii... O, Emilia... De două luni 
de zile mă străduiesc să mă „civilizez" ...Mi- 
am cumpărat haine, am început să mai citesc. 
Am rămas în urmă grozav... Mi-e și teamă 
să dau ochi cu prietenii din București. In 
scrisorile Iui, Aurel nu-mi spunea Adriana — 
ci „ursoaica". Avea dreptate. Ajunsesem chiar 
ca o „ursoaică".

M-ai informat, printre altele, că o să te 
căsătorești cu Aurel. Ai. vrut chiar să 
lauzi, dar te-ai oprit la timp.

M-am gîndit să-ți vorbesc, dar n-am 
în stare. Am coborît într-o haltă și am 
drumul către satul de unde-ți scriu.

Oametffi de la sate obișnuiesc ca atunci 
eînd ti mușcă o viperă să ardă fana cu fierul

o săiptătaînă cel 
bun pentru totdeâ- 

1 Ah, dumnezeule 1 
cu compătimire —

mi-l

fost 
luat

SCRISOARE DESCHISA UNEI
roșu. Simt o durere care îi sfîșie, dar scapă 
cu viață. Adriana, eu am încercat această du
rere... Am ars cu fierul roșu urma prieteniei 
tale... Am scăpat cu viață. Urma s-a șters, 
dar durerea nu, cred că nu se va șterge ni
ciodată. Nimic nu e mai dureros în viață de
cît ,să fii înșelat de cineva în care ai crezut. 
Nimic mai odios...

Cînd m-am înscris la facultatea de Filolo
gie tu erai secretara organizației U.T.M. Te 
vedeam peste tot: la cursuri, la ședințe, în 
prezidii. Discutai cu oricine, sfătuiai în 
orice problemă... Tovarășii de la raion spu
neau că ești printre cei mai buni secretari de 
organizație... Poate prima luptă pe care am 
dus-o în viață a fost ca să-ți cîștig prietenia. 
Iți amintești seăra aceea de sfîrșit de aprilie, 
cînd ne-am plimbat în Parcul de Cultură și 
pentru prima oară am vorbit deschis, de la 
inimă la inimă ? Ți-âm povestit despre pă
rinți, despre iubitul meu — despre toate, ți-am 
spus cele mai neînsemnate nimicuri, ca un 
copil. In noaptea aceea aproape n-am dormit. 

» Am scris părinților, tuturor celor apropiați.
„Adriana este prietena mea. O. de-ați cunoaș
te-o I Nu cred că există o inimă mai sinceră 
și mai curată decît a ei". Unde sînt oare a- 
cele scrisori, să le ard, 6ă vîntur cenușa lor?

La cîteva luni după aceea am fost primită 
și eu în organizație. Tu prezidai ședința. Ai 
vorbit așa de părintește despre mine, cu atîta 
convingere, încît am izbucnit în plîns. Cînd 
mi-ai înmînat carnetul roșu am zărit lacrimi 
și în Ochii tăi. M-ai îmbrățișat, cu o căldură 
de mamă. Ți-am șoptit atunci, la ureche, su
grumată de emoție: „jur, Adriana, să fiu o 
bună utemistă 1“ Mi s-a părut că depunînd 
în fața ta «cest Jurămînt, l-am depus în fața 
întregii organizații. Pentru mine jurămîntu1 
acela a fost sfînt.

Am vrut să-ți semăn ție. Tu învățai 
bine. Eu n-am dormit multe nopți, au trecut 
săptămîni în șir în care nu m-am plimbat, 
uneori am pierdut masa la cantină, dar am 
învățat... M-am pregătit pentru viață. Tu 
munceai tn cadrul organizației neobosită... 
Nici eu n-am cunoscut tihnă... Iți amintești 
cînd organizam adunări generale printre stu- 
denți despre dragoste și prietenie ?

Dacă mă gîndesc bine, două imagini ale 
tale rBi-«u rămas puternic întipărite tn min-

te Prima : cînd ai vorbit la adunarea studen
ților de la matematică despre ce înseamnă să 
dai totul cauzei comunismului. Ai rostit nu
mele lui Nicolai Ostrovschi, al lui lulius. Fu- 
cik... Ne-ai povățuit să muncim și să luptăm 
în așa tel incit să nu regretăm că a trecut 
măcar o singură clipă în care n-am dăruit 
totul măreței noastre cauze. Vorbele tale cal
de înco'țea-u în inimile noastre, răsăreau ca 
niște ghiocei la început de primăvară... Te
am crezut Te-am crezut pentru că ni se pă
rea că faptele tale de zi cu zi dovedesc cele 
spuse. Iar a doua imagine a ta o păstrez de 
la ședința aceea in care a fost sancționat Au
rel. Mi s.a părut atunci că ai vorbit ca un 
comunist trecut prin revoluție. Trintorii și oa
menii lipsiți de conștiință n-au ce căuta prin
tre noi. Aveai dreptate,

Către sfirșitul anului 
pată cu învățătura știi 
na să mă îngrijesc de 
Am neglijat o zi, două, 
și m-ai mustrat, prietenește. ..Ai primit o 
sarcină din partea organizației. De ce nu ai 
îndeplinit-o ?“.

Am lăsat privirea în pămint și ți-am răs
puns ; am avut de lucru și apoi... cred că 
nu trebuie să fiu urechiată pentru niște lo
zinci... După cîte ști, am muncit în împreju
rări mai grele...

„Asta se chiamă liniștire și îngimfare", mi- 
ai spus aspră și îngrijorată. Te-ai plimbat 
prin sală și eu am crezut că răspunsul meu 
ți-a provocat o durere aproape fizică. Atunci 
aș fi fost în stare să dărîm munți, să 
ori ce, numai să-ți dovedesc că niciodată 
mă voi mai mulțumi și lăuda cu ceea ce 
realizat. Mi-a fost rușine de mine.

— Emilia, mi-ai zis, prinzîndu-mă de mîini. 
trebuie să înțelegi un lucru foarte impor
tant... să înțelegi că noi trăim zile de revolu
ție. Da, zile de adevărată revoluție.

M-am cutremurat la gîndul acesta și mi-am 
dat seama că așa e. Iar tu ai continuat : nu 
ai dreptul să lugi de greutăți, să te liniștești... 
Ni se cere să fim peste tot, acolo unde e 
mai greu. Avem o viață frămîntată. Da, dar 
noi sîntem ostași ai revoluției, înfăptuitorii 
ei și generațiile viitoare ne vor invidia cu 
siguranță.

Cttă dreptate ai avut. Adriana I Ai terminat

Adriana.
doi eram foarte ocu- 
bine. Mi-ai dat sarci- 
pavoazarea unei săli. 
M-ai chemat în birou

fac 
nu 
am

DEZERTOARE
facultatea, Mi-ai spus atunci: „am cerut să 
plec la sat. Sînt fericită". Te-am crezut. 
Douăzeci și cinci dintre colegii tăi, urmîndu-ți 
exemplul, au plecat la sate. Ți-am strîns 
mina, ca înainte de bătălie: — „Iți doresc 
succes și fii sigură că te voi urma l Așa 
ți-am spus. Cred că îți mai aduci aminte, nu ?

Am așteptat scrisori de la tine. Am primit 
una, după șase luni. „Emilio, cît mai stai în 
București, trăește-ți tinerețea"... Scrisoarea 
aceea am ars-o pe loc și m-am luptat cu mine 
ca să-mi scot din minte că tu mi-ai spus a- 
semenea vorbe. Nu mi-ai mai scris.

Spun oamenii că se întîlnește munte cu 
munte, dar om cu om 1 Ne-am reîntîlnit, după 
doi ani, în trenul de Constanța, Ciorapii de 
Nylon, mă duc să mă „civilizez", căsătoria 
cu Aurel...

De curînd am trecut prin satul în care tu 
ai fost profesoară doi ani. Știi ce mi-au spus 
oamenii despre tine ? „Ii plăcea carnea de 
pasăre și cînd mergea vreunul dintre noi la 
Constanța, ne ruga să-i cumpărăm parfum".,, 
Atn își mai amintesc oamenii aceștia—printre 
care se mai află încă analfabeți — despre 
tine... Ei n-au de unde să știe că în anul 1951, 
la o adunare a studenților din București, tu 
ai povățuit pe alții cum să se dăruiască mă
reței oauze a comunismului. Cînd ai ajuns în 
sat_ ai adunat oamenii să le vorbești. Fru
mos le-ai vorbit, Adriana, încît pe unii i-au 
podidit lacrimile... I-ai chemat și a doua și 
a treia oară. Vroia: să schimbi, fața acelor 
locuri cu vorbe avîntate... Numai cu vorbe 
frumoase, dar ulițele tot noroioase au ră
mas... Și oamenii n-au mai venit la adunări, 
să te asculte — ci s-au sfătuit între ei... Sa
tul ți s-a părut din ce în ce mai posomorit... 
Nici nu-ți închipuiai poate că mai există în 
țară case acnpprite cu stuf, oameni care nu 
știu scrie și citi... Ai. trecut pe ulițele noro
ioase... întîi ai călcat pe vîrfuri, apoi ai în
jurat — și în cele din urmă ți-ai dorit pavaj; 
pavaj — în Bucureșt’ și nu în satul «cela. Ai 
fost la cursurile de alfabetizare. Unii dintre 
bătrîni nici după o lună de zile n-au reușit 
să scrie pe placul tău măcar o literă. Te-ai 
înfuriat. Tu vroiai să d’scuți probleme de lite
ratură, de filozofie... ei încă nu știau să scrie 
litera Ă. Da, îți doreai să discuți cu licențiați, 
specialiști — și nu cu oamenii aceia.

Nu te-ai gîndit la ce se poate înfăptui a- 
colo — la ceea ce cu siguranță se va înfăp
tui — ci a"i visat să te bucuri tu, de ceea 'e 
ai văzut realizat de alții în alte părți...

Adr'ana, am aflat abia acum, spre marea 
mea durere, că nu tu ai fost aceea care ai vrut 
să pleci la sat... Tu te-ai mpițumit doar să 
vorbești altora despre plecarea la sat. Cole
gii tăi te-au întrebat, însă: tu ce faci? nu vii? 
N-ai avut curajul necesar să spui; nu-m! 
place satul... Ți-ai călcat pe inimă și ai ple
cat... Dece te-ai mințit chiar și pe tine. Mie 
mi-ai spus atunci că te simți fericită. Ah, 
doamne, cît de bine știai să te prefaci... Ai 
venit aci. Ai st«t doi ani..

l-ai scris lui Aurel... L-ai chemat la tine... 
Ați hotărît să vă căsătoriți... Adriana, tu ai 
fost vreodată în piață ? Către sfirșitul pieții, 
vînzătorii dau produsele și măi ieftin, numai 
să scape de ele, să poată pleca acasă... Așa 
ai făcut și tu... Ți-ai încredințat inima chiar 
și lui Aurel, numai să scapi de Dobrogea, 
mai devreme...

Al vrut să pleci din sat într-o seară, pe la 
ora nouă, ca să prinzi acceleratul de Bucu
rești. Ai ieșit în uliță, Cu două geamantane. 
(De ce n-ai cerut o căruță, vreunui om din 
sat? Oricare ți-ar fi dat) Ai făcut cîțiva pași
— te-ai oprit — și, după o clipă de gîndi- 
re, te-ai întors... Nu putea’ răzbate pe uliță... 
Nu din pricina noroiului — se zvîntase de 
mult. Ulițele erau pline de oameni. Cîntau, 
strigau — se-nveseleau. Trăiau, cu un cuvînt. 
In sătucul acela se introducea lumina electri
că. Pe uliță, în oase... Lumina te-a orbit — 
privirile oamenilor la fel. „Ei și ce dacă se 
aprind luminile aici ? ți-ai zis. In București 
sînt lumini mai multe, mai puternice".

Ai stat în casă pînă după miezul nopții... 
Atunci ai plecat spre gară să prinzi măcar 
vreun personal. Oamenii nu mai erau pe uliță
— dar becurile încă luminau... Te-ai oprit de 
cîteva ori, spunînd unei fetițe care te însoțea 
că te jenează pantoful... Cine știe... poate 
că erau totuși licăriri «le conștiinței tale...

Doi ani de zile ți-ăi pus semnătura pe car
netul meu de organizație... Aș vrea să rup 
foile acelea, dar n-am dreptul . în fața ta 
am jurat, oa un popii, să fiu o‘bună utemis
tă, Iar tu ? Tu ai dezertat. De aceha, n-am să 
te iert. Eu n-am să te iert, iar generațiile 
viitoare n-o să te invidieze. Ai în fața ta o 
viață de om, gîndește-te la aceasta.

Medgidia, aprilie 1954
pt. conf. NICOLAE ȚIC



„Calm" și inconștientă
Există un calm al omului care a prevăzut 

totul, oare face tot ce e posibil și necesar șl 
care nu se îndoiește de rezultatul eforturilor 
sale. Există însă și un alt calm, o liniște 
provenită din ignoranță, din lipsă de răspun
dere, din rutină. Un asemenea calm mi-a fost 
dat să văd la comitetul raional U.T.M. Tîrgul 
Ocna.

Raionul Tîrgu Ocna este în momentul de 
față codaș în campania de însămințări pe re
giunea Bacău, planul de însămințări fiind în
deplinit doar în proporție de circa 33 la sută- 
E drept că au existat și o seamă de greutăți 
obiective: temperatura scăzută etc. Nenoro
cirea nu constă încă atît în aceste greutăți, 
ci în faptul că o seamă de factori de răspun
dere printre care și organele U.T.M. din acest 
raion lasă totul în seama greutăților acestora 
și nu apelează la resursele lor pentru a ie 
birui și a îndeplini planul la timp și în bune 
condițiuni.

Deși situația este atît de proastă, tovarășii 
de la comitetul raional U.T.M. Tg. Ocna, nu 
se alarmează, s-au culcat pe o ureche și zac 
liniștiți, mai au timp de glume și comodități, 
răspund cu calm neturburat, fără grabă, la 
orice apel. Aceasta apare cu atît mai grav cu 
cît comitetul raional U.T.M, poartă o răspun
dere însemnată pentru lipsurile existente în 
campania de primăvară. Căci în numeroase co
mune și sate organizațiile U.T.M. nu repre
zintă o forță combativă care să antreneze ti
neretul la grăbirea insămînțărilor. la aplicarea 
metodelor agrotehnice înaintate pentru obți
nerea unor recolte bogate.

Multe din organizațiile de bază U.T.M. dtn 
satele raionului Tg. Ocna nu au dat viată mei 
puternice munci de agitație în sprijinul cam
paniei agricole, nu contribuie la lămurirea sar. 
cinilor importante care revin în această pe
rioadă țăranilor muncitori tineri și v'rs-tici. 
Așa se petrec, de pildă, lucrurile t~i comuna 
Tîrgul Trotuș, unde s-a însămînțat mai puțin 
de jumătate din suprafața planificată pentru 
porumb și fără a se folosi metoda însătnîn- 
țăril în cuiburi așezate în nă‘rat, unde s-a 
neglijat complet însămînțarea plantelor fura
jere și a altor culturi. Treaba stă astfel fiindcă 
organizația de bază U.T.M. de aici a dus o 
muncă politică slabă. In această comună 
există o întovărășire în care n-a fost creiată 
organizație de bază U.T.M,, !ar utemiștii și 
tinerii din întovărășire nu sînt ajutați de 
către secretarul organizației de bază U.T M 
sătești să-și cunoască importanța munc'i tai 
și să acționeze în consecință. Situat a nu es e 
cu nimic mai bună în alte sate și comune 
ca Slănic, Bucium, Dofteana, Sănduleni etc. 
Cum ar putea de pildă să antreneze la muncă 
pe utemiști și tineri secretarul organizat ei de 
bază U.T.M. de la gospodăria colectivă din 
Onești, cînd el însuși nu participă din plin 
la muncile cîmpului în gospodărie, sau cum 
ar putea face acest lucru membrii comitetului 
organizației de bază U.T.M. din Doftea-na cînd 
nici unul dintre ei nu și-a însămînțat propriul 
pămînt? Cauza principală a lipsurilor organi
zațiilor de bază U.T.M. sătești din raionul Tg. 
Ocna în actuala campanie trebuie văzută în 
strînsă legătură cu slăbiciunea multora din

Vizite ale delegațiilor străine aflate la noi în țară
Miercuri dimineața, muncitoarele de la uzi

nele textile „7 Noiembri?" din Capitală au 
primit cu căldură pe membrele delegațiilor de 
femei din R. P. Chineză și Austria, care au 
vizitat această întreprindere. Delegatele 
străine au discutat cu textilistele despre con
dițiile lor de muncă și despre succesele obți
nute în munca de fiecare zi. Ele s-au intere
sat de asemenea de activitatea culturală din 
cadrul uzinei, vizitînd clubul, biblioteca etc.

Tot tn cursul dimineții, delegațiile de femei 
din R. P. Chineză și Austria au vizitat șan
tierul complexului cinematografic de Ia 
Buftea, cunoscînd astfel unul din viitoarele 
mari centre de artă ale țării noastre.

Decorarea actorului Timică Georgescu 
cu Ordinul Muncii clasa l-a

Pentru merite deosebite în activitatea artis
tică, Prezidiul Marii Adunări Naționale a 

aceste organizații care nu sînt ajutate de 
către comitetul raional U.T.M să se întărească 
și să-și ridice munca la un nivel mai înalt, 
așa cum o cer Hotărîrile plenare; a X-a a C.C. 
al U.T.M

Ne putem da seama de acest lucru dacă ne 
gîndim numai la fastul că multe d;n aceste or
ganizații cuprind un număr mic de mentor: 
față de numărul total al tinerilor din satele 
respective, ceea ce nu >e dă posibilitatea să 
exercite o influență puternică asupra tinere
tului neorganizat. Așa stau lucrurile de pikiă 
în Tirzui Trotuș, unde doar vreo 10 la sută 
din tineri sînt utemiști. In alte organizații 
de bază comitetele sînt descompletate sau 
conțin un număr mare de tineri care nu acti
vează direct în agricultură și nu sînt destul 
de competenți în conducerea organizațiilor de 
bază. în legarea întregii lor activități de lupta 
pentru mărirea producției agricole Așa este 
cazul, de pildă. în Slănic. Viișoara etc In 
afară de aceste s'ăbtcttmi generale a>e muncii 
comitetului raional U.T.M. Tg. Ocna. In rin- 
dul tineretului sătesc s-a adăugat de astă dată 
și slăbirea serioasă a caracterului concret il 
conducerii organizațiilor de bază U.T.M. de la 
sate în legătură cu campania de însămînțări. 
O seamă de activiști a: comitetului raional na 
înțeleg destul de bine importanța politică a 
acestei campanii și nu reușesc de aceea să 
imprime o linie justă în activitatea organiza
țiilor de bază. Tocmai din această cauză în 
planurile de muncă ale unor organizații d» 
bază sînt ref'ectate foarte palid sau de'oc sse 
menea probleme ca grăbirea însămînțări lor și 
folosirea metodelor agrotehnice înaintate, cum 
se petrec lucrurile la Slănic. sau există orga
nizații cum este aceea din Biserica, lipsite de 
plan de muncă tocmai intr-o perioadă atît de 
încordată

Acest lucru nu este de mirare dacă aflăm că 
un activist ca tovarășul Pricop Dumitru nu 
vede altă sarcină mai importantă în momentul 
de față decit strîngerea cotizațiilor

Toate aceste lipsuri pornesc de la biroul co
mitetului raional (prim secretar tov. Timaru 
Vasile) care se dezinteresează In fapt de 
problema însămtnțărilor și manifestă o auto- 
liniștire condamnabilă, soră bună cu incon
știența. Birou! comitetului raional încă nu a 
analizat serios mersul Insămînțărilor și apor
tul utemiștilor în această importantă campa
nie. însuși planul de muncă trece cu vederea a- 
ceastă problemă, iar planul special pentru 
munca Ia sate nu o tratează tn mod temenic 
Biroul comitetului raional nu urmărește si
tuația operativă a însămtnțărilor și nu ia mă
surile de rigoare, ci se mulțumește să plutea
scă în aprecieri vag> în această direcție. Bi
roul comitetului raional nu controlează în
deaproape și nu-i trage la răspundere pe ac
tiviști pentru munca lor. dovedește familiarism 
chiar.

Trebuie să le repetăm tovarășilor de la Tg. 
Ocna că însămînțările nu așteaptă și că cal
mul lor imperturbabil tn această problemă nu 
poate ascunde lenevia care i-a cuprins.

B. DUMITRESCU
coresponaentul ..Scînteii tineretu* *ui"  

pentru regiunea Bacău

NEW YORK 5 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Paul Robeson a făcut următoarea declara
ție pentru presă:

„Diferiți comentatori ai ziarelor și posturi
lor de radio, precum și diferite reviste răs-
pîndesc o calomnie fantastică afirmînd că 
Paul Robeson „și-ar fi schimbat concepțiile".

Ei bine, mincinoșii voi continua să spună 
minciuni și oricît de trist ar fi trebuie să re
cunoaștem faptul de netăgăduit că în pre
zent furnizorii americani întrec întreaga lume 
în ceea ce privește fabricarea și răspîndirea 
a fel de fel de minciuni, inclusiv, cum am 
văzut deunăzi la Washington, fotografii fal- 
sifiaate.

Aș vrea să fac următoarea declarație pentru 
presă: întregul sens al vieții mele și al acti
vității mele este devotamentul față de convin
gerile mele. Ca și în trecut. în prezent îmi 
consacru neabătut și în întregime toate forțele 
luptei pentru pace și democrație în întreaga 
lume, pentru eliberarea negrilor și a popoare
lor coloniale, pentru prietenia cu popoarele 
Uniunii Sovietice, Chinei noi și țărilor de de

I) Indochina este compusă din trei state: Viet
nam. Patet Lao și Khmer. Colonialiștii francezi au 
dat statului Khmer numele de Cambodge Iar statu
lui Patet Lao numele de Laos.

După amiază, delegațiile au făcut o vizită 
la Consiliul Central al Sindicatelor din R.P.R. 
unde au fost . primite de tovarășa Liuba 
Chișinevschi, secretar al C.C.S.

Delegațiile sindicale Pin U.R.S.S. R. P. 
Chineză, Marea Britanie, R. P. Polonă, R. 
Cehoslovacă, R, P. Ungară, R. P. Bulgaria, 
R. D. Germană, Austria și Indonezia, care se 
află în țara noastră ca invitate ale Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P.R. au vizitat 
miercuri - dimineața uzinele „23 August'1 din 
Capitală. Delegațiile au plecat apoi în țară, 
unde vor face de asemenea o serie de vizite.

(Agerpres)

conferit Ordinul Muncii cl. I-a actorului Ti
mică Georgescu, artist al poporului din R.P.R.

(Agerpres)

Sărbătorirea
Zilei Presei Comuniste

Miercuri dimineața a avut loc adunarea 
festivă consacrată sărbătoririi Zilei Presei.

La adunare au participat redactori șefi ai 
ziarelor din Captata, numeroși ziariști ro- 
mlm. redactori ai gazetelor de uzină, cores
pondenți voluntari. oameni ai științei, artei, 
culturii, profesori și studenți ai Facultății de 
ziaristică, oameni «i muncii din întreprinderi 
și instituții de presă, edituri etc.

Au luat parte: P. .Melnikov, coresponden- 
| tul ziarului ..Pravda". A. Jiguliov. corespon- 
| dentul agenției Tass. A. Alexandrov, cores- 
' pondentul ziarului „Isvest»“. V. Petuhov. co 
. respondentul ziarului .Komsotnolskaw» Prav- 
I da" ș: alți curespocHtenț; ai presei străine.

In prezidiul adunări-’ au hiat joc tovarășii
■ Sorin Tome. Vasile Dum-trescu, Stelar. Voi-
■ cu. M. Breaza, acad. Cam:! Petrescu. Ravel 
, Țugui. Merita Apostol Nxoîae Teșa. L Mi- 
, hăileanu. col. Gh Zahana. Nia> Duuntrescu. 
< M Frunză, E. Roootcs. E Breitenstein. I. 
I Velosan. Iîie Popa, redactor șes al gazetei 
• de uzină „Grisița Roșie" și Elisioeta Roșu. 
I corespondent voluntar a! zsaruiu: „Steagul 
: Roșu", muncitoare ia fabrica de cootecții 
' „Gh. Gbeorgh u-Dej".

Tos. Ștefan v’orcu, redactor șes adjunct ai 
ziarului Scintesa a sorb.: despre inseunăiatea

■ Zilei Presei și sarcinile presei noastre.
Vorbitorul a arătat că ziua de 5 ma; — an:- 

. versarea apariția, in aiul 191’2, a primului 
număr al zarului ..Pravda". gz>riosui pur
tător de cus-int al partidului coaun țtilor. 
făurit de Lenin — a devenit o sărbătoare tra
dițională a întregii prese comuniste și mun
citorești internaționale.

L’rmind exemplul presa sosnettce. lucrători: 
prese noastre se străduiesc să pătrundă aai 
adine in esențe problemelor pe care ie tra
tează. să scrie In cunoștință de cauză, coo- 
cret.

Vorbind despre sarctni'.e importante pe aere 
partidul Ie pune tn fața prese noastre, tos 
Ștefan Voicu a arătat că presa are îndatorirea 
de a dezvolta mai larg activitatea publicistică 
tn direcția tratări: problemelor econorr. ee, a 
problemelor creșteri: producthrtățu arunci tn 
Industrie și agricultură, a lupte; pentru eco 
nomii și reducerea prețului ie cost, singura 
cale justă pentru rdicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Presa noastră are ca sarcină principală mo
bilizarea oamen’ior muncii pentru îndeplini 
rea planului de stat ia toți ’ndici. educarea 
cadrelor de partid, de stat și economice In 

, spiritul disctpi’na de pian.
Vorbitorul a scos in rebel atenția mereu 

me: mare pe care presa noastră o dă proble
melor culturi^, arta' și științei.

El a subliniat necesitatea ca ziarele să-și 
întărească legăturile cu masele, să lupte cu 
perseverență pentru descoperirea și generali
zarea experienței înaintate în toate domen ile. 
să critice în mod ascuțit lipsurile și deficien
țele. îniăturînd orice tendință de prezentare a 
lucrurilor în culori trandafirii.

In ziua de 5 mai — a spus în încheiere tov. 
Ștefan Voicu — transmitem salutul nostru 
fierbinte glorioasei .,Pravda" >i întregii prese 
sovietice, mîndria și avantgarda presei co
muniste internaționale, izvorul permanent de 
învățăminte pentru noi, ziariștii din R.P.R.

Cuvîntarea a fost viu aplaudată și a prile
juit o caldă manifestație a celor prezenți pen
tru presa sovietică

Adunări cu prilejul sărbătoririi presei co
muniste au mai avut loc și-n alte orașe din 
țară.

★
Cu prilejul Zilei Presei, la Casa Ziariștilor din 

București a avut loc miercuri seara o întîlnire 
între ziariștii romîiii și ziariștii sovietici.

La întîlnire au participat corespondenții pre
sei sovietice, membri ai colegiului redacțional 
și colaboratori ai ziarului „Pentru pace 
trainică, pentru democrație populară I" redac
tori ai ziarelor și revistelor din Capitală, 
scriitori, redactori ai gazetelor marilor între
prinderi, studenți ai Facultății de Ziaristică, 
corespondenți voluntari.

La cererea ziariștilor romîni, ziariștii sovie
tici au vorbit despre gloriosul drum de luptă 
al ziarului „Pravda", organul C.C. al P.C.U.S. 
din a cărui experiență și exemplu se inspiră 
presa comunistă din întreaga lume.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

Cei prezenți au asistat apoi la un program 
artistic interpretat de artiști dramatici și 
lirici din Capitală.

(Agerpres)

Ce albă-i fringhia, punînd 
inele, inele în salba!
Grumazul e negru și frint 
Simbolic, fringhia e albă.

Contrast de efect și deplin — 
așa l-a dorit acea turma, 
și simțul estetic cel fin 
a fost mulțumit pi n-la urmă. 
Iar spiritul practic, tanchea. 
e tmk pe-stroderea lumii: 
doi oameni sa spinzuri. e grea 
de capatu-aceleeași funii....

Copiezi înalt și vinjos, 
bogat ta frunzișul Ini. sânte 
cam șes a-i se scurge ta jos 
pierdută de azi taaiate. 
cam creanga de due și blestem 
■saci pe toate, amara, 
și crengile tinere gem. 
și acepe copacul să moară.

Dar fie un vtat — uragan 
să-i mulgă milioane de frunze 
daciadu le peste ocean 
și peste pădtai nepătruns*,  
ca fiece Imai I — mesaj 
ta teama întreagă să poarte 
paveslea acestea teașaj.
spanind despre viața h moarte :

Vai. cei care acam împliniți 
am doxaze-ș-patru de viață, 
și ridețL pe cînd. fericiți, 
vă urca prieteni pe brațe,

$i voi. alidioșn la sport.
ca ■ejrtai ce toacă sub piele 
cted. fără-a trada na efort, 
ușor sa-ualțap ta taefe.

și voi. care faceți pe plac 
iubito, săltind-o prea bme 
spre crengile mari de liliac 
ce ies peste garduri vedae,

vei toți — au-i uitați pe cei doi!
Friz iți bine chipul la care 
doi tineri. întocmai ca soi, 
stau fără pămînt sub picioare.

Și cadă blestem uriaș 
pe compătimirea deșartă.
pe cei care-n luptă sînt lașL 
pe cei care uită și iartă !

O declarație a lui Paul Robeson

Ștefan Iureș

mocrație populară din Europa. Interesele ma
selor populare din toate țările — iată princi
piul după care mă călăuzesc și știu că nu 
există forță pe pămînt oare m-ar putea sili 
să-l trădez.

Acelora oare declară în public că mi-am 
schimbat concepțiile le pot spune următoarele: 
Iată pînă la ce stupiditate se poate ajunge. 
Oare astăzi, cînd Dulles amenință în fiecare 
minut să arunce bomba cu hidrogen și să 
atragă asupra capetelor noastre o contralovi- 
tură similară, lupta pentru pace are o însem
nătate mai mică? Este oare de conceput ca 
Paul Robeson — laureat al Premiului Inter
național Stalin pentru pace — să-și înceteze 
vreodată lupta pentru cauza sfîntă a păcii?

Pot eu, unul din cei trei oameni cărora li 
s-au decernat în 1950 titlul de „Apărător al 
libertății africane" să închid ochii în 1954 la 
faptul că în Kenya continuă asasinarea frați
lor mei? Iar aici, în America, oare discrimi
narea rasială este deja moartă și înmormîn- 
tată?

Congresul a adoptat oare vreo lege care să 
interzică linșajul și vreo lege cu privire la 

angajarea la muncă în condiții de echitate? 
Oare au fost satisfăcute revendicările'poporu
lui meu cu privire la egalitatea economică, 
politică și socială? Dacă nu, atunci ce motiv 
există oa Pau] Robeson, oare și-a consacrat 
întreaga sa viață luptei pentru aceste scopuri, 
să-și schimbe în prezent concepțiile?

Fiecare zi aduce doar noi dovezi că marea 
cauză a păcii și eliberării popoarelor, care 
m-a legat indisolubil de majoritatea oamenilor, 
este invincibilă. In întreaga Asie sentința 
împotriva imperialismului a și fost rostită, iar 
în curînd Africa și celelalte popoare colo
niale, care încearcă în prezent să scuture lan
țurile în oare sînt încătușate, se vor ridica 
în întreaga măreție a libertății.

Și se pare că și aci, în țara noastră, acela 
oare vrea să se angajeze „în mod indepen
dent" Intr-un nou război mondial, nu poate 
conta pe sprijinul poporului american, cît 
despre celelalte popoare ele au și spus „Nu".

Să-mi schimb concepțiile? O, domnilor re
prezentanți ai presei, mai bine v-ați schimba 
dumneavoastră concepțiile, deoarece ceea ce 
constituie crezul meu a și început să prindă 
viață".

Vietnamul în lupta
Conferința de la Geneva va discuta pro

blema indochineză. In legătură cu acea
sta publicăm un documentar care înfăți
șează lupta de eliberare națională a po
porului vietnamez.

De aproape un secol popoarele Indochinei 
suferă asuprirea colonială. Atrași de nenu
măratele bogății naturale ale Indochinei, încă 
în anul 1858 colonialiștii irancezi sprijiniți 
de trupe spaniole ocupă Vietnamul central. >)

Proprietarii marilor societăți franceze cară 
peste ocean, în Franța și alte țâri capitaliste, 
cauciucul, cositorul, orezul, lemnul și cele
lalte bogății ale Indochinei. De pe urma ex
ploatării nemiloase a resurselor naturale și 
a băștinașilor, în majoritatea lor sclavi pe 
întinsele latifundii franceze, capitaliștii fran
cezi realizează profituri fabuloase. Așa apare 
„Banca Indochinei" indochineză numai cu 
numele dar în fapt, trezorierul marilor mo
nopoluri franceze.

In această perioadă de timp în care Franța 
a desăvîrșit procesul de transformare a In
dochinei intr-o colonie franceză, popoarele In
dochinei au fost lipsite de cele mai elemen
tare drepturi umane, reduse la rolul de 
sclavi, exploatate în mod sîngeros și silite 
să trăiască în cea maf neagră mizerie. Totuși 
istoria asupririi coloniale franceze este stră
bătută de manifestările de revoltă ale popoa
relor indochineze care desfășoară cu curaj 
lupta de eliberare națională împotriva colo
nialiștilor străini.

★
Spre sfîrșitul anului 1940 imperialiștii ja

ponezi, parteneri ai alianței fasciste Berlin- 
Roma-Tokio, ocupă treptat Indochina cu con- 
simțămîntul colonialiștilor francezi.

Dar la 23 septembrie ziua în care impe
rialiștii japonezi pun piciorul pe pămîntul In 
dochinei, izbucnește revolta împotriva noilor 
ocupanți. La 23 septembrie 1940, populația din 
provincia Lang Son din Vietnam s-a ridicat 
cu arma In mină împotriva imperialiștilor ja
ponezi. Pentru înăbușirea mișcării de rezis
tență, ocupanții japonezi și colonialiștii fran-

Documentar

cezi își dau mîna. Manifestîndu-se ca slugi 
ale ocupenților japonezi, colonialiștii francezi 
pun la dispoziția japonezilor un regiment pen
tru a înăbuși mișcarea populară de partizani 
vietnamezi

Cu toate că această revoltă populară a fost 
înăbușită de către colonialiștii francezi și 
ocupanții japonezi după 2 luni de lupte crîn- 
cene, patrioții vietnamezi au continuat re
zistența lor împotriva imperialiștilor francezi 
și japonezi și grupurile lor s-au transformat 
în unități regulate ale Armatei Populare de 
Eliberare.

provincii din Vietnamul de sud, iar provin
ciile Mytha, Bac Lien, Sie Trang au fost eli
berate de Armata Populară, instituindu-se 
puterea populară.

La 19 mai 1941 se constituie Vietminul, 
Uniunea de luptă pentru independența Viet
namului, prin unirea tuturoi partidelor, gru
purilor și organizațiilor care iau parte le 
lupta împotriva ocupanților japonezi. Sufle
tul acestei organizați" patriotice oare își pro
pusese ca prim scop eliberarea Indochinei de 
sub dominația Japoniei imperialiste și Fran
ței colonialiste ere Partidul Muncii din In
dochina. Fruntașul liiptei poporului vietna
mez, Ho Și Min a fost ales președinte al 
Vietminului. încă din primele zile ele cons

tituirii lui, Vietmmul organizează și lărgește 
unitățile de partizani în vederea extinderii 
luptei armate Împotriva ocupației japoneze.

Odată cu ultimile lovituri nimicitoare pe 
care Armata Sovietică le dădea Japoniei im
perialiste și capitularea ei, s-a pus capăt și 
dominației japoneze în Vietnam. In numele 
întregului popor vietnamez, din provinciile 
eliberate din cele care se ma: aflau sub 
ocupația laponeză, președintele Ho Și Min. 
proclamă la 2 septembrie 1945 independența 
Vietnamului, crearea Republicii Democrate 
Vietnam și formarea unui guvern popular.

★
Proclamarea noului stat vietnamez care 

s-a născut In lupta antiimperialistă a pro
vocat furia guvernanților reacționari de la 
Paris.

La 25 septembrie 1945 trupe franceze și en
gleze debarcă la Saigon (Vietnamul de sud) 
și înlătură pe reprezentanții guvernului popu
lar al lui Ho Și Min.

Pentru a înăbuși puterea populară care se 
consolidase în Vietnamul de nord, guver
nanții de la Parts cheamă tn sprijinul lor 
bandele gomindaniste ale lui Cian Cai-și 
chipurile pentru „a dezarma trupele japo
neze în retragere".

In ciuda piedicilor existente, La 6 ianuarie 
1946, au loc alegeri pentru Adunarea Națio
nală a Vietnamului. Pentru prima oară în is
toria Vietnamului alegerile se desfășoară pe 
baza votului egal, direct și secret. Peste 
90% din alegători au luat parte la alegeri 
Vietminul a obținut o strălucită victorie a- 
vînd 230 de locuri din cele 300 ale Adunării 
Naționale.

Guvernanții Franței nu vroiau să se îm
pace de loc cu gîndul că era colonialismului 
a apus în Indochina și că Republica Demo
crată Vietnam este o realitate vie, născută 
în focul luptei anticolonialiste a maselor largi 
ale poporului vietnamez. Din ordinul colo
nialiștilor francezi, provocările împotriva tine
rei republici continuă

In această situație președintele Ho Și Min 
cere reglementarea raporturilor R. D. Viet
nam cu Franța, arătînd că guvernul său vrea 
să colaboreze pe bază de egalitate in drep 
turi. După cîteva luni de tratative guvernul 
R. D. V'etnam și al Franței au semnat ia 
6 martie 1946 un acord preliminar Ia Hanoi. 
Acordul prevedea că guvernul francez recu
noaște R. D Vietnam ca un „stat liber" cu 
propriul său guvern, parlament, armată, fi
nanțe etc. Ambele părți au căzut de acord 
să continue tratativele privitoare ia problema 
relațiilor diplomatice dintre Vietnam și cele
lalte țări, viitorul statut al Indochinei și in

teresele economice și culturale ale Franței 
In Vietnam.

Dar acordul preliminar semnat la Hanoi 
a fost violat de către francezi chiar în ziua 
următoare semnării sale

La 12 martie comisarul francez din Viet
namul de sud Cocedille, a declarat fățiș că 
acordul preliminar nu se aplică decît „Viet
namului de sud". De pe atunci încă s-a putut 
observa că guvernanții francezi pregătesc în 
spatele recunoașterii tinerei republici, un com
plot criminal

Pentru a se ajunge, totuși, pe calea trata
tivelor, la soluționarea problemei indochineze, 
o delegație a R. D. Vietnam pleacă in luna 
iulie 1946 la Paris. Peste cîteva zile are loc 
la Fontainebleau o conferință pentru stabi
lirea detaliilor acordului preliminar semnat la 
6 martie 1946. Dînd dovadă de ree credință 
reprezentanții guvernului Franței sabotează 
lucrările conferinței de la Fontainebleau. 
Aceasta a arătat încă odată că colo
nialiștii francezi ou vroiau să recunoască in
dependența R. D. Vietnam și că doreau să 
restabilească vechiul statut de colonie fran
ceză a Vietnamului.

In noiembrie 1946, flota franceză bombardea
ză în mod sălbatec portul vietnamez Haifong, 
iar trupele franceze ocupă orașul Langson. 
îndepărtînd puterea populară. In seara zilei 
de 18 decembrie statul major al corpului ex 
pedijonar francez a trimis un ultimatum gu
vernului vietnamez cerînd dezarmarea arma
tei și predarea puterii. In fața acestui act de 
banditism internațional, de nesocotire a tra
tatului încheiat între R. D. Vietnam și Fran
ța. guvernul vietnamez alege calea rezistenței 
armate. Războiul de eliberare națională a 
poporului vietnamez împotriva colonialiștilor 
francezi a început La 19 decembrie 1946. In 
cîteva zile flacăra războiului de eliberare a 
cuprins întreg Vietnamul. Pentru eliberarea 
țării de sub jugul colonial, guvernul popular 
a trecut la pregătirea temeinică a condițiilor 
pentru dobîndirea victoriei. Astfel, în munți 
și In pădurile virgine a luat naștere o indu
strie națională care să aprovizioneze cu ar
mament și muniții unitățile armatei populare 
In continuă creștere.

Succese importante au fost obținute și tn 
domeniul refacerii și dezvoltării agriculturii. 
Pini la revoluția populară, 11.000.000 de ță
rani vietnamezi (din numărul total de 
18.000 000) nu aveau pămînt. In republică a 
fost înfăptuită reforma agrară. Pămînturile 
colonialiștilor francezi șl ale feudalilor locali 
au fost împărțite țăranilor. Ca urmare a 
acestui iapt supralețele cultivate cu orez și 
bumbac s-au mărit considerabil In țară se 
desfășoară o largâ construcție de sisteme de 
irigație moderne, mai bine de 650.000 de hec 
tare de pămînt fertil sînt asigurate cu apă

La începutul războiului deslănțuit împotriva 
poporului vietnamez, generalii francezi susți
neau că peste trei luni Vietnamul va fi recu
cerit. Or. după cum se știe, au trecut nu trei 
luni ci ani, și totuși trupele franceze, spriji

nite în mod activ și aprovizionate cu „gene
rozitate" de Statele Unite, nu numai că nu 
au „recucerit" Vietnamul, ci au încetat de a 
mai fi stăpîne pe situație și în celelalte două 
țări din peninsula indochineză — Patet-Lao 
și Khmer.

Armata Populară Vietnameză, care s-a călit 
în focul luptelor, obține zi de zi noi victorii, 
aplicînd lovituri puternice agresorilor fran
cezi. In 1950, unitățile Armatei Populare au 
preluat definitiv inițiativa eliberînd peste 
100.000 de kilometri patrați în Vietnamul de 
Nord și apropiindu-se de orașul Hanoi. Con- 
tinuînd ofensiva, Armata Populară a reușit în 
cursul anului 1951 să fracționeze forțele colo
nialiștilor în patru grupe izolate. Primul, în 
regiunea deltei Fluviului Roșu, al doilea în 
regiunea Vietnamului de nord-vest unde co
lonialiștii francezi nu mai dețin decît forță 
reața Dien Bien Fu, al treilea în Vietnamul 
central și în sfîrșit al patrulea grup în Viet
namul de Sud unde, în afara provinciei Sai
gon, francezii nu controlează decît cîteva 
porturi maritime. In momentul de față forțele 
populare vietnameze controlează cea mai mare 
parte a teritoriului țării. Succese importante 
au obținut în lupta lor și patrioții din Patet 
Lao și Khmer. Este bine cunoscută panica pe 
care a produs-o în anul trecut înaintarea ver
tiginoasă a forțelor populare laoțiene Acestea 
controlează numeroase regiuni ale țării.

Infrînți pe toate fronturile, colonialiștii 
francezi recurg la -acte disperate. Ei aruncă în 
acțiuni aventuriste armate întregi care sînt 
decimate de unitățile Armatei Populare. Tur 
bînd de furie, ei trec la represiuni sălbatice 
împotriva populației pașnice lipsită de apă
rare. Imperialiștii americani se amestecă de 
ani de zile în războiul din Vietnam. Ei trimit 
colonialiștilor francezi armament. întrețin in 
Indochina misiuni militare, care conduc de 
fapt operațiunile militare. La adăpostul ace
stora, americanii pun mîna pe întreprinderile 
și bogățiile economice ale Indochinei. Trustu
rile americane iau din ce în ce mai mult 
locul societăților franceze în Indochina. După 
încheierea armistițiului în Coreea, cercurile 
agresive din S.U.A. vor să folosească Vietna
mul ca o bază de agresiune împotriva Uni
unii Sovietice și Chinei și de aceea îndeamnă 
pe guvernanții francezi să aontinuk războiul

Cu tot ajutorul american, colonialiștii fran
cezi suferă pierderi tot mai mari. La 19 de
cembrie, într-un ordin de zi dat publicității cu 
prilejul celei de a noua aniversări a creării 
Armatei Populare Vietnameze, generalul Ngu
yen Giap. comandantul suprem al Armatei 
Populare Vietnameze, a anunțat că peste 
300.000 de soldați inamici au fost scoși din 
luptă în cursul celor șapte ani ai războiului 
împotriva agresiunii colonialiștilor.

Diplomația S.U.A. încearcă să intimideze 
Republica Democrată Vietnam prin „acțiuni 
unite", adică prin extinderea războiului din 
Indochina după exemplu) aventurii americane 
în Coreea. Eșecul unor asemenea încercări 
este inevitabil, deoarece lupta dusă de 

popoarele din Vietnam, Patet Lao și Khmer 
pentru eliberarea lor națională, este o luptă 
dreaptă. Ea se bucură de simpatie în rtndurile 
oamenilor cinstiți oare condamnă barbaria 
sistemului colonial.

Dîndu-și seama de marea forță a ideii miș
cării de eliberare națională, imperialiștii a- 
merioani încearcă să se erijeze în partizani ai 
acordării independenței popoarelor din Indo
china.

Este însă suficient să vedem pe cine con
tează cercurile guvernante americane în Indo
china pentru a înțelege intențiile lor. Iată 
cirie sînt protejațji americanilor: împăratul 
Bao Dai din Vietnam, regele Șisavang Vong 
din Patet Lao și regele Norodom Sianuk din 
Khmer. Marionetele americane din Indochina 
sînt urîte de popor pentru că politica lor este 
profund antipopulară, pentru că interesele pe 
care ei Ie slujesc sînt altele decît cele ale po
poarelor lor.

Pe aceste marionete încearcă să le prezinte 
colonialiștii francezi și cercurile guvernante 
americane drept reprezentanții „legali" ai 
popoarelor indochinei. Faptul că puterile occi
dentale și mai ales Franța au fost silite -ă 
accepte participatea reprezentanților R. D. 
Vietnam la discutatea problemei indochineze 
în cadrul conferinței de la Geneva, arată însă 
că ele nu mai pot trece cu vederea — așa 
cum ar dori să o facă — existența statului 
vietnamez ca o realitate vie în Asia. Politica 
„de pe poziții de forță" pe care S.U.A. a pro
movat-o în problema indochineză s-a soldat 
cu un eșec evident. Această politică a în- 
tîmpinat proteste viguroase nu numai în Eu
ropa occidentală ci chiar și în S.U.A Prin 
participarea .sa la conferința de la Geneva, 
delegația R. D. Vietnam va contribui la solu
ționarea pașnică a problemei indochineze, 
fapt pe care-l doresc oamenii iubitori de pace 
din lumea întreagă.

Dorința de pace a guvernului vietnamez este 
atît de evidentă incit pînă și comentatorul 
agenției France Presse a fost nevoit să con
state că la conferința de la Geneva „guvernul 
lui Ho Și Min se va folosi de toate împreju
rările posibile la conferință pentru a-și afir
ma voința de a se ajunge la o reglementare. 
Totul permite să se creadă că această voință 
este cu atît mai reaiă cu cît coincide cu în
seși interesele Vietminului, pacea oferindu-î o 
mai mare certitudine de victorie rapidă și 
totală".

Problema restabilirii păcii în Indochina 
poate fi rezolvată nu pe caisa continuării 
războiului colonial fără sorți de izbîndă. ci pe 
calea unui acord care să corespundă princi
piilor libertății și independenței naționale a 
popoarelor Indochinei.

H. IDANtD
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Se accentuează izolarea adepților 
„politicii de forță"

■ GENEVA 5 (prin telefon)'.
Cele două' zile de întrerupere a ședințelor 

plenare aie conferinței de la Geneva, dau pri
lejul unor vii comentarii în cercurile ziaris
tice. Azi dimineață numeroși ziariști umpleau 
holul Casei. Presei, dornici să afle lucruri noi 
în legătură cu problemele în discuție. In jurul 
tablei de afișaj, unde se anunță ultimele știri, 
grupuri compacte de ziariști discută despre 
evenimentele survenite între timp și care pre
văd pentru zilele următoare o creștere a ac
tivității diplomatice.

In ultimele 48 de ore, în centrul atenției zia
riștilor aflați aci s-au situat importantele de
clarații făcute în ședința din 3 mai, de mi
nistrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, 
Nam Ir, și de ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai.

O impresie profundă a produs demascarea 
făcută de Nam Ir cu argumente și dovezi de 
netăgăduit a caracterului antipopular al re
gimului lisînmanist. Reprezentantul Coreei de- 
mocrat-populare a dat o ripostă hotărîtă ifose
lor belicoase ale delegattilui lisînmanist Bion 
Ion Te.

Mulți ziariști occidentali remarcă în mod 
deosebit propunerile făcute de Ciu En-lai pen
tru reglementarea problemei prizonierilor de 
război coreeni și chinezi reținuți cu forța de 
autoritățile S.U.A. și lisînmaniste. Corespon
dentul agenției „France Presse”, Jean Allary, 
a subliniat că „ministrul de externe al Chinei, 
Ciu En-lai, a făcut propuneri precise pentru 
rezolvarea neînțelegerilor în ceea ce privește 
prizonierii de război din Coreea. Planul mi
nistrului de externe chinez pentru reglementa
rea chestiunii prizonierilor de război chinezi 
și nord-coreeni care nu au fost 'cpatriați, are 
un aspect interesant" — recunoaște agenția. 
In genere, aci se subliniază aportul pe care 
Republica Populară. Chineză, care a ocupat 
în arena internațională locul de mare putere, 
î! aduce la cauza reglementării pașnice a pro
blemelor conferinței.

In același timp, la Geneva continuă pregăti
rile în vederea începerii dezbaterilor în pro
blema indochineză. Cu mult intrics a fost în- 
tîmpinată știrea sosirii la conferință a delega
ției R.D. Vietnam în frunte cu Fam Van Dong, 
vicepreședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Vietnam. Este remarca
bil că majoritatea ziariștilor occidentali recu
noaște marea însemnătate a participării R. D. 
Vietnam la discuțiile în problema indochineză. 
Acest lucru este privit ca o dovadă a faptului 
că vremea cînd se putea hotărî soarta popoa
relor fără participarea lor rămîne tot mai mult 
de domeniul trecutului.

Presa franceză de toate nuanțele sosită la 
Geneva azi dimineață oglindește cît de pu
ternică este dorința ponorului francez de a se 
ajunge la încetarea focului în Indochina ca 
un prim pas pe calea reglementării problemei 
indochineze, Numeroase ziare pariziene cer 
categoric lui Bidault să adopte o atitudine co
respunzătoare intereselor Franței.

Dorința poporului francez de a se pune 
capăt războiului din Vietnam s-a făcut simțită

Apelul Comitetului Central
al Frontului Unit Democrat Patr iotic Coreean

PHENIAN 5 (Agerpres). — TASS transmite : 
A fost dat publicității apelul către poporul 

coreean adoptat de Comitetul Central al Fron
tului Unit Democrat Patriotic Coreean în șe
dința sa, care a avut loc la 2 mai la Phenian. 
In apel se spune că conferința de la Geneva 
chemată să obțină reglementarea pașnică a 
problemelor actuale privind Asia și îndeosebi 
a problemei coreene, stîrnește un interes uriaș 
și dă speranță întregului popor coreean și po
poarelor iubitoare de pace din întreaga lume. 
Reglementarea pașnică a problemei coreene, 
se spune în apel, este cea mai mare dorință a 
poporului coreean. In rezolvarea acestei pro
bleme sînt profund interesate și popoarele 
iubitoare de pace din întreaga lume. In ziua 
a doua a lucrărilor conferinței de la Geneva, 
ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, 
Nam Ir, care este șeful delegației R.P.D. 
Coreene, exprimînd voința întregului popor 
coreean, a prezentat o propunere concretă cu 
privire la unificarea pașnică a patriei noastre. 
Comitetul Central al Frontului Unit Democrat 
Patriotic Coreean sprijină în Întregime și 
aprobă cu înflăcărare această propunere.

Respingînd în întregime propunerea justă a 
părții noastre, care urmărește unificarea paș
nică a Coreei, se spune în continuare în apel. 
Dulles și reprezentantul Coreei de sud la con
ferința de la Geneva obiectează cu încăpățînare 
împotriva retragerii din Coreea a trupelor ame
ricane și împotriva organizării unor alegeri 
libere. Ei se împotrivesc acestui lucru deoarece 
fără paza baionetelor trupelor americane, gu

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

Tot mai mulți deputați din Adunarea Naționala 
franceza își manifesta nemulțumirea față de politica 

guvernamentală
PARIS 5 (Agerpres). —
După cum s-a mai anunțat, după o vacan

ță parlamentară de trei săptămîni, Adunarea 
Națională franceză și-a reînceput marți lu
crările.

Corespondenții de presă relatează că încă 
din prima zi a dezbaterilor, nemulțumirea ma
nifestată de majoritatea deputaților față de 
politica guvernamentală în ce privește pro
blema la ordinea zilei — Indochina — a îm
brăcat o formă deosebit de gravă. Corespon
dentul agenției Reuter scrie că Adunarea Na
țională, reîntoarsă din vacanță, și-a început 
imediat activitatea adoptînd hotărîri care 
primejduiesc existența guvernului Laniel.

Laniel, președintele Consiliului de Miniștri, 
căutînd să tergiverseze această problemă de 
cea mai mare importanță, a anunțat că gu
vernul a hofărît să amine discuțiile pînă 
după terminarea conferinței de la Geneva. 
Toți deputății care au luat cuvîntul în ședin
ța din 4 mai au criticat însă cu asprime cele 
anunțate de Laniel. Gilbert de Chambrun 
(din partea Uniunii Republicanilor progre
siști) a avertizat împotriva amestecului ame
rican în Indochina, care, după părerea lui, 
este solicitat de unii membri „ai guvernului. 
„Țara cere Încetarea războiului, a spus el, 
și încheierea unei păci onorabile. Țara cere 
să nu se nesocotească posibilitatea oferită Fran
ței de conferința de la Geneva”. El a citat 
exemplul Marii Britanii, care a refuzat să 
trimită trupe în Indochina. Deputății care au 
urmat la tribună — La.urent C.assanova (co
munist), Andre Denis- (fost membru al par
tidului catolic M.R.P.). Louis Vallon (fost 
gaullist) și Jacques Bardoux (partidul țără- 
nesc-independent), au arătat necesitatea înce. 
tării ostilităților din Indochina și a soluțio
nării conflictului pe cale pașnică.

La rîndul său, Edouard Daladier,- deputat 
radical, a cerut fixarea unei date cît mai a- 
propiate pentru discutarea problemei Indochi-
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De la trimisul special 
al ziarelor „Scînteia” 

și .Scînteia tineretului*

MADRAS 5 (Agerpres). — In cursul escalei 
pe care a făcut-o la Madras venind de la con
ferința de la Colombo a prim-miniștrilor ță
rilor din Asia de sud-est. premierul Indiei, 
Nehru, a declarat că această conferință a 
constituit fără îndoială un eveniment deose
bit de important.

In afară de importanța sa istorică, a adăugat 
primul ministru indian, conferința a subliniat 
faptul că hoîSrîrile privitoare la problemele 
Asiei nu ar trebui luate de alte puteri fără 
ca țările asiatice să fie consultate. Conferin
ța de la Colombo, a spus Nehru, nu a fost 
convocată cu scopul de a rivaliza cu cea de

MONTEVIDEO 5 (Agerpres). - TASS 
transmite:

Ziarul brazilian „Imprensa Popular" reia, 
tează că la Rio de Janeiro a avut loc zilele 
trecute tradiționala demonstrație anuală a stu
denților la care au participat aproximativ 5.000

PARIS 5 (Agerpres). —
Răspunzînd apelului lansat de organizatorii 

conferinței tinerilor din Europa împotriva a- 
cordurilor de la Bonn și Paris 13 conducători 
ai unor organizații franceze de tineret au dat 
publicității o declarație în care aprobă în în
tregime scopurile urmărite de această confe
rință.

„Conștienți de primejdia pe care proiectul 
comunității defensive europene o reprezintă 
pentru tineretul francez, se spune în declara
ție, chemăm pe’toți tinerii din Franța să se 
pronunțe împotriva acordurilor militariste și 
a ratificării tratatului armatei europene. Che
măm de asemenea pe toți reprezentanții ti-

0 La ședința din 4 mai a secretarilor comi
siei militare de armistițiu, partea coreeano-chi- 
neză a protestat pe lîngă partea americană 
împotriva a nouă cazuri de violare a spațiului 
aerian săvîrșite de avioane militare americane, 
care au zburat între 16 și 29 aprilie deasupra 
zonei controlate de partea coreeano-chineză. 
Americanii continuă să încalce acordul de ar
mistițiu, în ciuda repetatelor proteste ale părții 
coreea no-chineze.

A Agenția France Presse anunță că gene
ralul american Van Fleet și ministrul adjunct 
al' apărării al S.U.A. Wilfred McNeil au so
sit fa 4 mai Ia Tokio, de unde vor pleca apoi 
către Seul.

Scopul călătoriei lor este de a grăbi crearea 
unui bloc agresiv al țărilor din Asia de sud- 
est și zona vestică a Pacificului și de a 
pune la punct amănuntele planului de remi-

și în Adunarea Națională franceză, ale cărei 
dezbateri au reînceput zilele trecute. După 
ce a depus eforturi disperate pentru a împie
dica o dezbatere în problema indochineză, 
eforturi care nu au fost încununate de succes, 
primul ministru al Franței a fost nevoit să 
ceară un vot de încredere, care va avea loc 
mîine. Ziarele franceze arată că alături de de
putății comuniști, cei mai mulți deputați so
cialiști și radicali, cer să se pună capăt 
vărsării inutile de singe francez într-un război 
•ipsit de orice perspective pentru Franța. Presa 
franceză de azi dimineață apreciază că dez
baterile din Adunarea Națională franceză s-au 
desfășurat sub semnul „bruscei urcări a fe
brei”. Ziarul „Le Parisien Libere” erată că 
„majoritatea este mai divizată oa niciodată”, 
și că în realitate divergențele sînt „mai pro
funde" decît în aparență. Ziarul „Franc Ti- 
reur" prevede că „ședința de mîine (în oare 
se va dezbate votul de încredere cerut de 
Laniel — N.R.) va fi o ședință furtunoasă".

Pe măsură ce la Geneva se realizează unele 
acorduri preliminare cum este acordul cu pri
vire la componența conferinței cu privire la 
problema indochineză, delegația S.U.A., care 
s-a situat de mult, încă înainte de deschide
rea conferinței pe o așa zisă „poziție de forță", 
apare tot mai izolată.

Numeroase ziare și agenții de presă subli
niază faptul că între S.U.A. și principalii săi 
parteneri s-au manifestat în săptămîna tre
cută serioase divergențe, atît în legătură cu 
problema coreeană cît și în ceea ce privește 
problema participării Ia o așa numită „acțiune 
comună" inițiată de S.U.A. în vederea extin
derii războiului din Indochina.

Ziarul „Combat” scrie că dl. Dulles „sosise Ia 
Geneva cu un splendid plan de extindere a 
războiului din Asia, sprijinit pe biblie, pe de o 
parte, pe bomba atomică pe de altă parte, și 
instalat pe dolari", pentru care fapt, cu oca
zia înapoierii în S.U.A., ziarul îi urează un 
călduros „adio și nu la revedere”.

Comentatorii de presă scot în evidență po
ziția atît de diferită față de cea a Statelor 
Unite pe care o adoptă în legătură cu Asia. 
Marea Britanie. Intr-un editorial publicat de 
ziarul francez „Le Monde” se arată că astăzi, 
între cele două formule propuse: 1) Asia pen
tru asiatici și 2) Asia pentru americani. Lon
dra se orientează spre prima, sperînd să-șl 
joace rolul. Aceasta este una din cele mai 
limpezi consecințe — scrie ziarul — ale eșecu
lui îngrozitor suferit săptămîna trecută de 
faimoasa „poziție de conducere” americană.

Chiar și presa americană, recunoaște că 
politica lui Dulles, nu a dat rezultatele 
scontate, ci dimpotrivă, a dus la zdrun
cinarea așa zisei ,,unități atlantice". Ziarul 
american „Daily News" scrie : „Politica noas
tră externă începînd încă cu planul Marshall, 
a fost determinată de dorința noastră de a ne

——————------------------------  

vernul marionetă al lui Li Sîn Man. izolat cu 
totul de popor, nu ar putea exista nici o zi: 
deoarece în acest caz nu vor putea fi realizare 
planurile cercurilor guvernante dn S.V A. care 
încearcă să extindă asupra Corce; de nord 
regimul antipopular polițist și terorist ins.au- 
rat în Coreea de sud și nu se va putea 
transforma întreaga Corec într-o colonie a im
perialiștilor americani și intr-un cap de pod 
pentru un nou război.

In apel se subliniază că Republica Populară 
Chineză a fost nevoită să participe la războiul 
coreean in scopul autoapărării. In cursul tra
tativelor de armistițiu, precum și după în
cheierea armistițiului, guvernul Republicii 
Pooulare Chineze a insistat în repetate rînduri 
pentru retragerea simultană din Coreea a tutu
ror trupelor străine. Toate faptele amintita 
mai sus. se subliniază în apel, arată limpede 
că imperialiștii americani și clica lisinmanistă 
neagă însemnătatea pozitivă a conferinței de 
lâ Geneva și tind spre agravarea și mai mare 
a încordării internaționale și spre zădărnicirea 
rezolvării pașnice a problemei coreene.

Pentru realizarea unificării pașnice a Coreei 
pe o bază democratică și în conformitate cu 
voința liber exprimată a poporului coreean, se 
spune în apel, considerăm necesară retragerea 
simultană a tuturor trupelor străine din 
Coreea. De aceea. Comitetul Central al Fron
tului Unit Democrat Patriotic Coreean consi
deră ca fiind cea mai echitabilă și unica justă, 
propunerea delegației guvernamentale a R.P.D. 

nei, „pentru a salva ceea ce a mai rămas din 
corpul nostru expediționar".

A luat apoi cuvîntul Laniel. tn numele gu
vernului, care și-a început declarația tncer- 
cînd să dezmintă știrile tot mai persistente 
care circulă în legătură cu divergențele exis
tente între guvern și comandamentul trupe
lor franceze în Indochina. EI a căutat, de a- 
semenea să justifice repetatele cereri adre
sate guvernului Statelor Unite în vederea spo
ririi ajutorului militar acordat pentru conti
nuarea războiului din Indochina, fapt care a 
provocat o deosebită neliniște și indignare in 
rîndunle parlamentarilor francezi. Laniel a 
declarat că guvernul său nu intenționează să 
negocieze pacea în Indochina decît în condi
țiile impuse de el. El a repetat vechile acuza
ții neîntemeiate împotriva R. P. Chineze în 
legătură cu sprijinul pe care acesta l-ar a- 
corda. chipurile, armatei populare vietnameze

Discursul președintelui Consiliului de Mi
niștri a fost întrerupt în nenumărate rînduri 
de strigătele : „încetați ostilitățile! încetați 
ostilitățile I"

Protestele majorității covîrșitoare a deputa
ților șj o rezoluție adoptată cu 25 voturi pen
tru, 2 contra și 5 abțineri de către grupul 
parlamentar radical, care amintea președinte
lui Laniel că înainte de vacanța parlamenta
ră făgăduise că la 14 mai va fi discutată 
problema Indochmei, au silit guvernul să con
voace de urgență o ședință extraordinară a 
Consiliului de Miniștri. La reluarea lucrărilor 
Adunării Naționale Laniel a anunțat că dato
rită opoziției întîmpinate, guvernul consideră 
că trebuie să pună joi Adunării Naționale 
chestiunea de încredere.

întreaga presă franceză de miercuri dimi
neața comentează pe larg desfășurarea primei 
zi a dezbaterilor în Adunarea Națională. Cu
vintele „agitație", „febră politică", „încorda
re", „ajunul unei crize guvernamentale" re
vin în mod stăruitor în corespondențele parla
mentare ale ziarelor și agențiilor de presă 
occidentale, oare consideră că divergențele sînt 
extrem de grave, ele cuprinzînd. nu numai par
tidele din opoziție, ci și puternice fracțiuni ale 
coaliției guvernamentale.

asigura aliați. Se pare acum că noi nu avem 
aliați. Noi i-am pierdut pe toți în urma unei 
serii de conferințe, în cursul cărora . poziția 
noastră a fost treptat conturată”.

Toate acestea au făcut ca, așa după cum a- 
rată corespondentul de la Washington al a- 
genției „France Presse”, în cercurile politice 
din capitala S.U.A. să devină evidente semnele 
unei derute. „Cordentatorii de la Washington 
— scrie corespondentul agenției „France Pres
se" — declară că conferința de la Geneva re
prezintă un' mare dezastru pentru diplomația 
americană; unii merg atît de departe îneît a- 
firmă că secretarul Departamentului de Stat 
va demisiona. Acest lucru este însă desmințit 
categoric de cercurile oficiale".

Cercurile agresive în îrunte cu cele d!n 
S.U.A., care au suferit depeacum o înîrîngere 
la conferința de la Geneva, nu renunță însă la 
uneltirile lor. Și acest lucru apare evident din 
declarațiile făcute în ultimele zile de unii cam
pioni ai politic’i de pe „poziții de forță”. Ast-. 
fel, la 28 aprilie, Sikes. membru al 
Camerei Reprezentanților din S.U.A., și-a i 
permis să facă propunerea ca „S.U.A. să | 
pună la dispoziția Franței bombe atomice a- | 
mericane pentru a fi folosite în Indoch’-na, j 
spre a nu fi nevoie să se trimită acolo trupe I 
americane”. Asemenea declarații canibalice : 
sînt cu atît mai periculoase cu cît ele fac ■ 
parte integrantă din faimosul „război rece” 
care constituie acum, ca și în trecut, fondul 
principal al politicii externe a S.U.A. Un alt ' 
adept furibund ăl politicii agresive americane. I 
senatorul Know',and. liderul majorității repj- j 
blicane din senat a declarat luni seara că este , 
gata să ducă lupta în Congres, pentru apro- ' 
ba rea oricărei cereri a președintelui Eisenho
wer de a se trimite trupe americane în In- | 
dochina.

In legătură cu acea.sta, în cercurile cores- , 
pondenților de presă se vorbește că diploma- | 
ția americană încearcă o nouă manevră și a- I 
nume exercitarea unor puternice presiuni asu
pra partenerilor occidentali ai S.U.A..-astfel 
îneît aceștia să adopte Intru totul poziția De- I 
parlamentului de Stat american. Metodele fo- I 
losite în acest scop sînt variate. S-a remar- I 
cat, de pildă, că purtătorul de cuvînt al de
legației americane n-a mai prididit cu laude 
la adresa acelor delegați occidentali care 
s-au situat pe pozițiile politicii lui Dulles. In 
aceiași timp, la Geneva s-a aflat că preșe
dintele Eisenhower a trimis un mesaj . dele
gației americane, cerîndu-i să exercite presi- | 
uni asupra guvernelor englez și francez pen
tru ca acestea să se ralieze atitudinii ameri
cane. Intr-un articol publicat de ziarul „Corn- ' 
bat", mesajul lui Eisenhower este interpretat 
ca o încercare menită „să rectifice interpreta- , 
rea dată recentei sale declarații asupra unu' | 
modus vivendi deztrabil în Asia”.

Toate acestea arată limpede că adepțil po
liticii „de pe poziții de forță” nu renunță la 
acțiunile lor agresive și tocmai de aceea po
poarele urmăresc cu vigilență crescîndă dez
baterile conferinței ce la Geneva.

C. RADUCANU

Coreene la conferința de la Geneva. în care 
se spune că în decurs de șase luni trapele 
străine trebuie să fie retrase din Coreea. Co
mitetul Central al Frartih Ln.t Dsaocrat 
Patriotic Coreean consideră ca fund cea axai 
rezonabilă, oportună și practică propunerea 
delegației R.P.D. Coreene la conferința de la 
Geneva cu privire la instituirea unei comisii 
pe întreaga Coree formată din reprezentanți 
a? Coreei de sud și-de nord în vederea pregă
tirii unor alegeri libere generale în Coreea de 
nord și de sud fără nici un amestec din afară. 
Lucrul cel mai necesar și urgent este ca acest 
comitet să ia măsuri in vederea stabilirii legă
turilor economice și culturale între R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud, adică în vederea 
stabilirii și dezvoltări) relațiilor comerciale, 
financiare, de plăți, de transport și de fron
tieră, pentru crearea condițiilor în vederea 
deplasării populației, a legăturilor poștale și 
a schimbului, cultural și științific. In înche- I 
iere. apelul cheamă pe toți membrii partidelor 
patriotice și organizațiilor obștești, toate per
soanele și pe toți reprezentanții vieții publice I 
care nutresc sentimente patriotice, să ceară cu 
tărie ca conferința de la Geneva să adopte 
propunerea delegației guvernamentale a R.P.D. 
Coreene drept bază a tratativelor cu privire la 
rezolvarea problemei coreene și a realizării 
acestei propuneri, să demaște și să zădărni
cească manevrele adversarilor reglementării 
pașnice a problemei coreene la conferința de 
la Geneva.

întrevederea 
dintre Dulles și Scelba

ROMA 5 (Agerpres), — După cum s a a- 
nunțat, secretarul de stat american, Fos
ter Dulles. în drum spre Statele Unite, s-a 
oprit la Milano unde a avut o întrevedere cu 
Mario Scelba și Athilio Piccioni, primul mi
nistru și ministrul de externe al Italiei.

Potrivit agenției Asociated Press, în urma 
acestei întrevederi Scelba „va căuta să gră
bească ratificarea tratatului privitor la co
munitatea defensivă europeană”.

Ziarele italiene relatează că tot în acest 
scop Scelba a încercat să obțină sprijinul 
monarhiștilor și al grupurilor de extremă 
dreaptă. Sosirea lui Dulles în Italia a fost 
precedată și de o intensă activitate a amba
sadoare; S.U A. la Roma, Booth Luce.

Agenția oficioasă A.N.S.A. relatează că 
Dulles și Scelba au luat. în discuție și pro
blema pactului militar balcanic. In legătură 
cu aceasta ziarul „Avânți" scria rșcent că 
în cazul cînd împotrivirea hotărîtă. a Franței 
va duce la lichidarea definitivă a C.D.E.-ului, 
guvernul american ar dori cel puțin ca Italia 
să adere la pactul militar greco-turco-iugo- 
s'.av, considerat de cercurile conducătoare a- 
mericane drept un „surogat eficace" al „co
munității defensive europene".

In ce privește situația internă din Italia, 
agențiile de presă spun că Scelba a ținut să 
„asigure" pe Dulles că guvernul va depune 
toate eforturile și va lua toate măsurile cerute 
de americani pentru a contracara forța cres
cîndă a Partidului Comunist Italian.

Referindu-se la situația economică a Ita
liei, după cum transmit agențiile de presă 
occidentale Scelba a afirmat că șomajul și 
sărăcia în care se.zbate populația Italiei s-ar 
datori „suprapopulației". El a insistat ca gu
vernul american să sporească cota , de emi
grare' a italienilor în S.U.A. la 60.000 persoa
ne pe an.

In ceea ce privește lucrările conferinței de 
la Geneva, Dulles a fost, după cum remar
că agenția France Presse, foarte „precaut” în 
pronosticurile sale.

Produsele industriale aie R. P. Ungare
se bucură de un deosebit succes peste hotare

Expozițiile industriale ale R. P. Ungare care s-au deschis In ultimul an în multe țări 
ale lumii s-au bucurat de un deosebit succes.

Astfel expozițiile produselor industriale ma ghlare deschise tn 1953 la Leipzig, Vicna, 
Stockholm, Milano, Frankfurt, Izmir, Djakar ta, Șanhai, Kanton etc au fost vizitate de mai 
multe sute de mii de oameni. Prima expoziție a produselor industriale maghiare din anul 
acesta s-a deschis, nu de mult în capitala Egiptului, la Cairo. Expoziția a fost organizată 
pe o insulă a Nilului, la „Orient Palace", și s-a bucurat de un deosebit succes.

Mii de vizitatori au privit cu atenție trac toarele sau combainele de fabricație maghiară, 
machetele hidrocentralelor sau noul tip de au tobuz maghiar „Ikarus".

Sub conducerea profesorilor, studenții din Cairo, au venit în grupuri compacte la expo
ziție fiind entuziasmați de realizările indus triei maghiare.

Expoziția din Egipt a constituit un în
semnat succes politic și economic. In viito
rul apropiat R. P. Ungară va livra Egip
tului diferite produse industriale și va 
primi in schimb bumbac, minereuri și alte 
materii prime.

In cursul acestui an vor fi organizate 
expoziții ale produselor maghiare la Casa
blanca, Milano, Frankfurt, In America d« 
Sud, la San Paolo și Montevideo, Damasc 
și Teheran.

Expozițiile Industriale ale R. P. Ungare 
organizate In diferite părți ale globului au 
contribuit la adîncirea prieteniei și încrede
rii dintre state, au dus la extinderea comer
țului internațional.

In fotografie : In portul Roterdam auto
motorul maghiar „Ganz-Diesel" este încăr
cat cu destinația Argentina.

Noi succese ale Armatei Populare Vietnameze
PEKIN 5 (Agerpres). — CHINA NOUA 

transmite:
Agenția Vietnameză de Informații anunță 

că în urma cîștigurilor de teren realizate în 
ziua de I Mai, unități ale Armatei Populare 
Vietnameze se află în prezent la 590 m. dis
tantă de cartierul general francez de la Dien 
Bien Fu

Francezii mai dețin o porțiune de teren cu o 
de 1.700 m. de la est la vest, și de 

1.200 m. de la nord la sud. Amplasamentul 
arii e.’iei franceze se află în imediata apro
piere a lini.lor forțelor populare.

In prezent tron ul ocupat de francezi la 
Maongthanh — principalul centru de rezis
tență de ia D.er: B:en Fu, se restrirge dvn zi

Dooă posturi franceze de la vest și nord de 
aerodromul central de ia Muongthanh au fost 
distruse de Armata Populară Vietnamezi. In 
urma aces:or victorii forțele populare contro
lează două tre.mi din aerodrom. In cursul lup

«e-

„Primul lucru care trebuie obținut 
este încetarea focului în Indochina” 

Declarajia premierului Indiei Nehru

Manifestație studențească în Brazilia

Tineretul francez se pronunță împotriva acordurilor militariste

Scurte știri

telor din ziua de 1 Mai au fost scoase din 
luptă șase companii inamice, majoritate pa- 
rașutiști.

In aceeași zl, în subsectorul sudic de la Dien 
Bien Fu. care a și fost tăiat de sectorul central 
Muongthanh, forțele populare au atacat și cu
cerit un post francez și au incendiat un depo
zit de proiectile de artilerie. Toate contra
atacurile francezilor pentru a reocupa pozițiile 
pierdute au fost respinse, francezii suferind 
pierderi grele.

★
HANOI 5 (Agerpres). — Paralel cu înainta

rea victorioasă a forțelor populare vietna
meze în regiunea foriăreței Dien Bien Fu. 
• : :t, a lor populare pe celelalte
fronturi de luptă se intensifică pe zi ce tre
ce. La 4 n»i unitățile poputare vietnameze 
au aruncat în aer un tren francez pe calea 
ferată Hanoi-Hiiphong. La o depărtare de 
45 km. est de Hanoi.

la Geneva, ci pentru a găsi un răspuns la 
problemele discutate la această conferință.

Nehru a subliniat apoi că dintre problemele 
care frămîntă Asia, cea a războiului din In
dochina este una din cele mai arzătoare. „Este 
limpede, a afirmat în legătură cu aceasta pri
mul ministru indian, că primul lucru care 
trebuie obținut este încetarea focului în In
dochina".

Referindu-se la chestiunea posesiunilor fran
ceze de pe teritoriul indian, Nehru a declarat 
că ea urmează să fie examinată în cadrul 
unei conferințe franco-indiene, care va avea 
loc în curînd.

de persoane. Studenții au protestat împotriva 
politicii președintelui Vargas, împotriva sub
ordonării Braziliei față de imperialismul a- 
merican, împotriva scumpirii vieții și a te- 
roarei.

neretului francez să participe la conferința 
de la Berlin care va avea loc la 17 și 18 mai 
și unde tinerii din diferite țări se vor întruni 
pentru a studia împreună posibilitatea de a 
construi o Europă pașnică".

Printre primii semnatari ai acestei declara
ții se numără Claude Henry, din partea Comi
tetelor universitare de luptă împotriva co
munității defensive europene, Chaffard și 
Boucher, din partea Tineretului univei sitar 
creștin, Jean Ellen, din partea Uniunii tine
rilor republicani francezi. Jacques Viteux, din 
partea Mișcării catolice pentru pace etc.

litarizare a Japoniei și de sporire a potenția
lului militar al marionetelor americane din 
Coreea de sud și Taiwan.
• Un comunicat dat publicității marți seara 

de președinția consiliului de miniștri al Gre
ciei, face următorul bilanț al victimelor și.dis
trugerilor materiale provocate de puternicul 
cutremur care a avut loc la 30 aprilie în regiu
nile Theșalia și Ftibtida : 25 morți, 157 răniți, 
2.046 clădiri distruse, 4.659 locuințe avariate.

• Agenția „Agenda Latina de Noticîas” 
anunță că la 3 mai a sosit la Rio de Janeiro, 
Obdulio Barthe, lider al Partidului Comumst 
din Paraguay. El a părăsit Paraguayul și 
pleacă în Guatemala unde va rămîne ca emi
grant politic.

In cinstea 
celei de a 300-a aniversari 
a reunirii Ucrainei cu Rusia

KIEV 5 (Agerpres). — TASS transmite:
In cinstea remarcabilei date istorice — cea 

de a 300-a aniversare a reunirii Ucrainei cu 
Rusia, Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene a hotărît să convoace pentru data 
de 22 mai 1954 la Kiev cea. de a 5-a sesiune 
Jubiliară, a Sovietului Suprem al Republicii 
Sovietice Socialiste Ucrainene.

Consfătuirea unională a activului 
lucrătorilor din transportul feroviar 

al II. R.S.S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans

mite: La 4 mai s-a deschis în marele Palat. 
a1 Kremlinului din Moscova consfătuirea unio
nală a activului lucrătorilor din transportul fe
roviar al U.R.S.S. La consfătuire participă 
2.200 de persoane — reprezentanți ai tuturor 
ramurilor economiei feroviare, inovatori ai 
transportului, oameni de știință, ingineri, ac
tiviști sindicali.

Raportul cu privire la bilanțul activității căi
lor ferate pe anul 1953 și la măsurile pentru 
dezvoltarea continuă a transporturilor a fost 
prezentat de Boris Bescev, ministrul căilor de 
comunicații.

Au urmat discuțiile la raport, tn cadrul că
rora au luat cuvîntul șefi de linii, depouri, 
stații de cale ferată, conducători ai întreprin
derilor de transport și inovatori în’ producție. 
La lucrările conferinței participă L. M. Kaga- 
novici, prim vice-președlnte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și N. M. Șvernic, preșe
dintele Consiliului Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică.

Conferința va dura cîteva zile.

In Finlanda continuă 
criza de guvern

HELSINKI 5 (Agerpres). - TASS trans
mite:

Tratativele în legătură cu formarea guver
nului, desfășurate în cursul zilei de 4 mai nu 
au dus la nici un rezultat. După cum s a mai 
anunțat, membrii partidului de coaliție au con
diționat participarea lor la guvern de acorda
rea a două portofolii ministeriale. Prin in
termediul lui Toerngren, fracțiunea din Seim 
a partidului de coaliție a propus fracțiunii U- 
niunii agrare să cedeze, un portofoliu ministe
rial partidului de coaliție. Agrarienii au răs
puns însă printr-un refuz. Atunci partidul de 
coaliție a declarat că nu va participa la gu
vern.

Așa dar, încercarea de a se forma guvernul 
din reprezentanți ai celor cinci partide (Uniu
nea agrară, partidul social-democrat, partidul 
de coaliție, partidul popular suedez și parti
dul popular din Finlanda) a dat greș.

In prezent se duc tratative în vederea for
mării unui guvern alcătuit: din reprezentanții 
a patru partide, âdică fără participarea parti
dului de coaliții.

Știri sportive
La 4 mai s-a disputat cea de a 20-M partidă 

a meciului pentru campionatul mondial de șah 
dintre M. Botvinik și V. Smîslov.

Avînd negrele, Smîslov a ales âpărâreâ in
diană veche.

Pînă la mutarea 9-a jocul s-a desfășurat la 
fel ca în cea de a lo-a partidă a meciului. In 
continuare, Smîslov a reușit printr-o manevră 
ingenioasă să înainteze cu un pion pe aripa 
regelui, slăbind poziția pieselor albe. Botvinik 
a fost obligat să treacă la apărare. In poziția 
albului s-au ivit o serie de puncte vulnerabile. 
A urmat o îndelungată luptă de manevre, ast
fel că pînă la mutarea 33 nu s-a schimbat pe 
tablă nici o figură. întărind metodic presiunea 
asupra poziției adverse, Smîslov și-a plasat 
piesele sale pe poziții active.

Către sfîrșitul partidei cei doi parteneri au 
intrat într-o acută criză de timp. Printr-o a- 
părare foarte dîrză și precisă, Botvinik a 
reușit să respingă atacurile periculoase ale lui 
Smîslov. Partida s-a întrerupt într-o situație 
foarte complicată cu egalitate materială. 
Smîslov are un ușor avantaj pozițional. Par
tida s-a întrerupt, Botvinik dînd mutarea în 
plic.

★
WROCLAW 5 (Agerpres). -
Pe distanța Stâlinogrod—Wroclaw (173 km.) 

s-a disputat ieri etapa 4-a a „Cursei Păcii" 
Varșovia-Berlin-Praga. '

Victoria în această etapă a fost repurtată de 
ciclistul cehoslovac Ruzicka. EL a parcurs dis
tanța în timpul de 4h29’39” fiind urmat în or. 
dine la diferențe de secunde de purtătorul tri
coului galben, Wilczewski (R. P. Polonă), 
W. Klabinski (R. P. Polonă), Pedersen (Dane
marca), Ruvet (Belgia), Matveev (URSS) și 
alții.

-----•-----

Spectacole
Joi 6 mai 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. : Macul roșu: Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Nunta lui Krecinschi ; 
Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Matei Millo ; Teatrul de Stat de Operetă : A- 
culinia ; Aîuncitoresc G.F.R.-Giulești : Vino- 
veți fără vină ; Municipal : Lumina de la 
Ulmi ; Tineretului : Neisprăvitul (ora 15). Un 
flăcău din orașul nostru (seara) : Studioul 
actorului de film „C. Nottara" : Iașii în Car
naval ; Armatei (B-dul Magheru) : Jucător;; 
de cărți și Căsătoria ; Armatei (13 septem
brie) ; Ion Vodă cel Cumplit ; Ansamblul ce 
Estradă: ...Și Hie face sport (ora 16), Fără 
mănuși (seana).

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu: 
Povestea micului cocoșat ; Republica, Bucu- 
rești : Maeștrii baletului rus : Înfrățirea între 
popoare : Agentul secret; Elena Pavel : Sol
datul de oțel; Lumina: Consiliul zeilor ; Vic
toria : Sub vechea monarhie, Ceferiștii; Gh. 
Doja: Republica Populară Romînă, Cîntecul 
preeriei ; Al, Popov : Nunta cu zestre, Cefe
riștii ; Cultural : Lupta pentru viață ; Unirea: 
Balada Siberiei ; Vergu : Cînd trandafirul în
florește ; C. David : Corăbiile atacă fortăre
țele (seria Ii-a) ; Al. Sahia : Magazin de stat; 
Flacăra: Anii tinereții; T. Vladimirescu: 
Pumnul de fier ; Arta : Prin India ; Miorița : 
Schubert ; ^Moșilor: Suspine pe stradă ; 23 
August, 1 Mai, M. Eminescu : Un pichet în 
munți : Donca Sinto: Boier cu Orice preț; 
llie Pintilie : Apărătorii patriei ; Popular: O 
scrisoare pierdută ; Volga: Nu-i pace sub 
măslini: 8 Mai : Mărite ; Libertății : Keto și 
Kote, Ceferiștii ; N. Băîcescu : Răpirea ; Ra
hova : Aventură la castel ; Olga Bancic : Fe
mela are cuvîntul ; M. Gorki : Filme pentru 
cei mici, (matineu), L. N, Tolstoi, Meciul de 
fotbal U.R.S.S.—R.P.R., Ursulețul face sport 
(după amiază).


